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26 de Julho - Dia dos Avós
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CALHAS - RUFOS - CONDUTORES - COIFAS

www.calhasjhp.com.br

AVENIDA DOS ITALIANOS, 846

Hugo Pelegrini

FONE: 3863-4751

Nes te  mês  de  j u l ho ,  ma i s  cumprimento da missão de incutir, 
precisamente no dia 13, o Padre nos corações dos fiéis, a confiança no 
Adriano comemorou mais um ano de verdadeiro Amor que é o de Deus.
vida. Que, nesta fé, o senhor seja 
Queremos cumprimentá-lo e desejar- abençoado e continue a caminhar de 
lhe que no dia-a-dia de sua existência, alma leve e contente sem nunca 
a luz do Espírito Santo o ajude a viver desanimar.
com coragem e generosidade o Equipe de Liturgia.

Padre Pires seus filhos, que têm sogro e sogra, proibido e o permitido, antes uma 
 cônjuge, emprego, carro e prestações, maravilhosa subversão da disciplina. 
“Vó não sabe brincar com vocês, você não encontra de modo algum as Dormir sem lavar as mãos, recusar a 
porque só sei brincar de passado e suas crianças perdidas. São homens e sopa e comer batatinha frita, tomar 
vocês só sabem brincar de futuro. E mulheres - não são mais aqueles que café, mexer na louça, fazer trem com 
ainda estarei brincando de recordação você recorda. as cadeiras na sala, destruir revistas, 
quando vocês começarem a brincar de E então, um belo dia, sem que lhe fosse derramar água no gato, acender e 
esperança”. Escolhi esta frase de imposta nenhuma das agonias da apagar a luz elétrica mil vezes se 
autoria desconhecida para registrar gestação ou do parto, o doutor lhe põe quiser - e até fingir que está discando 
nesse espaço o DIA DOS AVÔS, que n o s  b r a ç o s  u m a  c r i a n ç a .  o telefone. Riscar a parede com lápis 
será comemorado em 26 de julho, dia Completamente grátis - nisso é que dizendo que foi sem querer - e ser 
de São Joaquim e Santa Ana, pais de está a maravilha. Sem dores, sem acreditado! Fazer má-criação aos 
Maria e avós de Jesus Cristo. choro, aquela criancinha da sua raça, gritos e em vez de apanhar ir para os 
Como ser avô e avó nos dias de hoje? da qual você morria de saudades, braços do avô, e lá escutar os debates 
Encontrei uma piadinha engraçada na símbolo ou penhor da mocidade sobre os perigos e os erros da 
internet sobre a secretária eletrônica perdida. Pois aquela criancinha, longe educação moderna.
dos avôs contemporâneos:   de ser um estranho, é um menino que Sabe-se que, no reino dos céus, o 
 “Bom dia! No momento não estamos se lhe é "devolvido". E o espantoso é c r i s t ã o  d e s f r u t a r á  o s  m a i s  
em casa mas, por favor, deixe-nos a sua que todos lhe reconhecem o seu direito requintados prazeres da alma. Porém 
mensagem depois de ouvir o sinal: sobre ele, ou pelo menos o seu direito não estarão muito acima da alegria 
- Se é um dos nossos filhos, disque 1 de amá-lo com extravagância. de sair de mãos dadas com o seu 
- Se precisa que fiquemos com as neto, numa manhã de sol. E olhe que 
crianças, disque 2 aqui embaixo você ainda tem o direito 
- Se quer o carro emprestado, disque de sentir orgulho, que aos bem-
3 aventurados será negado. Meu Deus, 
- Se quer que lavemos e passemos a o olhar das outras avós com seus 
roupa, disque 4 filhotes magricelas ou obesos, a 
- Se quer que as crianças durmam mor re rem de  i nve j a  do  seu  
aqui em casa, disque 5 maravilhoso neto!
- Se quer que os busquemos na E quando você vai embalar o neto e 
escola, disque 6 ele, tonto de sono, abre um olho, lhe 
- Se quer que façamos cachorro- reconhece, sorri e diz "Vó", seu 
quente para domingo, disque 7 coração estala de felicidade, como 
- Se querem vir comer aqui em casa, pão ao forno. E o misterioso 
disque 8 entendimento que há entre avó e 
- Se precisam de dinheiro, disque 9 neto, na hora em que a mãe castiga, e 
- Se é um dos nossos amigos, pode ele olha para você, sabendo que, se 
falar!” Sim, tenho a certeza de que a vida você não ousa intervir abertamente, 
Reproduzo a seguir alguns trechos de nos dá os netos para nos compensar pelo menos lhe dá sua incondicional 
uma belíssima crônica adaptada de de todas as mutilações trazidas pela cumplicidade.
Raquel de Queiroz sobre a arte de ser ve l h i c e .  São  amo re s  novo s ,  Até as coisas negativas se viram em 
avô e avó: profundos e felizes, que vêm ocupar alegrias quando se intrometem entre 
“Você sente, obscuramente, nos seus aquele lugar vazio, nostálgico, avó e neto: o bibelô de estimação que 
ossos, que o tempo passou mais deixado pelos arroubos juvenis. se quebrou porque o menino - 
depressa do que esperava. Não lhe A avó é como uma mãe que mora em involuntariamente! - bateu com a 
incomoda envelhecer, é claro. A velhice outra casa. Não impõe limites. Traz bo l a  ne l e .  E s t á  queb rado  e  
t e m  s u a s  a l e g r i a s ,  a s  s u a  p r e s e n t e s .  F a z  c o i s a s  n ã o  remendado, mas enriquecido com 
compensações - todos dizem isso, programadas. Leva a passear, não preciosas recordações: os cacos na 
embora você pessoalmente, ainda não ralha nunca. Deixa lambuzar de mãozinha, os olhos arregalados, o 
as tenha descoberto - mas acredita. A pirulito. Não tem a menor pretensão beicinho pronto para o choro; e 
saudade é de alguma coisa que você pedagógica. É a confidente das horas depois o sorriso malandro e aliviado 
tinha e lhe fugiu sutilmente junto com de ressentimento, o último recurso porque "ninguém" se zangou, o 
a mocidade. Bracinhos de criança no dos momentos de opressão, a secreta culpado foi a bola mesma, não foi, 
seu pescoço. Choro de criança. O aliada nas crises de rebeldia. vó? Era um simples boneco que 
tumulto da presença infantil ao seu Uma noite passada em sua casa é custou caro. Hoje é relíquia: não tem 
redor. Meu Deus, para onde foram as uma deliciosa fuga à rotina, tem dinheiro que pague.
suas crianças? Naqueles adultos todos os encantos de uma aventura. Feliz Dia dos avôs e que São Joaquim 
cheios de problemas, que hoje são Lá não há linha divisória entre o e Santa Ana abençoe a todos!

