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“Palavra de Deus: caminho de santificação pessoal!”

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

FONE  ( 9)
: 1

813-299

3

5

CALHAS - RUFOS - CONDUTORES - COIFAS

www.calhasjhp.com.br

AVENIDA DOS ITALIANOS, 846

Hugo Pelegrini

FONE: 3863-4751

Por Pe. Pires Tem co i sas  que ,  po r  ma i s  
desagradáveis que sejam, ajudam 
a gente a viver bem. É muito mais 
vantajoso para cidadãos comuns 
como nós viver numa democracia 
que numa ditadura. Certamente 
poderia parecer mais confortável 
termos um grande e poderoso pai 
ou coronel que não precisasse dos 
votos, que resolvesse tudo, que 
punisse os maus e recompensasse 
os bons e que acabasse com a 
corrupção. Infelizmente todas as 
vezes que isso foi tentado no Brasil, 
seja no país, nos estados ou nos 

Diariamente circulo pelo centro da municípios, não funcionou. Passar 
cidade de Itapira e converso um pela campanha eleitoral e ter de 
pouco no muro das lamentações votar dá trabalho, mas, como dizia 
dos aposentados, tomo café na Sir Winston Leonard Spencer-
Lanchonete do Cach iba (ou Churchill: “a democracia é o pior 
Caxiba?) onde dou uma olhada no regime que existe, mas até hoje 
ESTADÃO e troco ideias com alguns não inventaram outro melhor”.
amigos e depois retorno devagar Todos os políticos brasileiros que 
para casa passando no correio ou hoje ocupam o poder foram lá 
na lotérica, nem que seja apenas colocados pelo povo. Ninguém 
para  dar  um bom d ia  aos  entrou na marra ou ganhou o cargo 
agradáveis atendentes dessas duas de presente. Votar mais com a 
instituições. razão do que com o coração é difícil, 
Quase ninguém fala de política mas necessário. Eu mesmo já votei 
(afinal o ditado popular diz que meio contrariado quando entrei na 
política, religião e futebol ninguém cabine e teclei determinados 
discute) e sinto um desinteresse nomes, mas consciente de que 
grande em relação às próximas considerava minha escolha a 
eleições municipais. Se em São melhor naquele lugar e naquele 
Paulo o negócio tá russo, mano, por tempo.
aqui tá calmo. “São todos farinha E le i tor  i tap irense,  não seja 
do mesmo saco”, “todo político é preguiçoso. Leia, converse, e 
ladrão”, “Votar prá que se não informe-se pensando no melhor 
muda nada?”. São os refrões mais para nossa cidade. Não se mova 
ouvidos. apenas por suas simpatias pessoais 
Esses comentários, que não ou ideias pré-determinadas. Se 
passam de inconsequentes frases você se esforçar um pouco tem 
fe i tas ,  expressam um v íc io  condições de, quando entrar na 
filosófico chamado generalização.  cabine eletrônica, ter consciência 
Ela é uma operação do espírito que das razões pelas quais você escolhe 
consiste em comparar alguns aqueles nomes. E como cristão 
atributos próprios de parte ínfima suas razões devem responder às 
de uma classe de indivíduos, suas convicções e não às suas 
desprezando as suas diferenças, e simpatias e antipatias. E não se 
reunindo esses atributos numa só e s que ça  d e  a c ompanha r  o  
ideia. Exemplos dessa bobagem: desempenho de seu prefeito e seu 
“Todo mineiro é miserável”, “todo vereador e até cobrar deles 
baiano é preguiçoso”, entre outros f ide l idade às promessas de 
que nem vale citar aqui. campanha.

