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Padre Pires próximo do fim e a humanidade está evaporado. Até as rochas derreterão. A 
Estamos entrando em 2012 e vivendo nos seus últimos dias. O que vida já terá acabado". Mas outros 
segundo as profecias maias o mundo nós católicos podemos dizer de tudo cientistas dizem que até lá o ser 
vai acabar no dia 21 de dezembro isso? As palavras de Jesus não dão humano já estará viajando pelo espaço 
desse ano. Já teve até um filme a uma indicação precisa do final dos interestelar e então a vida na terra 
respeito. Portanto, o natal passado foi tempos. migrará para outras regiões mais 
o ultimo que você viu em sua vida. Se em Mt 24, 34 ele diz “Em verdade habitáveis.
Desde que o homem é homem não vos digo: não passará esta geração até De qualquer modo, creio que a melhor 
faltam profecias anunciado para que tudo isso aconteça”. Em Mc 13,32 maneira de lidar com isso é viver um 
breve o fim do mundo. Basta ler os ele afirma: “Mas daquele dia e hora dia de cada vez, procurando fazer o 
escritos de qualquer das grandes ninguém sabe, nem os anjos que estão melhor possível. O ontem já está 
religiões para verificar que todas, de no céu, nem o Filho, senão o Pai”. Ou irremediavelmente concluído e o 
uma forma ou outra, dizem que este seja, nem ele sabia. amanhã é imprevisível. “A cada dia 
velho mundo será destruído. Mas para prever a data do final de basta sua pena” como já afirmou Jesus 
Meu pai, que morreu em 2005, nosso mundo não precisa ser crente em Mt 6,34 e não creio ser necessário 
sempre dizia que na bíblia estava nem teólogo, mas astrônomo. Guso mais profecias apavoradoras. E quando 
escrito “de mil passará, mas de dois Rojas, cientista da UFSCar afirma que digo fazermos o melhor possível é 
mil não passará”. Mesmo depois de eu daqui a 1 bilhão de anos o hidrogênio lembrarmos-nos de outras palavras de 
dizer a ele que em meus estudos que alimenta o sol entrará em extinção, Jesus em Mt 16,27: “Porque o Filho do 
teológicos nunca encontrei essa sendo substituído pelo gás hélio. Este homem virá na glória de seu Pai, com 
passagem na sagrada escritura ele fenômeno fará com que nossa estrela os seus anjos; e então dará a cada um 
insistia nela. Só que veio o ano 2000, se expanda derretendo os planetas segundo as suas obras”. Não sei o que 
o mundo não se acabou, e meu pai mais próximos, entre eles a terra. pensam  os evangélicos dessa 
nunca mais tocou no assunto. Completa Carolina Chavero, do passagem, já que eles afirmam que só 
Grande  pa r te  das  re l i g i ões  Observatório Nacional, no Rio: "Daqui a somos salvos pela fé, e não pelas 
evangélicas e correntes carismáticas um bilhão de anos, com o aumento do obras.
andam dizendo que o mundo está brilho do Sol, os oceanos já terão Feliz 2012 para todos!

