Oração do Dizimista

Principais Santos de Cada Mês

Senhor meu Deus,

Novembro:
01/Nov - Todos os Santos
02/Nov - Finados
16/Nov - Santa Gertrudes
25/Nov - Santa Catarina de Alexandria
27/Nov - Nossa Senhora das Graças

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. Amém.

Dezembro:
08/Dez - Nossa Senhora da Conceição
12/Dez - Nossa Senhora de Guadalupe
13/Dez - Santa Luzia
25/Dez - Natal do Senhor
27/Dez - João Evangelista
28/Dez - Santos Inocentes, Mártires
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Dízimo é Partilha!

Arrecadação do Dízimo
Julho:
R$ 3.519

Agosto:
R$ 4.377

Secretaria Paroquial:
Segunda a Sexta:
8:00 às 11:30 h
13:30 às 17:30 h
Sábado: 8:00 às 12 h
Fone: 3863-0105
Responsável: Carla

Aviso:
Já chegaram os calendários
de 2009 do Sagrado
Coração de Jesus.
Os interessados devem
procurar na Secretaria.

Agenda
Setembro:
R$ 4.240

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

Atendimento Paroquial:
Sexta Feira:
à partir das 15:00 h
na Matriz Santo Antonio
com Pe. Pedro M. Pastana

Arredação
Expediente

O jornal Expresso de Santo Antonio é uma publicação
bimestral da Paróquia Santo Antonio de Itapira
Rua Ribeiro de Barros, 272, fone (19) 3863-0105.
Diretor: Padre Pedro Maia Pastana
Organização e editoração: Pastoral da Comunicação Social
Tiragem: 800 exemplares
Impressão: JOGRAF - artes gráficas - (19) 3843-4260

02/Nov - Celebração do Batizado (10 horas)
02/Nov - Missa de Finados (9 e 19 h) - Sto Antonio
02/Nov - Missa de Finados no Cemitério
da Saudade - 6:00 e 16:00 horas
08/Nov - 27a Noite do Espaguete no Educandário
08 e 09/Nov - Domingo da Solidariedade
15/Nov - Proclamação da República
15 e 16/Nov - Domingo do Dízimo
20/Nov - Aniversário Natalício do Pe. Pedro
22/Nov - Sorteio dos Brindes (Loteria Federal)
23/Nov - Celebração de Cristo Rei
27/Nov - Aniversário de Ordenação do Pe. Pedro
07/Dez - Celebração do Batizado (10 horas)
13 e 14/Dez - Domingo da Solidariedade
20 e 21/Dez - Domingo do Dízimo
24 e 25/Dez - Missa de Natal (20:00 h e 9:00 h)
31/Dez e 01/Jan - Missa de Fim de Ano (20 e 9 h)

Prestação de Contas
Descrição
Saldo Inicial
Receitas
Coleta, Oferta e Dízimo
Doação
Ministeriais
Rendimento de Aplicação
Outros
Total
Despesas
Salario, Imposto, Escritorio
Construção, Reforma e Equipamento
Tarifas Bancárias
Água, Luz, Telefone
Material Liturgico
Curia Diocesana
Móveis
Outros
Total

Agosto Setembro
Total
35.014,34 16.571,64 35.014,34

Saldo Final

16.571,64

7.069,00
1.384,37
135,00
201,37
0,00
8.789,74

5.706,00 12.775,00
800,00 2.184,37
926,55 1.061,55
0,00
201,37
0,00
0,00
7.432,55 16.222,29

4.111,55
9.829,38
201,95
1.396,26
0,00
1.555,00
8.000,00
2.138,30
27.232,44

2.569,19 6.680,74
10.959,73 20.789,11
181,90
383,85
926,15 2.322,41
1.243,18 1.243,18
2.500,00 4.055,00
0,00 8.000,00
0,00 2.138,30
18.380,15 45.612,59
5.624,04

5.624,04

Aguarde! A novidade está chegando em Itapira...

