Paróquia Santo Antônio de Itapira - 07 - Ano 2 - Set/2009

A Árvore dos Amigos
novamente entre uma folha e outra.

Existem pessoas em nossas
vidas que nos deixam felizes pelo
simples fato de terem cruzado o
nosso caminho.
Algumas percorrem ao nosso lado,
vendo muitas luas passarem, mas
outras apenas vemos entre um
passo e outro. A todas elas
chamamos de amigo.

Sabem quando não estamos bem,
sabem o que nos faz feliz...

Há muitos tipos de amigos. Talvez
cada folha de uma árvore caracterize
um deles. O primeiro que nasce do
broto é o amigo pai e o amigo mãe.
Mostram o que é ter vida.

Às vezes, um desses amigos do peito
estala o nosso coração e então é
chamado de amigo namorado. Esse dá
brilho aos nossos olhos, música aos
nossos lábios, pulos aos nossos pés.

Depois vem o amigo irmão, com
quem dividimos o nosso espaço para
que ele floresça como nós. Passamos
a conhecer toda a família, a qual
respeitamos e desejamos o bem.

Mas também há aqueles amigos por
um tempo, talvez umas férias ou
mesmo um dia ou uma hora. Esses
costumam colocar muitos sorrisos
na nossa face, durante o tempo que
estamos por perto.

Mas o destino nos apresenta outros
amigos, os quais não sabíamos que iam
cruzar o nosso caminho. Muitos desses
são designados amigos do peito, do
coração. São sinceros, são verdadeiros.

Falando em perto, não podemos nos
esquecer dos amigos distantes,que
ficam nas pontas dos galhos, mas
que quando o vento sopra,aparecem

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

Batizado:
Igreja Matriz Sto. Antônio
Todo primeiro
Domingo do Mês
às 10:30 h

Horários de Missa:

Igreja Matriz Sto. Antônio
Toda Sexta-Feira
a partir das 15:00 h
(com Pe. Ailton)

Cada pessoa que passa em nossa
vida é única. Sempre deixa um
pouco de si e leva um pouco de nós.
Há os que levaram muito, mas não
há os que não deixaram nada.
Esta é a maior responsabilidade de
nossa vida e a prova evidente de que
duas almas não se encontram por
acaso.

Frases de Setembro e
Outubro:

(autor desconhecido)

Julho*:

Agosto:

Receitas

R$ 11.080,37

R$ 11.348,97

Despesas

R$ 30.311,74

R$15.175,06

Resultado

R$ -19.231,37

R$-3.826,09

Arrecadação do Dízimo
Junho:
R$ 4.253

Mensagem do Pároco

Tudo isso simplesmente porque:

* Quitação do empréstimo para troca de veículo

Atendimento Paroquial:

Santo Antônio

O tempo passa, o verão se vai, o
outono se aproxima, e perdemos
algumas de nossas folhas. Algumas
nascem num outro verão e outras
permanecem por muitas estações.
Mas o que nos deixa mais feliz é que
as que caíram continuam por perto,
continuam aumentando a nossa raiz
com alegria. Lembranças de
momentos maravilhosos enquanto
cruzavam o nosso caminho.

Prestação de Contas

Igreja Matriz Sto, Antônio
Terça-Feira: 19:30 h
Sexta-Feira: 7:00 h
Sábado: 19:00 h
Domingo:9:00 e 19:00 h

Expresso de

Julho:
R$ 4.579

*Agosto:
R$ 5.326,00

“Estende a mão ao pobre, para que
recebas em dobro da mão de Jesus Cristo.”
“Quando falares, não digas de ninguém
ausente senão o bem.”
(Santo Antônio)

Com imensa alegria, quero saudar cada paroquiano e agradecer a
carinhosa acolhida, neste início de atividade pastoral na
comunidade de Santo Antônio.
Posso dizer que, ao longo do primeiro mês, conheci as várias
comunidades e constatei, como traço comum, a dedicação, o
desprendimento e o espírito cooperativo por parte das pessoas às
quais estão confiadas as tarefas das pastorais e dos movimentos,
que se constituem nas células vivas da paróquia.
Recolhi a impressão de que, embora existam desafios a serem
enfrentados, o entusiasmo e a disponibilidade dos agentes de pastorais,
robustecem a esperança de êxito no cumprimento da missão.
Por certo, todo o trabalho servirá para nos aproximar cada vez
mais e, a medida que os obstáculos sejam superados, estaremos
nos capacitando a viver em plena comunhão cristã.
No dia-a-dia da vida paroquial, o sacerdote tem como encargo prioritário,
ministrar os sacramentos para salvar almas. Mas, parte significativa da
ação da comunidade vai depender da iniciativa e do empenho dos leigos
que poderão contar sempre com a orientação e o incentivo do pároco.
Tanto o ministério sacerdotal quanto o trabalho dos leigos na
igreja, precisam estar alicerçados na oração. Desde já, rezo pela
espiritualidade dos fiéis de nossa paróquia. Espero em Deus que
não me faltem as orações da comunidade.
Sem a intimidade com Deus, vivenciada na oração, o apostolado
torna-se ativismo. No entanto, se nos unirmos pela oração,
encontraremos os melhores caminhos.
Pela intercessão de Santo Antônio, extraordinário modelo da fé
católica, suplico a Deus para que abençoe as famílias de nossa
paróquia e nos renove no amor a Nosso Senhor Jesus Cristo.
Pe. Ailton Cavicchioli Tiepo

Setembro: Mês da Bíblia
Há 38 anos a Igreja do Brasil celebra no
mês de setembro o Mês da Bíblia. A
celebração teve sua origem na
arquidiocese de Belo Horizonte, em 1971,
e foi se espalhando para todo o Brasil.

