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Filhos Tornam Casamento Mais Feliz!
Isso é o que prova uma pesquisa
feita por cientistas de Glasgow, no
Reino Unido. O que deixa você feliz pensar no sorriso do seu filho,
passar horas brincando com ele ou
vendo aquele DVD no sofá pela 10ª
vez? Pois uma pesquisa realizada
em na Universidade de Glasgow, no
Reino Unido, acaba de comprovar:
casais que têm filhos são mais
felizes. E quanto maior o número de
filhos, maior é a satisfação.
O coordenador da pesquisa, Luis
Angeles, acredita que o resultado é
simples de entender: quando
responderam sobre as coisas mais
importantes de suas vidas, a
maioria das pessoas casadas
colocou os filhos no topo da lista. E a
influência das crianças na satisfação
dos pais está relacionada à maneira
com que a família passa as horas de
lazer e a satisfação da família com a
vida social. Confirma-se o
ensinamento de Deus e da Igreja:
“A tarefa fundamental da família é o
serviço à vida. É realizar, através da
história, a bênção originária do Criador,
transmitindo a imagem divina pela
geração de homem a homem.

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

Fecundidade é o fruto e o sinal do amor
conjugal, o testemunho vivo da plena
doação recíproca dos esposos”
(Familiaris Consortio, 28).
“O amor conjugal deve ser plenamente
humano, exclusivo e aberto à nova vida”
(GS, 50; HV, 11; FC, 29).
Vede, os filhos são um dom de Deus: é
uma recompensa o fruto das entranhas.
Tais como as flechas nas mãos do
guerreiro, assim são os filhos gerados na
juventude. Feliz o homem que assim
encheu sua aljava: não será confundido
quando defender a sua causa contra seus
inimigos à porta da cidade”. (Sl 126,3-5)
“A Sagrada Escritura e a prática
tradicional da Igreja vêem nas famílias
numerosas um sinal da bênção divina e
da generosidade dos pais”. (Cat.§ 2373).
“Os filhos são o dom mais excelente do
Matrimônio e constituem um benefício
máximo para os próprios pais” (§ 2378).

O Papa João Paulo II disse:
“Alguns perguntam-se se viver é
bom ou se não teria sido melhor
nem sequer ter nascido. Duvidam,
portanto, da liceidade de chamar

Horários de Missa:

outros à vida, que talvez amaldiçoarão
a sua existência num mundo cruel,
cujos temores nem sequer são
previsíveis. Outros pensam que são os
únicos destinatários da técnica e
excluem os demais, impondo-lhes
meios contraceptivos ou técnicas ainda
piores.
“Nasceu assim uma mentalidade
contra a vida (anti-life mentality),
como emerge de muitas questões
atuais: pense-se, por exemplo, num
certo pânico derivado dos estudos
dos ecólogos e dos futurólogos
sobre a demografia, que exageram,
às vezes, o perigo do incremento
demográfico para a qualidade da
vida.”
“Mas a Igreja crê firmemente que a
vida humana, mesmo se débil e com
sofrimento, é sempre um esplêndido
dom do Deus da bondade. Contra o
pessimismo e o egoísmo que
obscurecem o mundo, a Igreja está
do lado da vida” (Familiaris
Consórtio, 30).
“Não tenham medo da vida”. (João
Paulo II)
Autor: Felipe Aquino

Prestação de Contas

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

Setembro:

Outubro:

Receitas

R$ 11.257,00

R$ 7.325,00

Despesas

R$ 12.787,92

R$17.845,55

Resultado

R$ -1.530,92

R$-10.520,55

Expresso de Santo Antônio
“Não basta afastar-se do mal se não praticas o bem.”
“Ao nascer, Jesus Cristo plantou os céus, isto é a divindade, na terra da humanidade.”
(Santo Antônio)

Mensagem do Pároco
Com imensa alegria, dirijo-me a cada
agente de pastoral para agradecer o
trabalho desenvolvido ao longo deste
ano. Todo o empenho e dedicação
retratam a missão da Igreja. A IGREJA
É LUZ PARA O MUNDO. Em sua
caminhada, ilumina as trevas do
pecado com a luz de Cristo.
Como estamos chegando ao final de
mais um ano, é de grande importância
avaliar tudo aquilo que fizemos na
vida pessoal e no serviço da igreja.
Após cuidadoso exame, poderemos
renovar para o novo ano as
experiências proveitosas, que
renderam frutos.
Precisaremos
também erradicar os erros e corrigir
os conceitos na busca do crescimento
espiritual.
O cristão não pode nem deve
entregar-se à lamúria. Os projetos
deste ano que não conseguimos
concretizar passam para 2010 como
metas, desde que procuremos
discernir a vontade de Deus. Nossos
planos devem contribuir diretamente
para a santificação pessoal e
corresponderem aos interesses do
bem comum.

