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Padre Adriano Broleze:

Sábado: 
Igreja Matriz 
Santo Antônio

 9:00 às 12:00 h

Secretaria Paroquial:

Segunda a sexta-feira: 
7:00 às 11:00 h 
13:00 às 17:00 h

Sábado: 8:00 às 12 h

Presépio de Natal                                         Missas de Final de Ano

Mensagem do Pároco

“É permanecendo firmes que ireis de Noivo para nossa Paróquia (vejam a 
ganhar a vida!”(cf. Lc 21,5-19) Com programação). Também aproveito para 
essa mensagem o Evangelho do anunciar o “Casamento Comunitário” 
XXXIII Domingo do tempo comum que está de inscrições abertas na 
nos convidou a fidelidade ao Senhor secretaria paroquial. Aproximamos já 
Jesus Rei do Universo. Perante essa do Advento do Natal do Senhor, 
Esperança na Palavra do Senhor celebrando a partir de dezembro a 
quero saudar a todos nossos irmãos e novena e toda a preparação para a noite 
irmãs que nos acolhem por meio de do nascimento do menino Jesus! Logo 
nosso Informativo Paroquial.  Quero mais, estaremos programando o 
agradecer aos nossos Dizimistas pela vindouro ano, para e sempre buscarmos 
boa receptividade, compreensão e realizar a nossa Missão de Evangelizar. 
ajuda. Agradeço também a todos que Que Santo Antônio abençoe a todos e 
colaboraram com a  “Noita Festiva.” boa leitura.
Uma e boa  notícia é o retorno do Curso Pe. Adriano Broleze 

Bendito o que vem em nome do Senhor!

Atendimento

A pastoral do dízimo foi implantada na conscientização, com o objetivo de 
Paróquia de Santo Antonio em maio de prover os recursos necessários às três 
2004, em um trabalho de evangelização dimensões, e que, a cada mês que 
realizado pelo “MEAC” - Missionários passa, nos anima com a resposta 
para a Evangelização e Animação de positiva da comunidade, que mostra sua 
Comunidades. compreensão e boa vontade mostrada 
Na ocasião, após convite feito aos no gráfico, exposto no painel ao lado do 
paroquianos nas missas, várias pessoas plantão do dízimo, que mostra uma 
participaram de palestras de como arrecadação crescente desde o início 
implantar o dízimo saindo dali os dinheiro tudo o que te aprouver, bois, das atividades.
primeiros membros da pastoral. ovelhas, vinho, bebidas fermentadas, Nestes quase seis anos e meio de vida, a 
Em junho do mesmo ano os primeiros tudo o que te aprouver, e comerás tudo pastoral todos os meses tem prestado 
sessenta e três dizimistas de nossa isso em presença do Senhor, teu Deus, contas de sua atividade em todos os 
paróquia se inscreveram como alegrando-te com tua família”. terceiros domingos de cada mês, além 
colaboradores e participantes dos Jesus Cristo, nos trouxe Deus para bem de homenagear os aniversariantes do 
compromissos com o evangelho. Suas perto de nós. Nós o encontramos vivo mês e também as mães, os pais e as 
contribuições nos deram esperança de em nossa paróquia, no sacrário. E é na crianças em seus dias.
estarmos no caminho certo para paróquia que devemos depositar o Recentemente o Padre Adriano Broleze 
equilibrarmos as finanças da paróquia. nosso dízimo, reservado para ser usado enviou uma carta aberta a todos 
Mas, o que é dízimo? em três dimensões paroquiais: dizimistas de nossa paróquia, com o 
Em Deuteronômio 14,22-26 temos:- Dimensão religiosa: para prover a objetivo de informar a atual situação por 
“Porás à parte o dízimo de todo o fruto de paróquia dos recursos necessários para o qual passa a Paróquia de Santo Antonio, 
tuas semeaduras, de tudo o que teu bom atendimento à comunidade, por recordando a disposição de contribuir 
campo produzir cada ano. Comerás na exemplo, manutenção do prédio, com as obras de Deus, conclamando a 
presença do Senhor, teu Deus, no lugar instalações, limpeza, salários dos quem ainda não é dizimista a participar 
que Ele tiver escolhido para nele residir o funcionários e do padre, materiais e com a partilha de seus bens.
seu nome, o dízimo de teu trigo, de teu folhetos utilizados nas missas, custos com Sim, o dízimo é partilhar os bens que 
vinho, e de teu óleo, bem como os os encargos sociais, com a curia, etc... Deus nos deu, pois tudo é Dele. Separar 
primogênitos de teu rebanho grande e Dimensão missionária: para prover para nós o que precisamos para viver e ter 
miúdo, para que aprendas a temer o de recursos as pastorais encarregadas uma vida digna e devolver a Ele uma 
Senhor para sempre. da evangelização, tais como, do pequena parte.
Mas se for muito longo o caminho, de batismo, da eucaristia, da crisma, dos Deus não se importa que fiquemos com a 
modo que não o possas transportar – noivos, compromissos com a formação parte maior, pois Ele nos deu, mas 
porque o lugar escolhido pelo Senhor, de novos seminaristas, etc... , enfim certamente fica contente com nosso 
teu Deus, para nele residir o seu nome é atender ao que Cristo determinou, levar reconhecimento devolvendo o dízimo 
afastado demais, e ele te cumulou de o evangelho a todos os povos. para que sua obra seja continuada.
muitos bens – venderás o dízimo e, A dimensão social: para atender aos 
levando o dinheiro (dessa venda) em mais carentes através das pastorais Lembre-se: Todo Dízimo entregue ao 
tuas mãos irás ao lugar escolhido pelo sociais, vicentinos, educandário, etc... Senhor se transforma em bênçãos 
Senhor, teu Deus. Comerás ali com esse A  pa s t o ra l  é  um se r v i ç o  d e  para a Comunidade! Seja Dizimista!

