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Sábado: 
Igreja Matriz 
Santo Antônio
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Secretaria Paroquial:
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7:00 às 11:00 h 
13:00 às 17:00 h

Sábado: 8:00 às 12 h

A Igreja Católica Continua a Mesma?                           Continuação

Mensagem do Pároco

Basta pensar na  Arábia Saudita, onde que testemunhou no sofrimento e no boa vontade para construir um mundo 
a conversão ao cristianismo é proibida serviço, o amor de Deus pela fraterno. Atendo na Cúria Diocesana às 
e no Sudão islâmico, onde por serem humanidade. Um cristianismo assim terças-feiras à tarde, todas as pessoas 
cristãos muitos são reduzidos à não pode ser um cristianismo light, que de boa vontade podem me procurar.
escravidão. dá  p razer  e  contentamento.  Espero que a sociedade amparense 
 Por outro lado é necessário lembrar Cristianismo do qual eu escolho o que como um todo, dê um passo avante e 
que as universidades são criação da gosto e rejeito o que não gosto.  É um rejeite a “guerra de religiões” que 
Igreja Católica, o próprio Lutero cristianismo que dá muito mais, que dá inferniza muitos países, e que não é 
estudou numa delas, ele que era padre, alegria e salvação, que ensina a viver. costume no Brasil, onde há liberdade 
com estudos pagos pela Igreja. Jesus também não é light, ele chamou de culto garantida pela constituição. 
Também os hospitais são criação da os fariseus de raça de víboras, Certas acusações à Igreja, sem provas 
Igreja, sem dizer das escolas para sepulcros caiados, hipócritas e chamou formalizadas, seriam passíveis de 
pobres, em uma época, na qual Herodes de raposa. Infelizmente, processos criminais, não fosse a 
somente ricos, podiam aprender a ler e pessoas autoritárias lêem o evangelho caridade que suporta a ignorância. No 
escrever. Para ser honesto, não se pode só no que interessa, porque não entanto, a liberdade de cada um deve 
ver somente o lado negativo. A suportam nem mesmo um Jesus que ser respeitada enquanto não se volta 
parcialidade desmerece a inteligência não seja do seu jeito. contra a liberdade dos demais.
alheia. A Igreja Católica é uma família. As Que ninguém favoreça ataques às 
Hoje há uma tendência a promover um questões internas de família não religiões, que todos possamos exercer 
cristianismo fácil, um cristianismo  da devem ser resolvidas em praça pública em paz nossas crenças, sem ataques à 
“Nova Era”, bem ao gosto do Mercado com ataques e contra ataques. Os religião do próximo. A tolerância é um 
que dita as normas em todos os setores dirigentes da Igreja têm motivos sérios requisito básico das sociedades que 
da vida. Um cristianismo que o próprio para tomarem decisões, motivos que desejam sair do atraso.
Jesus rejeitou, quando tentado no não precisam ser alardeados por O respeito mútuo é um dos itens 
deserto. Recebeu a proposta do respeito às pessoas envolvidas. Por fundamentais de uma sociedade 
tentador, de sair do roteiro traçado pelo i sso  não cons idero cató l i cos  progressista, evoluída. Que os inimigos 
Pai e adotar um cristianismo que verdadeiros os que expõem a Igreja em da Igreja também mudem, passem do 
satisfizesse as necessidades imediatas público. Um bom filho zela pela honra e desabafo ou afronta emocional, ao 
(pão), um cristianismo midiático fama de sua mãe, a mãe Igreja. dialogo racional e construtivo. Que as 
(fama), um cristianismo da força Infelizmente muitos “católicos”, notícias também se pautem pelo que 
(poder). Este sim seria o cristianismo buscam  ajuda entre os não católicos Sócrates recomenda: passá-las pela 
ópio do povo como já se disse, mas para atacarem a Igreja. Peço desculpas peneira da verdade, utilidade e 
Jesus o rejeitou. à sociedade que anseia por paz e bondade.
Segundo os Evangelhos isto é harmonia, por estes maus católicos. Como o mais novo cidadão amparense, 
equivocado: “Quem quiser ser meu Deste tipo de católicos, não é bom que com muito orgulho, desejo um feliz ano 
discípulo renegue-se a si mesmo, tome as igrejas estejam vazias? novo a todos, com  paz, alegria e as 
a sua cruz e siga-me” (Mt 16,24). A Como Bispo Diocesano, responsável bênçãos de Deus!

