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Razões Bíblicas para Ser Dizimista
- Porque o dízimo é santo. (Lv 27,
30-32).
- Porque quero ser participante das
grandes bênçãos (Ml 3, 11-12).
- Porque amo a obra de Deus na face
da terra (Ml 3,10).
- Porque quero ser abençoado (Ml
3,10).
- Porque não ficarei devendo a Deus
(Lv 27, 13-31).
- Porque é o Dono de tudo. (Sl 24;
Ag 14, 23).
- Porque é mais aventurado dar do
que receber (At 20,35).
- Porque Deus ama quem dá com
alegria (2Cor 9,7).
- Porque tudo vem das mãos de
Deus (1Cor 29,14).

- Porque não quero ser
(1Tm 6,10).

avarento

- Porque meu tesouro está nos céus
(Mt 6,19-21).
- Pedi e vos será dado (Mt 7, 7-9).
- Porque receberei de Deus com
redobrada medida (Lc 6,3).
- Porque minha descendência não
mendigará o pão (Sl 37,25).
- Porque Deus diz: “Fazei prova de

mim”(Ml 3,10).
- Porque meu salário não será pago
em bolsa furada (Ag 6)
- Porque é de minha
responsabilidade o sustento da
igreja (Ml 3,10).
- Porque quero ter a consciência
tranqüila (Tm 1,19).
- Porque suprirá toda necessidade
(Fl 4,19).
Por isso, “faça experiência do dízimo
e verá como derramo minhas
bênçãos sobre você, muito além do
necessário” - diz o Senhor ao
profeta Malaquias (3,10).
Fonte:
www.diocesecaratinga.org.br

Aniversário do Papa Bento XVI
O Papa Bento XVI completa 83 anos
de idade no dia 16 de abril. Rezemos
hoje pelo nosso querido Papa para
que Deus o conserve firme à frente
da Igreja, governando-a com
sabedoria e coragem.
“O Cardeal Joseph Ratzinger, Papa

Secretaria Paroquial:

Bento XVI, nasceu em Marktl am
Inn, diocese de Passau (Alemanha),
no dia 16 de Abril de 1927 (Sábado
Santo), e foi batizado no mesmo dia.
O seu pai, comissário da polícia,
provinha duma antiga família de
agricultores da Baixa Baviera, de

Horários de Missa:

Segunda a sexta-feira:
8:00 às 11:30 h
13:30 às 17:30 h
Sábado: 8:00 às 12 h
Fone: 3863-0105

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

Missas - Semana Santa

Atendimento Paroquial:

01/Abril: 5ºfeira às 20:00 h
02/Abril: 6ºfeira às 15:00 h
03/Abril: Sab. às 20:00 h
04/Abril: Dom. às 9h e 19 h

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

Expediente

modestas condições econômicas. A
sua mãe era filha de artesãos de
Rimsting, no lago de Chiem, e antes
de casar trabalhara como cozinheira
em vários hotéis”
Fonte: Site do Vaticano

Prestação de Contas
Janeiro:

Fevereiro:

Receitas

R$ 10.568,35

R$ 8.776,50

Despesas

R$ 10.122,29

R$ 10.789,00

Resultado

R$ 446,06

R$ -2.012,50

Contas não pagas: R$ 5.850,00

Arrecadação do Dízimo
Dezembro:

Janeiro:

Fevereiro:

R$ 5.030,50

R$ 5.334

R$ 5.180,00

“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

Expresso de Santo Antônio
"Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará” (Jo 8:32)

Mensagem do Pároco
Estamos bem próximos da celebração
da maior festa litúrgica da Igreja, a
Páscoa. A Páscoa que celebramos não
é a simples comemoração de fatos
históricos, bem contados ou
dramatizados. Ao contrário, é a
possibilidade que temos de participar
da redenção, dos seus frutos e de
todas as suas conseqüências.
A fé cristã se resume em três grandes
realidades. Jesus morreu por nós,
Jesus ressuscitou, Jesus é o Senhor.
Não existe outro caminho para chegar
à fé sem a aceitação dessas verdades.
A vida nova nasce da cruz de Cristo. A
vida nova nos é confiada a partir do
nosso Batismo e se sustenta, a cada
dia, pela Eucaristia.
Por isso, a comunidade de São
Sebastião rejubilou-se no primeiro
domingo de
fevereiro quando pela
primeira vez sete adolescentes
puderam participar da ceia
eucarística. Depois de se prepararem
na catequese, puderam experimentar
a imensa alegria de receberem o
corpo e o sangue de Cristo, nosso

