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MENSAGEM DO PÁROCO

AINDA SOBRE O ANO DO LAICATO…

A

proposta principal do Ano
do Laicato é despertar
o compromisso de todos os
cristãos com o tema “Cristãos
leigos e leigas, sujeitos na Igreja
em saída, a serviço do reino” e
com o lema “Sal da terra e luz
do mundo” (Mt 5,13-14). O
tema foi pautado nas reflexões
dos Documentos da CNBB 100
(sobre as comunidades), 107
(sobre a iniciação à vida cristã)
e 105 (sobre os leigos).
Quando o assunto é a atuação
dos leigos na Igreja, logo
entendemos como o serviço
nas pastorais, mas segundo o
Papa Francisco, o convite ao
protagonismo laical se estende
a uma “nova saída missionária”;
ele entende que os leigos não
podem ficar fechados em suas
circunscrições
paroquiais,
enquanto fora, muitas pessoas
estão esperando o anúncio do
Evangelho. Esse chamado se
estende para a atuação nos
serviços e conselhos paroquiais,
nas comunidades e movimentos,

na participação política, no
combate à violência, à miséria
e à fome, etc. É nesse exercício
de serviço e responsabilidade
que se entende e se assume o ser
sujeito na Igreja e na sociedade.
A dinamização da evangelização
pode transformar as estruturas
sociais, dando um sentido novo
à vivência e seguimento de
Jesus. É, portanto, na família,
na profissão, na empresa, no
escritório, no comércio, na
escola, na faculdade, no esporte,
na política, que o cristão, deve
assumir e viver a verdade e
defender a justiça. O peculiar do
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leigo é o mundo secular.
Certamente que esse ideal
exige formação, distribuição de
responsabilidades, o exercício do
contato, da presença, o respeito,
a sensibilidade, o cuidado, a boa
dinâmica e didática; acreditar
e distribuir funções para os
leigos e leigas, dar e cobrar
responsabilidades. Enfim, o
Ano Nacional do Laicato quer
nos aproximar todos, clero e
leigos, para juntos, vivermos o
“Vós sois o sal da terra”, com
ardor e paixão, no seguimento
de Jesus, testemunhando que
somos todos irmãos.
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ATIVIDADES DA PARÓQUIA
JUNHO
sex: 18 às 22h
sab: 17 às 23h
dom: 11 às 22h
1
sex
5, 6 e 7
8
sex

FESTA JUNINA
DOIS FINAIS DE SEMANA DE MUITA ANIMAÇÃO!
DIAS: 1, 2 e 3 - 8 , 9 e 10 de junho

9 e 10
12
12
13

ter
ter
qua

Apostolado da Oração – Missa e Adoração ao SSmo. Sacramento
Tríduo preparatório à festa do Sagrado Coração de Jesus
Solenidade do Sagrado Coração de Jesus - Missa e Adoração ao SSmo.
Sacramento
Dia de oferta de alimentos nas missas
Tive fome e me deste... – Reunião
Catequese – Reunião de Catequistas
Distribuição de cestas básicas às famílias

13

qua

Missa em honra a N. Sra. de Fátima e S. Antônio – Bênção dos Pães

14

qui

15
17
19
19

sex
dom
ter
ter

22
22
23

sex
sex
sab

FSAR (Fraternidade Secular Agostiniana Recoleta) – LECTIO DIVINA
AGOSTINIANA
MISSA EM HONRA A N. SRA. DA SAÚDE PELOS ENFERMOS
Movimento de S. Mônica – Encontro
Legião de Maria – Reunião do Comitium Magnificat
EQUIPE DE EVENTOS - Reunião com cordenadores das barracas
(Festa Junina)
Missa em honra a S. Rita (Agostiniana) – Bênção das rosas
Tive fome e me deste... – Distribuição de jantar
Batismo – Preparação

23
24
24
25
28
28
30/6 e
1/7

sab
dom
dom
seg
qui
qui

Jornal Paróquia Viva – Fechamento da edição de julho
Catequese – Encerramento das atividades do 1º semestre
BATISMO – CELEBRAÇÃO
Pastoral da Escuta – Reunião
Missa pelas Vocações
FSAR (Fraternidade Secular Agostiniana Recoleta) – Reunião
Bazar do Bem (Local: Sala dos Cumprimentos)