"Artigo de D. Pedro Carlos publicado cruz é o cristianismo no qual Jesus não primeiro pela Igreja Católica na 
nos Jornais de Amparo diante de é um simples espírito de luz, um Diocese, estarei sempre aberto ao 
ofensas proferidas contra a Igreja"profeta qualquer, mas é o Filho de Deus diálogo, quando houver nível para tal e 

Abrem-se as cortinas e inicia-se o do ECC, que volta a nossa Paróquia. A 
espetáculo. Assim um conhecido Campanha da Fraternidade que este 
locutor  esport ivo in ic iava a ano traz como tema: "Fraternidade e a 
transmissão das partidas de futebol. vida no planeta" que é um grande 
Também nós no inicio de mais um ano convite à reflexão no vindouro tempo de 
podemos repetir essa conhecida quaresma. Neste número encontramos 
frase: Que inicie o espetáculo de o importante artigo de nosso Bispo Dom 
2011! Há pouco tempo celebramos o Pedro Carlos. Por fim, desejo reforçar o 
Natal do Senhor e fim de ano. Agora convite a todos de participarem da 
nos chega a primeira edição do saborosa promoção das pizzas, evento 
informativo de 2011. Nos passos do que tem como fim captar recursos 
Anuncio do Senhor, estamos necessários  aos desafios pastorais. 
realizando novos projetos de pastoral, Rogo a Santo Antônio que interceda por 
como o Movimento do Terço dos todos e boa leitura.
Homens e  a Pastoral da Família. Já se Pe. Adriano Broleze 
aproximam as reuniões de preparação Pároco

Que inicie o espetáculo de 2011!

Atendimento

Dom Genival Saraiva de França se estabelecer uma união verdadeira A oração é feita de maneira silenciosa ou 
Bispo Diocesano de Palmares - PE com Deus. Quando estão em oração, as com palavras, de maneira espontânea 

pessoas se encontram com Deus e ou com a recitação de fórmulas 
Sob o aspecto pastoral, outubro é o mês consigo. Conforme o Evangelho, Jesus consagradas. Os católicos cultivam uma 
missionário; em relação à devoção recolheu-se em oração muitas vezes, forma de oração muito comum, que é a 
mariana, é o mês do Rosário. Em seu n o t a d a m e n t e  e m  m o m e n t o s  oração oral e com fórmulas conhecidas 
calendário santoral, no dia 7 a Igreja importantes de sua missão. Deu o como o Pai Nosso, a Ave Maria, o Creio, a 
celebra a liturgia de Nossa Senhora do exemplo de oração e mostrou que ela é Salve Rainha, o Santo Anjo do Senhor, a 
Rosário, lembrando a libertação dos necessária na vida de seus discípulos. Ladainha de Nossa Senhora e muitas 
cristãos na batalha de Lepanto no século Ao observarem a sua prática de oração, orações que alimentam a sua vida 
XVI. "Esta designação de "rosário" pode eles pediram que lhes ensinasse a rezar. espiritual. A recitação do Terço ou do 
ter origem no costume de, em alguns Atendendo ao seu pedido, ensinou-lhes Rosário de Nossa Senhora ocupa um 
lugares, o povo oferecer coroas a oração do Pai Nosso. lugar especial entre estas orações da 
(guirlandas) de rosas à sua rainha. Os Os católicos rezam individualmente, em devoção e da piedade dos católicos.
cristãos transferiram este costume a grupo e em comunidade. Jesus revelou Na Igre ja Cató l i ca do Bras i l ,  
Maria, a rainha do céu e da terra, o valor de cada uma dessas formas de desenvolve-se, em muitas dioceses, 
oferecendo-lhe uma coroa de 150 rosas oração, mas, sem dúvida, a oração em uma prática de oração de grupo que é o 
– Ave-Marias". É importante recordar comum é mais rica de sentido. “Tu, Terço dos homens. Pouco a pouco, essa 
que o rosário é uma oração bíblica, porém, quando orares, entra no teu prática vai animando a oração dos 
cristocêntrica, pois, os mistérios quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que homens nas paróquias de diversas 
contemplados são os mistérios centrais está no escondido. E o teu Pai, que vê o dioceses. Cada homem que participa do 
da história da salvação, da nossa fé. As escondido, te dará a recompensa. (Mt Terço sabe, por experiência, que essa 
orações que se rezam são tiradas da 6,6) É o caso de oração individual. “Eu prática representa um bem para si 
Sagrada Escritura. Na oração do vos digo isto: se dois de vós estiverem mesmo, para sua família e para a 
Rosário, são lembradas as alegrias, de acordo, na terra, sobre qualquer comunidade cristã. Cada homem dá um 
dores e glórias de Jesus e de Maria. O coisa que quiserem pedir, meu Pai que exemplo de oração a outros homens, 
papa João Paulo II acrescentou aos está nos céus o concederá. Pois onde cada um se torna um missionário junto a 
mistérios gozozos, dolorosos e dois ou três estiverem reunidos em meu muitos amigos e companheiros que 
gloriosos, os mistérios luminosos que nome, eu estou ali, no meio deles.” (Mt estão distantes de Deus e da Igreja 
contemplam o período da vida pública 18,19-20) É uma forma de oração em Católica. 
de Jesus. grupo. “Depois de prender Pedro, 
Missão e oração são prát i cas Herodes lançou-o na prisão, guardado Fonte: Canção Nova
indissociáveis na vida de Jesus, de seus por quatro soldados. Herodes tinha a 
primeiros apóstolos e de todos os seus intenção de apresentá-lo ao povo depois Lembramos que neste mês de 
discípulos ao longo dos séculos. A da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era janeiro está sendo implantado o 
prática da oração faz parte da vida de mantido na prisão, a Igreja orava Terço dos Homens na Paróquia 
pessoas religiosas, independentemente continuamente a Deus por ele.” (At Santo Antônio. A primeira reunião 
da religião que pratiquem. Para os 12,4-5) É um exemplo de oração da foi marcada para dia 15/01/11. 
cristãos, a oração é a melhor forma de comunidade. Informe-se e participe! 