Salvador. Foi um momento solene na
vida da paróquia. Que eles
perseverem na caminhada.
A propósito, vale lembrar que o
trabalho da catequese, em suas
diferentes etapas, foi retomado
depois do período de férias escolares.
Essa evangelização, visando ao
Crisma e à Eucaristia só se concretiza
pelo espírito de dedicação de nossos
valorosos catequistas. São eles que
lançam a semente da fé nos corações
dos catequisandos.
Tam b é m q u e r o e s t e n d e r m e u
profundo reconhecimento aos
integrantes das diversas pastorais,
em especial da liturgia, que com
grande zelo prepararam as
celebrações do tempo da quaresma,
da semana santa e da Páscoa. Da
mesma forma, cumprimento e
agradeço os integrantes do ministério
de música.
Nos últimos meses, a Pastoral do
Dízimo vem se desdobrando em
esforços para conscientizar os
paroquianos sobre a situação

financeira da comunidade de Santo
Antônio. Além do esclarecimento, têm
surgido várias iniciativas destinadas a
suprir a carência de recursos. Um
desses eventos foi a rifa cujo sorteio
se deu no dia 28 de fevereiro. Dia 9 de
abril teremos um show de prêmios.
Que esperamos mereça a
participação de todos.
O dízimo é sinal de gratidão a Deus, de
devolução generosa de uma parte do
muito que recebemos Dele. O dízimo
assume a condição de partilha quando
o assumimos em perfeita comunhão
com Deus. Em resumo, o dízimo é a
expressão de fé e amor.
O tempo da quaresma nos coloca em
íntima solidariedade com a paixão de
Jesus Cristo. Somos convidados à
conversão pela prática da oração, da
esmola, do jejum. Agindo assim,
experimentaremos o amor de Cristo.
E s s e a m o r s e d e m o n s t ra e m
pequenos gestos e em grandes
decisões.
Feliz Páscoa a todos.
Pe. Ailton

Páscoa e seus Símbolos
Para comemorarmos bem a Páscoa
devemos entender como tudo
começou.
A Páscoa da história do povo hebreu
aconteceu quando Moisés,
chamado por Deus, libertou seu
povo da escravidão do Egito.
Durante 40 anos ele guiou o povo
pelo deserto até chegar à Terra
Prometida, a terra da libertação. Foi
a passagem da escravidão para a
liberdade.
A palavra Páscoa também quer
dizer passagem (mudança). Mas
com a chegada de Jesus, a Páscoa
passa a ser "VIDA NOVA", a festa
mais importante do calendário
cristão. É a festa da ressurreição.
O Domingo de Páscoa, ou a Vigília
Pascal, é o dia de grande festa, é o
ápice do ano litúrgico. É o
aniversário do triunfo de Cristo. É a
feliz conclusão do drama da Paixão
e a alegria imensa depois da dor.
Lembramos que Jesus Ressuscitou

e Ressuscitar quer dizer viver de
novo!

A Páscoa apresenta símbolos que
nos fazem lembrar o verdadeiro
sentido desta grande festa:
Sino: Anuncia a alegria da
Ressurreição de Jesus Cristo.
Vela ou Círio: Simboliza Jesus
Ressuscitado! Ele é a Luz do mundo.
Cordeiro: Representa Jesus que
deu a vida por nós.
Pão e vinho: Com o pão e o vinho
Jesus se dá a nós como alimento.

É uma vida nova no Céu, com Jesus.
A festa da Páscoa é, antes de tudo, a
representação do acontecimento
chave da humanidade, a
Ressurreição de Jesus depois de sua
morte consentida por Ele para o
resgate e a reabilitação do homem
caído. Este acontecimento é um
dado histórico inegável.

G i r a s s o l : C o m o o g i ra s s o l ,
precisamos voltar toda a nossa vida
para o sol que é Jesus.
Coelho: Nos lembra que Deus quer
a vida para todos os seus filhos.
Ovo: Lembra a vida e ressurreição,
porque esconde dentro de sua casca
uma vida nova que vai nascer.

Paróquia Santo Antônio de Itapira - www.paroquiasai.org.br
4

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

"ESTE É O MEU MANDAMENTO: AMAI-VOS
UNS AOS OUTROS, COMO EU VOS AMO. "

