Dízimo e Oferta Hoje
Deus - Pai Amoroso
Deus nos ama, nos ama
profundamente, gratuitamente,
incondicionalmente. Deus nos ama do
jeito que somos, com nossos defeitos
e qualidades.
Deus nos ama por prazer de amar.
Criou o universo, nosso planeta, a
natureza, a semente, a terra, a chuva,
o sol, as flores, os frutos...
Criou-nos à Sua Imagem e
Semelhança, Cumulou-nos de dons:
inteligência,
criatividade.
capacidades...
Fez-nos administradores de Seus
bens, acreditou em nós e nos confiou
Sua Obra.
Salmo 100
‘’Terra inteira, aclame a Javé!
Sirva a Javé com alegria,
e vá até ele com gritos jubilosos!
Saiba que somente Javé é Deus:
Ele nos fez e a ele pertencemos,
somos seu povo e ovelhas do seu
rebanho.
Entrem por suas portas dando graças,
com cantos de louvor em seus átrios,
celebre a ele e bendigam o seu nome:
‘Sim, Javé é Bom:
o seu amor é para sempre,
e sua fidelidade de geração em
geração’.’’

Ministério Extraordinário da Sagrada Comunhão Eucarística

Dízimo - Ser Igreja é partilhar
Dízimo é um termo polêmico, fascina
e encanta uns, constrange e apavora
a outros.
Desde 198 Artur Jorge tem percorrido
o Brasil, como missionário do
Instituto MEAC (Missionários para
Evangelização e Animação de
Comunidades), trabalhando na
conscientização sobre o Dízimo.
Antes de 1987, embora participante
ativo na vida da comunidade e
envolvido no trabalho pastoral, não
aceitava o Dízimo. Naquela época
estava ligado à pastoral da juventude,
pertencia a um grupo de jovens que
f a z i a t e a t r o n a i g r e j a , p a ra
evangelizar. Como trabalhava muito
nas atividades paroquiais, pensava
que já estava dando o Dízimo através
do trabalho.
Em alguns momentos chegava até a

criticar o Dízimo. As Criticas eram as
mesmas que, com certeza, você já
ouviu de alguém. Dizia: - Para que o
Dízimo? A Igreja é rica! O Vaticano
tem muitas riquezas! A Igreja é
Latifundiária! Pensava
equivocadamente que o Dízimo ia
para o padre e reclamava: Não vou
encher o bolso do padre de dinheiro!
Padre não precisa de dinheiro!
Um dia, participando de um trabalho
de conscientização sobre o Dízimo,
comecei a perceber que as coisas não
aconteciam como pensava. Percebi
que as críticas eram conseqüência do
e g o í s m o, e d e s c o b r i o m a i s
importante: que o Dízimo antes de ser
dinheiro é Palavra de Deus que não
deve ser desprezada por nós.
Daquele momento em diante, passei
a ser dizimista e também a trabalhar
na conscientização do Dízimo.
Neste, coloco um pouco da
experiência vivida nestes vários anos
de caminhada missionária. Espero
que seja um instrumento de
conscientização, que desperte não
somente para o Dízimo, mas
principalmente para a participação na
comunidade, porque Ser Igreja é
Partilhar tudo aquilo que somos e
temos.
Fonte: Livro: Dízimo e Oferta Hoje
Artur Jorge

Desde o Vaticano II até os nossos dias,
passando por Medellín e Puebla, a Igreja
na América Latina vem valorizando cada
vez mais a diversificação dos ministérios
enriquecendo e multiplicando a sua
ação. É uma caminhada em vista de
tornar-se uma Igreja toda missionária e
toda ministerial. Em Medellín, ao tratar
da pastoral de conjunto, afirma “que a
Igreja é, antes de tudo, um mistério de
comunhão católica” e que “essa
comunhão que une todos os batizados,
longe de impedir, exige que, dentro da
Comunidade Eclesial, exista
multiplicidade de funções específicas,
pois, para que ela se constitua e possa
cumprir sua missão, o próprio Deus
suscita em seu seio diversos ministérios
e outros carismas que determinam, a
cada qual, um papel peculiar na vida e
ação da Igreja”. (Medellín 15,6 e 15,7)
A Igreja, para o cumprimento de sua
missão, conta com diversidade de
ministérios. Ao lado dos ministérios
hierárquicos, a Igreja reconhece o lugar
dos ministérios desprovidos de ordem
sagrada. Portanto, também os leigos
podem sentir-se chamados a colaborar
com seus pastores no serviço à
comunidade.
A experiência na Diocese de Amparo é
inteiramente favorável à presença e
ação pastoral dos Ministros Leigos,

