Gincana Bíblica - Catequese
De 14 de setembro a 05 de outubro, a
Catequese da nossa paróquia realizou
uma Gincana Bíblica. O objetivo da
Gincana promovida pela Catequese foi
despertar o interesse, a leitura, o amor
e o respeito pela palavra de Deus; e
também atitudes cristãs entre crianças
e pré-adolescentes, visando integrálos na vivência comunitária.
Crianças e pré-adolescentes da
catequese participaram e foram
divididos em quatro grupos com

Fotos da Gincana Bíblica (Catequese e Crisma)

integrantes de toda faixa etária.
Cada equipe escolheu um NOME
(relacionado a algo bíblico), e um grito
de PAZ. As equipes eram também
identificadas por cores: Amarela
(Israelenses); Azul (Apocalipse); Verde
(Grupo Sagrado) e Vermelha (Para
sempre Jerusalém).
Tivemos atividades como: Quem Sou
Eu; Pesquisa Bíblica; Relacione as
Colunas; Caça-Palavras; Letras
embaralhadas; Montando a frase,

Passa-ou-repassa e Arrecadação de
produtos de limpeza e higiene.
Todas as provas foram relacionadas
com a Bíblia. Ao final os catequisandos
ficaram ágeis, mais comunicativos,
ampliaram seus relacionamentos e
aumentaram seus conhecimentos.
Se você se sente chamado por Jesus
venha fazer parte do nosso grupo de
catequistas, nossos encontros são
todas as quartas-feiras às 19h30min.
Equipe de Catequese

Os jovens do Curso de Preparação
para o Crisma da nossa paróquia
também participaram de uma
Gincana Bíblica realizada durante o

mês de setembro (Mês da Bíblia).
Além de integrar os jovens
e
estimular o interesse e leitura das
Sagradas Escrituras, a gincana teve

como objetivo a arrecadação de
alimentos que foram doados para o
Educandário Nossa Senhora
Aparecida.

Assembléia Formativa Diocesana
No dia 06 de novembro (domingo),
ocorreu no Centro de Convenções
em Serra Negra a 1ª Assembléia
Formativa Diocesana, em
preparação para elaboração do 1º
Plano de Pastoral. O anfiteatro ficou
repleto de pessoas vindas das
paróquias das 11 cidades da Diocese
de Amparo. A Assembléia faz parte
do 4º momento de formação para
elaboração do Plano de Pastoral.
Estiveram presentes nosso pároco,

Que nunca nos esqueçamos do verdadeiro significado do Natal!
Até mesmo uma simples árvore
de Natal pode ser um
testemunho para nossos irmãos,
simbolizando a beleza da vida e
de viver. No inverno uma árvore
perene, mesmo entre a morte e
a decomposição, é um símbolo
de vida eterna. Apesar do rigor
do inverno, a árvore perene
sobrevive e permanece verde,

viva e linda durante todo o
i nve r n o e x a t a m e n t e c o m o o
nosso Senhor!
Então, neste Natal, faça da sua
árvore uma recordação de
J e s u s , a Á r v o r e Pe r e n e d o
Espírito! De Jesus, o Filho do
eterno Deus do Céu! De Jesus, e
dos Seus dons, que nos enfeitam
continuamente, e da vida eterna
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seguido de uma retrospectiva dos
trabalhos pastorais desenvolvidos
na Diocese no ano de 2010/2011 e a
apresentação da Proposta de
atividades para 2012 em
continuidade para a elaboração do
Plano de Pastoral. Por fim, as
pessoas presentes foram chamadas
a responder uma breve pesquisa
para definir as prioridades que irão
ser desenvolvidas em 2012 sobre o
Plano de Pastoral.

perene! Que nunca nos
esqueçamos do verdadeiro
significado do Natal, nem
deixemos que o verdadeiro
simbolismo da árvore e o
genuíno Espírito de Cristo do
Natal se percam em toda a
confusão deste mundo e seu
materialismo. Vamos glorificar
ao Senhor no Natal!

Hugo Pelegrini
FONE: 3863-4751

Pe . A d r i a n o B r o l e z e , o u t r o s
representantes da nossa
comunidade, além da maioria dos
padres de nossa Diocese.
A Assembléia contou com um
momento inicial de oração, seguido
da apresentação da terceira parte do
Documento de Aparecida feito pelo
Bispo Dom Pedro Carlos. Após foi
realizada exposição da Tabulação do
resultado do Questionário que foi
respondido nos encontros forânicos,
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Encontro de Noivos (Novembro de 2011)

Expresso de Santo Antônio
Um Feliz Natal e Boas Festas

Mensagem do Pároco
Caros irmãos
No comércio em geral já são
presentes os enfeites natalinos,
grupos de estudantes já sonham com
as férias, outros programam viagens.
Estes já são alguns sinais do fim de
ano. De fato, com o passar rápido do
tempo vamos vendo mais um natal se
aproximar. Contudo, para nós não
pode ser somente uma data de
descanso ou mesmo de comércio, pois
a verdadeira razão do natal é o
Nascimento de Nosso Salvador Jesus
Cristo. Tendo bem em conta essa
verdade acontecida há mais de dois
mil anos é que celebramos o natal que
se aproxima e damos graças por tudo
que já vivemos.
Nesse tempo
celebramos o dia de finados com a
emocionante prece junto ao túmulo
do saudoso Pe. Mateus. O dia de
Nossa Senhora Aparecida, com a
massiva participação do “Terço dos
Homens” que a cada quarta-feira se
r e ú n e , e c a d a ve z c o m m a i s