Terço dos Homens

Oração do Dizimista:
Recebei, Senhor, meu Dízimo!

Não é uma esmola, porque não sois mendigo.
Não é uma contribuição, porque não precisais.
Não é o resto que me sobra que vos ofereço.

Esta importância representa, Senhor,
Meu reconhecimento, meu amor.

Pois, se tenho, é porque me destes.
Amém.

Curso de Noivos (cursinho)

FEVEREIRO: DIAS 10,11, 12 E 13
ABRIL: DIAS 28,29,30 E 1º DE MAIO
AGOSTO: DIAS 04, 05, 06 E 07
NOVEMBRO: DIAS 03, 04, 05 E 06

Inscrições na Secretaria Paroquial

Avisos

CASAMENTO COMUNITÁRIO
DIA 18/06/2011

Horário: 16:00 h *
* horário modificado

INSCRIÇÕES JANEIRO A MAIO/2011
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A Igreja Católica Continua a Mesma?

Site: www.eiplanejados.com.br - Fone: (19)3863-5271

Consertos de equipamentos eletrônicos em geral
Venda e instalação de antenas - Revendedor  SKY
Rua Alfredo Pujol, 423 - centro - Fone 3863-3802

^

HIDRÁULICA E ELÉTRICA

Materiais Elétricos e Hidráulicos
Ferragens e Ferramentas - Tintas e Vernizes

Artigos para Marceneiros

RUA DA PENHA, 546 - ITAPIRA/SP
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Dom Pedro Carlos Cipolini podendo dialogar sobre o que mais Satanás. O diabo se lança contra tudo 
Bispo Diocesano de Amparo interessa: a união para trabalhar em o que é de Jesus Cristo, e a Igreja é de 