A Pastoral do Dízimo na Paróquia Santo  Antônio

Oração do Dizimista:
Recebei, Senhor, meu Dízimo!

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.

A tradição católica diz que o presépio  Solenidade do Natal do Senhor
surgiu em 1223, quando São Missa da Noite do Natal do Senhor
Francisco de Assis quis celebrar o Sexta-Feira - Dia 24 às 20 horas
Natal de um modo mais realista Missa do Dia do Natal do Senhor
possível e, com a permissão do Papa, Sábado - Dia 25 às 9:00 e 19 horas
montou um presépio de palha, com 
uma imagem do Menino Jesus, da Solenidade da Sagrada Família 
Virgem Maria e de José, juntamente de Nazaré: 
com um boi, um jumento e vários Dia 26 - Domingo
outros animais vivos. Nesse cenário, Missa às 9:00 e às 19 horas
foi celebrada a Missa de Natal.
O sucesso dessa representação do Solenidades de Final de Ano:
Presépio foi tanta que rapidamente Dia 31 - Sexta-feira às 19:30 horas
se estendeu por toda a Itália. Logo se Missa de Ação de Graças
introduziu nas casas nobres Canto do Te Deum e Bênção do 
européias e de lá foi descendo até as Santíssimo (Última Missa de 2010)
classes mais pobres. importante, o nascimento do Deus 
Em todas as religiões cristãs, é menino. Nossas crianças precisam Dia Primeiro de 2011
consensual que o Presépio é o único do presépio e nós adultos também. Dia de Nossa Senhora e Dia 
símbolo do Natal  de Jesus Aviso: A Equipe de Liturgia da Mundial da Paz
verdadeiramente inspirado nos nossa paróquia está preparando Sábado:
Evangelhos. Precisamos incentivar um presépio especial que será Santa Missa às 19:00 horas
os presépios, pois hoje muitos dão apresentado a todos no próximo Domingo:
mais atenção a árvore de natal e ao dia 27 de Novembro, início do Santa Missa às 9:00 e às 19:00 
Papai Noel e se esquecem do mais Advento. Aguardem! horas

Curso de Noivos (cursinho)

FEVEREIRO: DIAS 10,11, 12 E 13
ABRIL: DIAS 28,29,30 E 1º DE MAIO
AGOSTO: DIAS 04, 05, 06 E 07
NOVEMBRO: DIAS 03, 04, 05 E 06

Inscrições na Secretaria Paroquial

Avisos

CASAMENTO COMUNITÁRIO
DIA 18/06/2011

Horário: 17:00 h

INSCRIÇÕES JANEIRO A MAIO/2011

“Testemunhar e anunciar o Evangelho de assessoria de imprensa e editoração Os resultados do trabalho podem ser 
Jesus Cristo”. Essa é a missão da Pastoral deste informativo bimestral. observados nas estatísticas de acesso do 
da Comunicação (PASCOM) que neste Para coordenação da equipe, o  maior  site (mais de 14 mil visitas em 2010), nos 
mês de novembro completou 3 anos de desafio deste trabalho pastoral não está contatos de e-mail cadastrados (mais de 
atividade na Paróquia Santo Antônio. nos novos meios de comunicação e 200) e no número de exemplares do 
Além de ser responsável pelo web site da tecnologias digitais, mas na dificuldade informativo que sobram de cada edição, 
paróquia (www.paroquia.sai.org.br), que de contar com novos colaboradores e mas ainda assim gostaríamos que a 
está no ar desde dezembro de 2007, a garantir uma comunicação interna e comunicação comunidade-pastoral fosse 
equipe atua na área de fotografia, externa eficaz e adequada ao público. melhor e mais constante. 

