
Principais Santos de Cada Dia:

Dia 01 - Santo Egídio
Dia 08 - Nossa Senhora da Penha
Dia 15 - Nossa Senhora das Dores
Dia 21 - Santa Efigênia
Dia 26 - São Cosme e São Damião
Dia 27 - São Vicente de Paulo

Dia 01 - Santa Terezinha do Menino Jesus
Dia 02 - Santos Anjos da Guarda
Dia 04 - São Francisco de Assis
Dia 07 - Nossa Senhora do Rosário
Dia 11 - São Geraldo Magela
Dia 12 - Nossa Senhora Aparecida
Dia 16 - Santa Edwiges
Dia 17 - Santo Inácio de Antioquia
Dia 18 - São Lucas, evangelista
Dia 28 - São Simão e São Judas Tadeu

Setembro

Outubro

Movimento de Combate a Corrupção
Eleitoral:

A Corrupção nas eleições custa caro para a
sociedade. Centenas de políticos corruptos já
foram cassados pela Lei 9.840. Se você tiver
conhecimento de algum caso de corrupção
eleitoral, não deixe que fique impune. Denuncie!

Exemplos de corrupção eleitoral:
- Promessa de Emprego
- Presentes em troca de votos
- Uso de carros, prédios, funcionários públicos
nas campanhas de candidatos
- Pagamento de despesas de campanha com
dinheiro público

VOTO NÃO TEM PREÇO, TEM
CONSEQÜÊNCIAS!

Eleições Municipais em Itapira:

Na Eleição deste ano, 121 candidatos
concorrem às vagas da Prefeitura e Câmera de
Vereadores de Itapira. Entre esses candidatos,
6 deles disputam as vagas de prefeito e vice
prefeito enquanto os demais 115 candidatos
concorrem às 10 vagas disponíveis na Câmera.
As votações ocorrem no próximo dia 05 de
Outubro, das 8 às 17 horas, nos colégios
eleitorais do município.
Fiquem atentos, quem não comparecer a
votação e não justificar, terá que prestar contas
a Justiça Eleitoral.

Agenda Paroquial

Prestação de Contas

Setembro:
07/09/2008 - O irmão que peca - Mt 18,15-20
14/09/2008 - Deus enviou seu Filho ao mundo - Jo 3,13-17
21/09/2008 - Os trabalhadores da plantação de uvas - Mt 20,1-16a
28/09/2008 - Os dois filhos - Mt 21,28-32
Outubro:
05/10/2008 - Os lavradores maus - Mt 21,33-43
12/10/2008 - Jesus vai a um casamento - Jo 2,1-11
19/10/2008 - A pergunta sobre os impostos - Mt 22,15-21
26/10/2008 - O mandamento mais importante - Mt 22,34-40

Horário de Missas:

Matriz Santo Antonio
Terça Feira: 19:30 h
Sexta Feira: 7:00 h
Sábado: 19:00 h
Domingo:9:00 e 19:00 h

Secretaria Paroquial

Seg a Sex: das 7:30 às
11:30 h - 13 às 15 h
Sábado: 8 às 12 h
Fone: 3863-0105
Resp:

07/Set - Batizado
21/Set - Domingo da Partilha
05/Out - Batizado
19/Out - Domingo da Partilha
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Descrição Junho Julho

Saldo Inicial 17.096,93 61.478,50

Receitas

Coleta, Oferta e Dízimo 9.519,20 5.883,00
Doação 1.243,91 892,75
Ministeriais 0,00 674,00
Festa do Padroeiro 52.874,91 0,00
Outros 0,00 0,00
Total 63.638,02 7.449,75

Despesas

Salario, Imposto, Escritorio 1.589,53 2.028,29
Construção, Reforma e Equipamento 3.691,19 9.705,29
Tarifas Bancárias 179,45 270,12
Água, Luz, Telefone 893,85 1.808,38
Material Liturgico 722,00 1.618,45
Curia Diocesana 1.550,00 3.935,00
Festa do Padroeiro 10.630,43 14.548,38
Total 19.256,45 33.913,91