8h
20h
8h

19h30
20h
14 às
17h
7 e 20h
20h
15h30
9h
14h30
20h
15h30
15 às
17h
17h
8h30
16h
18h15
20h
20h

JULHO
1

dom

3
6

ter
sex

S. Pedro e S. Paulo – Dia do Papa / Coleta do óbolo de S. Pedro nas missas
MESC (Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão) – Reunião
Apostolado da Oração – Missa e Adoração ao SSmo. Sacramento

20h30
8h

Informações fornecidas pela Secretaria Paroquial. Programação sujeita a alterações.
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SANTO AGOSTINHO EM DESTAQUE

A TRINDADE

C

elebramos
nestes dias
a Festividade
da Santíssima
Trindade:
O
Deus Uno e Trino da nossa fé.
Desde crianças
aprendemos a rezar e fazer o sinal
da cruz, chamando a Deus de Pai,
Filho e Espírito Santo. Assim,
com toda naturalidade expressamos o mistério mais profundo da
nossa fé. E por ser mistério sublime chamamos a fé para suprir o
que não podemos ainda entender.
Agostinho pressupôs como
uma verdade bíblica que existe
um só Deus que é Trindade, e que
o Pai, o Filho e o Espírito Santo

são simultaneamente distintos e
coessenciais, numericamente um
quanto à substância:
“Assim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são, cada um deles,
Deus. E os três são um só Deus.
Para si próprio, cada um deles é
substância completa e, os três juntos, uma só substância. O Pai não
é o Filho, nem o Espírito Santo. O
Filho não é o Pai, nem o Espírito
Santo. E o Espírito Santo não é o
Pai nem o Filho. O Pai é só Pai,
o Filho unicamente Filho, e o Espírito Santo unicamente Espírito
Santo. Os três possuem a mesma
eternidade, a mesma imutabilidade, a mesma majestade, o mesmo
poder. No Pai está a unidade, no
Filho a igualdade e no Espírito

Frei Graciano G. Rodríguez, OAR

Santo a harmonia entre a unidade
e a igualdade. Esses três atributos
todos são um só, por causa do Pai,
todos são iguais por causa do Filho e todos são conexos por causa
do Espírito Santo”. (De doctrina
Cristiana. 1.5)
No entendimento de Agostinho, para penetrar no mistério da
Trindade se faz indispensável o
dom da fé. Ele fala no início do
seu livro sobre a Trindade: “O
sumo Bem só é visível às mentes
muito puras. E se não chegamos a
compreender, é porque o limitado
olhar da inteligência humana não
é capaz de se fixar nessa luz sublime, se não for alimentado pela
justiça fortalecida pela fé”.

SÃO JOÃO BATISTA

O

nome de João significa
“Deus é propício”. Ele
veio à luz em idade avançada de
seus pais: Zacarias e Isabel; foi
chamado Batista pelo fato de ser
um batizador. Parente de Jesus,
sua mãe era prima de Maria. Foi
o percusor do Messias, foi ele
que apontou Jesus, dizendo “Eis
o Cordeiro de Deus, que tira o
pecado do mundo.” E de si mesmo
diz: “Eu sou a voz que clama no
deserto: endireitai o caminho do

Pastoral da Liturgia

Senhor.”
João é o único Santo que é
invocado em duas solenidades: o
seu nascimento, em 24 de junho,
e o seu martírio, em 29 de agosto.
O nascimento é festejado com
grande júbilo: fogueiras, danças
folclóricas e quermesses.
A tradição da fogueira, segundo
os antigos, teve a sua origem na
noite do seu nascimento, quando
Isabel teria mandado acender uma
nas montanhas da Judeia, para

anunciar o seu nascimento. Porém,
outra lenda diz que os primeiros
cristãos acendiam fogueiras, em
seu nascimento, para lembrar que
foi ele que anunciou a vinda do
Cristo. Lendas ou mitos, o fato
é que dentre os santos juninos,
São João é o mais festejado,
notadamente no Norte e Nordeste
do nosso país, cujas festas são
clareadas por imensas fogueiras.

