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A Paz é Fruto da Justiça - Parte II
A paz é fruto da justiça. Só
reformas profundas, que mudem
a lógica perversa do nosso
sistema capitalista podem fazer
com que o estado de insegurança
pública se transforme. Uma
sociedade onde famílias gastam
cerca de quinhentos reais por mês
com seus cachorros e não
registram suas empregadas; onde
um trabalhador braçal rala oito
horas por um salário mínimo e um
diretor de empresa ou um político
ganham isso por hora; onde os
precários serviços de educação e
saúde pública convivem ao lado
de ostentações sociais
escandalosas, vai produzir
incessante e com abundância
ladrões, seqüestradores e
assassinos. Não que a pobreza
justifique a violência, mas que é o
b e r ç á r i o
d a
m e s m a .

Denunciar a gravidade dos crimes
contra a ética, a economia e as
gestões públicas, assim como a
injustiça presente nos institutos da
prisão especial, do foro privilegiado e
da imunidade parlamentar para
crimes comuns.
(OBJETIVOS ESPECÍFICOS - II).

Não precisamos de penas mais
duras para os delitos, precisamos
que as atuais sejam aplicadas, que
sejam para todos. Drauzio Varela,
no seu livro famoso “Estação
Carandiru” disse que em todos os
anos que trabalhou como médico
naquela penitenciária nunca viu um
prisioneiro de família rica.

Arrecadação do Dízimo
Novembro:
R$ 4.737

Dezembro:
R$ 4.303

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

Batizado:
Matriz Santo Antônio
Todo primeiro
Domingo do Mês
às 10:30 h

Janeiro:
R$ 4.655

Horários de Missa:
Matriz Santo Antônio
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 Antônio
com Pe. Pedro M. Pastana

Denunciar a predominância do modelo
punitivo presente no sistema penal
brasileiro, expressão de mera vingança, a
fim de incorporar ações educativas, penas
alternativas e fóruns de mediação de
conflitos que visem à superação dos
problemas e à aplicação da justiça
restaurativa.
(OBJETIVOS ESPECÍFICOS - IV).

10 Anos da Peregrinação das Relíquias de
Santo Antônio no Brasil
24/Maio - Dia Mundial das Comunicações

Prestação de Contas
Coleta, Oferta e Dízimo
Doação
Ministeriais
Rendimento de Aplicação
Campanhas
Total
Despesas
Salário, Imposto, Escritório

8.405,22
5.000,00
1.295,00
0,00
110,00
14.810,22

Construção, Reforma e Equipamento
Tarifas Bancárias
Água, Luz, Telefone
Curia Diocesana
Material Litúrgico
Total

4.070,37 2.050,72 6.121,09
72,90
115,25
188,15
611,41
626,01 1.237,42
3.862,00 2.794,00 6.656,00
1.017,33 1.057,65 2.074,98
12.401,20 12.302,24 24.703,44

Saldo Final

2.767,19

9.099,65

6.802,00 15.207,22
0,00 5.000,00
1.367,32 2.662,32
2,92
2,92
0,00
110,00
8.172,24 22.982,46
5.658,61

4.969,65

8.425,80

4.969,65
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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
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Santo Antônio
www.paroquiasai.org.br
Mensagem do Pároco
Para que haja Paz é preciso que haja Justiça

Confira na Próxima Edição(Maio):

Expediente

Paróquia Santo Antônio

Expresso de

Justiça não é vingança. Quando
comemoramos os 60 anos da
Declaração Universal dos Direitos
Humanos a Campanha da
Fraternidade é um convite ao
desarmamento espiritual. Como
dizia o grande profeta Gandhi, não
existem caminhos para a paz, ela é
o caminho. Uma recusa firme e
enérgica de usar violência, fraudes
e mentiras na organização de
nossa vida é um passo importante
para a instauração da plenitude do
R e i n o
e n t r e
n ó s .

BALANCETE MENSAL DA PAROQUIA SANTO ANTONIO

Telefone: (19) 3863-5271

Jornal

Frases de Março e Abril:
“Cessem as palavras e

falem as obras”
“Nada é difícil para
quem ama”
(Santo Antônio)