* Melhor Mês

Expediente

“CADA UM QUE SE DISPÕE A OFERECER O DÍZIMO O FAÇA CONFORME
SUAS POSSES E DE ACORDO COM SEU CORAÇÃO”(2 CO 9,7)

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.
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Oração do Dizimista:
Recebei, Senhor, minha oferta!
Não é uma esmola, porque não sois mendigo.
Não é uma contribuição, porque não precisais.
Não é o resto que me sobra que vos ofereço.
Esta importância representa, Senhor,
Meu reconhecimento, meu amor.
Pois, se tenho, é porque me destes.
Amém.

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

O objetivo do mês da Biblia, segundo a
assessora da Comissão BíblicoCatequético da Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil (CNBB), Maria
Cecília Rover, é infundir no povo a
convicção de que a Palavra de Deus é,
por excelência, o livro que deve ser
inserido na vida de cada pessoa. Fazer
com que as famílias sintam
necessidade de ter uma Bíblia em casa
e incentivar a reunião das
comunidades para o estudo e a
vivência da Palavra de Deus.
“A centralidade da Palavra de Deus
tem impulsionado a vida e a ação

evangelizadora da nossa Igreja. 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 das
comunidades espalhadas pelo nosso
imenso país”, afirmou a assessora da
CNBB.

Sobre o mês da Bíblia, o membro da
Comissão Episcopal Pastoral para a
Animação Bíblico-Catequética da
CNBB, Dom Jacinto Bergmann,
explica que setembro é dedicado de
forma especial “à Palavra de Deus”, e
que o período é um estímulo para os
fiéis se tornarem responsáveis pela
causa de Jesus por meio do
discipulado. “Isso também nos
ajudará a sermos mais discípulos
missionários de Jesus Cristo Caminho certo, Verdade segura e Vida
plena”, enfatizou.
Para este ano o livro proposto é a Carta de
São Paulo ao Filipenses, cujo tema é
“Alegria de servir no amor e na gratuidade”
e o lema: “Tende em vós os mesmos
sentimentos de Cristo Jesus” (Fl 2,5).
Fonte: CNBB
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"SENHOR,FAZEI-ME
INSTRUMENTO DE VOSSA PAZ"

Padre Ailton Cavicchioli Tiepo
Pe. Ailton nasceu em 24 de
setembro de 1976 na cidade de
Assis de Chateaubriand, oeste do
estado do Paraná. Em 1991,
mudou com a família para
Campinas (SP). Em 1998
ingressou no seminário da
Diocese de Amparo, em Pedreira.

Trabalhou em Amparo, Arcadas e
Pedreira como auxiliar de
Monsenhor Nilo e dos padres
Adriano e João, e em Lindóia, na
Paróquia de Nossa Senhora de
Brotas, como administrador
paroquial.
No dia 09 de agosto de 2009
assumiu na qualidade de pároco a
Paróquia Santo Antônio de Itapira
em celebração presidida pelo
Bispo Diocesano Dom Fransciso
José Zugliani, onde deve
permanecer por um período de 6
anos a serviço da Santa Igreja.

Cursou a faculdade de Filosofia e
Teologia na PUC de Campinas.
Foi ordenado diácono em 29 de
dezembro de 2005 e padre no dia
25 de maio de 2006.

"NÃO SÓ DE PÃO VIVE O HOMEM, MAS DE TODA
PALAVRA QUE PROCEDE DA BOCA DE DEUS" (MT 4,4)

Dicas para Ler a Bíblia
Por onde começar a ler a Bíblia?
Inicie a Bíblia pelo Novo Testamento por ser mais dinâmico - para só depois
se passar para o Antigo Testamento.
Você pode também seguir as leituras
selecionadas para cada tempo litúrgico
indicadas no folheto dominical ou no
apêndice final de algumas Bíblias.
Leia com atenção, sem pressa e
meditando cada versículo. Não se
incomode de precisar voltar e reler.

Diário Espiritual
Leia a Bíblia diariamente, e se
possível, tome nota dos trechos que
mais lhe tocam, como quando
escrevemos um diário. O Pe. Jonas
Abib recomenda que para cada
leitura, você anote três coisas: as
Promessas, Ordens e Princípios
Eternos, além, é claro, de suas
próprias conclusões e notas pessoais.
Organize-se e boa leitura!