 www.ceramicaformigari.com - Fone: 3863.1012

Faça do Tempo um aliado

+Dom Pedro Carlos Cipolini mas também preocupações. Na nossa em Jesus Cristo, esperança que não 
Bispo Diocesano de Amparo h u m a n a  f r a g i l i d a d e  n o s  decepciona.
No início deste ano todos nós pedimos preocupamos, em especial com Convido todos os diocesanos a 
a Deus o dom da paz. Este que é o nossos irmãos e irmãs, que vivem unirem-se em torno da Palavra de 
dom síntese de todos os dons que uma vida marcada pelo sofrimento, Deus que é o seu Filho, Verbo eterno 
Jesus nos trouxe. Quando Ele nasce pela pobreza, pelos dramas sem que se manifestou a nós. Da Palavra 
em Belém os anjos anunciam a paz solução. A dor da perda, do abandono brotam a luz e a vida que procuramos. 
aos homens de boa vontade, quando e do desamor é grande, no mundo Da Palavra que se faz pão na 
Ele aparece após sua ressurreição a egoísta e individualista no qual Eucaristia, nossa Igreja poderá aurir 
primeira palavra de saudação é : A as forças necessárias para viver a 
paz esteja convosco! Assim São Paulo comunhão e a participação, neste 
pôde escrever : “Ele é a nossa paz” (Ef momento histórico em que nossa 
2,14). E nós vamos encontrá-lo no Diocese está empenhada em elaborar 
colo de Maria sua mãe, aquela que seu primeiro Plano de Pastoral.
melhor o recebeu, e que tem a Na mesma mensagem o papa convida 
satisfação de no-lo entregar. para educar para a justiça, para a 
Em sua bela mensagem para a verdade e a liberdade. São valores 
celebração do dia mundial da paz , que o Evangelho nos transmite. Mas a 
neste 1º de janeiro de 2012, o Santo educação mais exigente é a educação 
Padre Bento XVI nos indica a atitude para o amor. O amor liberta e salva 
com a qual devemos aguardar e quando se descobre que amar é servir 
vivenciar este novo ano: “O salmista o irmão por amor a Deus. O amor é a 
diz que o homem de fé aguarda pelo morte da morte, por isso vivamos no 
Senhor mais que a sentinela pela amor operoso que nos impele a 
aurora (Sl 130), aguarda por Ele com testemunhar Jesus Cristo edificando 
firme esperança, porque sabe que sua Igreja discípula e missionária.
trará luz, misericórdia, salvação”. No início deste ano abençôo a cada 
Está aí a atitude fundamental para um de vocês meus queridos 
nós cristãos: viver na espera e na diocesanos. Não tenhamos dúvidas 
esperança. Pela espera, aguardamos que Jesus é o Caminho, a Verdade e a 
“novo céu e nova terra”, pela Vida. Vamos segui-lo na alegria de 
e spe rança ,  t raba l hamos  na  vivemos. Mas não nos deixemos sermos redimidos por Ele.
construção da justiça do Reino que dominar pelo pessimismo que leva ao Como pastor e pai, “em nome de 
gera a paz; Paz que é paradigma niilismo: nada vale a pena! O natal e a Jesus”, que a bênção do Pai desça 
deste “novo céu e nova terra” que celebração do ano novo nos convidam a sobre vós, e assim iluminados na 
aguardamos. redobrar nossa esperança, a esperança força do Santo Espírito, possam ter 
O ano novo sempre traz esperança, que brota do amor de Deus manifestado um ano de paz.

Mais um ano se inicia, contudo, é da Paróquia Santo Antônio (durante a 05/08 - Segundo Encontro de 
importante relambrar o que vivemos Festa) Formação sobre Documento de 
em 2011. Desse modo, relacionamos 18/06 - Primeiro Casamento Aparecida
aqui alguns eventos e notícias que Comunitário realizado na Igreja 11/10 - Visita da Cruz e Ícone de 
foram destaque em  2011: Matriz Santo Antônio Nossa Senhora (JMJ) a nossa Diocese
19/02 - Pizza Beneficente 29/06 - Primeiro Encontro de 02/11 - Falecimento de Monsenhor 
28 de Março a 03 de Abril - Visita Formação sobre Documento de Nilo
Pastoral de Dom Pedro Carlos Cipolini Aparecida 11/11 - Noita Festiva da Paróquia 
a Itapira 04 a 08/07 - Semana de Formação Santo Antônio
05/04 - Falecimento do Padre Ailton Teológica com Pe. Antonio Lopes 27/11 - Cerimônia de Crisma na 
Cavicchioli Tiepo Fonseca Igreja Matriz Santo Antônio 
01/05 - Beatificação do Papa João 03/08 - Instalação do Relógio do Sino 11/12 - Missa com Visita da Imagem 
Paulo II na Igreja Matriz Santo Antônio Peregrina de Nossa Senhora 
01 a 13/06 - Festa de Santo Antônio 10/08 - Conclusão da Pintura Externa Aparecida
11/06 - Show de Prêmios Beneficente da Igreja Matriz Santo Antônio PASCOM