 www.ceramicaformigari.com - Fone: 3863.1012

Por Bruno Roberto Rossi - encarnação do Verbo,  Deus permanece com o escritor sagrado, a 
seminarista manifesta-se e comunica-se a si fim de que ele traduza em linguagem 
A Palavra de Deus tem o poder de mesmo e seus decretos eternos a humana a palavra divina, gerando no 
edificar o povo eleito e lhe garantir os cerca de sua vontade a respeito da mundo de forma análoga o Verbo de 
méritos da salvação alcançada por salvação dos homens. Todas estas Deus, como a Maria Santíssima o fez. 
Jesus Cristo com sua morte e c o i s a s  r eve l adas  po r  Deus  As Sagradas Escrituras geram um 
Ressurreição (cf. Ato 20, 32). Aplica- encontram-se e são manifestas na corpo, um corpo místico, unifica o 
se com excelência às Sagradas Sagrada Escritura, escritas por povo eleito. Da mesma forma que 
Escrituras o que se afirma: “A palavra inspiração do Espírito Santo que as Deus encarnado assumiu um único 
de Deus é viva e eficaz” (Hb 4,12). legitimam. Assim, tudo quanto corpo, pelas escrituras formamos a 
Todavia, a Sagrada Tradição da afirmam os autores inspirados se Igreja, corpo místico de Jesus. Na 
Igreja, afirma uma outra ordem de deve ter como afirmado pelo Espírito Igreja as escrituras tornam-se a regra 
conhecimento acerca de Deus, que o Santo e nós “havemos de crer que os suprema da fé, perpetuando na 
homem de modo algum pode atingir história da humanidade a voz do 
por suas próprias forças, a da Santo Espírito através das palavras 
Revelação Divina (cf. Catecismo da dos profetas e dos apóstolos. As 
Igreja Católica, nº 50). Sagradas Escrituras proporcionam a 
Deus ao criar, por meio da ação do força necessária para a Igreja se 
Verbo divino, todas as realidades manter unida, torna-se ela mesma o 
existentes, dá testemunho sobre si seu apoio vigoroso, e aos filhos da 
mesmo na história da Criação (cf. Jo Igreja proporciona a solidez na fé, 
1,3). Da mesma forma ocorre na alimentando a alma e sendo a fonte 
história da Salvação, em que Deus principal da vida espiritual.
manifesta a si mesmo aos nossos Portanto, diante desta riqueza 
primeiros pais, dando-lhes a espiritual que são as Sagradas 
possibilidade de uma nova salvação Livros da Escritura ensinam com Escrituras que nos apresentam o 
depois da queda no pecado. Chamou certeza, fielmente e sem erro a plano divino para cada um de nós, nos 
posteriormente Abraão para fazer verdade relativa a nossa salvação , garante a unidade enquanto Igreja, 
dele um povo numeroso (cf. Gn 12,2- que Deus quis que fosse consignada além de nos proporcionar uma 
3), que deveria esperar o envio do nas Sagradas Letras” (cf. Dei identidade própria de filhos de Deus, 
Messias prometido.  No Novo Verbum,nº11) . Portanto, somos sente-se cada vez mais a necessidade 
Testamento, o apóstolo das gentes ensinados na justiça, corrigidos, de assumir as Escrituras no nosso dia-
reconhece este beneplácito de Deus aperfeiçoados para vivermos o a-dia, na nossa oração pessoal em 
ao se revelar ao homem, mistério projeto de Deus e qualificados para que o Pai amoroso que está no céu 
inalcançável pelas próprias forças toda boa obra. vem ao encontro de seus filhos e 
humanas,  por  i sso  ret i f i ca:  Sendo “Toda Escritura inspirada por conversa com eles. Roguemos a Maria 
“manifestou o misterioso desígnio de Deus” (2Tm 3, 16) somos conduzidos Santíssima, mãe do belo amor, que 
sua vontade [...] de reunir em Cristo para a fonte do mistério da Escritura, nos ajude a encontrar por meio da 
todas as coisas, as que estão no céu e ou seja, a própria Trindade. O Espírito “lectio divina” (leitura orante da 
as que estão na terra” (Ef 1,9).  Pela permanece na palavra, da mesma Bíblia) o caminho de santificação 
Revelação divina, que ocorre de modo forma que acompanha, na Trindade, a pessoal querida por Deus em que a 
processual na história da Salvação e geração do Verbo. O Espírito que veio palavra de Deus torna-se a substância 
que alcança a sua plenitude com a sobre a Virgem, de forma análoga, vital de nossa alma.

