Curiosidade: Como é definida a data da Páscoa

Cartas de Catequese - D. Pedro Carlos

A Páscoa é celebrada entre os judeus
para lembrar a libertação dos
escravos do Egito e pelos cristãos
para lembrar a ressurreição de
Cristo. Os cálculos para a definição
da data dessa festa, que em cada
ano é diferente, são feitos da
seguinte maneira.
Para calcular a data os judeus
definem primeiramente o equinócio
da primavera. Equinócio é o instante
em que o sol cruza o plano do
equador. A palavra equinócio vem do
latim, aequus (igual) e nox (noite), e
significa "noites iguais", ocasiões em
que o dia e a noite duram o mesmo
tempo. Com esta definição, o dia e a

a primeira lua cheia que ocorrer após
este dia é a data da Páscoa. Por isso
para eles a Páscoa pode cair em
qualquer dia da semana.
Os católicos resolveram a questão
no ano 325, no Concílio de Nicéia e
ficou assim decidido: A Páscoa Cristã
será celebrada no primeiro domingo
após a lua cheia que vier depois de
21 de março, início da primavera no
hemisfério norte. Essa regra
baseava-se na suposição de que o
equinócio da primavera boreal
acontecia sempre no dia 21 de
março.

CARTAS AOS PAIS SOBRE TEMAS
DE CATEQUESE DE INICIAÇÃO
CRISTÃ
POR DOM PEDRO CARLOS
(Me pediram para escrever de forma
acessível aos pais de crianças da
catequese, sobre alguns temas
relativos à fé em Deus hoje, e eu
escrevi em forma de carta, achei
melhor. Nas horas vagas fui
escrevendo e agora os partilho com
vocês. São alguns temas que podem
ajudar os pais que tem filhos se
preparando especialmente para a
primeira Eucaristia)

Fonte: Alguns sites da internet

1. DEUS EXISTE?
Querido irmão (ã) iniciante
Meu abraço amigo e fraterno!
Como vai você? Está bem? Espero que
estejas bem e com muita curiosidade
para o que vamos conversar aqui.
Sinceramente estou contente de
poder encontrar você para iniciarmos
uma conversa. Toda a nossa vida é um
caminho que vamos seguindo ora
tristes ora alegres, mas não podemos
parar. Isto porque o tempo passa, e
muito depressa como dizemos
comumente. Mas na verdade somos
nós que passamos.
Então nos perguntamos por que vivo?
Qual o sentido de minha vida? O que
vale realmente a pena? Aposto como
você já pensou muito nisso não é
verdade? Pois bem gostaria de lhe
escrever sobre isso. Não é que eu
saiba mais que os outros, mas
pediram para escrever sobre isso a
você, porque sou o pastor de vocês, e
devo ajudar as pessoas de boa
vontade, que fazem estas perguntas a
encontrarem alguma resposta. Pois
bem, faço-o com muito gosto e
alegria. Gosto de escrever sobre
esses temas.
Pois bem as perguntas acima são
feitas por todas as pessoas, e por
mais que elas tentam responder
nunca ficam satisfeitas. Falta sempre
algo, nunca as respostas estão
completas. Há um vazio em nós que
ninguém pode preencher. Nem
mesmo a pessoa amada, porque ela
também sente no fundo do coração,
que ainda falta algo para que a

noite durante os equinócios têm
igualmente 12 horas de duração.
Os equinócios ocorrem nos meses de
março e setembro quando definem
mudanças de estação. Em março, o
equinócio marca o início da
primavera no hemisfério norte e do
outono no hemisfério sul.
Em
setembro ocorre o inverso, quando o
equinócio marca o início do outono
no hemisfério norte e da primavera
no hemisfério sul. As datas dos
equinócios variam de um ano para o
outro.
Então os judeus marcam a Páscoa
assim: Definido o dia do equinócio
da primavera (para nós é do outono)

Reflexão: Páscoa, seu real sentido
Páscoa (do hebraico Pessach)
significa passagem. É uma grande
festa cristã para nós, é a maior e a
mais importante festa. Reunimo-nos
como povo de Deus para celebrarmos
a Ressurreição de Jesus Cristo, Sua
vitória sobre a morte e Sua passagem
transformadora em nossa vida.
O Tem p o Pa s c a l c o m p r e e n d e
cinquenta dias a partir do domingo da
Ressurreição até o domingo de
Pentecostes, vividos e celebrados
com grande júbilo, como se fosse um
só e único dia festivo, como um
grande domingo. A Páscoa é o centro
do Ano Litúrgico e de toda a vida da
Igreja. Celebrá-la é celebrar a obra da
redenção humana e da glorificação de
Deus que Cristo realizou quando,
morrendo, destruiu a morte; e
ressuscitando, renovou a nossa vida.
Foi com a intenção de celebrar a
Páscoa de Cristo que, desde os
primórdios do Cristianismo, os
cristãos foram organizando esta bela
festa. Mas a partir de muitas
propagandas midiáticas e de muitos
outros costumes da nossa sociedade,
vemos, sem dúvidas, que essa bela
intenção foi se perdendo. Para muitos
a Páscoa virou sinônimo de um
"feriadão" ao lado de muitos outros
feriadões, com o único objetivo de
quebrar a monotonia da vida; com