Retrospectiva 2011

Lista de tarefas é desperdício de tempo. Além disso, é Estudos mostram que é recomendável 
A agenda é uma ferramenta simples e importante ficar atento para que as fazer pausas em intervalos de 1h30 e 
útil. Atualize sua lista de tarefas ao final conversas não rumem para fofocas. Ter 2h durante o expediente. Acredita-se 
do dia e, na manhã seguinte, revise a imagem associada a esse tipo de que essa atitude ajuda a arejar a mente 
novamente.  comportamento é um risco. e melhorar o desempenho nas 
Primeiro os assuntos importantes “Não” aos e-mails inúteis! atividades. No entanto, é preciso se 
Na identificação das prioridades é Passar o dia lendo piadas enviadas por policiar para que elas durem entre 5 a 
essencial levar em consideração os amigos e assistindo a vídeos com 10 minutos.  
resultados que podem ser atingidos mensagens de autoajuda não fará com A tecnologia como aliada
com cada ação e saber distinguir entre que você consiga cumprir as tarefas às Estima-se que 40% do tempo das 
assuntos importantes e urgentes.  quais se propôs. Reserve um tempo no pessoas é desperdiçado com 
Cuidado com as reuniões final do dia para isso. “besteiras”, o que pode destruir 
Em reuniões (caso ela seja realmente Trabalho em equipe é ponto qualquer planejamento. Usar serviços 
necessária), envie a pauta por e-mail positivo de mensagens instantâneas para bate-
um ou dois dias antes de começá-la Divida a responsabilidade com os papo com amigos é um exemplo 
para que todos os participantes colegas e evite centralização. Além de comum.  
estejam alinhados. Estabeleça ganhar tempo, os vínculos e o clima de Não deixe para amanhã... 
objetivos, crie etapas para discussão trabalho em equipe serão fortalecidos.  A chamada procrastinação resulta em 
dos assuntos e fique atento para não Larga o telefone, menino! estresse, sensação de culpa, perda de 
desv i a r  o  f o co  com temas  Ao telefone, seja claro, objetivo e produtividade e vergonha em relação 
desnecessários.  assertivo. Ao proceder dessa forma, a aos outros, pelo fato de a pessoa não 
Interação na medida certa comunicação será mais eficiente e os conseguir cumprir com seus 
Manter conversas paralelas com os custos com ligações menores. compromissos. O melhor é seguir o 
colegas é bom, permite maior Pausas sim, mas apresse-se no velho ditado do nunca deixe para 
integração da equipe, mas em demasia cafezinho! amanhã o que se pode fazer hoje. 
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Expediente
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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

Calendário

Mensagem do Pároco

Adeus Ano Velho, Feliz Ano Novo!