Aproveito esta oportunidade para
manifestar profundo agradecimento
às pessoas que se desdobraram em
tarefas relacionadas com a noite
festiva de 6 de novembro.
Ainda em novembro teremos em
nossa paróquia o curso do TLC –
Treinamento de Lideranças Cristãs –
vo l t a d o p a ra a j u ve n t u d e . A
organização está sob os cuidados do
dileto amigo, reverendíssimo Padre
Charles Franco Perón, e de uma
equipe de jovens da paróquia de São

Judas Tadeu. Eles não têm poupado
tempo e esforços para o sucesso do
encontro.
Para o mês de dezembro, faço o
registro da festa na Comunidade
Imaculada Conceição. Vale lembrar
que 8 de dezembro é dia de festa de
preceito. Faltar à missa, sem motivo
de força maior, implica em pecado
grave.
Na segunda quinzena teremos
algumas missas de formatura dos
alunos das escolas que nos
procuraram. Trata-se de momento
especial para render graças a Deus
pela conclusão de mais uma etapa de
estudos.
Por fim, a lembrança de que o
momento culminante de dezembro
será a solenidade do Natal. Que nos
preparemos durante o Advento para
celebrar em ambiente de alegria e paz
o nascimento Daquele que veio trazer
a salvação para toda a humanidade.
Na contemplação de tão grandioso
mistério, formulo votos de feliz e
santo Natal a todos os paroquianos e
suas famílias.
Pe. Ailton Cavicchioli Tiepo

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

Arrecadação do Dízimo
*Agosto:
R$ 5.326

Setembro:
R$ 4.600

Outubro:
R$ 5.177

* Melhor Mês

Expediente

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

Festa de Cristo Rei
A festa de Cristo Rei foi criada pelo
papa Pio XI em 1925, que instituiu
que fosse celebrada no último
domingo de outubro. Trata-se de
uma das festas mais recentes da
liturgia e que busca propagar ao
máximo o conhecimento da
dignidade do Salvador.
Com a reforma litúrgica, esta
solenidade foi colocada no final do
ano litúrgico, antes do início do
Advento e preparação para o
Natal, de modo a ressaltar que
Cristo é o centro do universo e o
fim para o qual se dirigem todas as
coisas.

identidade e missão desses homens
e mulheres – os cristãos leigos - que
formam a imensa maioria do Povo de
Deus e são a esperança da Igreja.

Juntamente com a festa de Cristo
Rei, a Igreja do Brasil celebra
também o Dia do Leigo, fechando
assim o ciclo do ano litúrgico (Ano
B), quando toda a comunidade é
chamada a refletir sobre a

Na festa de Cristo Rei o leigo é
chamado mais uma vez a assumir
uma identidade que é a sua: uma
identidade crística. E isto significa,
renovar seu compromisso batismal,
e cada vez mais, recriar hoje e
sempre a história e exemplo de
Jesus Cristo, de forma inovadora e
adequada à personalidade de cada
individuo, assim como ao contexto
social e cultural de cada comunidade
cristã.
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"SENHOR,FAZEI-ME
INSTRUMENTO DE VOSSA PAZ"

