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Relíquias de Santo Antônio no Brasil
Neste ano lembramos 10 anos da
vinda ao Brasil das 2 veneráveis
relíquias de Santo Antônio. As
relíquias são uma prova da
santidade de Fernando de
Bulhões y Taveira de Azevedo nome de batismo de Santo
Antônio. Elas passaram a ser
objeto de devoção depois que o
corpo do santo foi exumado, em
1263, 32 anos após ter sido
sepultado. A visita fazia parte
das comemorações dos 800 anos
de nascimento de Santo Antônio,
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As relíquias chegaram ao país em
15 de abril de 1999, trazidas pelo
frei Domenico Carminati, então
reitor da Basílica de Santo
Antônio de Pádua e seu ajudante,
frei Egídio Canil. Começava aí
uma histórica peregrinação pelo
Brasil. Os dois preciosos relicários
ficaram no país por 8 meses,
período no qual percorreram 21
estados além do Distrito Federal,
sendo recebidos em 188
diferentes cidades brasileiras.

Expresso de

Santo Antônio
Mensagem do Pároco
A palavra do Senhor é doce como o mel e penetra
fundo no coração das pessoas!

Curiosidades sobre a Devoção e Símbolos de Santo Antônio
Trezena
São as orações que se fazem em
louvor a Santo Antônio nos treze dias
antecedentes à sua festa. Esta
devoção é muito antiga: teve origem
em Bolonha, na Itália em 1617,
quando uma mulher necessitada
alcançou de modo admirável o que
desejava após rezar durante nove
terças-feiras diante da imagem do
santo. Mais tarde, o número das
terças-feiras foi aumentando para
treze, uma vez que o Santo passou
para a eternidade no dia 13 de junho.

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

Festa de Santo Antônio:
30/05 a 14 de Junho
Horários de Missa:
Segunda à Sexta: 19:30h
Sábados: 15 e 19 h
Domingos: 9:00 e 19 h

O Lírio
Pode-se citar 3 significados para o
lírio de Santo Antônio: 1) é a flor
da estação na qual Antônio
morreu; uma flor do campo,
ornamental, perfumada,
medicinal e frágil. 2) Representa a
pureza, a castidade, a pobreza e o
vigor no testemunho de vida e na
entrega do coração virginal a
Deus. 3) Há ainda um terceiro
atributo segundo os franciscanos,
como sendo a natureza, mostrada
como sinal de Deus.

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

Quermesse:
Dias 30 e 31 de Maio
05, 06, 07
10, 11, 12, 13 e 14
de Junho
(após a Missa)

O Pão
O pão simboliza tudo. Simboliza a
vida, a fraternidade e a partilha.
Quando se diz que falta o pão,
dizemos que falta a comida, falta o
alimento, falta o necessário para viver.
Através de Santo Antônio, Jesus
continua a realizar o grande milagre da
multiplicação dos pães. Jesus tem
compaixão da multidão faminta e
multiplica o pão para saciar-lhe a fome.
É costume popular guardar-se o
"pãozinho de Santo Antônio" para que
nunca falte o que comer em casa.

Prestação de Contas
Descrição
Saldo Inicial
Receitas
Coleta, Oferta e Dízimo
Doação
Ministeriais
Empréstimo
Venda de Veículo
Total
Despesas
Salário, Imposto, Escritório
Construção, Reforma e Equipamento
Tarifas Bancárias
Água, Luz, Telefone
Curia Diocesana
Material Litúrgico
Compra de Veículo
Total
Saldo Final

Fevereiro
4.969,65

Março
5.550,49

Total
4.969,65

7.509,00 8.151,42 15.660,42
800,00
800,00 1.600,00
603,75
555,03 1.158,78
0,00 18.000,00 18.000,00
0,00 12.000,00 12.000,00
8.912,75 39.506,45 48.419,20
3.347,18 4.537,54 7.884,72
2.189,80
919,25 3.109,05
90,35
88,40
178,75
773,78
733,10 1.506,88
1.555,00 1.555,00 3.110,00
375,80 1.627,03 2.002,83
0,00 31.126,52 31.126,52
8.331,91 40.586,84 48.918,75
5.550,49