Atendimento

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

Mais uma vez a liturgia da Igreja nos 25). Assim reza a nossa fé: “espero a Será que 2011 foi um ano de 
permite, no último dia do ano, escutar o ressurreição dos mortos e a vida do crescimento na fé e na santidade? Se a 
prólogo do Evangelho segundo São mundo que há de vir” (Símbolo Niceno- resposta é afirmativa, bendito seja 
João. Trata-se de um texto cujas Constantinopolitano). Deus! É preciso que 2012 seja um ano de 
expressões são r iqu í ss imas .O maior santidade. Caso a resposta seja 
evangelista começa na eternidade de negativa, não há motivo para 
Deus e termina no mistério de Cristo, entristecer-se! Deus nos concede mais 
dom de Deus para a nossa salvação. uma chance, mais um tempo de graça.
Nesse tempo de fim e começo de ano, E caso desanimemos no caminho, não 
também poderemos fazer uma reflexão nos preocupemos, temos amigos 
que comece na eternidade e se dirija profetas! Os nossos irmãos de 
para Cristo nosso Senhor! caminhada nos ajudarão a não sairmos 
As Sagradas Escrituras afirmam que do caminho de Deus que é Cristo; eles 
Deus “nos escolheu nele [em Cristo] serão um despertador para nós através 
antes da criação do mundo, para sermos da oração, da correção fraterna e do 
santos e irrepreensíveis, diante de seus carinho humano e cristão que sentem 
olhos” (Ef 1,4). Santo Hilário nos ajuda a por nós. Graças a Deus que também 
entender melhor essa expressão durante o ano que passamos, nós 
quando afirma que “nada do que existe pudemos experimentar essa presença 
deixou de estar sempre com Deus, pois, fraterna e amiga que tanto nos ajudou a 
embora todas as coisas tenham seguir adiante, a não escutar a voz dos 
começado, no que se refere à sua lobos, a levar uma vida na presença de 
criação, no que diz respeito à ciência e ao 2011 também foi um ano propício para Deus. O verdadeiro amigo em Cristo 
poder de Deus, não tiveram início. (…) que praticássemos uma virtude que se torce por nós, se alegra conosco e se 
As coisas futuras, embora ainda estejam encontra no fundamento da vida cristã, entristece quando nos afastamos do 
para ser criadas do ponto de vista da a fé. Neste sentido, Abraão se ergue caminho de Deus. Peçamos ao Senhor o 
criação, já estão feitas, para Deus, para diante da nossa visão cristã da história aumento de bons amigos, que nos 
quem nada há de novo nem de repentino para mostrar-nos que somente quando ajudemos mutuamente,  sejamos  para 
naquilo que há de ser criado, pois o confiamos em Deus as coisas vão para a os outros verdadeiros irmãos, que 
desígnio divino realizado no tempo é de frente, dão certo. sintamos a responsabilidade pela 
que sejam criadas” (Santo Hilário de A história do patriarca dos que creem salvação dos outros e a humildade de 
Poitiers, Tratado sobre a Santíssima em Deus é um convite constante para reconhecer que precisamos uns dos 
Trindade, XII, 39). Deus na sua que fiemos nas promessas de Deus. É outros, pois Deus não fez o céu pra esse 
onisciência já conhece a tudo. preciso que continuemos vivendo de ou aquele, mas fez para nós. Deus é Pai 
Nós já estávamos, portanto, nos fé, que “é uma certeza a respeito do nosso!
desígnios eternos de Deus! Deus sabe de que não se vê” (Hb 11,1). A fé é Depois de tantos amigos e santos diante 
cada um de nós antes de existirmos certeza! Abraão foi um homem que de nós e falarem para nós do Cristo, 
agora e no futuro. Agradeçamos ao Pai movido pelas esperanças eternas pudemos encontrar-nos com ele. Esse 
porque nos amou por primeiro, nos construiu o presente – ele “tinha a deve ter sido o ano de muitas 
chamou desde toda a eternidade, para esperança fixa na cidade assentada conversões, de muitos encontros com 
sermos seus filhos no Filho Jesus Cristo, sobre os fundamentos” –; também Cr isto. Como não alegrar-nos 
que por esses dias contemplamos nós, tendo os nossos olhares fixos em profundamente? Cristo nasceu da 
pequenino na manjedoura de Belém! Deus, na eternidade, no prêmio eterno, Virgem Maria para que nós também 
Mas também chegaram os tempos da construiremos essa cidade dos pudéssemos nascer à vida sobrenatural. 
r e b e l d i a  p a r a  c o m  D e u s :  a  homens. Rezamos “Venha a nós o O nosso caminho está feito, dorme agora 
desobediência de Adão, o fratricídio de Vosso reino!” A fé nos impulsionou numa manjedoura, é só segui-lo. Quem 
Caim, a corrupção dos homens podem durante esse ano a trabalhar, a procura estar atento à voz do Bom 
ter se refletido durante esse ano que trabalhar bem; no ano que vem, ela Pastor, que é Jesus Cristo, pode esperar 
passou na nossa desobediência e nos impulsionará a trabalhar melhor a bem-aventurança eterna, a felicidade, 
enfraquecimento na fé. Peçamos perdão ainda por Deus e pelos homens e o céu. Mas não irá sozinho, chegará à 
ao Senhor! Já não será necessário outro mulheres, nossos irmãos e irmãs. Pátria celeste acompanhado de uma 
dilúvio que purifique a humanidade, mas Na história da salvação que acontece multidão de bem-aventurados.  Que 
virá com certeza o  dia do Juízo Final nas nossas vidas, chegaram também os Maria Santíssima nos ajude nessa 
primeiramente particular e depois de tempos do querer a Deus, do desejo jornada e que Santo Antônio nos indique 
toda humanidade que separará a raça ardente de perfeição, do pedido para ver o caminho para fazermos de 2012 um 
humana em benditos e malditos, os da a glória de Deus. Atualiza-se, de certo ano Santo!
direita e os da esquerda, os do Reino e os modo, a história de Moisés que tem Feliz ano novo!
do fogo eterno, os que praticaram boas coragem de pedir a Deus: “mostrai-me 
obras e os que não as praticaram (cfr. Mt vossa glória” (Ex 33,18). Pe. Adriano Broleze - Pároco

