
No último dia 07, o Bispo diocesano de Arcadas, no município de Amparo. A O Pe. César Domingues de Oliveira, 
Amparo enviou uma carta a todos os posse será no dia 23/08, ás 19horas. assumirá também o cargo de Chanceler 
Padres comunicando as seguintes Pe. Ai l ton Cavicchio l i  T iepo, do Bispado, que até o momento foi 
transferências e nomeações: administrador Paroquial da Paróquia ocupado pelo Pe. Candido Eduardo da 
Pe. José Armando Coracin, Pároco da Nossa Senhora das Brotas, de Lindóia, Costa, o Pe. César Domingues de 
Paróquia Nossa Senhora das Graças de assumirá como Pároco a Paróquia de Oliveira, também irá fazer parte do 
Águas de Lindóia, assumirá como Santo Antônio, de Itapira. A posse será Conselho de Assuntos Econômicos da 
Pároco a Paróquia do Santuário Senhor no dia 09/08 (Domingo), às 9 horas. Diocese, no lugar do Pe. Tarlei Navarro 
Bom Jesus de Monte Alegre do Sul. A Pe. Edgar de Barros Brioso, Vigário Pádua Souza.
posse será no dia 30/08, às 19horas. Paroquial e interparoquial das paróquias: No final da carta Dom Francisco 
Pe. Pedro Maia Pastana, Pároco da Nossa Senhora do Rosário de Serra escreveu a seguinte mensagem: 
Paróquia de Santo Antônio de Itapira, Negra e do Senhor Bom Jesus de Monte “unido a todos os paroquianos deixo a 
assumirá como Pároco da Paróquia de Alegre do Sul, assumirá como m inha  g ra t i dão  aos  nossos  
Nossa Senhora das Graças de Águas Administrador Paroquial a paróquia de Sacerdotes, e que com a ajuda do 
de Lindóia. A posse será no dia 15/08 São Francisco de Assis, de Serra Negra. A Espírito Santo preparem o ânimo dos 
(sábado), às 18h30min. posse será no dia 21/08, às 19h30min. fiéis a fim de acolher todas as 
Pe. Alexandre Pereira, Administrador Pe. César Domingues de Oliveira mudanças, bem como é claro acolham 
Paroquial da Paróquia São Francisco assumirá como Administrador com muito carinho o novo Sacerdote, 
de Assis, em Serra Negra, assumirá Paroquial da Paróquia de Nossa e que unidos busquemos sempre 
como Pároco a Paróquia de Nossa Senhora das brotas, em Lindóia. A cumprir a nossa Missão de Batizados, 
Senhora Aparecida do distrito de posse será no dia 07/08, às 20 horas. a busca do Reino Verdadeiro.”

Mensagem do Pároco
"Bendito seja Deus que nos reuniu no 
 amor de Cristo."
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Mudanças na Diocese de Amparo

A sexta edição do precioso Expresso de Santo Antônio nos faz 
pensar nesse ano de contato que se completa. Que alegria 
especial ver esse esforço periódico produzindo frutos de partilha e 
integração.

Esta edição coincide com um momento de transição das nossas 
vidas. 

A partir do dia 9 de agosto a Paróquia de Santo Antônio terá um 
novo Pároco.

O Padre Ailton Cavicchioli Tiepo assumirá as responsabilidades de 
coordenação e orientação desta porção do povo de Deus. 

As mudanças são grandes desafios, nos obrigam a renúncias e 
adaptações a novas realidades. Os frutos conquistados não são 
perdidos e abrem-se outras oportunidades.

Se lamentamos as distâncias que podem nos separar podemos 
agradecer porque teremos mais amigos presentes em mais lugares. 

Desejo que a comunidade Paroquial de Santo Antônio acolha 
com respeito, carinho e alegria o novo Pároco que recebe. 

Desejo também que os inúmeros e tão dedicados companheiros 
que tive nestes sete anos de caminhada aqui em Itapira, 
continuem com a mesma dedicação e generosidade. 

Desejo ardentemente que outros, muitos outros, tragam os dons 
que receberam de Deus para somar e trabalhar no crescimento 
desta querida paróquia e na construção do Reino de Deus.

Suplico que o Bom Deus abençoe o Pe. Ailton e toda a Paróquia. 
Tenham a certeza da minha amizade e das minhas orações.