Ganhadores da Noite Festiva (11/11/2011)

membros para rezar o santo rosário.
Celebramos o dia de todos os santos,
quando dando graças a Deus único e
verdadeiro Santo, clamamos a
intercessão de nossos irmãos que já
alcançaram a Graça do Céu. Por fim,
nesses últimos dias aconteceu em
nossa paróquia mais uma noite

festiva. Na vida diocesana
participamos da Assembleia
Formativa. Por todos esses
momentos quero manifestar meu
profundo agradecimento aos que
deixando seus próprios afazeres se
lançaram no serviço da Igreja de
Cristo. Se aos olhos do padre não
fica despercebido os esforços de
cada um, imaginemos aos olhos de
Nosso Deus, justo recompensador
que dará a cada um conforme seu
verdadeiro merecimento. Também,
q u e r o a g ra d e c e r a t o d o s q u e
acolhendo a mensagem enviada aos
Dizimistas deram seu sim a nossa
campanha, sua Paróquia de Santo
Antônio precisa de sua participação,
caminhe conosco e que Santo
Antônio o abençoe. Desejo a todos
uma boa leitura e que Santo Antônio
abençoe a todas as famílias de
Itapira.
Pe. Adriano Broleze - Pároco

Os Padrinhos de Batismo
Atendimento
Padre Adriano Broleze:
Sábado:
Igreja Matriz
Santo Antônio
9:00 às 12:00 h

Avisos
Secretaria Paroquial:

Programação de Final de Ano:
Natal
Dia 24 (Sábado): Missa às 20:00 horas
Dia 25 (Domingo): Missa às 9h e 19h
Final de Ano
Dia 31 (Sábado): 19 horas - Santa Missa em Ação
de Graças - Te Deum - Bênção do Santíssimo
Dia 01 (Domingo): Missa às 9h e 19h

Segunda a sexta-feira:
7:00 às 11:00 h
13:00 às 17:00 h
Sábado: 8:00 às 12 h

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
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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.

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
Paróquia Santo Antônio
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Padre Pires
Quando eu era criança e minha família
muito pobre, brinquedo de loja era um
luxo, a gente só ganhava, quando
ganhava, no Natal. Eu tinha um
padrinho e uma madrinha cuja família
era tão pobre quanto a minha, mas todo
ano, chovesse ou fizesse sol, no Natal eu
ganhava um brinquedinho deles (um
caminhãozinho, um jogo de tômbola e
uma faquinha de plástico são alguns de
que me lembro). E além de eu
costumeiramente dizer bença pai,
bença mãe, eu também dizia bença
padrinho, bença madrinha, cada vez
que me encontrava com o casal.
Mais tarde eu aprendi que padrinhos
não eram apenas para dar presentes,
mas como segundos pais e mães que
deveriam preocupar-se com nossa vida
de fé. Porém, mesmo que a Igreja
sempre nos tenha ensinado essa
dimensão, por questões de história e de
cultura o apadrinhamento no Brasil
pautou-se mais por razões sentimentais
e de prestígio que de paternidade e
maternidade espirituais (conheço um
itapirense que, mesmo velhinho, diz
sempre de boca cheia que o padrinho

dele foi o Virgolino).
A instituição dos padrinhos surgiu por
motivos práticos, quando nos
primeiros tempos da Igreja, se um
pagão ou judeu se convertia ao
cristianismo, era apresentado à
comunidade por um cristão conhecido,
que testemunhava suas boas
disposições. Em tempo de
perseguição, isso se tornou mais
necessário, pois existia o medo de
introduzir traidores entre os fiéis. Esse
cristão funcionava como uma
testemunha fiel. Ser padrinho
correspondia sempre ao dever de
fornecer uma educação cristã a seus
filhos espirituais.
Não há honra maior do que ser
madrinha ou padrinho de batizado de
uma criança, mas essa honra vem
cheia de responsabilidades. Os pais da
criança que vai ser batizada
transmitem para os padrinhos e as
madrinhas a responsabilidade de zelar
pela educação e criação dos afilhados.
Ou seja, é como se você fosse um
segundo pai ou uma segunda mãe para
a criança.
Já participei de encrencas burocráticas

e religiosas por causa dos pais
quererem como padrinhos de seus filhos
casais amigados. Ora, a Igreja Católica,
tão zelosa para que todos se casem
segundo os seus preceitos, seria
incoerente se permitisse que pessoas
que não pautam suas vidas por essas
normas fossem “pais espirituais” de
uma criança que passa a fazer parte
dela.
Com as intensas mudanças sociais e
culturais que estamos vivendo nestas
últimas décadas creio que com zelo,
paciência e muito carinho a Igreja
Católica pode resgatar a importância e o
papel dos padrinhos de batismo. Para
isso é preciso que nós cristãos não
sejamos imediatistas: ser amigo do
peito de um casal não significa
necessariamente que este casal seja o
mais indicado para apadrinhas seus
filhos. Pense no futuro, pense na
importância que você quer que a
religião tenha na vida de seus filhos e
imagine que, caso você falte como pai
ou mãe, se este casal tem as condições
para assumir a responsabilidade pelos
seus filhos. É nesta tensão entre o ideal
e o real que a Igreja caminha.
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