LEGIONÁRIOS DE MARIA CONSAGRAM-SE NA FESTA DA ACIES
Fabianne Nunes

N

a manhã de 14 de abril, sábado, na
Igreja N.S. da Saúde, sob a presidência
do Diretor Espiritual, Frei Benjamín Remiro
Díaz, membros ativos e auxiliares dos
Conselhos Magnificat e Medalha Milagrosa
consagraram-se à Virgem Maria, durante a
Acies. Na solenidade anual, que se traduz
e cuidados de Nossa Senhora, com humildade,
por ‘exército em ordem de batalha’ a Legião
de Maria da Região Episcopal Ipiranga renovou entusiasmo e ardor missionário, levando a Boa Nova
seu compromisso de evangelizar, sob o modelo de Jesus Cristo a toda criatura.
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DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES DE MAIO
01 - Marinalva Pereira de Farias
02 - Neusa Lo Bello
05 - Débora Cristina Braz Freire
05 - Therezinha de Carvalho Ribeiro
06 - Maria Madalena Oliveira Montenegro
06 - Hélio Conceição
06 - Karen C. / Maria Aparecida Tomaz
06 - Maria Aparecida Fernandes
06 - Maria Isabel Barbaresco
06 - Marília Soubhia
08 - Diva dos Santos Rey
08 - Maria Amália Marmora
11 - Rodrigo Saggin
12 - Lucilla Maria Otsuka
13 - Jadna de Andrade
13 - José Geraldo S. L. Hellmeister
14 - Francisco Assis Oliveira
15 - Maria Rosária Mollona

17 - Soraya Maria Corazza
17 - Rosina Lauletta
19 - Maria de Lourdes Costa
20 - Divina Maria Barbosa
21 - Wilton Santana Torres
21 - Luciana Moribe
21 - Ângela Denise Brito Espíndola
22 - Anna Maria Cavaca Ide
23 - Tânia Cristina S. França
25 - Cecília Queiroz Basile
26 - Vilma Araújo de Souza
26 - Diogo Moraes da Silva Pontes
26 - Maria da Hora Santos Pereira
29 - Juliana Kanemaru
29 - Antônio Silva Ferreira
29 - Carlos Eduardo Jachetto
30 - Marlene Roseiro G. Giannoni
31 - Patrícia Maria Aparecida Pedro Pessone

DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES DE JUNHO
01 - Joel Alves da Costa
02 - Dalva Aparecida Soares Sanches
03 - Rubens Karam
04 - Manuel Lopes Fernandes
04 - Maisa Masquetti Leite
05 - Fernando Moya
06 - Ayako Ariki Katsuragawa
08 - Ercília Guedes Lisboa Cipolla
08 - Daniel Roitman
09 - César Augusto Guimarães de Lemos
09 - Nelza Antonelli Lacerda Buffacchi

14 - Alexandre Alves Dias
14 - Clélia Aparecida Mariano
17 - Jurema Waack L. Costa
19 - Suely Ventura Cintra
22 - Carla Graziela Marmora Guilhoto
23 - Silas de Moraes Antunes
23 - Maria Helena Sedenho Sezare
24 - Therezinha Chein Carneiro
27 - Eneida Micali
28 - Cristiane Campos M. Peixoto
28 - Pedro Henrique Sampaio Corrêa Calasans

A todos os colegas dizimistas, que aniversariam em maio e junho, os nossos parabéns, votos de
felicidade e a certeza de estarmos juntos por mais um ano.
* Nomes e datas fornecidos pela Secretaria Paroquial

SEGUNDO FÓRUM DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DA REGIONAL VILA
José Eduardo Rodrigues
MARIANA, SAÚDE E MOEMA