Expresso de Santo Antônio: 4 Anos de Caminhada
Neste mês de setembro nosso responsabilidade da  Pastoral de Padres, amigos, voluntários e 
informativo paroquial, o Expresso de Comunicação Social (PASCOM) em também aos nossos patrocinadores.
Santo Antônio, completou 4 anos de atividade na nossa paróquia desde Este espaço é de todos, por esta 
existência e caminhada. A primeira 2007. razão, gostaríamos de poder contar 
edição deste informativo foi lançada Agradecemos a todos que nos com a contribuição e a participação de 
em 2008, ano do Jubileu de Ouro da acompanham e que ajudaram de mais pessoas. Somente assim 
Paróquia Santo Antônio. Este alguma forma na elaboração das 25 poderemos fazer um trabalho melhor 
informativo é um trabalho de edições publicadas até o momento. a cada edição.

HORÁRIO DE MISSAS

MATRIZ SANTO ANTÔNIO
Sábado 19h  

Domingo 09h e 19 h
Terças-feira 19h30

1ª Sexta-feira do mês 19h30
Todo dia 13 as 19h30 durante a 

semana e 19h aos sábados e 
domingos

MENINO JESUS DE PRAGA
Sábado 16h

BOM JESUS
Sábado 17h30

IMACULADA CONCEIÇÃO
Domingo 07h

LAR SÃO VICENTE
Quintas-feira 15h

SÃO SEBASTIÃO
1ª Quarta-feira do mês 19h30

NOSSA SENHORA DO CARMO
4ª Quarta-feira do mês 19h30

SANTA TEREZINHA
Sextas-feira 19h 

(exceto a 1ª sexta-feira do mês)

ENCONTRO COM DEUS - convite

Encontro com Deus é um espaço para 
aprofundar  nossa experiência de Deus. 
O silêncio interior, a escuta amorosa, a 
oração humilde e a adoração singela 
conduzem para o interior de Deus e para 
o nosso próprio interior.  

PROGRAMAÇÃO
Toda 1ª sexta-feira do mês logo após 

a missa das 19h30
Local: Igreja Matriz de Santo Antônio

Horário: das 20h00 às 21h30
5 de outubro

Tema: Como começar a rezar
2 de novembro

Tema: Rezar nossas próprias orações
7 de dezembro

Tema: Rezar com os salmos
na Comunidade Imaculada 
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Expediente
O jornal Expresso de Santo Antônio é uma publicação bimestral, gratuita e de distribuição interna da 

Paróquia Santo Antônio de Itapira (SP) - Rua Ribeiro de Barros, 272, fone (19) 3863-0105.
Diretor: Padre Edson Andretta  - Organização e editoração: Pastoral da Comunicação Social

Tiragem: 700 exemplares - Impressão: JOGRAF - Artes Gráficas - (19) 3843-4260

Padre Edson Andretta:

Sábado: 
Igreja Matriz 
Santo Antônio

 9:00 às 12:00 h

Secretaria Paroquial:

Segunda a sexta-feira: 
9:00 às 11:00 h 
12:30 às 16:30 h

Sábado: 8:00 às 12 h

VIVENDO O PRESENTE ... PREPARANDO O FUTURO...