A Importância do Matrimônio
A organização Relationships
Foundation publicou recentemente
dois relatórios sobre o custo de
separações familiares (Counting the
Cost of Family Failure - Avaliando os
custos dos rompimentos familiares) e
a importância do matrimônio (Why
Does Marriage Matter? - Por que o
matrimônio é importante?). No
primeiro documento, a fundação
coloca em 41,7 milhões de libras
(64,5 milhões de dólares) o custo
anual dos relacionamentos rompidos.
Isso equivale a 1.350 libras (2.088
dólares) por cada contribuinte do
Reino Unido. Eles alertam que é
necessário que nossos responsáveis
políticos levem em conta essa pesada
carga econômica e adotem as
medidas apropriadas para assegurar
que as relações sejam mais estáveis.
A fundação afirma também que o
progresso das famílias é a chave para
a vida social e a transmissão de
conhecimentos e habilidades. O
relatório assinalava em 73 milhões de
libras (112 milhões de dólares) por
ano o montante pago pelas famílias
através de seu apoio aos membros
familiares e os cuidados sociais que
proporcionam.
O primeiro relatório observa que os
gastos familiares implicam custos que
não são simplesmente econômicos.
Fazia referência a estudos que
mostram uma maior incidência de
problemas de saúde entre os adultos
divorciados e seus filhos.
Além disso, os traumas emocionais, a
solidão e a ruptura das relações têm
um impacto significativo. A educação
dos filhos também sofre danos, posto
que pais divorciados têm menos
tempo para ajudá-los em seus
deveres e incentivá-los a aprender.
As Vantagens
O relatório “Por que o matrimônio é
importante?” (Why Does Marriage
Matter?) reune a investigação de
numerosos estudos para respaldar a
afirmação de que o matrimônio é
benéfico para as famílias e a
sociedade em geral. Entre os
benefícios para o casal estão os

seguintes:
–Os homens casados investem de
10% a 40% mais que os solteiros em
educação;
–Os casais casados geram maiores
finanças que outros casais similares,
solteiros ou que moram juntos,
inclusive aqueles com rendas
similares;
–O matrimônio está associado a uma
redução significativa da depressão;
–O estado matrimonial contém o
avanço do Alzheimer na terceira idade;
–É mais provável que as pessoas
casadas sobrevivam ao câncer;
–As pessoas casadas têm um menor
risco de suicídio que as pessoas não
casadas, um efeito protetor que se
mantém nos últimos 25 anos;

–O matrimônio faz das pessoas mais
sadias e felizes, e as pessoas casadas
vivem mais. O casamento também
beneficia os filhos:
–Os bebês nascidos de pais casados
têm um índice menor de mortalidade
infantil. Em média, o risco de
mortalidade infantil aumenta entre
25-30% se a mãe forma parte de um
casal de fato, e de 45%-68% se a mãe
for solteira;
–Os pais casados passam mais tempo
com seus filhos, proporcionam-lhes
mais recursos materiais, trabalham
mais próximos da mãe de seus filhos e
estão mais comprometidos,
emocional e moralmente, em
contribuir com o futuro de seus filhos;
–70% das crianças nascidas em 1997,

de pais casados, podem esperar
passar toda sua infância com ambos
os pais naturais, em comparação com
35% dos filhos de casais de fato.
–Levando em conta fatores como
raça, educação da mãe, qualidade do
bairro e habilidades cognitivas, as
crianças criadas com somente um
progenitor correm maior risco de
acabar na prisão até os 30 anos;
–As crianças que vivem com mães
solteiras, padrastos, ou namorados de
sua mãe são mais propícias a serem
vítimas de abusos, e as crianças que
vivem somente com sua mãe tem um
índice mais alto de mortes por lesões
intencionadas;
–Crianças cujos pais se casam e
permanecem casados têm mais
probabilidade de ter no futuro um
casamento estável e tendem a
esperar o matrimônio para terem
filhos. Os casais de fato, que hoje se
costumam apresentar como uma
alternativa aceitável ao casamento,
simplesmente não possuem os
mesmos benefícios do casamento,
conclui o relatório.
As Crianças
Fazendo referência à necessidade de
proteger as crianças, o Papa Bento
XVI comentou: “precisamente a
família, fundada no matrimônio entre
um homem e uma mulher, é a maior
ajuda que se pode dar às crianças”.
“Elas querem ser amadas por uma
mãe e um pai que se amam, e
necessitam crescer e viver junto com
ambos pais, porque as figuras
materna e paterna são
complementares na educação dos
filhos e na construção da sua
personalidade e de sua identidade”,
a c r e s c e n t o u .
“Portanto, é importante fazer todo o
possível para ajudá-las a crescer em
uma família unida e estável”,
r e c o m e n d ava o Pa p a .
Seja uma perspectiva sociológica ou
religiosa, parece ter sentido apoiar e
proteger o casamento.
Adaptação de artigo do Pe. John
Flynn, L.C.
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Jejum e Abstinência para o Ano Todo
Por Pe. José Antônio Pires de
Almeida OMI
No tempo da Quaresma nós católicos,
seguindo uma antiga tradição da
Igreja, fomos convidados a jejuar e
abster-nos de excessos para preparar
convenientemente o corpo e o espírito
para a Páscoa do Senhor. Desde
tempos remotos acostumamo-nos a
privar-nos de carne nas sextas-feiras
quaresmais e jejuar na Quarta-Feira de
Cinzas e Sexta-Feira Santa.
Hoje a Igreja nos orienta que o jejum e
a abstinência não precisam limitar-se a
estas prescrições alimentares.
Podemos privar-nos de algo que traz
prazer ao nosso corpo, não para sofrer,
mas “para nos fazer adquirir domínio
sobre nossos instintos e a liberdade do
coração”. (Catecismo da Igreja
Católica, no. 2043.)
Recebi pela internet uma mensagem