Saldo do Fim do Mês 61.478,50 35.014,34

Expresso de
Jornal
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Santo Antonio

Paróquia Santo Antonio de Itapira
Rua Ribeiro de Barros, S/N, Centro,  Fone: (19)3863-0105. E-mail: paroquia@paroquiasai.org.br

paroquiasai.org.br

Paróquia lança seu Jornal ! Dicas e notícias
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50 Anos de História
A Paróquia Santo Antonio de Itapira foi criada em
1958, tendo como seu primeiro vigário o Cônego
Matheus Ruiz Domingues.
Em maio de 1965, foram iniciadas as obras da atual
matriz, sendo que neste mesmo ano foi realizado o
solene lançamento da Pedra Fundamental, com a
presença do Arcebispo de Campinas, Dom Paulo de
Tarso Campos.

Em 12 de março de 1967 foi inaugurada a primeira
parte Igreja, que foi concluída totalmente apenas
em 1970, tendo sua inauguração e sagração
realizada no dia 8 de abril de 1973, com a presença
de um grande número de fieis, em cerimônia
presidida pelo então Arcebispo de Campinas, Dom
Antonio Maria Alves Siqueir.



PASCOM - Origem e Meios de Comunicação:

No ano de seu Jubileu de Ouro, a Paróquia Santo
Antonio de Itapira lança o seu site na internet:

, com informações sobre
a paróquia, comunidades, horário de missas,
textos, orações e outras novidades.
O desenvolvimento do site e sua atualização é
realizado pelo voluntário Otavio Vicentini, sob a
orientação do pároco Pe Pedro Maia Pastana, que
durante alguns meses contou também com a
ajuda do jovem Cristiano Angelis Frutuoso.
O sucesso e elogios ao site, motivaram a
restauração de um grupo responsável pela
Comunicação na Paróquia, que por está razão já
foi muito famosa no passado, principalmente
devido ao saudoso radialista Flávio Zacchi.
Com a aprovação do padre Pedro, assim foi criada
a Equipe ou Pastoral de Comunicação Social da
Paróquia Santo Antonio, que atualmente é
composta por 4 membros: Otavio Vicentini, Lucas
Valério, Marco A. Brunialti e Mateus Iamarino.

www.paroquiasai.org.br

PASCOM - Pastoral da Comunicação Social:

A Pastoral da Comunicação é o conjunto de ações
realizadas dentro de uma comunidade eclesial. É
a pastoral da participação, das inter-relações
humanas, da organização solidária e do
planejamento democrático do uso de recursos e
instrumentos que facilitem o diálogo e o
intercâmbio de informações na comunidade.
O ponto central desta pastoral é Jesus Cristo, que
é a Palavra de Deus que se fez carne e veio morar
no meio de nós (Jo 1,14), se comunicando através
de parábolas, partindo de fatos da vida,
conhecidos por todos, para transmitir idéias,
despertar adesão e provocar transformação da
realidade.
A Pastoral da Comunicação não almeja ser uma
pastoral a mais em uma paróquia, mas aquela que
integra todas as demais, consciente da sua
missão e das dificuldades existentes em um
mundo tão materialista, onde a atenção das
pessoas é tão disputada e onde a educação
oferecida não é igual para todos.

A Diocese de Amparo é uma
divisão territorial da Igreja
Católica no estado de São Paulo
concedida pelo Papa João Paulo II
em 1997 e instalada no dia 25 de
março de 1998, numa solenidade
com a presença de Dom Gilberto
Pere i ra López , A rceb i spo
Metropolitano de Campinas,
quando tomou posse como
primeiro Bispo Diocesano Dom
Francisco José Zugliani.

A Diocese de Amparo é uma
Regional da Arquidiocese de
C a m p i n a s e a b ra n g e o s
municípios paulistas de Amparo,
Águas de Lindóia, Holambra,
Itapira, Lindóia, Mogi Mirim,
Monte Alegre do Sul, Pedreira,
Jaguariúna, Santo Antônio de
Posse e Serra Negra.