N

o último dia 14 de abril,
a Pastoral da Pessoa com
Deficiência da Região Episcopal
Ipiranga promoveu o segundo
fórum das pessoas com deficiência
da Regional Vila Mariana, na
Paróquia Nossa Senhora da Saúde.
Os momentos iniciais foram de
oração e conduzidas pelo Leigo
José Eduardo, representando o

pároco, Frei Adilson Miranda,
seguido dos coordenadores Márcia
Nórcia e Carlos Campos, que
participaram da mesa juntamente
com o Prefeito regional da Vila
Mariana, Benedito Mascarenhas,
e Marinalva Cruz, Secretária
adjunta da Secretaria Municipal
da Pessoa com Deficiência, e
representantes de instituições

AHIMSA, DORINA NOWILL,
OAB, AMIGOS PRA VALER
e DERDIC. Agradecemos a
participação de voluntários de
todas as pastorais e à paróquia
Nossa Senhora da Saúde, que
possibilitou a realização deste
fórum.

Paróquia vivA - 5

PÉTALAS SOLTAS

ENCERRAMENTO DO ANO JUBILAR DA PARÓQUIA

N

o domingo, 29 de abril,
nossa igreja viveu uma
dia de festa: celebramos o
encerramento das festividades
do Ano Jubilar do primeiro
centenário da paróquia! Foi
uma celebração íntima, muito
rica e agradável em seu
significado.
O presbitério e altar de
nossa igreja ganharam nova
iluminação, obra do engenheiro
Antonio Carlos Mingrone, que
é devoto de Nossa Senhora,
ressaltando a beleza das belas
pinturas dos afrescos e da
abóboda agostiniana. Os fieis
gostaram.
A missa foi presidida por
Frei Julio Amezua, Vigário
Provincial do Brasil, e
concelebrada por Frei Adilson
Miranda, pároco, e demais freis
da comunidade, além de outros
padres. O incenso subiu ao céu
como louvor e ação de graças
pelos benefícios recebidos
nestes cem anos de história.
A imagem de Nossa Senhora
da Saúde foi conduzida
em procissão, no andor
belissimamente ornamentado,
colocado no presbitério e
liturgicamente incensada como
nossa Mãe e Padroeira. O coral
interpretou lindas e piedosas
músicas, que emocionaram
os fieis. A participação dos
paroquianos foi fantástica.
Todos demonstravam sua
alegria de poder participar,
agradecendo a Deus pelo
centenário da paróquia.
No final da missa solene
o pároco convidou a todos os
presentes para participarem do
descerramento e da bênção da
placa comemorativa que ficou

afixada na entrada principal da
igreja, enquanto os foguetes
estouravam, anunciando a
todos o acontecimento.
Após a cerimônia, todos
foram convidados para um
almoço, servido no Salão
Paroquial.
Agradecimentos:
• A Deus e a Nossa
Senhora da Saúde, que nos
proporcionaram a alegria desta
festa.
• A todos os que fizeram a
programação da festa.
• Ao grupo de canto e
liturgia.
• Àqueles que, com carinho,
ornamentaram a igreja e o
andor da nossa padroeira.
• Aos voluntários que, com
bastante dedicação, doaram
seu tempo para a preparação e
o serviço do almoço.
• À equipe que preparou,
com carinho e esforço, a
edição extraordinária do jornal
“Paróquia Viva”, que recolheu
em textos e fotografias a
história da paróquia.
• Enfim, a todos que
colaboraram,
direta
ou
indiretamente, para que a
festa do encerramento do
Ano Jubilar dos Cem Anos da
Paróquia fosse um marco em
sua história.
Que tudo sirva para manter
viva a nossa fé e devoção à
Nossa Senhora da Saúde e para
a glória em louvor de Nosso
Senhor.
Amemos a Deus.
Amemos a Maria.
Amemos nossa Igreja.
Abraços,
Frei Benjamín

Frei Benjamín

Missa do Encerramento
do Jubileu: os celebrantes,
o presbitério iluminado,
os fiéis na igreja e a placa
comemorativa
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RELAÇÃO DOS BATIZADOS DE ABRIL

•

• Alex Eiji Sato
• Alexandre Monteiro Nakano Baia
• Arthur Miranda Ramos Nogueira
Carlos Diego Coelho Oliveira da Conceição
Junior
• Felipe Kenji Hirata de Medeiros
• Gabriela Franklin de Oliveira