como coordenadores e animadores de
diversos serviços e atividades junto à
Comunidade Cristã. Esta mesma
experiência está a indicar que um
determinado ministério deve responder
a uma necessidade da comunidade,
claramente identificada.
Sem excluir a possibilidade de
diversificação crescente de Ministérios
Leigos, propõem-se para a Diocese de
Amparo, os seguintes:
1 - Ministro da Celebração da Palavra
Suas funções principais são: reunir a
comunidade e presidir às suas
celebrações; coordenar e orientar a
reflexão da Comunidade em torno da
Palavra de Deus e ser Ministro
Extraordinário da Sagrada Comunhão.
2- Ministro dos Enfermos
Suas funções principais são: visitar os
enfermos e idosos em nome da
Comunidade Eclesial; dispô-los e
prepara-los para os Sacramentos,
especialmente para o Sacramento da
Reconciliação e a Unção dos Enfermos;
levar a Comunhão; ser Ministro
Extraordinário da Sagrada Comunhão.
3- Ministro das Exéquias
Suas funções principais são: presidir à
cele-bração da Palavra por ocasião das
Exéquias; proceder à encomendação do
corpo, conforme o ritual; ser Ministro

Extraordinário da Sagra-da Comunhão.
Fonte: http://www.diocesedeamparo.org.br

A importância de ser Ministro:
Quando somos chamados a este
serviço de Igreja é uma oportunidade
que Deus nos dá para ficarmos mais
perto de nossos irmãos .
Levando a Sagrada Eucaristia estamos
entregando alimento de força e
Santidade para a caminhada do Cristão
de verdade, nela Jesus é o sol que
aquece e ilumina.
Maravilha este mistério profundo,
imaginar que Jesus, Senhor do mundo,
se faz presente em um simples pedaço
de pão, torna-se alento a idosos,
doentes e acompanhantes, e a toda
Igreja.
Parabéns a você que é ministro(a) não
deixe o desânimo tomar conta de sua
vida. Reflita: veja quem você carrega!
Coragem Ele está com você. Mas para
que tudo seja realizado é preciso que
nós ministros extraordinários estejamos
atentos e sempre se lembrar que: ‘O
Filho do homem não veio para ser
servido, mas para Servir e dar a vida em
resgate de muitos’.
Este serviço à Igreja nós chamamos
de Ministério, que quer dizer Estar a
Serviço.
Jesus foi o primeiro a ser SERVO.
Por: João Carlos Castro

Fotos Semana da Família

Peregrinação
Peregrinação palavra proveniente do
Latin: Per Agros significa: Pelos
Campos. É uma jornada realizada
pelo devoto a um lugar sagrado, uma
viagem a um lugar de devoção.
Muito se fala em fazer uma
peregrinação à Terra Santa, para
seguir os passos de Jesus.
Visitar um lugar Santo, de oração,
poder sentir ainda mais a presença de
Deus, nos faz bem!
No Brasil há muitos lugares santos,
onde sem muito esforço para pensar
em algum já vem em nosso
pensamento: - O Santuário Nacional

de Aparecida em Aparecida-SP.
Existem outros como o Santuário da
Mãe Rainha e vencedora Três vezes
admirável de Schoenstatt em AtibaiaSP, temos também o Servo de Deus
Padre Donizeti em Tambaú-SP. Em
nosso Brasil há outros podendo citar
alguns: Em Goiás na cidade de
Trindade fica o Santuário do Divino Pai
Eterno. Em Santa Catarina na cidade
de Nova Trento fica o Santuário de
Madre Paulina. No Paraná em
Paraguaiana localiza-se o Santuário
de Nossa Senhora do Roccio.
Mas existe uma jornada que posso
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dizer que é a melhor de todas: é
quando deixamos nosso coração
aberto para a visita do Espírito Santo,
pois ele nos busca a todo momento
basta o deixar-mos entrar. É sempre
importante buscá-lo também através
de nossas orações, e assim podemos
estar ao encontro D’Ele, assim
podendo nos guiar por todas a nossas
peregrinações seguindo os passos de
Nosso Senhor Jesus Cristo.
Ele sempre será nosso Guia, e sempre
nos encaminhará pelo seu caminho,
basta aceitar-mos.

HIDRÁULICA E ELÉTRICA

Por Márcio Padilha
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SSVP
Por Waldete Mota V. Olbi
Sociedade de São Vicente de Paulo

Rifa da Moto

Expresso de Santo Antônio

de alimentos para a confecção das
cestas, que neste mês somou 385 kg.

