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Por +Dom Pedro Carlos Cipolini amou profundamente os pobres e 
Bispo Diocesano de Amparo tudo fez por eles, não só num sentido 
Santo Antônio está entre os santos assistencialista, mas trabalhando 
mais queridos de nossa Igreja, não para mudar leis injustas que afligiam 
somente no Brasi l, onde os o povo da Pádua. Santo Antônio foi 
portugueses difundiram sua devoção, discípulo de Jesus profeta que disse: 
mas por todo o mundo. Existem “Tenho pena deste povo que anda 
santos que calam fundo no coração como ovelhas sem pastor”.
dos cristãos e sua devoção se torna A santidade de Santo Antônio se fez 
universal. com a graça de Deus e com sua oração 
Por si, bastaria o fato de ser santo constante que o predispunha a aceitar 
para que atraísse as atenções de a graça. A santidade de Santo Antônio 
todos, mas nós sabemos que não é é um convite para todos nós para que 
assim. Existem muitos santos nossas orações sejam constantes e 
canonizados e respeitados que não se cada vez mais intensas. A oração dá 
tornaram populares. De onde vem a força e lucidez para que o cristão não 
popularidade de certos santos como se perca naquilo que é relativo, mas 
Santo Antônio? Temos que admitir vá ao essencial. Para Deus não é a 
que o povo tem o “sensus fidelium”, embalagem do presente que vale mas 
ou seja o sentido da fé, para Jesus, não somente nas intenções o presente mesmo. O que está no 
reconhecer onde está a santidade e mas na vida prática. Podemos apontar coração e que se traduz em gestos de 
quem a praticou do modo mais três atitudes de Santo Antônio que o amor. Santo Antônio em um de seus 
semelhante a Jesus. assemelharam muito a Jesus. Em sermões dizia: “Quanto mais 
Sim é isto que faz a diferença: o modo primeiro lugar sua grande humildade. frequentes e insistentes forem nossas 
de Jesus. Pois Jesus é o grande Antônio seguia aquele que disse: orações, tanto mais agradem a Deus. 
modelo de santidade, ele é o “Santo “aprendei de mim porque sou manso Deus só pede que tenhamos confiança 
de Deus”. Existem santos que se e humilde de coração”. Em segundo plena nele que tantas vezes prometeu 
distinguiram pelo estudo, pelo lugar Santo Antônio foi  um escutar-nos e atender-nos. E Ele não 
esmero na liturgia, por defender a fé missionário apaixonado por Deus. decepciona jamais. É um amigo que 
com seus escritos, santos que Percorria as cidades e lugares para pode tudo o que quer e que nunca 
construíram grandes obras e anunciar o Evangelho. Santo Antônio traiu ninguém” (cf. Predica in 
fundaram grandes congregações. E foi seguidor daquele que disse: “Meu Ladainha III, 221. 8-225,21).
no entanto, apesar do respeito do alimento é fazer a vontade do Pai que Que Santo Antônio interceda por nós 
povo cristão, não conseguiram entrar me enviou”. Não descansava, morreu para que coloquemos as bases de 
no coração do nosso povo. jovem ainda, extenuado pelo zelo e nossa vida de santidade na 
O segredo da santidade está em trabalhos sem fim. Em terceiro lugar humildade, na missão evangélica e no 
assemelhar-se o mais possível com Santo Antônio foi um homem que amor efetivo aos pobres.