Pe. Pedro

Expresso de
Santo Antônio

O jornal Expresso de Santo Antônio é uma publicação bimestral, gratuita e de distribuição interna  da Paróquia Santo Antônio de 
Itapira (SP) - Rua Ribeiro de Barros, 272, fone (19) 3863-0105.

Diretor: Padre Pedro Maia Pastana - Organização e editoração: Pastoral da Comunicação Social
Tiragem: 700 exemplares - Impressão: JOGRAF - Artes Gráficas - (19) 3843-6264

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

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

Frases de Julho e Agosto:
“Deus vigia pelos humildes e 

pelos que produzem boas obras.”
“O justo oferece preces à 
Santíssima Trindade na

prosperidade e na adversidade.”
(Santo Antônio)

Arrecadação do Dízimo

   “ Ide por todo o mundo 
e pregai o Evangelho 

a toda criatura.”
(Mc 16,15)

Festa do Bom Jesus na Vila Bazani
A comunidade da Capela do Bom Jesus da 

Vila Bazani comemora seu padroeiro de 28 de julho à 
06 de agosto. Celebração todos os dias às 19h30min. 
Dia 06: Procissão às 19 h com Missa 

Quermesse: dias 01,02,05 e 06. Participe!
em seguida.

Recentemente, foi divulgado o agradeceu a toda comunidade, 
resultado financeiro da última voluntários e festeiros que 
Festa de Santo Antônio, participaram e ajudaram  na 
realizada de 30 de maio a 14 de real ização da festa.  Foi  
junho de 2009 na paróquia. As divulgado também o destino de 
festividades arrecadaram um parte do dinheiro arrecadado, 
valor total de R$ 61.043,90. que proporcionará a realização 
Descontando os respetivos de melhorias nas instalações 
gastos que somaram R$ elétricas da igreja matriz, com a 
20.583,47, tivemos um lucro substituição dos reatores das 
final (líquido) de R$ 40.460,43. lâmpadas fluorescentes, cabos e 
O resultado foi considerado Ou seja, houve um aumento de outros componentes elétricos.
muito bom, considerando que a cerca de 7% no lucro bruto e O restante do recurso que não for 
festa ocorre após a festa de Maio 34% no lucro líquido (um terço). utilizado nestas melhorias 
e durante um período no qual O resultado mostra também ajudará com as contas mensais 
ocorrem muitas festas juninas  uma redução dos custos da festa da paróquia, para as quais, 
na cidade.  No ano passado o de 23%, fruto de menos in fe l i zmente  a   rece i ta  
valor total arrecadado foi de R$ d e s p e r d í c i o  e  m e l h o r  proveniente do dízimo, da coleta e 
56.945,86 enquanto o lucro planejamento. Na divulgação doações e  ainda não é suficiente.
líquido chegou a R$ 30.140,35. dos resultados, padre Pedro PASCOM

Você sabia que apesar da nossa Paróquia ter 51 anos de criação, a festa em louvor a Santo Antônio realizada 
no último mês (junho de 2009) foi a 64ª festividade nesta localidade. A primeira festa do padroeiro ocorreu 
em junho de 1946 na Capela localizada na rua Manoel Pereira, que pertencia a paróquia Nossa Senhora da 
Penha e cujo vigário era o padre Henrique de Morais Matos.

  
    R$1.917,24 R$ 503,48

Maio: Junho:
Saldo Inicial   

Receitas     R$9.329,57 R$ 69.062,23

Despesas    R$10.743,33 R$ 22.745,89

Saldo Final    R$ 503,48 R$ 46.819,82

  
R$ 4.579    R$ 4.534 R$ 5.279*

Abril  Maio: Junho:
 

:

        *Melhor Mês!

História da Festa de Santo Antônio

64ª Festa de Santo Antônio - Resultados

Confira a entrevista com Pe. Pedro no nosso site
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A Internet de Itapira