Uma Paróquia: comunhão de comunidades

4 Anos de Caminhada

Atendimento Avisos

Muitas vezes dizemos: “eu participo da de “paróquia” vive num mundo que não é mais que a Matriz Santo Antônio. A 
Paróquia Santo Antônio” ou, então, “eu é o seu, pois ela não deve acomodar-se palavra “matriz” vem de mãe, aquela 
vou à Missa na Paróquia Santo à estrutura e ao espírito da sociedade, que gera. A Matriz Santo Antônio é a 
Antônio”. Mas, o que nós entendemos mas permanecer fiel ao Evangelho de mãe das outras comunidades da nossa 
por “Paróquia”? Jesus. Essa é a sua diferença. Paróquia. A Matriz Santo Antônio 
Sabemos que a Paróquia tem algo a ver também é uma comunidade. Todos 
com a Igreja Católica. Sabemos aqueles que frequentam as missas e 
também que a Paróquia tem um limite atividades da Matriz Santo Antônio 
territorial. Sabemos, também, que a formam a grande comunidade da 
Paróquia tem um padre responsável Matriz Santo Antônio. 
por ela, o chamado Pároco. Mas, qual a Além da Comunidade da Matriz Santo 
origem da palavra “paróquia”? Antônio, a nossa Paróquia possui 
O termo “paróquia” é de origem grega outras 06 comunidades: a Comunidade 
(paroikía). Como substantivo, pode ser Menino Jesus de Praga (Bairro Boa 
traduzido por “morada ou habitação Vista), a Comunidade Imaculada 
em terra alheia, estrangeira”, como em Conceição (Bairro São Vicente), a 
situação de exílio. Neste caso, os Comunidade Bom Jesus (Vila Bazani), 
paroquianos seriam aqueles que vivem a Comunidade São Sebastião (Bairro 
em terra estrangeira como hóspede ou Pinheiros), a Comunidade Santa 
como peregrino, podendo significar Terezinha do Menino Jesus (Fazenda 
simplesmente “peregrino”, “hóspede”, Interagro) e a Comunidade Nossa 
“forasteiro”. Senhora do Carmo (Fazenda Calunga). 
É nesse sentido que se deve procurar Quais dessas Comunidades você já 
entender seu sentido, que aparece conhece?
mais de dez vezes no Antigo A vida cristã é, por sua natureza, 
Testamento, e duas no Novo comunitária. Podemos dizer que a 
Testamento, aplicado ao Povo de Deus. A nossa Paróquia Santo Antônio é um Paróquia é uma Comunidade de 
Este povo vive no estrangeiro sem sinal da Igreja, dos discípulos e comunidades. Isso exige de todos nós 
direito de cidadania; o Povo de Deus da discípulas de Jesus, em uma parte do um espírito de comunhão. Ainda que 
nova e eterna aliança, a Igreja de Deus território da cidade de Itapira. Apesar sejamos várias Comunidades, todas 
e de Cristo, é paroikía. de ter os seus limites territoriais, ela é pertencem à Paróquia Santo Antônio, 
Em que sentido os paroquianos seriam, frequentada por irmãos e irmãs que como espaço para v i ve rmos ,  
então, chamados de estrangeiros. No vivem em territórios de outras celebrarmos e testemunharmos a 
sentido de uma contraposição entre paróquias, mas que se vinculam a nós nossa fé. Essa é a beleza da nossa 
céu – nossa verdadeira pátria – e terra por laços afetivos e pastorais. Igreja. Você é parte importante dela. 
– lugar de peregrinação para a Porém, temos a tendência de Ame a sua Igreja. Bem-vindo. Bem-
ve r d a d e i r a  p á t r i a .  A s s i m ,  a  identificar a Paróquia Santo Antônio vinda. 
comunidade cristã, a Igreja, chamada com a Matriz Santo Antônio. A Paróquia Pe. Edson Luis Andretta

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

Fabricação de brinquedos para playground.
Rua da Penha, 798, São Vicente - Fones: 3863-3935/9788-1257

Este ano a Igreja no Brasil reflete o tema missionários.
“Brasil missionário partilha tua fé” em A temática partilha a tua fé tem por objetivo 
sintonia com os temas do 3º Congresso chamar a atenção da Igreja para a 
Missionário Nacional, que aconteceu em importância da universalidade da missão 
Palmas (TO) de 12 a 15 de julho e do 4º que deve ser pensada para além das 
Congresso Missionário Americano que fronteiras do ser cristão, sejam elas 
também é o 9º Congresso Missionário geográficas ou não, ou seja, a Igreja 
Latino Americano (CAM 4/Comla 9) que se missionária é aquela que está onde é 
realizarão em Maracaibo, Venezuela, em necessário. Por isso, a Igreja Católica no 
2013, com o tema “América Missionária Brasil e na América Latina convida, através 
partilha a tua fé”. da Campanha Missionária deste ano, toda a 
As Pontifícias Obras Missionárias (POM) comunidade cristã a repensar o seu papel 
extraordinariamente realiza a Campanha enquanto anunciadora do mandato de 
de 2012 sem seguir a temática da Jesus Cristo, “Ide, pois, fazer discípulos 
Campanha da Fraternidade da Conferência entre todas as nações, e batizai-os em 
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo (Mt 
devido aos referidos congressos 28, 19-20)”.