Padre Pires Carla Perez e do Xandy que se chama Escolher os nomes de seus filhos é uma 
No relato bíblico da criação do mundo Camilly Victory (credo!). tarefa divina, tão importante quanto 
Deus determinou que "cada ser vivo Para marcar a posteridade muitos pais gerá-los. Vocês têm pelo menos uns 
levaria o nome que o homem lhe desse" repetem o nome do avô ou do genitor e nove meses para cumprir essa tarefa. 
(Gn 2,19) .  Sendo que breve acrescentam Filho ou Neto (porque será Sejam cuidadosos, comprem um 
comemoraremos o DIA DA CRIANÇA que quase não existe Maria Lúcia Filha Dicionário de Nomes que se vende em 
aproveito para sugerir aos futuros pais e ou Joana do Carmo Neta?). Este qualquer banca, atentem para a 
mães para que sejam cuidadosos e procedimento torna-se complicado sonoridade, a harmonia e o significado. 
inteligentes na escolha dos nomes de quando, junto com o nome, os pais Fujam das armadilhas dos modismos e 
seus futuros filhos, evitando gostos transferem para os filhos expectativas, dos arranjos exóticos, dispensem as 
duvidosos e excentricidades. sonhos e projetos que necessariamente letras desnecessárias e, em caso de 
A primeira armadilha a ser evitada são não vão ser os deles. Outros com dúvida, invistam na tradição.
os modismos: eles aparecem e somem pretensão aristocrática (principalmente Curioso que João Paulo II inspirou 
com a mesma rapidez. Para tudo há um nos EUA) acrescentam números milhares de certidões de nascimento, 
tempo debaixo do céu: tempo das romanos depois do nome. No Brasil o mas até agora eu não vi nenhum Bento. 
Patrícias e dos Rodrigos, das Daianes e caso mais conhecido é o do filho de O mais famoso que conheço é 
dos Michaels e das Tainás e dos Roberto Carlos que recebeu o nome de personagem de um dos maiores 
Leonardos. Roberto Carlos Braga II. Acabou virando romances da literatura brasileira – Dom 
Alguns pais acrescentam letras inúteis Segundinho. Casmurro, de Machado de Assis. Só que 
ao nome e não percebem que só vão Homenagear personagens míticos ou o coitado além de ser conhecido por 
atrapalhar a vida dos filhos. Tiago com históricos é mais complicado ainda. Bentinho pode até ter sido enganado 
h, Èrica com K, Isabele com dois eles, Os excêntricos criam situações pela mulher. Já Capitu ou Capitolina eu 
Sidnei com y e d mudo. constrangedoras para as vítimas de nunca soube da existência de uma, mas 
Dizem que é chique, mas se você seus delírios. No Censo de 2000 foram mulheres de "olhos oblíquos e 
reparar, os filhos dos ricos e famosos se registrados Rosiska, Jacy Curado, dissimulados, como de uma cigana...". 
chamam Joaquim, Francisco, Maria Uóschiton, Jorédison, Izebina, Idevita, Inúmeras!
Antônia e Benedita. Eles preferem Crimaldo e Waldisney. (Folha de São Não se esqueçam: dar nomes às 
investir na segurança da tradição. Mas Paulo de 26 de setembro de 2000, crianças não é um passatempo ou uma 
mesmo alguns ricos e famosos não página C-6). diversão – é participar, junto com Deus, 
escapam da breguice como a filha da Senhores pais e senhoras mães! da maravilhosa obra da criação.

Novas Luminárias, Pintura Externa e Relógio do Sino

A Cruz que acompanha todas as edições entendamos o que é ser cristão, o que é 
da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) dar a vida pelos amigos e inimigos por 
chegará, no Brasil, no dia 18 de setembro amor, não por imposição, sem arrastar 
deste ano. isso como se não tivesse outra opção, 
A chegada será em São Paulo e dali a cruz mas na alegria de quem vê o futuro 
peregrinará por todo o país. Em cada d e s s e  s a c r i f í c i o ”,  e n f a t i z a .
parada serão realizadas pré-jornadas que Os falsos ídolos da atualidade mostram 
prepararão os jovens e toda a Igreja para para os jovens e para a sociedade que a 
o grande evento com o Papa em 2013. felicidade é encontrada na satisfação de 
“Será um tempo de preparação para a JMJ prazeres que são momentâneos. Desta 
2013, de renovação da fé. A passagem da forma, para o bispo salesiano, a 
cruz será uma ocasião para rever Paulo. Depois ela deverá seguir para o passagem da cruz, mostrará que é 
elementos fundamentais do mistério da sul do país, em seguida para o sudeste, possível viver no mundo de outra forma.
cruz, pontos fundamentais da nossa fé e centro-oeste, norte e nordeste. Ao “A JMJ 2013 terá uma repercussão para 
do nosso Catecismo”, destaca o Bispo da voltar para o Vale do Paraíba, em São toda a Igreja. É um evento que vai 
Diocese de Caraguatatuba (SP), Dom Paulo, a cruz deverá passar por mexer com toda nossa estrutura 
Antônio Carlos Altieri . Aparecida e pela sede da Canção Nova, eclesial. Faremos o melhor para que ela 
Mas o conteúdo de formação destas pré- em Cachoeira Paulista, antes de, dê frutos duradouros. A Igreja no Brasil 
jornadas, explica Dom Altieri, serão finalmente, ir para o Rio de Janeiro. será marcada por antes e depois da JMJ 
preparadas por cada bispo junto aos Dom Altieri explica que a cruz é um Rio”, salienta o bispo. 
párocos de suas dioceses. símbolo da redenção para a fé cristã, Fonte: Canção Nova
“Será um tempo fecundo de preparação. assim, a passagem da cruz será um ATENÇÃO:
Será um marco para a Igreja no Brasil”, m o m e n t o  d e  a b r a ç á - l a  De acordo com o Setor Jovem Diocesano, 
acredita o bispo salesiano. Todos são verdadeiramente, por amor. a passagem da cruz da JMJ aqui em nossa 
convidados para receber a cruz em São “Esta será uma oportunidade para que Diocese no será no dia 11 de Outubro.