www.itapiranet.com.br
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Nascido em Amparo, no dia 20 de em Hortolândia permanecendo aí até de criação da “futura diocese de 
novembro de 1956, filho de Homero o começo de 1988. Entre 1984 e 1987 Amparo”, por ordem do Arcebispo de 
Maia Pastana e de Irma de Arruda foi reitor do Seminário da Imaculada Campinas, conforme o roteiro proposto 
Pastana. (filosofia) em Campinas. pela Santa Sé, iniciado pelo Padre 
Estudou no Grupo Escolar Luiz Leite de Francisco de Paiva Garcia, vigário 
1964 a 1968 e depois no Instituto de episcopal no período anterior, seguiu 
Educação Dr. Coriolano Burgos. seu curso normal até a sua conclusão 
Orientado pelo Monsenhor João Batista favorável em dezembro de 1997.
Lisboa, ingressou em 1975 no Por estar na paróquia escolhida como 
Seminário da Imaculada em Campinas, Catedral participou dos preparativos da 
cursou filosofia e teologia na Pontifícia instalação da Diocese e posse do seu 
Universidade Católica de Campinas, foi primeiro Bispo em março de 1998.
ordenado diácono no dia 31 de outubro Foi reitor do recém criado Seminário 
de 1980 na Catedral de Campinas e São José (filosofia e teologia) da 
padre no dia 27 de novembro de 1981 Diocese de Amparo, entre 1999 e 2001, 
na Matriz Nossa Senhora do Amparo, e pároco de Santo Antônio em Pedreira 
onde fora batizado no dia 16 de nos anos 2000 e 2001. Em 2002 foi 
dezembro de 1956 e fizera a primeira transferido para Itapira, onde assumiu 
comunhão, no dia 4 de dezembro de a Paróquia Santo Antônio no dia 7 de 
1965. Crismado por D. Bernardo José abril de 2002. Na celebração dominical 
Bueno Miele, na Igreja do Rosário no das 9 horas do dia 09 de agosto de 
d i a  3  d e  m a i o  d e  1 9 6 4 . De 1988 a 1994 foi pároco de Nossa 2009, Dia dos Pais, depois de mais de 7 
No início de 1982 foi nomeado vigário Senhora do Rosário em Serra Negra, anos em Itapira,  Padre Pedro transfere 
cooperador da Paróquia Sant'Ana em quando então retornou à sua cidade a coordenação da paróquia para o 
Pedreira. natal como responsável pela paróquia em cerimônia 
Foi transferido para Serra Negra, no Nossa Senhora do Amparo (o pároco de com a presença do Bispo Diocesano 
i n í c i o  d e  1 9 8 3 ,  n o m e a d o  Nossa Senhora do Amparo tem a Dom Francisco J. Zugliani. No dia 15 de 
administrador das Paróquias Nossa responsabilidade da direção espiritual agosto assume a paróquia N. S. das 
Senhora do Rosário e São Francisco do Conselho Particular de São Vicente e Graças em Águas de Lindóia. 
de Assis, permanecendo aí só o da Associação das Damas de Caridade) Desejamos ao padre Pedro muito 
primeiro semestre daquele ano. Nessa época também foi nomeado sucesso na sua nova paróquia. 
Em 6 de agosto de 1983 assumiu a Vigário Episcopal da Região Leste da Sentiremos sua falta, das suas sábias 
paróquia Nossa Senhora do Rosário Arquidiocese de Campinas. O processo homilias e espirituosas histórias.

Pe. 
Ailton Cavicchioli Tiepo 

Padre Pedro Maia Pastana

Novos Canais de Comunicação

Site: www.eiplanejados.com.br - Fone: (19)386.5271

Consertos de equipamentos eletrônicos em geral
Venda e instalação de antenas - Revendedor  SKY

R Alfredo Pujol ,423 centro - Fone 3863-3802

^

Buscando melhorar a comunicação pessoas e entidades, recebendo d o  s i t e  d a  p a r ó q u i a :  
com os fiéis e facilitar a divulgação automaticamente as atualizações www.paroquiasai.org.br
de seus trabalhos e eventos da destas na sua própria página pessoal. Para quem não faz uso de 
comun i dade ,  a  equ i pe  de  computadores e da Internet pode 
Comunicação Social da Paróquia até parecer que estamos falando 
Santo Antônio de Itapira lançou grego, mas é a Igreja do século XXI 
mais 2 canais de comunicação, o fazendo uso do que há de mais 
primeiro no Portal de vídeos moderno na comunicação para levar 
Youtube:(http://www.youtube.com a Boa nova do Reino de Deus a 
/ p a r o q u i a s a i ) ,  o n d e  todos. É claro, sem deixar de lado os 
disponibilizamos um vídeo com meios mais tradicionais, como o 
cenas da Festa de Santo Antônio nosso informativo impresso, a Missa 
deste ano. E o segundo, no famoso Os novos canais vêm somar à dominical irradiada pela Rádio Clube 
Twitter, sistema de miniblogging: comunidade existente no Orkut, ao de Itapira, os quadros de avisos da 
(www.twitter.com/paroquiasai), Grupo de E-mail no Yahoo e ao igreja matriz e os recados  dados no 
onde as pessoas podem se cadastrar boletim informativo e canais de f i n a l  d e  c a d a  M i s s a .
e adicionar o contato de outras RSS/Feed, e áudio (spots/podcast) PASCOM