Campanha Missionária 2012

Respeite a Missa.
Não chegue atrasado.
Pontualidade faz bem.

No Encontro da Paróquia Santo 04 - Realizar mensalmente, a partir equipe por um equilíbrio mais etário 
Antônio realizado no dia 26 de de outubro de 2012, na 1ª sexta- e de gênero.
agosto, foram apresentados 15 feira do mês, após a missa das 11 - Iniciar, a partir da festa de 
projetos para serem realizados até o 19h30, uma Noite de Espiritualidade Pen tecos tes  de  2013 ,  uma 
final de 2013, sendo que alguns e Oração, com nome a ser definido. catequese semanal para todos os 
deles ainda continuarão em aberto 05 - Renovar o espaço celebrativo de fiéis adultos (maiores de 18 anos), 
nos próximos anos. Para que você, nossas comunidades, atendendo às principalmente os agentes de 
nosso paroquiano, fique conhecendo orientações da renovação litúrgica pastoral, com duração de 03 (três) 
esses projetos, nós os publicamos do Concílio Vaticano II, além da anos, buscando, através da 
aqui em nosso Informativo.    instalação de Capelas do Santíssimo metodologia do Rito de Iniciação 
01 - Elaborar e iniciar uma nas Comunidades Bom Jesus e Cristã dos Adultos (RICA), uma 
revitalização do “Salão” da Matriz Imaculada Conceição. renovação dos Sacramentos de 
Santo Antônio como um “Centro de 06 - Iniciar, a partir do 1º domingo do In ic iação Cr istã (Bat ismo – 
Pastoral da Paróquia”, com salas Advento, uma catequese sobre a Confirmação – Eucaristia).
adequadas para a catequese e as celebração da Eucaristia, com 12 - Criar uma Equipe para 
pastorais, além de um espaço festivo distribuição semanal de folhetos elaborar e realizar, juntamente 
(“salão”), adequando-o às normas catequéticos. Essa catequese se com o Pároco, no segundo 
de segurança e atendendo, quanto estenderá durante todo o Ano semestre de 2013, um Encontro 
p o s s í v e l ,  à s  p e s s o a s  c o m  Litúrgico. para Casais em Segunda União, 
necessidades especiais. 07 - Realizar uma Semana de como sinal de nossa acolhida e 
02 - Adequar, no “Centro de Pastoral Liturgia no próximo ano, no Tempo solicitude pastoral.
da Paróquia”, um espaço (uma sala) da Páscoa, sobre a Celebração da 13 - Recadastrar os dizimistas no 
de acolhida para os pais das crianças Eucaristia. final deste ano, juntamente com 
da catequese e uma sala para a 08 - Elaborar um livro de canto uma campanha para novos 
Pastoral do canto litúrgico. comum para as celebrações da dizimistas durante a Quaresma de 
03 - Celebrar semanalmente nas Paróquia (ou, num pr imeiro 2013.
comunidades Bom Jesus e Menino momento, ao menos para a Matriz 14 - Investir na aquisição de 
Jesus de Praga durante 01(um) ano, Santo Antônio), a ser concluído até o ma te r i a l  pedagóg i co ,  c omo 
depois do qual será feita uma Advento de 2013. também em recursos áudio-
avaliação sobre a continuidade das 09 - Confeccionar um folheto com os v isua is ( te lev isão, pro jetor, 
celebrações, segundo os critérios: a) horários de missas das Comunidades aparelhos de DVD, aparelhos de 
aumento da participação das da Paróquia, a ser distribuído como som).
pessoas; b) possibil idade de material de divulgação. 15 - Criar uma nova logomarca 
formação de equipe de liturgia, 10 -  Dobra r  o  número de para a Paróquia Santo Antônio a 
leitores, ministros da distribuição da ministros(as) extraordinários(as) da ser usada em todo o material 
comunhão, etc.; c) organização do distribuição da sagrada comunhão impresso de secretaria e de 
canto. no próximo ano, configurando a divulgação da Paróquia.

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.
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