Cruz da JMJ Peregrinará pelas Dioceses do Brasil

O ano de 2011 está sendo muito bom  No dia 03 de agosto de 2011 foi 
para nossa Paróquia. também instalado o relógio na torre 
A igreja Matriz de Santo Antônio enfim do sino, um sonho antigo que foi 
recebeu os cuidados e melhorias que deixado de lado ao longo dos tempos,  
tanto precisava. Foram substituídas mas que tornou-se possível graças a 
todas as luminárias da parte interna generosidade  de um doador 
da igreja, o que melhorou muito a anônimo. Sincronizado ao novo 
luminosidade além de acabar com o relógio, o sino está tocando nas horas 
ruído causado pelos antigos reatores. cheias e nas meias-horas, dando um 
A parte externa também recebeu soar para cada hora (exceto entre às 
n o v a  p i n t u r a ,  d e s t a c a n d o  10 da noite e às 6 da manhã). Este é 
devidamente as cores e a  beleza um marco histórico para Comunidade 
desta histórica construção da nossa Paroquial e para todo município de 
cidade. Itapira. Viva Santo Antônio!

 www.ceramicaformigari.com - Fone: 3863.1012



Paróquia Santo Antônio de Itapira  - 19 - Ano 4 - Set/2011

Paróquia Santo Antônio de Itapira - www.paroquiasai.org.br
Rua Ribeiro de Barros, 272, Centro,  Fone: (19)3863-0105

Expresso de Santo Antônio

Paróquia Santo Antônio                                                                                                  4

Expediente
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 Adriano Broleze  - Organização e editoração: Pastoral da Comunicação Social

Tiragem: 700 exemplares - Impressão: JOGRAF - Artes Gráficas - (19) 3843-4260

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

Ministros da Sagrada Eucaristia

Mensagem do Pároco

“Travessia, passo a passo, o caminho se faz”

Atendimento

Mês da Bíblia

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.

Avisos

Mês de Setembro para a nossa Igreja concentrou-se no trecho do Livro do de discipulado e missão. Eis, pois, o 
no Brasil já é, por uma bonita Êxodo, capítulos 15,22 a 18,27, que é tema tão propício para o Mês da 
tradição, sinônimo de MÊS DA conhecido como o “Livro da Travessia”. Bíblia de 2011: “Travessia, passo a 
BÍBLIA. O grande São Jerônimo, É necessário olharmos as etapas da passo, o caminho se faz”. Mas, o 
presbítero e doutor, cuja memória fundamental em tudo isso, é estar 
celebramos no final do mês de próximo ao Senhor Deus. Assim, do 
setembro, dia 30, nos motivou desde capítulo 16, versículo 9, é tirado 
o início e motiva ainda hoje para a também o lema: “Aproximai-vos do 
dedicação do mês de setembro Senhor”.
inteiro para ser o da Bíblia. Sabemos Vamos viver intensamente o Mês da 
da importância do trabalho bíblico de B íb l i a  em todas as nossas 
São Jerônimo realizando a tradução comunidades cristãs espalhadas 
da Vu lgata; e sua f rase é pelo território nacional. Que bom que 
emblemática: “Desconhecer as temos um Subsídio elaborado pela 
Escrituras é desconhecer o Cristo”. Comissão Episcopal Pastoral para a 
Também já é uma bonita tradição, a Animação Bíblico-Catequética, que, 
CNBB, através da Comissão travessia desértica do Povo de Deus, usado em nossos Grupos Bíblicos, 
Episcopal Pastoral para a Animação saindo do Egito e buscando a Terra nos ajudará a conhecer e interpretar, 
Bíblico-Catequética, oferecer um P r ome t i d a :  a s  d i f i c u l d ade s  a comungar e orar, a evangelizar e 
tema para o Mês da Bíblia para o enfrentadas pelo Povo de Deus, proclamar a Palavra de Deus e assim 
estudo, a reflexão, a oração e a tanto os problemas da natureza, caminharmos sempre mais para uma 
vivência da Palavra de Deus. O tema quanto os desafios oriundos pela verdadeira ANIMAÇÃO BÍBLICA DA 
pode girar ou em torno de trechos convivência humana, criaram a PASTORAL, formando entusiastas 
bíblicos, ou de um Livro bíblico, ou necesidade de enraizar e vivenciar a discípulos missionários de Jesus 
até de um conjunto de Livros fé, a esperança e o amor em Deus. Cristo.