Como foi anunciado durante a Festa 
de nosso Padroeiro, Santo Antônio, 
iniciamos a pintura da igreja Matriz. 
Será pintada toda a parte externa da 
igreja e será aplicado silicone protetor 
nos tijolos. Também será realizada a 
pintura do gradil.
Aqueles que desejam fazer doações 
para ajudar na compra das tintas 
poderão entrar em contato via email 
ou telefone com a secretaria 
paroquial. Colabore!

Pintura da Igreja Matriz Santo Antônio

Pastoral da Comunicação em Itapira

Pe. Antonio Lopes Fonseca durante a Semana de 
Formação Teológica realizada de 04 a 08 de julho na Paróquia

Equipe de Cerimonial da Paróquia Santo Antônio antes do
Casamento Comunitário realizado no dia 18/06/2011

Foi realizada no dia 18 de junho na Itapira, coordenada pelo seminarista nova na Diocese de Amparo e ainda 
matriz de São Benedito, a primeira André Rossi e com participação de está sendo estruturada e implantada 
reunião da PASCOM (Pastoral da agentes da Paróquia Santo Antônio, nas paróquias com todo apoio de nosso 
Comunicação Social) na cidade de São Benedito e São Judas. A PASCOM é Bispo Dom Pedro Carlos Cipolini.