•

Pastoral do Batismo

• Lonrezo Amancio Pedroso
• Manuela Belmont Dantas
Manuela Bruno Separovic Filoni de Andrade
• Nicole Ramiro Sakagami
• Paola Alessio Aragão
• Raphaela Viegas Rodrigues

Batizado realizado por Frei Ramón Aliende Torrecílla, OAR, no dia 22 de abril de 2018.
As inscrições para o Batismo são às terças e quintasfeiras, das 8h30 às 11 horas, e das 14 às 16h30.
Não fazemos inscrições por telefone, nem no dia da
preparação. Na inscrição, trazer a) cópia da certidão
de nascimento da criança; b) cópia do documento de
identidade dos padrinhos; e c) cópia do comprovante de
residência dos pais. A documentação não será devolvida.
Para a preparação: trazer cópia do documento de
identidade de quem for participar.
Em junho: preparação dia 23 (sábado), às 15 horas, e
Batismo dia 24 (domingo), às 16 horas.

Esta Pia Batismal acompanha a
história da Paróquia. Nela foram
batizados muitos dos que estão vivos
e muitos dos que já faleceram. Por
ocasião do Jubileu, foi restaurada
gentilmente pelo artista espanhol José
Benito Lestido Bandin.
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VOZ DO PASTOR

ASCESE: FIDELIDADE À ORAÇÃO

C

omumente,
temos
dificuldades para rezar, isto é
um fato. E, hoje, particularmente,
concorre para desestimular a
prática da oração o ritmo acelerado
da vida moderna, pois se nesse
frenesi em que vivemos já é
difícil manter uma conversa com
pessoas visíveis, a dificuldade
se torna maior ainda quando o
interlocutor é o “Invisível”.
Todos nós estamos sempre sob
a tentação de racionalizar nossa
necessidade de oração em relação
ao resto do dia. Temos tudo ou
arranjamos tempo para tudo. Mas
racionalizamos a “concessão”
de tempo para estar a sós com
Deus. Entramos numa fila para
ônibus, banco e outras tantas. Mas
resistimos a estar com Deus por
algum tempo, quando o podemos
fazer sempre, sem fila nem espera
(...)!
Oração exige “disciplina”,
ou seja, requer seu tempo, seu
lugar, e um método. Oração
não condiz com improvisação.
É vital criar e preservar as
condições
indispensáveis
à
prática cotidiana da oração.
O que se faz ocasionalmente
denota relatividade. Oração feita

ocasionalmente
caracterizase como necessidade relativa,
como valor relativo. Deus é valor
absoluto. Um lugar definido para
Deus no espaço do dia, guardado
com fidelidade persistente, é
que nos define como homens e
mulheres de oração. É esta oração
fiel que transforma a vida.
A oração precisa ser também
um “encontro desejado”. A vida
torna-se árida, sem gosto, quando
não há oração. Nenhuma semente
tem vida longa em terreno árido,
sem o orvalho e a chuva da oração,
do encontro com Deus. Nem a
semente da graça matrimonial ou
sacerdotal tem vida longa sem
o orvalho que cai de Deus na
oração. Precisamos adquirir gosto
pela oração e, como discípulos
de Jesus, manifestar o desejo:
“Senhor, ensina-nos a orar” (Lc
11, 1).
Oração, como bem ensinou
Santa Teresa D’Ávila, é amizade,
é comunhão com Deus. A
comunhão teologal é o sentido
maior de nossa existência: “Ó
Deus, tu és o meu Deus, desde
a aurora te procuro. De ti tem
sede a minha alma, anela por ti
minha carne, como terra deserta,