quaresmal muito rica que partilho com
os leitores do EXPRESSO DE SANTO
ANTÔNIO. O autor ou autora, já que a
mensagem não tem assinatura, propõe
uma abstinência que não serve só para a
Quaresma, mas para o ano inteiro.
São dez propostas de abstinência
para nossa vida:
01. Abstenha-se de julgar os outros e
descubra Jesus escondido neles.
02. Abstenha-se de palavras
ofensivas e encha-se de frases
elogiosas.
03. Abstenha de descontentamento e
encha-se de gratidão.

06. Abstenha-se de queixar-se de
tudo e encha-se das belezas da
criação.
07. Abstenha-se de ocupar-se
demasiadamente com tarefas e
encha-se de tempos de oração.
08. Abstenha-se da amargura e
tristeza e encha de alegria seu
coração.
09. Abstenha-se do sentimento de
rancor e encha-se de atitudes de
reconciliação.
10. Abstenha-se de palavras vazias
para encher-se de silêncio e escuta.

A terceira foi cortada em grossas
vigas e colocada de lado num
depósito.
Então, desiludidas e tristes, as três
perguntaram:
- Por que isso?

acabou por dormir no barco em que se
transformara. E quando a tempestade
quase afundou o barco, o homem
levantou-se e disse: - Paz!
E num relance, a segunda árvore
entendeu que estava transportando o
rei do céu e da terra.
Tempos mais tarde, numa sexta feira,
a terceira árvore espantou-se quando
suas vigas foram unidas em forma de
cruz e um homem foi pregado nela.
Logo sentiu-se horrível e cruel.
Mas logo no domingo seguinte, o
mundo vibrou de alegria. E a terceira
árvore percebeu que nela havia sido
pregado um homem para a salvação
da humanidade, e que as pessoas
sempre se lembrariam de Deus e de
seu filho ao olharem para ela.
As árvores haviam tido sonhos e
desejos, mas, sua realização foi mil
vezes maior do que haviam imaginado.
Portanto, não esqueça:
Não importa o tamanho do seu sonho.
Acreditando nele, sua vida ficará
melhor e mais bonita!
(Autor desconhecido)

As Três Árvores
Havia no alto de uma montanha três
árvores que sonhavam o que seriam
depois de grandes.
A primeira olhando as estrelas disse:
- Eu quero ser o baú mais precioso do
mundo, cheio de tesouros.
A segunda olhando o riacho suspirou:
- Eu quero ser um navio grande para
transportar reis e rainhas.
A terceira olhou o vale e disse:
- Quero ficar aqui no alto da montanha
e crescer tanto que as pessoas ao
olharem para mim levantem os olhos
e pensem em Deus.
Muitos anos se passaram e, certo dia,
três lenhadores cortaram as árvores
que estavam ansiosas em ser
transformadas naquilo que
sonhavam. Mas os lenhadores não
costumavam ouvir ou entender de
sonhos... Que pena...
A primeira árvore acabou sendo
transformada em um cocho de
animais coberto de feno.
A segunda virou um simples barco de
pesca, carregando pessoas e peixes
todos os dias.

Entretanto, numa bela noite, cheia de
luz e estrelas, uma jovem mulher
colocou seu bebê recém-nascido
naquele cocho de animais e, de
repente, a primeira árvore percebeu
que continha o maior tesouro do
mundo.
A segunda árvore estava
transportando um homem que
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05. Abstenha-se de preocupações
demasiadas e encha-se da lembrança
da ternura do amor de Deus.

04. Abstenha-se de sentimentos de
raiva e encha-se de mansidão e
paciência.

Materiais Elétricos e Hidráulicos
Ferragens e Ferramentas - Tintas e Vernizes
Artigos para Marceneiros
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"TUA PALAVRA É LÂMPADA PARA MEUS PÉS
E LUZ PARA O MEU CAMINHO" (SL 119,105)

Site: www.eiplanejados.com.br - Fone: (19)3863.5271
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Consertos de equipamentos eletrônicos em geral
Venda e instalação de antenas - Revendedor SKY
Rua Alfredo Pujol, 423 centro - Fone 3863-3802
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