Aconteceu na Paróquia
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Padre Adriano Broleze:

Sábado: 
Igreja Matriz 
Santo Antônio

 9:00 às 12:00 h

Secretaria Paroquial:

Segunda a sexta-feira: 
7:00 às 11:00 h 
13:00 às 17:00 h

Sábado: 8:00 às 12 h

Pastoral do Crisma

Mensagem do Pároco

IDE POR TODO O MUNDO E ANUNCIAI O EVANGELHO (Mt 28,16-20)

Atendimento

Documento de Aparecida

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.

Avisos

O Documento de Aparecida, como é fé em Deus amor'. Reconhecem com renovar as comunidades eclesiais e as 
mais conhecido, é o Documento Final humildade as luzes e as sombras que estruturas pastorais, para encontrar as 
da V Conferência do Episcopado da há na vida cristã e na ação eclesial. mediações de transmissão da fé em 
América Latina e do Caribe realizado Querem iniciar uma nova etapa Cristo como fonte de uma vida plena e 
em Aparecida (SP), no dia 31 de maio pastoral nas atuais circunstâncias digna para todos, para que a fé, a 
de 2007.   Os bispos, reunidos nesta históricas, marcada por um forte ardor esperança e o amor renovem a 
importante conferência buscaram apostólico e um maior compromisso existência das pessoas e transformem 
impulsionar o espírito de um novo missionário, para propor o evangelho as culturas dos povos.
Pentecostes e, com o documento final de Cristo como caminho à verdadeira Neste contexto e com esse espírito, a 
que resume as conclusões de seu Conferência oferece suas conclusões 
diálogo, fomentar uma renovação na no Documento Final. O texto tem três 
ação da Igreja. Todos os seus membros grandes partes que seguem o método 
são chamados a serem discípulos e de reflexão teológico-pastoral 'ver, 
missionários de Jesus Cristo, Caminho, julgar, agir'. Assim, olha-se a realidade 
Verdade e Vida, para que nele nossos com os olhos iluminados pela fé e um 
povos tenham vida. No caminho aberto coração cheio de amor, e proclama-se 
pelo Concilio Vaticano II e em com alegria o Evangelho de Jesus 
continuidade criativa às Conferências Cristo, para iluminar a meta e o 
anteriores do Rio de Janeiro, 1955; caminho da vida humana. Mediante um 
Medellín, 1968; Puebla, 1979 e Santo discernimento comunitário aberto ao 
Domingo, 1992, em Aparecida os sopro do Espírito Santo, os bispos 
bispos refletiram sobre o tema vida que Deus oferece aos homens. Em buscam linhas comuns de ação, 
Discípulos e missionários de Jesus diálogo com todos os cristãos e a realmente missionárias, que colocam 
Cristo para que nossos povos Nele serviço de todos os homens, assumem todo o Povo de Deus em um estado 
tenham vida. Eu sou o Caminho a 'a grande tarefa de custodiar e permanente de missão. Esse esquema 
verdade e a Vida (Jo 14,6), e alimentar a fé do Povo de Deus, e se orienta por um fio condutor em torno 
procuraram traçar, em comunhão, recordar também aos fiéis deste à vida, em especial a vida em Cristo, e 
linhas comuns para prosseguir a nova continente que em virtude do seu está tecido transversalmente pelas 
evangelização em nível regional. batismo estão chamados a serem palavras de Jesus, o Bom Pastor: 'Eu 
Os bispos expressam, junto com o Papa discípulos e missionários de Jesus vim para que as ovelhas tenham vida e 
Bento XVI, que o patrimônio mais C r i s t o '  (Ben to  XVI ,  d i s cu r so  a tenham em abundância' (Jo 10,10).
valioso da cultura de nossos povos é 'a inaugural). Os bispos se propuseram a Fonte: CNBB