“A Palavra de Deus é Diferente da
Palavra Humana” (Papa Francisco)

Os Vicentinos da Paróquia Santo
Antônio
A Conferência Santo Antônio, é
composta atualmente por 11 membros
entre confrades e consocias, todos
participando ativamente a vários anos,
sempre com o mesmo sentimento e
colocando em prática a caridade,
finalidade primeira da Sociedade São
Vicente de Paulo, levando às famílias o
alimento para o corpo e para o espírito.
A Conferência sempre contou com a
ajuda dos paroquianos na arrecadação

No momento a conferência está
assistindo 17 famílias num total de 60
pessoas.
Queremos agradecer a dedicação e a
resposta aos nossos pedidos de todo
mês.
Louvado seja Nosso Senhor Jesus
Cristo!
Deus os Abençoe!.

Instalação Seminário Diocesano Propedêutico
Domingo, dia 10 de Agosto de 2014, nas
dependências da Igreja Matriz de Santo
Antônio, após à Missa das 19:00 hrs,
ocorreu o sorteio do Ganhador da Rifa da
Moto, o Bilhete Sorteado Foi de número
0204, foi apresentado ao Padre e aos
membros do Conselho, parabéns ao
ganhador, o senhor José da Silva!

É Preciso humildade!!!
Roma, 1 de Setembro de 2014, antes de
qualquer coisa, o Santo Padre,
comentando as leituras do dia, disse
que “não se anuncia o Evangelho para
convencer com palavras sábias, mas
com humildade”.
Explica muito bem São Paulo aos
Coríntios que o "estilo" da proclamação
da Palavra de Deus não se baseia em
palavras persuasivas ditadas pela
sabedoria ou inteligência. O Apóstolo,
recorda Francisco, diz: “Eu não fui até
vocês para convencê-los com
argumentos, palavras, figuras
bonitas... Não, eu fui de outro modo,
com outro estilo; fui na manifestação do
Espírito e na sua força, para que sua fé
não se baseasse na sabedoria humana,
mas no poder de Deus”.
A Palavra de Deus “é uma coisa
diferente, comenta o Santo Padre, que
não é igual à palavra humana, sábia,
científica ou filosófica... Não! É outra
coisa: vem de outra forma”. Vem de
Jesus e somente quem tem um coração
aberto pode acolhe-la.
Impressionante exemplo dessa reflexão

é o episódio narrado no Evangelho de
Lucas hoje, onde Jesus comenta as
Escrituras na sinagoga de Nazaré. Seus
conterrâneos inicialmente o admiraram
por suas palavras, mas depois se
enfureceram e tentaram matá-lo.
Passando “de uma parte para outra”,
porque a “Palavra de Deus é diferente
da palavra humana”.
Então, porque “a Palavra de Deus é
Jesus, o próprio Jesus”, Jesus é motivo
de escândalo. A Cruz de Cristo
escandaliza. Mas é exatamente "a força
da Palavra de Deus", diz Bergoglio,
"Jesus Cristo, o Senhor."
Assim, parafraseando, se queremos
receber Jesus Cristo, devemos busca-Lo
no Evangelho. “A Igreja nos diz que
Jesus está presente na Escritura, em
sua Palavra”, destaca o Papa. Por isso “é
tão importante ler, durante o dia, um
trecho do Evangelho”; não para
"aprender" uma lição, mas "para
encontrar Jesus, porque Jesus está em
Sua Palavra, no Seu Evangelho. Cada
vez que lemos o Evangelho,
encontramos Jesus”.

No entanto, diz o Santo Padre, não
basta folhear quatro páginas para
receber o Senhor: é preciso colocar-se
diante da Palavra “com o coração
aberto, humilde, com o espírito das
Bem-aventuranças, porque Jesus veio
assim, em humildade; veio em pobreza,
veio com a unção do Espírito Santo”.
"Ele é a força - acrescenta o Papa - é
Palavra de Deus, porque é ungido pelo
Espírito Santo. Nós também, se
quisermos ouvir e receber a Palavra de
Deus, devemos rezar ao Espírito Santo e
pedir a unção do coração, que é a unção
das Bem-aventuranças”.
Hoje nos fará bem, conclui o Papa,
questionarmo-nos sobre como
recebemos a Palavra de Deus: como
uma coisa interessante? Há, o padre fez
uma homilia interessante! Ou recebo
simplesmente porque é Jesus vivo?
E ainda: Eu seria capaz de comprar um
pequeno Evangelho (é barato!), levá-lo
comigo no bolso e quando puder,
durante o dia, ler uma passagem, para
encontrar Jesus?”
Fonte: www.zenit.org.br
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O imóvel que abrigava as
atividades do Dispensário Santo
Antônio e do Colégio Oásis Infantil, à
rua Ribeiro de Barros, servirá à
instalação de um Seminário
Diocesano Propedêutico. A decisão
foi anunciada de forma oficial na
manhã de sábado, 9 de Agosto pelo
padre Tarlei Navarro Pádua Souza,
pároco da Igreja Matriz de Santo
Antônio, e pela irmã Márcia
A p a r e c i d a d e A ra ú j o, m a d r e
superiora geral da Congregação das
Irmãs Missionárias do Coração de
Jesus Crucificado, da Diocese de
Taubaté, que doou o prédio à Diocese
de Amparo.
A instalação do seminário, segundo
as autoridades religiosas, tem por
objetivo preencher uma lacuna
existente na área de abrangência da
Diocese de Amparo, que não conta
com um local específico para abrigar
as atividades do primeiro ano do
curso de formação para o sacerdócio.
Em Pedreira-SP há um seminário
pertencente à Diocese, para alunos
que já estão cursando Filosofia e
Teologia na PUC-Campinas. “Mas,
não temos uma casa para alocar os
alunos do primeiro ano depois que
eles passam pelos encontros
vocacionais.
Atualmente, fazemos isso em casas
paroquiais adaptadas (em cidade do
Circuito das Águas), o que não
favorece a entrada de um número
maior de jovens. Agora poderemos
acolher mais pessoas em um espaço
apropriado para este fim”, explicou o
padre.
De acordo com ele, ainda não há
um prazo para que o Seminário
Propedêutico comece a funcionar. “A
estrutura do prédio está muito bem
conservada, mas vamos fazer
algumas reformas e adequações, e
isso deverá custar um tempo”,
detalhou. Segundo ele, o bispo
diocesano, Dom Pedro Carlos
Cipollini, constituiu uma comissão
para conduzir o assunto.
Além do próprio padre Tarlei, esse
grupo conta ainda com o padre
Carlos Roberto Panassolo, que é