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

Telefone: (19) 3863-5271

Paróquia Santo Antonio
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Jubileu de Ouro da
Paróquia Santo Antonio
Colabore com apenas R$ 1,00
e concorra a vários brindes!
Mais informações na Página 02

O que nasceu em setembro já dá mais um passo.
Começa a andar, circulando pelos lares e muitos outros
lugares. Encontrando informando e formando
pessoas, criando e fortalecendo laços de amizade.
Que bom o nosso "Expresso de Santo Antônio" já
na sua segunda edição.
Boa oportunidade para desejar a todos um feliz e
santo Natal e um abençoado ano novo, que as
alegrias do Natal se estendam por todos os dias do
ano que vai chegar.
Aproveitamos este tempo para rever e agradecer,
projetar e pedir.
Cheios de gratidão e esperança, alegres por tudo o
que a graça de Deus realizou em nós e através de
nós, renovamos o nosso entusiasmo para
continuarmos juntos na construção do Reino de
Deus conforme os ensinamentos de Jesus.
Que Deus nos abençoe, nos conserve unidos e
nos dê a graça da fidelidade.
Pe Pedro

Eleições Municipais: Bellini se reelege com 59%
O candidato Toninho Bellini (PV),
líder do grupo situacionista nas
eleições municipais ocorridas em
05 de outubro, conseguiu se
reeleger ao cargo de prefeito do
nosso município com pouco mais
de 59% dos votos válidos. Com
um total de 24.402 votos contra
16.261 da candidata oposicionista
Cacá Munhoz, Bellini foi derrotado
em apenas 7 seções eleitorais.
Vale ressaltar que o colégio
eleitoral itapirense é composto
por 51.414 eleitores espalhados
em 117 seções de votação. Deste
montante, 6.526 pessoas aptas a
votar não compareceram.
Já para as cadeiras que compõem
a Câmara Municipal, a renovação
foi de 50% em relação ao último
pleito. Foram novamente eleitos

os candidatos Mino Nicolai (PSB),
Manoel Marques (PV), Zé Branco
(PSB), Toninho Orcini (PPS) e
Sônia Récchia (PT). Com
expressiva votação foram eleitos
pela primeira vez os candidatos
Paulo Andrade (PSDB), Dr. Mauro
Moreno (PTB), Cléber Borges
(PPS), Luis Henrique Ferrarini.
Com a recente decisão do TSE

indeferindo o pedido de cassação
da candidatura de Flavio
Pavinato (PSDB), os 518 votos
deste candidato garantem mais
uma cadeira da Câmera
p a ra s u a c o l i g a ç ã o
(PSDB-PTB), que recebeu 8.461
votos, 20 a mais que a coligação
adversária (PV/PMN/PDT). Com
isso, quem assume é o candidato
Carlos Alberto Sartori, o Carlinhos
Sartori (PMDB), que recebeu 371
votos e que entra no lugar de Mário
da Fonseca (PV), terceiro candidato
mais votado com 812 votos.
Definida a última vaga, a Câmera
fica igualmente divida entre as
coligações de situação e oposição.
Boa sorte e nossos sinceros
parabéns a todos os eleitos!

Paróquia Santo Antonio de Itapira
Rua Ribeiro de Barros, 272, Centro, Fone: (19)3863-0105. E-mail: paroquia@paroquiasai.org.br

Humor: Crise em Linguagem Popular
"O seu Biu tem um bar, na Vila
Carrapato, e decide que vai
vender cachaça na caderneta à fiel
freguesia, todos bêbados, quase
todos desempregados.
Porque decide vender a crédito,
ele pode aumentar um pouquinho
o preço da dose da branquinha (a
diferença é o sobre preço que os
pinguços pagam pelo crédito).
O gerente do banco do seu Biu,
um ousado administrador
formado em curso de emibiêi,
decide que as cadernetas do bar
são, afinal, uma bolada a receber
(que batiza brilhantemente de
"recebível"), e começa a adiantar
dinheiro à bodega tendo o pindura
dos pinguços como garantia.