Diocese de Amparo - 10 Anos

Campanha de 2008:
O l e m a d a C a m p a n h a d a
Fratern idade deste ano fo i
“Escolhe, pois, a Vida” (Dt 30,19b).
Este tema assume importância
sempre maior em vista das ameaças
e agressões constantes à vida, o
bem mais importante e precioso
sobre a face da terra.
Na sua defesa, a Campanha coloca
em discussão temas polêmicos
como a legalização da eutanásia e
d o a b o r t o e a u t i l i z a ç ã o
indiscriminada da pílula do “dia
seguinte” e de embriões humanos
em pesquisas com células-tronco.

Campanha de 2009:
O tema da 47a campanha que
começa na próxima quarta-feira de
cinzas será “Fraternidade e
Segurança Pública”. A CNBB
divulgou o tema e material da
campanha em agosto que poderá
ser trabalhado antecipadamente
nas d i o ceses , pa róqu i a s e
comunidades.

Mais informações e textos sobre a
Campanha deste ano podem ser
encontradas no site da Paróquia.

Campanha da Fraternidade

Paróquia Santo Antonio 2

Vocês já conhecem o site
da Paróquia Santo Antonio?
Pois eu já !

Há mais de 30 anos, no Brasil, o mês de
setembro é conhecido como o Mês da
Bíblia. A redescoberta da Sagrada
Escritura e o seu uso constante por
todas as Igrejas Cristãs no Brasil tem
sido muito significativo para o processo
e crescimento da experiência da fé.
Bíblia - Significado:
A palavra grega Bíblia, deriva do grego e
significa "rolo" ou "livro“, no plural,
"livros“, ou coleção de livros, do latim.
Foi São Jerónimo, tradutor da Vulgata

Latina, que chamou pela primeira vez
ao conjunto dos livros do Antigo
Testamento e Novo Testamento de
"Biblioteca Divina". A Bíblia é uma
coleção de l ivros catalogados,
considerados por diversas religiões
cristãs como divinamente inspirados. É
sinônimo de "Escrituras Sagradas" e
"Palavra de Deus".
A Igreja Católica Apostólica Romana
considera 73 livros bíblicos, sendo 46 do
Antigo testamento e 27 do Novo

Setembro - Mês da Bíblia

Oração do Dizimista
Senhor meu Deus,
Recebei minha oferta.
Não quero dar-vos esmola,
Porque sei que não sois mendigo.
Não é uma pura e simples
contribuição,
Pois sei que disso não precisais.
Também não é sobra,
E, muito menos, resto.
O que vos ofereço
com alegria, Senhor,
É o dízimo que representa
O meu reconhecimento,
O meu amor,
E a minha gratidão,
Pois, se tenho é porque
de Vós recebi.

Dia Mundial das Comunicações

Cada ano a Igreja celebra o Dia
Mundial das Comunicações (na Festa
da Ascensão), sempre com uma carta
do Papa para ser refletida e estudada
neste dia. Este ano, no dia 4 de maio
celebramos sua 42a edição, com o
lema:
“Os meios: na encruzilhada entre
protagonismo e serviço. Buscar a
verdade para compartilhá-la”.

Nossa Senhora Aparecida
Nossa Senhora Aparecida ou
Nossa Senhora da Conceição
Aparecida é a Padroeira Oficial do
Brasil. O seu santuário localiza-
se em Aparecida, no estado de
São Paulo, e a sua festa é
comemorada, anualmente no dia
12 de Outubro.

Liturgia Diária:
A Liturgia Diária é um subsídio para que as
dioceses, as paróquias, as comunidades e as
pessoas possam celebrar o Ano Litúrgico em
sintonia com toda a Igreja.

Calendário religioso elaborado pela Igreja,
que propõe ritmos de oração destinados ao
progresso contínuo da nossa fé ao longo do
tempo. Durante o ano celebramos a vida de
Cristo, desde a sua em Encarnação no seio
da Virgem Maria, passando pelo seu
Nascimento, Paixão, Morte, Ressurreição,
até a sua Ascensão e a vinda do Espírito
Santo. Neste ano de 2008 (Ano A) seguimos
o Evangelho de São Mateus durante o Tempo
Comum.

Ano Litúrgico:
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