Nessa saudação, início da Quaresma, o desejo de que todos
compreendam, todos nós possamos viver bem o espírito da
Quaresma, o espírito da renovação do compromisso do
nosso Batismo, da busca das fontes da nossa vida cristã. O
desejo de conversão, de firmeza na fidelidade à Jesus
Cristo e na prática do Evangelho, na prática do bem.
É justamente neste espírito, nessa compreensão da Quaresma
que aqui no Brasil, nós temos a Campanha da Fraternidade. A
cada ano justamente este esforço, de fortalecer, de ampliar a
prática da fraternidade, olhando situações concretas. Neste
ano, a questão da segurança pública, da paz. E aí muitos
imaginam que a solução para os problemas da violência e da
insegurança passam justamente pelo aumento da violência.
Muitos querem a força lei e a força das armas. Não é essa a
nossa compreensão. Queremos realmente que haja paz, que
haja segurança. Mas para que haja paz é preciso que haja
justiça. ”A paz é fruto da justiça”. É assim que repetiremos
tantas e tantas vezes durante esta campanha.
Se queremos de verdade a paz, precisamos agir. Para isso
vamos nos empenhar nesta grande campanha, unindo
nossas forças. Todos juntos neste grande projeto.
Pe. Pedro

CF 2009: Fraternidade e Segurança Pública
A Campanha da Fraternidade (CF)
é realizada pela CNBB todos os
anos durante o período da
Quaresma desde 1964.
Inicialmente, os temas tratavam
apenas de assuntos da Igreja,
porém a partir de 1973, as
campanhas começaram a mostrar
uma maior preocupação com a
realidade social do povo brasileiro,
sempre com temas específicos,
tratados à luz do Projeto de Deus e
que de alguma forma sempre
estão relacionados à promoção da
justiça e bem estar coletivo,
expondo e debatendo problemas
existenciais do povo brasileiro,
como a realidade sócioeconômico-política, marcada pela

injustiça, pela exclusão social e o
aumento da violência e da miséria.
O lema da campanha deste ano é:
“A paz é fruto da justiça”
(Is 32, 17).
O objetivo geral é suscitar o
debate sobre a segurança
pública e contribuir para a
promoção da cultura da paz
nas pessoas, na família, na
comunidade e na sociedade, a
fim de que todos se empenhem
efetivamente na construção da
justiça social que seja garantia
de segurança para todos.
Ainda nesta edição, leia também o
artigo do padre José A. Pires de
Almeida sobre o tema da
Campanha 2009 (páginas 3 e 4).

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

8 de Março - Dia Internacional da Mulher
O Dia Internacional da Mulher é
celebrado a 8 de Março. É um dia
comemorativo para a celebração
dos feitos econômicos, políticos e
sociais alcançados pela mulher.
A data foi definida em 1910, na
Segunda Conferência
Internacional de Mulheres
realizada na Dinamarca, onde
decidiu-se homenagear
operárias de uma indústria têxtil
que teriam morrido durante um
protesto por melhores salários e
condições de trabalho em Nova
York em 8 de Março de 1857.
Apesar das controvérsias em
relação à veracidade histórica
deste fato, a data foi fortemente
comemorada entre 1910 e 1920,
quando perdeu força, sendo
retomada apenas na década de
1960 com o movimento feminista
da época. Em 1975, designado
como o Ano Internacional da
Mulher, a Organização das Nações
Unidas (ONU) instituiu
oficialmente a data como o Dia
I n t e r n a c i o n a l d a M u l h e r.

A Paz é Fruto da Justiça - Parte I
do lar, falar de Mulher é falar de
lágrimas, falar de Mulher é falar
de amor e desprendimento.
Quando se fala de Mulher, se fala
de perfume, se fala de flor, beleza
e perfeição. Mulher é uma flor
sem espinhos distribuindo
perfume ao seu redor e mudando
vidas por sua existência...Isto é
Mulher...Simplesmente Mulher!

Simplesmente

Mulher

Marta Grüdtner Costa
“MULHER, Palavra comum que
denomina uma linguagem de
criaturas especiais, obra
m a j e s t o s a d o C r i a d o r. . .
MULHER, momento sublime e
máximo da Criação de Deus...
Quando se fala de Mulher, fala-se
de sacrifício, fala-se de carinho,
amor e afeto. Falar de mulher é
falar de bênção na sociedade,
falar de Mulher é falar de rainha

A Mulher é o amor Divino
materializado, é um ministério
Divino que faz de vidas frágeis
histórias maravilhosas e
experiências extraordinárias...”
“Na candura dos anos infantis, na
p r i m ave ra d a v i d a , c o m o
companheira, ou cuidando com
afeto, mesmo com as marcas do
tempo...Ela é um ser especial, ela
é... pensando bem ela é... ela seria
o quê? Qualquer elogio seria
injusto, pois não diria tudo que ela
é e significa, é melhor dizermos
que sua maior virtude é o que ela
é...Simplesmente Mulher!!!”

Revisão Ortográfica da Língua Portuguesa
Desde 01/01/2009 está em vigor
o novo acordo ortográfico firmado
entre os países que possuem o
português como língua oficial. O
objetivo é a padronização do
idioma, promovendo maior
integração entre os 8 países e
cerca de 240 milhões de usuários
que devem se adaptar as novas
regras até 31/Dez de 2012.
Com o acordo, foi afetada a
escrita de cerca de 0,5% das
palavras da língua. Queda do
trema, simplificação nas regras
de acentuação, inclusão do Y,
do W e do K no alfabeto são
algumas das mudanças.