Uns seis zécutivos de bancos,
mais adiante, utilizam os tais
haveres do banco, e os
transformam em CDB, CDO, CCD,
UTI, OVNI, SOS ou qualquer outro
sigla que ninguém sabe
exatamente o que quer dizer.
As geniais invencionices

Jubileu de Ouro da Paróquia Santo Antonio
Por ocasião do Jubileu de Ouro
da Paróquia Santo Antonio,
estamos realizando uma
campanha de arrecadação
para conclusão das obras de
melhoria da nossa Matriz.

Obras de Melhorias:
Substituição do sistema de
som da Matriz
Capela do Altíssimo
Nova sacristia
Construção de novos sanitários

Fim de Ano e a “Lei Seca”
O Natal e fim de ano estão
chegando, período de freqüentes
confraternizações entre
familiares e amigos, quando
muitas pessoas viajam, mas
também tendem a ingerir mais
álcool que usualmente, mesmo
dirigindo.
No entanto, com aprovação da Lei
11.705 (Lei Seca) e alteração do
Código de Trânsito Brasileiro, a
tolerância ao álcool combinado com
v o l a n t e f o i r e d u z i d a p a ra
praticamente zero. Desde de junho,
quando a nova Lei foi aprovada,
estima-se que houve redução de
35% nos atendimentos de
socorro da rede Samu e nas

Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre

Finados

emergências de hospitais, e
24% no número de mortes no
trânsito em todo o Brasil.
O condutor que desrespeitar a Lei
fica sujeito a pena de multa, no
valor de R$ 955, suspensão da
carteira de habilitação por 12
meses e até a pena de detenção,
dependendo da concentração de
álcool por litro de sangue.

financeiras turbinam o giro do
mercado de capitais e levam a
fazer negócios derivados, e por
isso se chamam brilhantemente
de "derivativos", na BM&F, que
tem como base inicial e todo
mundo desconhece (as tais
cadernetas do seu Biu).
Esses 'derivativos' são negociados
como se fossem títulos sérios, com
fortes garantias reais, nos mercados
de 73 países. Até que alguém
descobre que os bêubo da Vila
Carrapato não têm dinheiro para
pagar as contas, e o Bar do seu Biu
vai à falência, que não paga o
banco, que etc, etc, etc...
E toda a cadeia entra em 'crise
sistêmica' “ (autor desconhecido).

Colabore com apenas R$ 1,00
e concorra a vários Brindes
Brindes:
1 Relógio (Condor New)
1 Anel de cornalina “Francesca
Romana”
1 Relógio masculino (Terner)
1 Relógio feminino (Terner)
1 Gargantilha e brinco
Sorteio dia 22/11

A suspensão por um ano do
direito de dirigir é feita a partir de
0,1 mg de álcool por litro de ar
expelido no exame do bafômetro
(ou 2 dg de álcool por litro de
sangue). Acima de 0,3 mg/l de
álcool no ar expelido (ou 6 dg por
litro de sangue), a punição inclui
também a detenção do motorista
(de seis meses a três anos).
A favor ou não das novas regras,
esperamos que as pessoas
revejam seu comportamento e
que o fim de ano seja um período
de festa, alegria e menor número
d e a c i d e n t e s n o t r â n s i t o.
Otavio Vicentini