tecnólogo em Engenharia, mais a
arquiteta Flávia Zacchi Robles e a
engenheira Renata Bayod Jolli –
convidadas pelo pároco da Matriz de
Santo Antônio para participarem da
frente de trabalho.
“Se tudo estiver pronto,
começamos em 2015. Se não,
começamos no próximo ano.
Queremos fazer tudo de forma muito
organizada e muito clara, e ainda
estamos aguardando o orçamento
para saber quais serão os recursos
necessários.
Depois da reforma, o bispo
nomeará um padre para morar no
local e ser o reitor dos alunos”, frisou
o religioso.

PREPARAÇÃO
Irmã Márcia contou que desde o
ano passado, a Congregação das
Irmãs Missionárias estuda a doação
do imóvel à Diocese de Amparo.
Segundo ela, após o fechamento do
Coleginho, a obra educacional
mantida pelas freiras foi
interrompida.
A madre lembrou que a doação do
imóvel foi feita há mais de 60 anos
por Leocádia Cintra, sob a condição
de que o mesmo sempre abrigasse
atividades educacionais.
“A p r o va m o s a d o a ç ã o e m
assembléia (ocorrida no dia 3 de
fevereiro deste ano) e agora ainda
falta formalizar toda a
documentação”, comentou. Uma
parte nos fundos do prédio ainda
ficará atrelada à congregação. Na
prática, o seminário vai oferecer

estudos da doutrina da Igreja
Católica Apostólica Romana,
formação de línguas, de história e
espiritual, por exemplo. Depois de
passarem pela Pastoral Vocacional e
pelos encontros vocacionais, os
jovens interessados em se tornar
padres permanecem um ano na
instituição, antes de prestarem o
vestibular e seguir para a fase
universitária, quando cursam três
anos de Filosofia e quatro de
Teologia.
“Nossa Diocese abrange 11
municípios e muitas vezes temos que
pedir que os jovens aguardem a
abertura de vagas, e com isso muitos
vão embora para outros lugares.
Agora ficamos muito felizes, pois as
irmãs ficaram 60 anos formando
religiosas e agora vamos formar
padres”, destacou o padre Tarlei.
“Nós recebemos esse prédio em
doação para manter uma obra social
e educacional com o nome de Santo
Antônio. Não temos mais condições
de manter nossa obra, que ficou
inviável, mas temos o dever moral de
procurar uma obra sui generis que
possa dar continuidade à finalidade
da doação.
E tudo isso é uma grande
c o l a b o ra ç ã o n a f o r m a ç ã o d e
cidadãos. Ainda que não se formem
padres, os jovens recebem formação
de cidadania, espiritual e moral”,
complementou a madre Márcia.
Padre Tarlei agradeceu a caridade
das irmãs da congregação, que
poderiam ter optado por vender o
imóvel, mas que resolveram doá-lo à
Diocese de Amparo. “Fica a nossa
gratidão, pois de fato será de grande
valia e de muito proveito. Agora
pedimos ao povo de Itapira que reze
por este seminário e por nós, para
que possamos acolher de braços
abertos a todos esses jovens.
A cidade ganha muito com isso
tudo”, finalizou.
Fonte: Jornal Tribuna de Itapira Terça-feira 12 de Agosto 2014 - Caderno
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