vista do bem comum, para que todos Cristo como disse o apóstolo Paulo: 
A presença da Igreja Católica em tenham vida e a tenham plenamente. “Cristo é a cabeça do corpo que é a 
Amparo é significativa desde o início Por outro lado há uma minoria que Igreja” (Cl 1,18). Porém o espírito do 
da povoação que se transformou destila ódio e ressentimento contra a mal não consegue destruir esta obra 
numa bela cidade: “A flor da Igreja Católica. A acusação principal é de Deus. E aqui não me refiro ao 
montanha”. Seu próprio nome é título que a Igreja é autoritária, dirigida por Espiritismo pois um verdadeiro 
religioso da Mãe de Jesus: Nossa déspotas. Porém, pelo teor da espírita, na sua humildade não ataca  
Senhora do AMPARO. argumentação, qualquer psicólogo ninguém, são adeptos da caridade e 
Fiquei extremamente honrado por ser percebe que as acusações projetam a perdão.
agraciado com o título de cidadão personalidade autoritária dos Atacando a Igreja ataca-se o próprio 
amparense, com apenas dois meses a c u s a d o r e s .  S e  p u d e s s e m ,  Cristo. Com isso não queremos 
morando aqui. Agradeço o vereador destruiriam a Igreja o mais rápido, e afirmar que não se deva fazer críticas 
José Donizete Urbano, proponente, a se possível na fogueira. Os que à Igreja. Ela em sua face humana é 
Câma ra  Mun i c i p a l  q ue  p o r  acusam a Igreja de promover a passível de críticas, porém, que as 
unanimidade, dentro de sua Inquisição, querem ressuscitá-la críticas sejam construtivas e não 
competência e seriedade, aprovou a hoje, contra a própria Igreja. Aqui destrutivas. Com críticas construtivas 
moção. Atribuo este privilégio ao fato vale o ditado: para um dedo que se pode dialogar, melhorar, corrigir. 
de representar uma instituição acusa com violência, existem três Mas as críticas destrutivas são como o 
religiosa como a Igreja Católica, que voltados para o acusador. nome diz, para destruir. E percebe-se 
tanto benefício trouxe no passado e aí a ação do maligno, pela raiva, 
traz atualmente à população rancor, ressentimento, ódio, ironia, 
amparense. todas estas, “virtudes” que a bíblia 
Sem falar da assistência espiritual à atribui ao inimigo do gênero humano, 
população que aflui em massa às e que podem ser também, do ponto 
nossas igrejas nos finais de semana de vista psicológico, distúrbios de 
principalmente, isto é o que vejo personalidade.
percorrendo-as, fiquemos somente O próprio São Francisco e São Pio, 
no aspecto de benemerência na área l í d i m o s  r e p r e s e n t a n t e s  d o  
infantil. Recordemos da fundação no franciscanismo (bem diferentes de 
passado por Mons. João Baptista c e r t o s  f r a d e s ) ,  e m b o r a  
Lisboa do Educandário Nossa Senhora incompreendidos, nunca abriram a 
do Amparo. Não à toa, Monsenhor boca para criticarem a Igreja, 
Lisboa dá nome á praça no centro da souberam fugir da armadilha  de 
cidade. E hoje pensemos no trabalho voltarem-se contra a Mãe-Igreja.  É a 
desenvolvido pela Pastoral da Criança Não se trata de afirmar que no própria Igreja que hoje os venera, 
que reuniu em dezembro, perto de passado a Igreja não tenha cometido colocando-os no altar, após tê-los 
duzentos agentes de Amparo e equívocos. Ela está encarnada na submetido à prova da qual saíram 
cidades vizinhas, aqui em nossa história e embora divina, é também vitoriosos. Pelos frutos se conhece a 
cidade. humana. Sendo formada por pessoas árvore. Os frutos produzidos por S. 
Percebo que em Amparo há um povo está sujeita a  falhas. Mas a Francisco e Pe. Pio são bons, com o 
b o m  e  h o n e s t o ,  p e s s o a s  assistência de Deus nunca lhe faltou e perfume da obediência e paz que são 
maravilhosas, de muita boa vontade, por isso ela existe há dois mil anos. marcas da santidade.
pessoas de fé e alto nível humano e Está acostumada a enterrar e Não podemos por outro lado julgar os 
cultural, com as quais podemos encomendar a Deus seus detratores. fatos históricos com critérios de hoje. 
construir uma sociedade justa, A Igreja na sua essência continua a Devemos dar espaço a algumas 
fraterna, no diálogo e colaboração. mesma sim: una, santa, católica, dúvidas. Por exemplo: Se não 
Cito como exemplos, sem desmerecer apostólica e romana, e está bem. As houvessem as cruzadas, a Europa 
ninguém, o Sr. Prefeito Paulo Miotta, a mudanças que houveram foram para hoje seria muçulmana, e a Igreja, 
vice Prefeita Sra. Luzia , a direção do melhor. perseguida teria que voltar para as 
Hospital Ana Cintra, o pastor prof. A Igreja está falida? Os detratores da catacumbas, ou desaparecer como 
Júlio Arthur, o Dr. Adib Kassouf Sad. Igreja é que são falimentares, porque está acontecendo atualmente em 
Tendo visitado a Prefeitura e o colaboram com aquele que é o grande muitos países islâmicos. 
Hospital fui recebido cordialmente, falido que a Bíblia apresenta: (Continua na página 04)
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Hugo Pelegrini