O novo acordo não reforma a
língua portuguesa. Essa continua
sujeita às evoluções naturais de
todas as línguas, ampla o bastante
para abarcar as diferentes
maneiras como é usada em cada
país. Por essa razão, palavras
como polêmica e polémica têm e
manterão grafia diversa no Brasil e
em Portugal porque são

pronunciadas de forma diversa.
Enquanto aqui, consagramos pelo
uso o e fechado, os portugueses
preferem o e aberto. Por isso
também os portugueses
continuam a reflectir, enquanto
aqui refletimos.
O que o acordo tenta atender é a
aspiração especialmente
acadêmica, de uma grafia única,
em que as diferenças sejam
reduzidas ao mínimo. Não existe
razão para o português abranger
duas grafias oficiais enquanto
idiomas mais difundidos, como o
espanhol, com seus 400 milhões
de usuários só precisam de uma.

Pe José A. Pires de Almeida OMI

O ser humano vem aperfeiçoando,
a cada geração, os conceitos e a
legislação que cuidam de sua
segurança e de seu
relacionamento social. Nas
sociedades primitivas imperava a
lei do talião, salve-se quem puder.
Os direitos dos mais fracos e
indefesos eram simplesmente
espezinhados ou ignorados.
Jesus Cristo propõe novas formas
de convivência, invertendo
radicalmente a lógica do “olho por
olho, dente por dente” (Mt 5).
Desde então inúmeros líderes e
profetas vêm dedicando-se a uma
luta tenaz para que a humanidade
evolua cada vez mais do patamar

de fera para o de pessoa.
Todos os conceitos que temos hoje
de cidadania foram conquistados
a duras penas. Resultaram na
militância de homens e mulheres
que acreditaram e acreditam,

Datas Importantes:
25/Março - Aniversário de 11 Anos
de fundação da Diocese de Amparo.

Novidades do Nosso Site:
Desde Fevereiro, estamos
disponibilizando no site da paróquia o
áudio da missa transmitida pela Rádio
Clube de Itapira, todo domingo às 9:00 da
Matriz Santo Antônio. Quem tiver
interesse poderá ouvir a proclamação do
Evangelho e Homilia feita pelo nosso
pároco, padre Pedro Maia Pastana.
Além do áudio da Missa, você poderá
encontrar em nosso, vídeos e mensagens
selecionados pela nossa equipe do Portal
Yo u t u b e . N ã o d e i xe d e c o n f e r i r :

www.paroquiasai.org.br

sobretudo, na dignidade do ser
humano, criado para refletir a
glória de Deus e não mais como
vítima de tiranias, arbitrariedades
e interesses mesquinhos.
A Campanha da Fraternidade nos
convida a dar um salto qualitativo
em nossas idéias. Quem defende
pena de morte, linchamento,
espancamento de presos e idéias
afins está jogando na lata de lixo
da mediocridade e do lugar
comum conquistas de séculos de
evolução. Esses problemas
precisam ser enfrentados não com
o ódio, que é filho do demônio,
mas com a crença fundamental de
que Jesus Cristo veio para que
tenhamos vida em plenitude.
(continua na página 4)

02/Abril - Quarto ano de falecimento
do Papa João Paulo II
05/Abril - Domingo de Ramos
12/Abril - Domingo de Páscoa

"Não há paz sem justiça,
não há justiça sem perdão."
(Papa João Paulo II)

16/Abril - Aniversário natalício do
Papa Bento XVI
Confira outras datas no nosso site!

Humor: O Bêbado e o Padre
Num ônibus, um padre senta ao lado
de um sujeito completamente
bêbado, que tenta, com muita
dificuldade, ler o jornal. Logo, com
voz empastada, o bêbado pergunta
ao padre:
- O senhor sabe o que é artrite?
Irritado, o pároco respondeu:
- É uma doença provocada pela vida
pecaminosa e desregrada: Mulheres,
promiscuidade, farras, excesso do

consumo de álcool e outras coisas!
O bêbado calou-se e continuou com
os olhos fixos no jornal. Alguns
minutos depois, achando que tinha
sido muito duro com o bêbado, o
padre tenta amenizar:
- Há quanto tempo o senhor está com
artrite ?
- Eu? Eu não tenho isso não !
Segundo esse jornal aqui,quem tem
é o Papa!!!

O verdadeiro jornal do povo
Visite nosso novo site:

www.itapiranet.com.br
A Internet de Itapira
Paróquia Santo Antônio

www.gazetaitapirense.com.br
Rua XV de Novembro, 569 - Fone: 3843-2663
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