4.470,10

4.470,10

Expediente
O jornal Expresso de Santo Antônio é uma publicação bimestral, gratuita e de distribuição interna da Paróquia Santo Antônio de
Itapira - Rua Ribeiro de Barros, 272, fone (19) 3863-0105.
Diretor: Padre Pedro Maia Pastana - Organização e editoração: Pastoral da Comunicação Social
Tiragem: 500 exemplares - Impressão: JOGRAF - Artes Gráficas - (19) 3843-6264

Arrecadação do Dízimo
Janeiro:
R$ 4.655

Fevereiro:
R$ 4.081

Março:
R$ 4.547

Seja Dizimista! Dízimo é Partilha!
6 Anos da Pastoral do Dízimo

“ Ide por todo o mundo
e pregai o Evangelho
a toda criatura.”
(Mc 16,15)

Frases de Maio e Junho:
“O amor de Deus e ao próximo
conduz à perfeição”

“Feliz aquele que é capaz de
se condoer dos pobrezinhos”
(Santo Antônio)

Com alegria, temos agora, uma nova edição do precioso “Expresso
de Santo Antônio”, justamente no DIA DAS COMUNICAÇÕES e às
vésperas da festa do nosso querido Padroeiro.
O Senhor Jesus desejou que os seus ensinamentos transmitidos aos
apóstolos com tanto zelo e amor, fossem proclamados sobre os telhados,
chegando a todos os povos até o fim dos tempos.
Em cada época da história humana, os discípulos, obedientes à
recomendação do Mestre, tem se valido de todos os meios possíveis para
que a Palavra do Senhor seja anunciada e acolhida.
No contato pessoal, nas pregações para pequenos ou grandes
grupos reunidos, em cartas ou tantos outros textos escritos. No
início manualmente e depois com as tecnologias mais
primitivas e nestes nossos tempos com recursos tão avançados
procuramos proclamar o amor que Deus tem por nós e a
importância de acolhermos e partilharmos esse mesmo amor.
Neste ano a mensagem do Papa para 43º dia mundial das comunicações
nos faz refletir sobre: “Novas tecnologias, novas relações.
Promover uma cultura de respeito, de diálogo, de amizade.”
Santo Antônio, grande pregador do Evangelho, dos melhores
comunicadores do seu tempo, alcance para nós a graça de realizar
bem a nossa missão, utilizando os novos recursos desejamos
ardentemente construir uma amizade tão verdadeira e profunda
para que aqui também se repita: “vejam como eles se amam”.
Àqueles que, com exemplar empenho, se esforçam para que este
jornal seja expresso e no estilo vivo e evangélico de Santo
Antônio, o nosso incentivo e as mais ricas bênçãos de Deus.
Pe. Pedro

História de Santo Antônio
Fernando de Bulhões e Taveira
nasceu em Lisboa, capital de
Portugal, em 1195. Filho de
uma família rica, preferiu
abandonar as facilidades que
teria para se dedicar aos
pobres. A sua vida religiosa
iniciou-se aos 15 anos, quando
entrou no Mosteiro de São
Vicente da Ordem dos Cônegos
regulares de Santo Agostinho,
nas proximidades de Lisboa.
Em 1220, é ordenado
sacerdote, quando deixa a
Ordem Agostiniana para
ingressar na Ordem
Franciscana, mudando seu
nome para frei Antônio. Neste
mesmo ano viaja para

Marrocos, no entanto, por motivo
de doença, retorna logo para a
Europa para cuidar de sua saúde.
Passou maior parte da sua vida na
cidade de Pádua, na Itália, onde
morreu aos trinta e seis anos no
dia 13 de junho de 1231. Por isso,
é chamado Santo
Antônio de
Lisboa e Santo Antônio de Pádua.
Foi tanta a repercussão de sua
morte e seus milagres, que, 11
meses depois, foi canonizado
pelo Papa Gregório IX. É
h o n ra d o c o m o t í t u l o d e
“Doutor Evangélico”. Seu culto
é um dos mais populares da
história. É o padroeiro dos aflitos,
pobres e doentes, mas no Brasil, é
mais conhecido como santo