Dicas para Economizar Energia
No dia 10 de novembro por volta das 22
horas tivemos a ocorrência de mais um
“apagão”, um problema técnico no
sistema elétrico de transmissão que
afetou 18 estados do Brasil além do
Paraguai, deixando milhões de pessoas
no escuro por algumas horas.
São nestes momentos que lembramos
da importância da energia elétrica.
Apesar de não vivermos um período de
racionamento como em 2001, é preciso
refletir sobre o uso racional da energia.
Por esta razão selecionamos algumas
dicas para economizar energia nos itens
de maior consumo em uma residência:
Geladeira:
A geladeira é responsável por cerca de
30% do consumo total de uma residência.
Coloque a geladeira em local
ventilado, afastada de paredes, fora
do alcance dos raios solares e distante
de fogões e estufas.
Não use a parte traseira da geladeira
para secar panos ou roupas.
- Não deixe aberta, nem fique abrindo
desnecessariamente.
Não coloque alimentos quentes na
geladeira.
Verifique se as borrachas de vedação
da porta estão em bom estado. Você
pode fazer um teste fechando a
geladeira com uma folha de papel

presa entre a borracha e o aparelho.
Na hora de retirar o papel, ele deve
oferecer certa resistência. Se sair com
facilidade, você deve trocar as
borrachas de vedação.
Descongele regularmente sua
geladeira.

Chuveiro:
O chuveiro elétrico é responsável por
cerca de 25% do consumo de uma
residência.
Limite seu tempo debaixo da água
quente ao mínimo indispensável.
Não tente aproveitar uma resistência
queimada, isso aumenta o consumo.
Na posição "inverno", o consumo é
aproximadamente 30% maior que na
posição "verão".
Ar Condicionado:
O condicionador de ar é um dos

eletrodomésticos de maior consumo
de energia. Se possível, utilize
ventiladores, ligando-o apenas
quando estritamente necessário.
Na sua utilização, mantenha portas e
janelas bem fechadas para evitar
entrada de ar do ambiente externo.
Verifique o correto funcionamento do
termostato; regulando-o
adequadamente (25º).
Se possível, instale o aparelho onde
ele não fique exposto ao sol.
iluminação:
A iluminação é responsável por cerca
de 20% do consumo total de uma
residência. Habitue-se a apagar as
lâmpadas dos ambientes desocupados.
Evite acender qualquer lâmpada
durante o dia, utilizando melhor a
iluminação natural.
As lâmpadas fluorescentes dão melhor
resultado, duram mais e gastam menos
energia.
Para qualquer equipamento elétrico,
observe as recomendações do
fabricante e se necessário procure por
um profissional qualificado para a
instalação ou manutenção.
Na hora de comprar, fique atento
também ao selo da PROCEL que
classifica os equipamentos de A a E
(sendo A, os mais econômicos).

Por Pe. José Antônio Pires de Almeida
OMI
"A terra é o estrado para teus pés, que
repousam aqui, onde vivem os mais
pobres, mais humildes e perdidos".
Quando tento inclinar-me diante de ti,
a minha reverência não consegue
alcançar a profundidade onde os teus
pés repousam, entre os mais pobres,
mais humildes e perdidos.
O orgulho nunca pode se aproximar
desse lugar onde caminhas com as
roupas do miserável, entre os mais
pobres, mais humildes e perdidos.
O meu coração jamais pode encontrar
o caminho onde fazes companhia aos
que não têm companheiro, ente os
mais pobres, mais humildes e
perdidos". (Tagore)
Há uma tendência espiritual presente
em alguns discursos pastorais que
ignora situações básicas da natureza
humana e da vida social. Somos
convidados a "olhar para o alto" sem
levar em conta as mazelas da vida
terrena. Isso acontece principalmente
na época natalina. Os conselhos
oferecidos nos propõem serenidade,
amabilidade e amor desinteressado,
negando o lado sombrio do ser
humano manchado pelo pecado

original. Ignora as situações sociais
excludentes como se o sucesso
financeiro-profissional fosse apenas
u m a
q u e s t ã o
d e
f é .
O caminho do desenvolvimento
espiritual de Jesus, Maria e José
começou em Nazaré e Belém. As
dúvidas de Maria sobre o teor da
anunciação, a hesitação de José em
recebê-la como esposa, o nascimento

do menino na adversidade e na
pobreza, a fuga precipitada para o
Egito e as sombrias previsões de
Simeão. A partir dessa realidade difícil
foi que eles começaram a
compreender em profundidade os
desígnios de Deus sobre suas vidas. E
instaurou-se a esperança.
Somente quem estiver preparado
para entrar em contato e abraçar seu
aparente fracasso experimentará o
Deus verdadeiro, como Jesus