FONE: 3863-4751

Por Pe. José Antônio Pires de originária. Uma fonte onde a graça de AMOR
Almeida OMI Deus fará jorrar graças e bênçãos És a minha amada,

para todos que se aproximarem és minha e eu sou teu.
Na minha experiência de vida umas daquele casal. Está escrito.
das coisas que tenho observado é Uniremos nossas almas e corpos
que, por mais que eu tenha viajado, e ficaremos ligados em corpos e 
morado em lugares diferentes e almas.
conhecido muita gente os amigos vão Está escrito.
ficando nas estradas da vida. Não por E nem o vento que sopra do deserto,
desinteresse ou falta de vontade, mas nem o tempo que desgasta,
porque a dinâmica da vida funciona nem a morte que amedronta,
assim. Amizade é como planta, se não nem os sensatos que falam de razão,
for cuidada, regada, adubada e nada destruirá o nosso amor,
podada não cresce. porque o nosso amor é um baluarte
Já é diferente quando falamos de Família não é apenas uma divisão de e os aguaceiros da vida não poderiam 
família. Não importa o tempo tarefas, como a mente utilitarista de extingui-lo
decorrido entre o último encontro hoje costuma destacar. É uma divisão porque ele é uma chama de Deus,
mas cada vez que revejo alguém da de  sen t imen tos ,  angús t i a s ,  e o fogo de Deus arde para além de 
minha família parece que na verdade esperanças, tristezas e alegrias. A todos os dilúvios.
nunca ficamos distantes. Mesmo com família abençoada é um refúgio onde Está escrito.
as brigas, fofocas, ciúmes (fazem n o s  c o n t u r b a d o s  d i a s  d e  Amar é penetrar nas fronteiras de 
parte) os laços de sangue exercem individualismo egoístico encontramos Deus.
uma poderosa força atrativa entre as um porto seguro. Seremos uma porta aberta
pessoas. Valorizemos a nossa família não para e a quem entrar serviremos a Festa
Fui convidado a escrever nesta edição nos fecharmos egoisticamente nela, com colares enfeitados de nuvens,
de nosso jornal sobre matrimônio e mas para a partir dela nos abrirmos ofereceremos o nosso riso como 
estou falando de família. Não que para as outras pessoas, integrando- presente para levar,
esteja fugindo do assunto, pois só nos à grande família humana, de abriremos as mãos
vejo sentido falar de matrimônio acordo com os planos de Deus. para receber em depósito todos os 
cristão a partir de uma dimensão de E para terminar reproduzo um belo fardos.
família. Mesmo que o casal não venha poema sobre o amor conjugal que Seremos uma só taça derramada,
a ter filhos a união dos dois passa a encontrei na internet. Não há seremos um só corpo oferecido,
ser uma relação abençoada e referência ao autor. entregaremo-nos à festa da vida.

Janeiro toda quinta-feira) Março
Dia 15 Dia 03 - Festa de São Brás Dia 09
16:00 h - Reunião - Terço dos 19:30 h - Missa Benção das Gargantas Quarta Feira de Cinzas (Dia de Jejum)
Homens Missa às 19:30 h

Dia 10 a 13
Dia 23 19:30 h - Encontro de Noivos Obs.: Durante a Quaresma, o 
Batizados Padre visitará os doentes da 

Dia 19 Paróquia.
Dia 29 Promoção das Pizzas
16:00 - Casamento de Flaviana e Dia 13
João Denilson Dia 23 e 24 14:00 h - Reunião com Bispo (Plano 
   Reciclagem do Clero Pastoral)
Fevereiro
Dia 02 (quarta-feira) Dia 26 Dia 20
Nossa Senhora da Luz 16:00 h - Casamento de Aline e Diego Retiro Paroquial
19:30 horas - Com. Bom Jesus
Dia 03 Dia 27 Dia 27
20:00 h - Círculo Bíblico (início e após Batizados Batizados

Agenda Paroquial do Primeiro Trimestre de 2011
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