casamenteiro. Conta-se que o
governador da cidade de Verona
na época criou um decreto
estabelecendo que só as moças
que tivessem dote para oferecer
às famílias dos noivos poderiam se
casar. Isso foi considerado pelo
frei Antônio uma injustiça com as
moças pobres. Ele, então, depois de
muita dificuldade conseguiu uma
audiência com o governador, que
acabou abolindo o decreto.
Em outra ocasião conta-se que fez um
recém-nascido falar para defender a
mãe acusada injustamente de
infidelidade pelo pai. Por estes e
outros fatos e milagres,
Santo Antônio passa a ser visto como o
protetor do casamento.
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Dia Mundial das Comunicações
Otavio Vicentini (PASCOM)
No Domingo de Ascensão do
S e n h o r, d i a 2 4 d e M a i o,
celebramos o 43º Dia Mundial das
Comunicações, cujo tema
escolhido pelo papa Bento XVI é:
“Novas tecnologias, novas
relações. Promover uma
cultura de respeito, de
diálogo, de amizade”.
O Dia Mundial das Comunicações foi
criado pelo Concílio Vaticano II, no
decreto Inter Mirifica, n.18,
promulgado pelo Papa Paulo VI, no
dia 04 de dezembro de 1963.
Em 1966 determinou-se que o Dia
Mundial das Comunicações é o
Domingo da Ascensão do Senhor,
uma data móvel no calendário da
Igreja católica (7º Domingo da
Páscoa). No Brasil, o Dia Mundial das

Santo Antônio, Rogai por Nós!

Comunicações foi comemorado pela
primeira vez no dia 7 de maio de 1967.
A Igreja, ao fixar um dia do ano para
comemorar as Comunicações Sociais
tem como objetivo incentivar a
reflexão e a participação dos fiéis nas
atividades e campanhas promovidas
pela Igreja nas dioceses, paróquias e
comunidades, auxiliando no anúncio
da Boa Nova do Reino de Deus.
Meios de Comunicação:
A história dos meios de
comunicação de massa começa
no século XV com a criação da
Imprensa, quando Guttenberg
aperfeiçoou a técnica de
reprodução de textos. No fim do
século IXX, começaram as
p r i m e i ra s e x p e r i ê n c i a s d e
comunicação a distância,
realizadas por diferentes

cientistas como Guglielmo
Marconi, Nikola Tesla e o
brasileiro e padre
Roberto
Landell de Moura, um dos
inventores do Rádio.
Mas foi apenas no século XX que
estes novos meios tomaram forma
e se expandiram no Brasil: a Rádio
em 1922 e a Televisão em 1950.
Alguns anos depois, na década de
1960, durante a Guerra Fria, surge a
Internet, uma rede pública de
computadores, mas esta torna-se
também popular apenas na década
de 1990 com a criação da World Wide
Web por Tim Berners-Lee, chegando
expressivamente ao Brasil em 1997.
Com isso, a comunicação e
informação, antes transmitida de
pessoa a pessoa, passa a ser
mediada pelas novas tecnologias, a
cada momento mais sofisticadas.

Santo Antônio no Folclore Brasileiro - Parte I
Pe José A. Pires de Almeida OMI

Simpatias Populares

Todos conhecem o enorme prestígio
que Santo Antônio tem entre o povo
brasileiro. Fiz uma pequena pesquisa
e encontrei uma enormidade de
versos, casos e simpatias deste
santo tão querido. Comecemos com
o responso de Santo Antônio, que é
considerado uma “Oração forte” e
alguns o trazem escrito e dobrado,
guardado numa medalha que
carregam no peito.
Mas o seu maior prestígio é entre
as moças que querem casar. A
filosofia popular retrata esses
anseios na quadrinha pitoresca:

Às vezes o candidato demora, e
então vem o recurso extremo:
penduram a imagem de cabeça
para baixo e surram-na a valer!

É muito antigo e perdura em
ambientes rurais, ainda hoje, o
costume de fazer simpatias para
adquirir coisas. Veja a seguir
algumas delas relacionadas com
Santo Antônio (ver parte II).
A posição da hierarquia
eclesiástica sempre foi de olhar
com certo desdém esses
costumes e tradições. Mas num
contexto de festividades
populares não devem ser tomados
muito a sério, já que certamente
não constituem nenhuma ameaça
à nossa fé e à nossa Igreja.