Caros irmãos, o tempo está voando e já que puderam participar. Agradecemos 
nos encontramos no mês de julho. A ao Pe. Antônio Fonseca, que veio com 
pouco celebramos a festa de nosso muita dedicação compartilhar as 
grande Padroeiro Santo Antônio.  riquezas de nossa fé. Continuamos 
Podemos render graças a Deus pelos com a formação diocesana que 
frutos colhidos na trezena e nas acontece nos próximos dias 29 de julho 
fest iv idades. Foram muitas e e 05 de agosto, com o estudo do 
generosas doações que somadas aos importantíssimo Documento de 
trabalhos de tantas pessoas renderam Aparecida. Formação que marca a 
um excelente resultado final. Como já unidade diocesana na construção de 
havíamos anunciado, o recurso um renovado projeto de pastoral. 
captado na festa deste ano será Convoco todos os paroquianos a 
destinado a pintura externa da Igreja. participarem nesses dois dias. Cada 
Falando em pintura, aqueles que vez mais formados podemos amar 
passam pela nossa matr iz já plenamente a nossa Igreja estando 
perceberam que as obras iniciaram e a prontos a dar as razões de nossa 
Igreja de Santo Antônio, tão marcante procissão. Outro momento forte foi a esperança ao mundo, como nos fala 
para história de nossa cidade, recebe Semana de Formação que contou com São Pedro: “Sempre prontos a dar 
agora a esperada revitalização.  o tema “CREIO NA SANTA IGREJA razão de vossa esperança e fé” (1Pd 
Celebramos com toda a cidade a festa CATÓLICA”.  Fo i  uma semana 3,15). Boa leitura a todos!
de Corpus Christi, marcada pela enriquecedora para nossa paróquia e 
grande presença de fiéis e pela bela para os paroquianos de toda a cidade Pe. Adriano Broleze - Pároco

No dia 26 de Junho de 2011 a Equipe da se com uma oração, houve também assuntos abordados durante os encontros 
Pastoral do Crisma organizou um retiro com palestras, muita reflexão e recreação. Os semanais. Enriqueceram o encontro os 
os crismandos para o aprofundamento da fé jovens puderam ouvir e participar com convidados: Maria Carolina, seminarista 
e encerramento do semestre. O dia iniciou- questionamentos, aprimorando assim os Bruno, Dirceu e a Banda Olhos de Cristo.

Campanha da Fraternidade 2012
A CNBB, por meio de seu secretário- religiosos da América Latina. A cerimônia Paulo, e da representante do Ministério 
geral, dom Leonardo Steiner, fez a de lançamento contou também com a da Saúde, Eliane Aparecida da Cruz, que 
apresentação oficial do tema da participação do cardeal arcebispo de São é assessora especial do ministro 
Campanha da Fraternidade de 2012 no Paulo (SP), dom Odilo Pedro Scherer, do Alexandre Padilha. A CF 2012 discutirá 
dia 07 de julho durante a abertura da secretário executivo da Campanha da questões sobre saúde e tem como tema 
ExpoCatólica em São Paulo, considerada Fraternidade, padre Luiz Carlos Dias, "Fraternidade e Saúde Pública", e o lema 
a maior feira de negócios e serviços autoridades públicas do estado de São "Que a saúde se difunda sobre a terra".

AGOSTO: DIAS 04, 05, 06 E 07
NOVEMBRO: DIAS 03, 04, 05 E 06

Inscrições na Secretaria Paroquial

Curso de Noivos (cursinho):

Fabricação e reforma de portões, grades,
móveis escolares. Serviços e reparos em geral.

Rua da Penha, 798, São Vicente - Fones: 3863-3935/9788-1257
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