seca, sem água” (Sl 62 [63]). O
desejo de felicidade é intrínseco
à natureza humana; porém,
como revela o salmista, somente
na comunhão com Deus se dá a
plenitude humana, a felicidade
perfeita. Através da oração, a
comunhão teologal começa já no
tempo presente.
Para concluir, quero ressaltar
outro aspecto da oração: a
tradução da vontade divina. Em
nosso mundo ‘globalizado’,
a tradução é indispensável à
comunicação. Por ela, pessoas de
línguas diversas podem entenderse sobre interesses comuns. Pois
bem: rezar é semelhante a um
bom trabalho de tradução. O bom
tradutor é sempre fiel ao texto
original. O bom orante é aquele
que sabe traduzir a vontade divina
a partir de seu contexto histórico,
ou melhor, de tudo aquilo que
faz parte do seu dia a dia. Que a
“ascese da oração” faça parte do
nosso cotidiano!
Dom José Roberto Fortes
Palau
Bispo Auxiliar de São Paulo na
Região Ipiranga

Entrada solene da Padroeira
Nossa Senhora da Saúde
acompanhada pelo povo na
missa de encerramento do
ano jubilar.
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NOTÍCIAS DA NOSSA PARÓQUIA E DA IGREJA
CÉU AGOSTINIANO – Em maio, Mês de Maria, apresentamos no Céu Agostiniano: Dia 16 – Santos Alípio
e Possídio, Bispos, contemporâneos de Santo Agostinho; 18 – Beato Guilherme de Tolosa, presbítero; 19
– Beatos Clemente de Ósimo e Agostinho de Tarano, presbíteros; 22 – Santa Rita de Cássia, advogada das
causas impossíveis. Em junho, temos como nosso representante: Dia 12, São João de Sahagún, presbítero.
Nasceu em 1430. Entrou na Ordem Agostiniana em 1463. Foi um grande devoto da Sagrada Eucaristia.
Faleceu em Salamanca – Espanha, em 11-06-1479.
PARABÉNS – Frei Graciano González Rodríguez, OAR, Vigário Paroquial e Coordenador Editorial de
nosso jornal Paróquia Viva, faz jus a nossos parabéns pela passagem de aniversário de sua Ordenação
Sacerdotal, em 24 deste mês. Nossas preces a Deus e à Virgem Maria, para seu crescimento cada maior na
vida sacerdotal. Parabéns.

CANTINHO DA CATEQUESE

MUITO AMOR! MUITA FESTA! MUITA ALEGRIA!

O

lá crianças!
Antes de começarmos
o assunto para o mês de junho,
falaremos um pouquinho sobre
este que ainda está terminando...
Maio! Mês de MARIA!
Encerraremos o mês coroando a
Mãe de Jesus e de todos nós! Ela é a
Rainha! Neste dia, especialmente,
poderemos manifestar todo o
nosso amor e gratidão a ela!
Outra rainha foi muito
festejada neste mês: a MAMÃE
de cada criança da catequese foi
homenageada em uma manhã
dedicada a todas elas! No dia
13 de maio, no Salão Paroquial,
chegavam aos poucos as crianças
e suas famílias, todos com
pratos deliciosos que seriam
compartilhados mais tarde.
Todos, muito alegres e
entusiasmados, realizamos uma

tarefa bem gostosa: todo mundo se
ajudando, foram montados lindos
quebra-cabeças, que depois foram
entregues a elas na missa, junto
com um cartão feito com muito
amor pelas crianças. A missa foi
muito especial, pois celebramos
naquela mesma data a festa de
Nossa Senhora de Fátima. Até os
pastorinhos estiveram muito bem
representados, conforme a foto
ao lado! Muitos se emocionaram!
Viva! Viva Nossa Senhora de
Fátima! Viva a Mamãe!
E agora, passando para o
assunto deste mês...
Quem não sabe? Pois é,
pessoal, as FESTAS JUNINAS
já se aproximam! Nós, aqui na
paróquia, a partir de 1º de junho,
entraremos em clima de festa:
muita
música,
brincadeiras,
animação e muitos comes e bebes!

Equipe de Catequistas

Serão dois finais de semana de
muita alegria e confraternização!
Tudo está sendo preparado com
muito carinho. Nós, catequistas,
esperamos que as crianças se
divirtam muito nas barracas
da PESCARIA e da CAIXA
SURPRESA, coordenadas pela
nossa equipe. Até lá! Um beijo
carinhoso para vocês, de toda
nossa Equipe de Catequistas.