Santo Antônio me case já
Enquanto sou moça e viva
Porque milho colhido tarde
Não dá palha nem espiga.

Minha avó tem lá em casa
Um Santo Antônio velhinho
Em os moços não me querendo
Dou pancadas no santinho.

FONTE: Marisa Lira. 'Folclore
carioca; Santo Antônio no folclore
b r a s i l e i r o ' .
(Correio da Manhã, 18/08/1950)

Santo Antônio no Folclore Brasileiro - Parte II: Simpatias

Cantinho da Beatriz
Olá, como vai? Eu sou a Beatriz. Como está sendo este
a n o p a r a v o c ê s ? Tu d o b e m e m c a s a ? Va m o s r e z a r ?

Ave Maria, Cheia de Graça; o Senhor é Convosco;
Bendita sois Vós entre as mulheres, e bendito é o
fruto de vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós
pecadores, agora e na hora de nossa morte.
Amém.

FOTOLETRA

Para arrumar namorado:

Para saber se irá se casar:

Outras Simpatias do Interior:

Logo na manhã do Dia dos Namorados,
véspera de Santo Antônio, compre um
metro de fita azul (se for para arrumar
namorada de fita rosa) e escreva nela o
nome completo da pessoa amada. À noite,
conte 7 estrelas no céu, sem apontar, e
peça ao santo ajuda para conquistar o
coração dessa pessoa. No dia seguinte,
amarre a fita nos pés da imagem de Santo
Antônio e deixe lá, até conseguir arranjar
u m a p e s s o a p a r a n a m o r a r.

N a v é s p e ra d o d i a d e S a n t o
Antônio, compre um copo branco e,
à meia noite, coloque água.
Quebre um ovo dentro do copo,
com cuidado, para não arrebentar
a gema. Deixe no sereno por toda
noite. No outro dia, antes do sol
nascer, pegue o copo e observe. Se
estiver coberto por uma névoa
branca você se casara antes do dia
de Santo Antônio do próximo ano.

1 – Quem deseja descobrir o nome do futuro
companheiro deve comprar um facão e, à
meia-noite do dia 12 de junho, cravá-lo
numa bananeira. O líquido que escorrer da
planta deve formar a letra do futuro amor.

Para ser pedida em casamento:

2 – Uma das mais antigas tradições diz que,
para descobrir o futuro companheiro, é
preciso escrever os nomes dos candidatos
em vários papéis. Um deles deve ser
deixado em branco. À meia-noite do dia 12
de junho, eles devem ser colocados em
cima de um prato com água, que passará a
madrugada ao relento. No dia seguinte, o
que estiver mais aberto indicará o
escolhido. Se for o em branco significa que
você não irá casar.

Pegue uma fita vermelha e use-a
no sutiã, entre os seios, por sete
dias. Após esse prazo, coloque-a
dentro de um envelope, cole e
coloque-o no altar de Santo
Antônio. Reze ao santo pedindo
que realize seu desejo, depois
acenda uma vela de sete dias e
deixe queimar até o final.

3 – Aqueles que têm pressa em arranjar um
namorado devem comprar uma pequena
imagem do santo. E para agilizar a
conquista do pedido, fazer dois
procedimentos: tirar o Menino Jesus do colo
do religioso, dizendo que só devolverá
quando conseguir um namorado, ou ainda,
virar o Santo Antônio de cabeça para baixo.

Para nunca perder a pessoa amada:
Pegue fotografias sua e da pessoa
amada, passe cola nas faces das duas e
coloque-as uma de frente para a outra,
enrolando nas fotos um retrós de linha
vermelha até o final. Cole-as, em
seguida, no verso do quadro com a
imagem de Santo Antônio, colocando-o
na parede do seu quarto, acima da
cabeceira de sua cama. Toda manhã,
quando se levantar, e à noite, quando for
se deitar, olhe para os olhos do Santo e
mentalize seu amor e você, unidos para
sempre pela influência de Santo Antônio.

Substitua os símbolos pelas respectivas letras e descubra uma maravilhosa obra de Deus!

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Legenda:

^

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

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
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