 Pe José A. Pires de Almeida OMI anuncie o Evangelho. Que seja um não viva perdendo a paciência. Que 
homem de oração e de sacrifício. visite os doentes e seja atencioso 

No dia 19 de junho passado iniciou- Que não corra atrás dos ricos e com todos, sem fazer diferença.
se o ANO SACERDOTAL, proclamado poderosos, mas que tenha uma vida 
pelo papa Bento XVI nos 150 anos de simples e esteja disponível quando 3. Que seja um homem de OUVIR. 
nascimento de São João Maria precisamos dele. Como? Que saiba dar o melhor de 
Vianney, padroeiro dos párocos. seu tempo para o povo, que não 
O papa escreveu uma carta muito esteja o tempo todo ocupado ou 
bonita. D. Cláudio Hummes, cansado. Que seja bondoso e 
presidente da Sagrada Congregação misericordioso para com o 
do Clero, mandou uma mensagem e sofrimento do povo.
muitos bispos e teólogos 
escreveram sobre o assunto.  4. Que seja um PROFETA. O que é 
O Frei Patrício Sciadini teve uma isso? Um bom pastor que esteja 
idéia genial. Ele quis saber o que  o na frente de suas ovelhas. Que dê 
povo espera dos sacerdotes, como orientações seguras e firmes nas 
ele gostaria que fossem seus padres. horas difíceis e de dúvidas. Que 
Ele perguntou a conhecidos, amigos não deixe de apontar as coisas 
e outras pessoas e foi anotando as erradas do mundo e da Igreja.
respostas. Depois ele as organizou e 
apresentou o resultado num Este ano santo é uma maravilhosa 
belíssimo artigo que escreveu para o oportunidade para todos nós, 
jornal O LUTADOR, publicado em sacerdotes, irmos até o povo e 
Belo Horizonte. O artigo saiu na como Jesus perguntarmos: 
edição 3662, de 1 de julho deste ano. “Quem sou eu para vocês?”.
E i s  a s  qua t ro  p r i n c i pa i s  
características do padre que o povo Pode até ser que algumas respostas 
quer, na ordem de importância: não nos agradem, mas certamente 
1. Um padre que seja SANTO. De que 2. Um padre que seja HUMANO. Que será um ótimo instrumental de 
maneira? Cheio de Deus e que significa isso? Que saiba acolher, que autocrítica. 

Fidelidade de Cristo, 
fidelidade do sacerdote

Ano Sacerdotal (2009-2010)

Todos os anos, durante o mês de da sua morte, o que levou o nosso 
agosto, os católicos de todo o Papa Bento XVI a decretar o Ano 
mundo celebram o mês das Sacerdotal, por ser Vianey o 
vocações, onde refletimos sobre a Padroeiro de todos os padres.
vocação do padre (no 1º Este domingo, dia do Padre, e todo 
domingo), sobre o pai, sobre a este Ano Sacerdotal querem nos 
vida religiosa, sobre a vocação do lembrar a importante e decisiva 
leigo e a vocação do catequista missão do sacerdote, na vida da 
(na ordem, a cada domingo). Igreja e na celebração dos 
O primeiro domingo é dedicado ao sacramentos. 
dia do padre em memória de São Gostaríamos de destacar nesta 
João Maria Vianey, o edição nossa sincera homenagem 

, que celebramos no dia 04 a todos os padres e sacerdotes da 
de agosto. Neste ano em especial nossa Santa Igreja que estão a 
celebramos também os 150 anos serviço do povo de Deus.

Santo Cura 
d´Ars

Santo Cura d´Ars
Padroeiro do Padres e Sacerdotes

Dia do Padre e Mês das Vocações

www.itapiranet.com.br

"Pedro, tu me amas? 
Apacenta as minhas ovelhas.  (Jo 21,15-17)"
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