experimentou a humanidade
verdadeira; nascendo e vivendo como
e com os mais pobres e miseráveis.
Quanto mais próxima uma pessoa
chega de Deus tanto mais humilde ela
se torna e, quanto mais humilde, mais
submissa a todos. E ser submisso a
todos, na dimensão teológica, é
basicamente não prestar atenção e
não se incomodar com a crítica.
A
espiritualidade natalina inspira-me a
perguntar o que Deus está querendo
me dizer com as minhas
perplexidades. É possível que nelas eu
encontre a criança frágil que há em
mim, parecida com aquele menino
deitado no coxo dos animais. Sendo
vista desta maneira, a fé se
transforma-se numa energia para eu
estar mais perto de Deus.
O caminho para Deus passa pelo
encontro comigo mesmo, pelo
aparente rebaixamento para dentro
de minha realidade humana, pelo
fechamento da porta de todas as
hospedarias e tendo de ir dormir
numa gruta suja que serve de abrigo
aos animais. Que possamos
aproveitar as celebrações natalinas
para que aquele menino frágil e
carente nos ensine a fazer de nossa
vida um constante renascimento.
Feliz Natal!

Mensagem: Minha Árvore de Natal

TLC: Treinamento de Liderança Cristã
Treinamento de Liderança Cristã –
TLC, é um movimento da Igreja
Católica, fundado em 1967 por um
padre Missionário Jesuíta chamado
Haroldo Hahn.
Este movimento é um trabalho de
evangelização de jovens por meio de
outros jovens, que visa treinar cada
um dos telecistas para atuarem como
líderes não somente em meio à
comunidade religiosa, mas também
nas comunidades sociais, sendo “sal e
luz do mundo”.
Como início ao processo de
treinamento, o TLC promove um
encontro de 3 dias, que tem como
objetivo despertar o jovem para fé,

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

Reflexões Natalinas

meditando basicamente sobre: Eu e
Deus; Eu e eu mesmo e Eu e minha
comunidade.
Após este encontro, os jovens são
acolhidos nos grupos de TLC, núcleo
de vivência que se busca viver a nova
proposta de vida. Estes encontros
(reuniões) acontecem ao menos uma

vez por semana, com propostas
diferentes, com dinâmicas próprias,
sempre pretendendo levar o jovem a
assumir a proposta de Cristo: Amai o
próximo como eu vos amei.
Na nossa Diocese, o coordenador do
movimento é o nosso pároco, Pe.
Ailton, tendo como representante
Oderaldo Castelani. Com o êxito dos
trabalhos realizados pelos jovens em
Pedreira, o TLC se espalhou por outras
cidades como Mogi Mirim, Jaguariúna,
Santo Antonio de Posse, Amparo, Serra
Negra, Águas de Lindóia e agora
Itapira. Atualmente são realizados
cerca de dois cursos por ano, com uma
média de cinqüenta jovens por curso.

HIDRÁULICA E ELÉTRICA

Quisera Senhor, neste Natal, armar
uma árvore dentro do meu coração
e nela pendurar em vez de
presentes, os nomes de todos os
meus amigos.
Os amigos de longe e de perto. Os
antigos e os mais recentes. Os que
vejo a cada dia e os que raramente
encontro. Os sempre lembrados e os
que às vezes ficam esquecidos.
Os constantes e os intermitentes. Os
das horas difíceis e nos das horas
alegres, os que sem querer, eu
magoei, ou, sem querer me
magoaram. Aqueles a quem
conheço profundamente e aqueles

de quem não me são conhecidos , a
não ser as aparências. Os que pouco
me devem e aqueles a quem muito
devo. Meus amigos humildes a meus
amigos importantes. Os nomes de
todos os que já passaram pela
minha vida.
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Materiais Elétricos e Hidráulicos
Ferragens e Ferramentas - Tintas e Vernizes
Artigos para Marceneiros
RUA DA PENHA, 546 - ITAPIRA/SP
Paróquia Santo Antônio

Uma árvore de muitas raízes muito
profundas para que seus nomes
nunca mais sejam arrancados do
meu coração. De ramos muito
extensos, para que novos nomes
vindos de todas as partes, venham
juntar-se aos existentes. De
sombras muito agradáveis para
que nossa amizade, seja um
aumento de repouso nas lutas da
vida.
Que o natal esteja vivo dentro de
nós em cada dia do ano que se
inicia, para que possamos viver
sempre o amor e a fraternidade.

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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