Novo Site da Diocese de Amparo

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

FEVEREIRO Antônio. AGOSTO
21 – Aniversário de Ordenação 15 – 09:00h. – 1ª Comunhão 01 a 06 – Festa Com. Bom Jesus
Sacerdotal Pe. Adriano Broleze. 19 – Procissão e Missa de Santo 
22 – Quarta feira de Cinzas – Missa Expedito na Comunidade Bom Jesus SETEMBRO
19:30 horas. 27 – 19:30h. -  Encontro de Estudo 20 a 23 – Festa Comunidade Menino 
26 – 14:00h. Encontro Integrado sobre a Carta Pastoral escrita pelo Jesus de Praga
Formativo Documento 94 da CNBB Bispo Dom Pedro Carlos Cipolini (cada 
Diretrizes Gerais (2011-2015) - Paróquia terá o seu dia) OUTUBRO
Formação para a Forania São José – 12 – Dia de Nossa Senhora Aparecida  
Local Paróquia Santo Antônio MAIO 9:00h. Missa participada com o Terço 

04 – Aniversário Natalício de Dom dos Homens
MARÇO Pedro Carlos Cipolini 12 – Aniversário de Ordenação 
Durante o mês de março não haverá 05 – 19:30h. –  Encontro de Episcopal de Dom Pedro Carlos 
missa às terças, devido a presença Formação sobre os 50 anos do Cipolini
do padre no mutirão de confissões Concílio Vaticano Segundo (cada 24 - 08:00 horas – Missa Santo 
nas paróquias da forania. Paróquia terá uma data) Antônio com o Clero Diocesano

28 a 31 – Curso de atualização do 24 – Aniversário de Posse de Dom 
10 – Promoção Paroquial - Pizza Clero Pedro Carlos Cipolini como Bispo da 
20 – 19:00 h. - Mutirão de Confissão – 31 – Missa dos Festeiros de Santo Diocese de Amparo
Paróquia Santo Antônio Antônio

NOVEMBRO
ABRIL JUNHO 02 – Finados 
01 – Domingo de Ramos 07 – Corpus Christi 09 ou 10 – Evento Paroquial
03 - 19:30 h. – Terça Feira – Missa 01 a 13 – Festa de Santo Antônio 18 – Crisma às 09:00 horas
04 - 20:00h. – Quarta – Terço dos 15 – Evento Paroquial 29 e 30 – Festa na Comunidade 
Homens Imaculada Conceição
05 - 9:30 h. – Quinta – Missa Lava Pés JULHO
Hora de Guarda 06 a 08 – TLC – salão paroquial. DEZEMBRO
06 - 15:00h. Sexta – Adoração à Cruz 13 – Aniversário Natalício do Padre 01 a 08 – Festa Imaculada Conceição
07 - 20:00h. Sábado - Solene Liturgia Adriano Broleze 24 – 20:00 Missa de Natal
da Luz 20 a 22 – Encontro de Casais (ECC) - 25 – Missa de Natal 9:00 e 19 horas
08 - 06:30 h. – Domingo Missa Penha Santo Antônio 31 – 19:30h. – Missa Ação de Graças
08 - 09:00 h. e 19:00 h. Missa Santo 28 a 31 – Festa Com. Bom Jesus 01 – 19:30h. – Missa 1º Dia do Ano

O site da nossa Diocese foi totalmente 
reformulado. O novo site entrou no ar no dia 
31/12/11 com novo visual, nova estrutura de 
dados, carrossel de notícias e maior integração 
com outros sites e mídias sociais. Confiram:

www.diocesedeamparo.org.br
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