Desde seu início a nossa Igreja
costuma rezar pelos mortos. Na
medida em que a fé cristã se
expandia e o número de falecidos
a serem lembrados aumentava, a
Igreja percebeu que muitos
ficavam esquecidos nas orações,
sejam porque não tinham família,
sejam porque não eram
conhecidos da comunidade. Em
meados do ano 400 instituiu-se
um dia do ano para rezar por
esses mortos, de quem ninguém
mais se lembrava. Só que esse dia
era variável, conforme as
circunstancias de cada Igreja
local.
A partir de 1009 o papa Silvestre
II instituiu o dia 2 de novembro
como data oficial de orações por
todos os mortos, de maneira
especial os que não eram
lembrados por ninguém. No dia
anterior (1 de novembro) eram
celebrados os que alcançaram a
santificação - Todos os Santos e, portanto, já eram conhecidos
da comunidade cristã. Em
alguns locais, antes do dia de
todos os santos celebrava-se (e
ainda se festeja nos Estados
Unidos) "All Hallow's Eve" - 31
de outubro -, depois reduzido
para Halloween - ou seja, aqueles

que foram condenados ao inferno.
A igreja católica não reconhece
essa data em seu calendário.
A morte nos assusta e causa um
certo incomodo falar sobre ela.
Hoje nossos parentes e amigos
morrem longe de nós, nas frias
salas de hospitais. Perdemos a
experiência, dura, mas fecunda, de
assistir de perto a passagem de
nossos entes queridos para outra
vida. Os ritos fúnebres foram
esvaziados, caiu em desuso toda
simbologia exterior como luto,
cortina preta na porta da casa e
novenas pela alma do falecido. Os
velórios são em edifícios gélidos e
desprovidos de qualquer sentido de
conforto ou acolhimento. Depois da
encomendação do corpo, o enterro
é rápido e a família é devolvida à

Advento

Pe José Antonio Pires de Almeida

Papai Noel (Santa Claus)

O Ano Litúrgico começa com o Tempo do Advento. O
Advento é um tempo de preparação para o Natal, maior
acontecimento da História: quando o Verbo se fez
carne e habitou entre nós. Deve ser marcado pela
conversão de vida – um processo de vital importância
no relacionamento do homem com Deus.
Para nos ajudar nesta preparação usa-se a Coroa
do Advento, composta por 4 velas nos seus cantos
– presas aos ramos formando um círculo. A cada
domingo acende-se uma delas. As velas
representam as várias etapas da salvação.

A imagem de Papai Noel, velhinho gorducho e sorridente
que traz presentes às crianças boas no dia do Natal teve
sua origem na historia de São Nicolau. Há várias lendas
sobre este santo:
Em certa ocasião, o chefe da guarda romana daquela
época, chamado Marco, queria apoderar-se de umas
jovenzinhas se seu pai não lhe pagasse uma dívida.
Nicolau se inteirou do problema e decidiu ajudá-las.
Tomou três sacos cheios de ouro e na Noite de Natal,
em plena escuridão, chegou até a casa e colocou os
sacos pela chaminé, salvando, assim, as meninas.

O verdadeiro jornal do povo
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A Internet de Itapira
Paróquia Santo Antonio

frieza da solidão, muitas quase
sem nenhum apoio para lidar com
o imenso vazio que se instaurou
em suas vidas.
Viver para nós cristãos é um
contínuo renascer e a palavra
morte só tem sentido quando
ligada à palavra ressurreição. A
morte nos ensina que todo vínculo
humano tem seus limites e que é
preciso incorporá-lo ao amor de
Cristo, que vitaliza e transcende
qualquer outro afeto. Nessa
perspectiva saberemos
compreender de novo o caminho
na terra, animados por aqueles
que já morreram, ou seja, nos
precederam na plenitude da vida.
No dia de Finados vá ao cemitério
e reze pelos seus entes queridos.
Acenda velas, leve flores e confie
na ressurreição da carne, que
professamos em toda missa
dominical. Vamos celebrar a vida,
a esperança e o amor. Aqueles a
quem amamos não morreram,
mas estão vivos no senhor Jesus e
com eles um dia nos
encontraremos no reino da
felicidade completa, da Páscoa
definitiva. Como diz o padre
Marcelo Rossi, saudades sim,
tristeza não. Amém!
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