Dom Jacinto Bergmann (CNBB)bíblicos. A escolha do tema para o Queremos aprender com o Povo de 
Mês da Bíblia deste ano de 2011, Deus a realizarmos a nossa travessia 

A caridade não faz mal ao próximo. A Ma t r i z  d e  San t o  An t ôn i o .  A  
caridade é o pleno cumprimento da lei. Comunidade do Bom Jesus celebrou 
(Romanos 13,10)  Esta foi a suas festividades e a Comunidade do 
mensagem de São Paulo em nosso Menino Jesus de Praga se prepara para 
XXIII domingo do tempo comum.  esse ano novamente celebrar o seu 
Neste tempo marcado pela correria e patrono. Uma nova equipe de canto 
pelo distanciamento das verdadeiras assumiu as missas do primeiro 
relações pessoais, a Liturgia chama- domingo de cada mês, no horário das 
nos a atenção para a pessoa do nove horas, ajudando assim já as 
próximo. De fato, curiosamente o equipes existentes que sempre estão 
nome “próximo” deve ser para nos em se esforçando para ajudarmos a louvar 
vários momentos um puxãozinho de o Senhor! Nesse rápido passar do 
orelho, pois “nosso próximo”, as vezes tempo, já celebro um ano de Itapira, 
está bem longe de nossos corações. um ano que estou a frente da Paróquia 
Talvez julgamos que assim é melhor, de Santo Antonio. Rendo graças a Deus 
visto que amar é sempre complicado, por em pouco tempo ter conseguido, 
desafiador e requer a saída do “eu” torre que agora soa o “big-ban” com a ajuda de muitos, realizar 
para a vivência comunitária. Porém, cadenciando as horas. A pintura está inúmeros avanços, tanto na pastoral 
para os que se colocam sinceramente nos últimos retoques e por fim as como na parte estrutural do templo. 
no desafio de fazer comunidade vai o luminárias foram todas trocadas. As Sabendo que ninguém faz sozinho,  
alento que não caminhamos sozinhos, pastorais também tem se esforçado. convido a todos que continuem 
pois recebemos o auxilio do Espírito Houve o encontro do TLC vários jovens rezando e pedindo a Santo Antônio que 
Santo. E em nossa Paróquia esse de toda nossa cidade e proximamente interceda por nós. Boa leitura.
tempo está sendo repleto das Graças. o ECC da segunda etapa que, depois de 
Concluímos a instalação do relógio da vários anos, torna a ser realizado no Pe. Adriano Broleze - Pároco

Foi realizada no dia 04 de setembro de Comunhão da nossa Paróquia. O evento foi pároco, padre Adriano Broleze. Foi um 
2011 uma confraternização entre os realizado em uma chácara com a presença momento de alegria e descontração, com 
Ministros Extraordinários da Sagrada do ministros, seus familiares e do nosso churrasco e troca de presentes.

NOVEMBRO: 
DIAS 03, 04, 05 E 06

Inscrições na Secretaria Paroquial

Curso de Noivos (cursinho):

Fabricação e reforma de portões, grades,
móveis escolares. Serviços e reparos em geral.

Fabricação de brinquedos para playground.
Rua da Penha, 798, São Vicente - Fones: 3863-3935/9788-1257

“Aproximai-vos do Senhor”Foram realizados em nossa Paróquia dois 05/08/2011. Os palestrantes foram a Srª de Amparo. O material de ambos os encontros 
Encontros de Formação sobre Documento de Margarida da cidade de Holambra e o Pe. de formação realizados está disponível para 
Aparecida (DA) nos dias 29/07/2011 e Francis Tadeu de Oliveira Mistrelli da Diocese d o w n l o a d  n o  s i t e  d a  Pa r ó q u i a .

Formação sobre o Documento de Aparecida
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