3 Anos da Pastoral da Comunicação
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Mensagem de Saudação ao Novo Bispo Diocesano
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Dom Pedro Carlos Cipolini, conosco, conhecendo nosso povo que Dominus 11). O que podemos lhe 
já o ama, conhecendo nossas oferecer é o maior de todos os 

Bendito o que vem em nome do paróquias, nossas comunidades e tesouros dados pelo Senhor: tenha 
Senhor! nossas pastorais. Enfim, confirmando certeza, D. Pedro Carlos, que em todo 

a riqueza de cada cidade, marcada recanto de nossa Diocese, cada um de 
Inicia-se hoje, com a posse que pela fé firme, pelo amor à Igreja e nós, seus incansáveis sacerdotes, nas 
acabamos de presenciar, uma nova pela filial devoção à Santíssima grandes e belas matrizes, nas capelas 
missão na vida de Vossa Excelência. Virgem Maria. Como não recordar, rurais, nos centros comunitários, nos 
Não é necessário enumerar e então, o Santo de Arns quando ele hospitais e asilos, isto é, onde se 
reconhecer os méritos que o perguntava a um menino onde se celebra a Santa Missa, estaremos 
trouxeram até aqui, pois isto já o fez encontrava sua futura paróquia! Dizia rezando por Vossa Excelência, pela 
Sua Santidade, o Papa Bento XVI, ao o Cura d'Ars, após a resposta do Igreja e pelo Santo Padre, o Papa.
nomeá-lo Bispo de Amparo. De fato, garoto: “Tu me ensinaste o caminho Dom Pedro, nosso bispo, ainda ecoa 
Vossa Excelência, ao dizer sim ao para Arns, agora te ensinarei o no coração do seu clero o dia de sua 
chamado do Santo Padre, deixou-se caminho para o Céu”. Dom Pedro, nós, apresentação como Pastor de nossa 
acolher pelos braços gentis da Mãe humildemente, estamos dispostos a Diocese. Inesquecível momento 
Igreja, que o chamou ao ministério do ensinar os caminhos de nossas marcado pela emoção e pela sua 
pastoreio junto ao Povo de Deus na cidades, paróquias e comunidades, exortativa mensagem. Uma pergunta 
Diocese de Amparo. Nós, o seu clero e mas  que remos ,  c om Vos sa  que seu coração destinou a cada um 
o seu povo, queremos, por isso, Excelência, aprender o caminho da de nós merece ser publicamente 
acolhê-lo e a seus amados pais. Casa do Pai! (LG 25). respondida agora. Dom Pedro Carlos, 
Sejam bem vindos! Com a plenitude da ordem sacerdotal, nós o aceitamos! Nós o queremos e 
Dom Pedro, muitos dos Sacerdotes Vossa Excelência é nosso Sacerdote, acolhemos como Bispo, pastor e pai. 
que estão neste altar foram seus de Vossa Excelência depende todo Seja para nós, seu clero, o primeiro a 
alunos; outros, seus dirigidos na nosso presbitério (Pio XII in Mediator nos encorajar, o último a temer os 
orientação espiritual; e, ainda, com Dei). Presbitério que gerou grandes desafios e o sempre presente 
todos foi irmão no presbitério. Vossa padres, os quais não mediram e não testemunho no cuidado das almas.
Excelência foi, nessa época, como medem esforços em anunciar o Assim, toda acolhida parece pouca 
professor um mestre e na orientação Evangelho do Senhor e em doar suas diante de sua vinda para nossa 
espiritual, um pai. E como irmão no próprias vidas pelo seu povo. E esta Diocese. E, por isso, permita que seus 
presbitério, exemplo de zelo pelo multidão que aqui se encontra é padres comecem, desde já, a tomá-lo 
Rebanho do Senhor. Antecipava, testemunha de tudo isso! como exemplo. Vossa Excelência, em 
assim, em sua vida o que, pela Nossa Diocese tem a grande dádiva sua mensagem de saudação à 
Ordenação Episcopal, assume de sempre contar com inúmeras Diocese, clamou à Virgem Mãe de 
plenamente na tríplice função que vocações sacerdotais. Com sua Deus como sua advogada e protetora. 
exercerá como nosso Pastor Próprio experiência e sua atuação junto às Faremos nós, seu clero, da mesma 
(Christus Dominus 11). nossas famílias, certamente se forma, para, assim, podermos lhe 
É, portanto, nosso pai e pastor, no multiplicará esse número, pois nosso expressar profundamente a nossa 
meio do seu povo e junto ao seu povo bem sabe que deve sempre acolhida, suplicando a proteção da 
presbitério, como aquele que serve. pedir ao Senhor da Messe que mande Rainha dos Apóstolos ao nosso 
Como pai, será apoio e guia para operários para a Messe (Mt 9, 37). Sucessor Apostólico. Dom Pedro 
nossa ação pastoral; disposto a ouvir Dentre as primeiras tarefas que Vossa Carlos, seja bem vindo e receba como 
e, com confidencial familiaridade, nos Excelência já assumiu estão as pai estas palavras que humildemente 
levar à dedicação da promoção ordenações de dois novos padres para lhe dirijo em nome do seu presbitério.
pastoral de toda a Diocese (Christus o nosso clero, seus ex-alunos, logo Por fim, rogo a Nossa Senhora que o 
Dominus 16). Ainda como pai, será, seus filhos no sacerdócio – penhor de receba, pois nenhum outro poderá ser 
para nós, indispensável voz de glória para todo o povo de Deus! mais bem acolhido do que aquele que 
orientação contra o relativismo, o Com isso, Dom Pedro, desejamos foi confiado à Virgem do Amparo!
comodismo e todas as outras práticas manifestar que o reconhecemos Bendito o que vem em nome do 
que escandalizam e afugentam as plenamente como nosso mestre, Senhor! Bendito o que vem “em nome 
almas da Mãe Igreja, formando, Sacerdote, pai e pastor. Queremos, de de Jesus”!
assim, um clero consciente do seu modo humilde e filial, acolhê-lo, Pe. Adriano Broleze
dever testemunhal de Jesus Cristo e mesmo sabendo que, pelo mistério Mensagem lida na posse do Bispo 
do seu Evangelho. teológico, é Vossa Excelência quem Dom Pedro Carlos Cipolini no dia 
Será nosso mestre, que caminhará nos acolhe e confirma. (Christus 24/10/2010
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Por Pe. José Antônio Pires de sobriedade e com discreta alegria. Não Deus e as pessoas, como uma grande 
Almeida OMI se canta o Glória, que é deixado para o Aliança. Os ramos são verdes porque 