Campanha da Fraternidade de 2010
A Campanha da Fraternidade de 2010
terá como tema “Economia e Vida”
com o lema “Vocês não podem servir a
Deus e ao dinheiro”, frase tirada do
evangelho de São Mateus (Mt 6,24).
Realizada pela Igreja Católica desde
1964, a Campanha de 2010 será
ecumênica e está sob a
responsabilidade do Conselho
Nacional de Igrejas Cristãs no Brasil.
Esta é a terceira campanha realizada
ecumenicamente. As outras duas
aconteceram em 2000 e 2005. A
abertura oficial da Campanha será
na quarta-feira de cinzas do ano que
vem, dia 17 de fevereiro.
“O objetivo da Campanha de 2010 é

unir as Igrejas Cristãs e, principalmente
a nossa sociedade, na promoção de uma
economia a serviço da vida, sem
exclusões, criando uma cultura de
solidariedade e trazendo paz”, explica o
secretário geral do Conic, reverendo Luiz
Alberto, da Igreja Anglicana.
São cinco as Igrejas que compõem o
Conic: Igreja Católica Apostólica
Romana (ICAR), Igreja Episcopal
Anglicana do Brasil (IEAB), Igreja
Evangélica de Confissão Luterana no
Brasil (IECLB), Igreja Sirian Ortodoxa
de Antioquia (ISO), Igreja
Presbiteriana Unida (IPU).
Fonte: CNBB

"TUA PALAVRA É LÂMPADA PARA MEUS PÉS
E LUZ PARA O MEU CAMINHO" (SL 119,105)

Outubro - Mês Missionário
No decorrer do ano litúrgico, a Igreja
sugere um tema para cada mês, o
mês de maio dedicamos à Maria,
junho é o mês dos santos populares
(Santo Antônio, São João, São Pedro e
São Paulo); Agosto é o mês das
vocações; setembro, o mês da Bíblia;
e outubro é o mês missionário! É isso
mesmo, o mês de outubro é o mês das
Missões. Nele queremos refletir com
especial enfoque no nosso
compromisso de discípulos
missionários (as) até os confins do
mundo.
Neste mês, somos chamados a viver
missionariamente o nosso batismo, pois
dificilmente encontraremos outro
caminho para viver este sacramento, a
não ser pelas estradas missionárias, que
nos levam a participar de maneira
profunda e explícita da natureza da Igreja.
Pois a Igreja é por natureza missionária.

todas as Igrejas particulares, o apelo
de renovar e direcionar o próprio
ardor e vida missionária para além
das próprias fronteiras, em dimensão
universal. A V Conferência do CELAM,
realizado ano passado em Aparecida,
fez um apelo forte, no sentido de que
toda Igreja, todos os batizados, se
tornem discípulos missionários de
Jesus Cristo.

Desde 1926, com a instituição do Dia
Mundial das Missões pelo papa Pio XI,
intensificou-se em toda a Igreja, e em

O Dia Mundial das Missões em 2009
está marcado para o dia 18 de
Outubro, cujo lema é "As nações
caminharão à sua luz"(Ap 21, 24). Em
sua mensagem especial para este dia,
Bento XVI recorda que a missão
primeira da Igreja é "iluminar todos os
povos no seu caminhar na história
rumo a Deus, para que encontrem
n’Ele a sua plena realização.”
Fontes: CNBB/Vaticano

Humor Bíblico
E a serpente sempre insistindo para
que Eva e Adão comessem do fruto
proibido, mas a resposta sempre era
não! Até que um dia:
-Coma Eva deste fruto tão belo...
- Não Serpente, é proibido!
-Coma Eva, sua boba! Emagrece!
E assim Eva comeu o fruto proibido.

Eva e a Serpente
Muitos acham que a mulher foi
fraca, mas a serpente que é astuta!
Ela dizia:
-Coma Eva desta fruta, você terá a
sabedoria!
Mas a Eva respondia:
-Não!

Comemorações
Expresso de Santo Antônio - 1
Ano!

Neste mês de setembro, o
Expresso de Santo Antônio,
informativo impresso da nossa
Paróquia, completa 1 ano de
criação, já na sua sétima edição.
Aproveitamos para agradecer
novamente a todos que ajudam e
ajudaram na elaboração e
publicação, colaboradores
voluntários, patrocinadores, à
Jograf, ao nosso anterior e atual
pároco e a todos os leitores.

Nascimento:
Nasceu no dia 25 de agosto a Júlia,
filha do Júlio e da Carla, que até
então era a responsável pela
Secretaria da nossa Paróquia.

Paróquia Santo Antônio - 51
Anos
Lembramos também que no último
dia 31 de agosto de 2009, a
Paróquia Santo Antônio completou
51 anos de criação (1958-2009).

Desejamos aos novos papai e
mamãe da comunidade sinceros
votos de alegria, saúde e paz. Que
Deus abençoe a família de vocês.
Aniversário:
O nosso atual pároco, padre Ailton
comemora seus 33 anos de vida no dia
24 deste mês. Parabéns Pe. Ailton!

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