Natal, quando nos unimos aos anjos e esta é a cor da esperança e da vida. A 
Foi o Concílio de Saragosa, realizado no entoamos este hino como algo novo, fita e o laço vermelhos que envolvem a 
ano 380 na Espanha, que fez a primeira dando glória a Deus pela salvação que guirlanda simbolizam o Amor de Deus a 
referência ao TEMPO DO ADVENTO. No realiza no meio de nós. Pelo mesmo embalar toda a humanidade, que é 
início ele tinha caráter penitencial, com motivo, a CNBB orienta que flores e remida com a chegada de Jesus. As 
jejum e abstinência de carne, como na instrumentos sejam usados com bolas simbolizam os frutos do Espírito 
Quaresma. Somente no século VII, em moderação, guardando a plena alegria Santo que brotam no coração de cada 
Roma, é acrescentado o aspecto para o Natal de Jesus. cristão e as quatro velas da coroa 
escatológico e o ADVENTO passou a ter simbolizam as quatro semanas do 
essas duas dimensões: a vinda Os paramentos litúrgicos são da cor Advento.  A cor roxa das três velas nos 
definitiva do Senhor e a preparação para roxa, como sinal de recolhimento e convida a purificar nossos corações em 
o Natal. conversão em preparação para a festa preparação para acolher o Cristo que 

do Natal. A única exceção é o terceiro vem. A vela de cor rosa (Terceiro 
O Advento começa no Domingo mais domingo do Advento, domingo Gaudete Domingo), nos chama a alegria, pois o 
próximo do dia 30 de Novembro e vai ou da Alegria, cuja cor tradicionalmente S e n h o r  e s t á  p r ó x i m o .  
até as primeiras vésperas do Natal usada é o rosa, para revelar a alegria da No início, vemos nossa coroa sem luz e 
contando quatro domingos. Nas duas vinda do Salvador que está bem sem brilho. Nos recorda a experiência 
primeiras semanas, a nossa expectativa próxima. O nome de Domingo Gaudete de escuridão do pecado. A medida em 
se volta para a segunda vinda de Jesus refere-se à primeira palavra em latim do que se vai aproximando o Natal, vamos 
Cristo. Nas duas últimas semanas e intróito deste dia, que é tirado da acendendo uma a uma as quatro velas 
entre os dias 17 a 24 de Dezembro, segunda leitura que diz: "Alegrai-vos representando assim a chegada do 
preparamos o Natal. sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos, Senhor Jesus, luz do mundo, trazendo 

pois o Senhor está perto"(Fl 4, 4). aos nossos corações a reconciliação. A 
O tempo do Advento é tempo de Também é chamado "Domingo primeira vela lembra o perdão 
esperança na renovação de todas as mediano", por marcar a metade do concedido a Adão e Eva. A segunda 
coisas, na libertação das nossas Tempo do Advento. simboliza a fé de Abraão e dos outros 
misérias, pecados, fraquezas e  Patriarcas, a quem foi anunciada a 
esperança na vida eterna, esperança O símbolo mais expressivo do Advento é Terra Prometida. A terceira (rosa) 
que nos forma na paciência diante das a coroa, que é feita de galhos verdes lembra a alegria do rei Davi que 
dificuldades e tribulações da vida. O entrelaçados, formando um círculo, no recebeu de Deus a promessa de uma 
Advento também é tempo de qual são colocadas quatro grandes velas aliança eterna. A quarta recorda os 
conversão. Sem um retorno de todo o (três roxas e uma rosa) representando Profetas que anunciaram a chegada do 
ser a Cristo não há como viver a alegria as quatro semanas do Advento. A cada Salvador.
e a esperança na expectativa da sua domingo uma vela é acesa. A forma 
vinda. É necessário que "preparemos o circular da coroa lembra que o círculo Para ajudar na meditação espiritual do 
caminho do Senhor" nas nossas não tem princípio, nem fim, é sinal do tempo do advento, apresento a tabela 
p r ó p r i a s  v i d a s ,  l u t a n d o  amor de Deus que é eterno e o círculo abaixo com os temas centrais das 
incessantemente contra o pecado, também dá a idéia de elo, de união entre celebrações eucarísticas.
através de uma maior disposição para a 
oração e mergulho na Palavra.   

Isaías é o profeta que, durante os 
tempos difíceis do exílio do povo eleito, 
levava a consolação e a esperança. Na 
segunda parte do seu livro, dos 
capítulos 40-55 (Livro da Consolação), 
anuncia a libertação, fala de um novo e 
glorioso êxodo e da criação de uma nova 
Jerusalém, reanimando assim os 
exilados. João Batista é o precursor do 
Senhor, anunciando que chegou o 
tempo da salvação. Por isso, junto com 
Isaías, ele ocupa um grande espaço na 
liturgia desse tempo, em especial no 
segundo e no terceiro domingo.
O Advento deve ser celebrado com 

"Alegrai-vos, pois o Senhor está perto"

ORDEM TEMA PROFETA APÓSTOLO EVANGELHO

PRIMEIRO ESPERAMOS 

VIGILANTES 

Vamos caminhar à luz 

do senhor. (Is, 2,5)

Abandonemos as obras 

das trevas e vistamos as 

armas da luz (Rm 13,11)

Também vós, ficais 

preparados. (Mt 24, 44

SEGUNDO SOMOS ADVERTIDOS No temor do senhor 

está nossa inspiração. 

(Is 11,3)

Sejamos firmes na 

esperança. (Rm 15,4)

Convertei-vos, pois o 

Reino do Céu está 

próximo (Mt 3, 2)

TERCEIRO ESTAMOS FELIZES 

PORQUE O SENHOR 

VEM

Alegrem-se o 

deserto e a terra 

seca, o campo 

floresça de alegria 

(Is 35,1)

Exercei paciência e firmai 

vossos corações, pois a 

vinda do Senhor está 

próxima. (Tg 5, 8)

Feliz de quem nao se 

escandaliza ao meu 

respeito. (Mt 11,6)

QUARTO O VERBO SE FEZ 

CARNE E HABITOU 

ENTRE NÓS

Eis que uma jovem 

conceberá e dará a 

luz um filho (Is 7,14)

Segundo o espírito de 

santidade foi declarado 

Filho de Deus. (Rm 1,4)

Ela dará à luz um 

Filho, ao qual darás o 

nome de Jesus, pois 

Ele vai salvar o seu 

povo dos seus pecados 

(Mt 1,21)

MEDITAÇÃO PARA OS QUATRO DOMINGOS DO ADVENTO DE 2010 
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