intenções e modos que não
expressam os reais valores e sentidos
da grande festa que é a Páscoa.
Em muitas casas, a Páscoa é vivida de
forma paganizada e estragada pelas
bebidas e orgias desse mundo, sem
um mínimo de senso religioso ou
moral; ou como um mero folclore, um
mero tempo para viajar, comer
chocolates e descansar de suas
fadigas. Assim, um tempo que nasceu
para construir laços familiares e
renovar a nossa sociedade com
valores perenes, acaba não atingindo
o seu objetivo.
As confraternizações, os alimentos
específicos e muitos outros costumes
são importantes e nos ajudam a
celebrar a Páscoa, mas não podem
nos desviar do seu principal e
essencial sentido. Hoje, temos uma

geração que não entende nada do
verdadeiro sentido da Páscoa, mas
devemos celebrá-la bem – nós que
não nos fechamos às suas origens e
sabemos que ela é mais do que um
"feriadão"; é uma "grande semana"
na qual vivenciamos os mistérios da
vida de Cristo e os mistérios da nossa
própria vida.
Todos nós cristãos devemos, hoje,
nos comprometer em nos mantermos
fiéis às nossas origens e celebrarmos
o sentido original, belo e profundo da
nossa maravilhosa festa, que é a
celebração da Ressurreição do
Senhor. Que nossas boas obras e
nossas vozes, em cada canto das
nossas cidades, possam levar a
alegria do Ressuscitado; sobretudo
aos pobres, doentes, distanciados e a
todas as pessoas, pois são amadas
pelo Pai.
Irradiemos ao nosso redor a
esperança e a certeza da presença de
Cristo Ressuscitado. Que se encha
nosso olhar de luz, como os das
mulheres que viram o sepulcro vazio e
o Filho de Deus ressuscitado (Mt 28).
Que possamos também nós, numa só
fé, exclamar como elas “o Senhor
Ressuscitou, aleluia”.

Hugo Pelegrini
FONE: 3863-4751
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Qualquer pessoa honesta com sua
consciência, ouve brotando lá do
fundo do coração uma voz suave e
delicada assegurando que não somos
fruto do acaso e que tudo está envolto
em um grande mistério: o mistério de
Deus, do Ser supremo, do
Criador...como você desejar chamálo.
Às vezes as pessoas não acreditam
em Deus porque dizem: Se Deus
existisse não existiria tanta maldade
no mundo! É o escândalo do mal no
mundo. Por que existe maldade se
Deus é bom? Pois é, faz parte da
bondade de Deus ter nos criado livres:
ninguém é obrigado a fazer o bem.
Você tem que escolher. Deus respeita
sua escolha. Se Ele não nos tivesse
criado livres, Ele não seria bom, e se
não fosse bom não poderia ser Deus.
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Deus sendo bom só pode ser amor e o
que Ele espera de nós é amor, mas a
humanidade prefere sempre o
egoísmo. Usa sua liberdade não para
amar, mas para fazer o mal. Aí então
este mundo criado por Deus para ser
um paraíso fica assim estragado. Mas
o amor de Deus está presente e
permanece porque Deus é fiel. Tendo
nos amado ama sempre e amará até o
fim.
A melhor maneira de você provar que
Deus existe é fazer a experiência de
amar e ser amado por alguém de
verdade. Você já fez esta experiência?
Ás vezes as pessoas são amadas, mas
não percebem ou não acreditam neste
amor. E nem sabem amar os outros.
Deus é amor, quem ama conhece a
Deus, diz a Bíblia. É verdade, as
pessoas que se sentem
verdadeiramente amadas jamais
duvidam de Deus, porque o amor é
uma força tão poderosa e redentora
que qualquer um percebe que não
procede do ser humano mas de
alguém superior ao homem. O amor
vem de Deus, o amor é o modo de vida
de Deus. Quem experimenta o amor
entra na dinâmica de Deus e vai se
tornando feliz, e mais feliz, a cada dia,
apesar das dificuldades da vida.
Me alonguei demais. Quero porém,
lembrar que nós não percebemos a
Deus no microscópio. Deus é um
mistério muito grandioso para se
tornar prisioneiro nosso e de nossos
equipamentos científicos. Porém Ele
se revela. Nós o podemos perceber
com um óculos especial que se chama
fé. Escreverei depois sobre isto
também. Agora gostaria que você
refletisse a respeito do que lhe
escrevi. Deus é para você uma
pergunta que você continua se
fazendo? Uma dúvida que você
sempre teve? Alguém que você já
experimentou na sua vida?
Deixo você com um grande abraço
desejando que você seja iluminado(a)
por aquela parte mais nobre e
profunda de teu ser que é o santuário
de tua consciência onde só você e
Deus pode entrar. Até breve.
Seu pastor e pai na fé
Dom Pedro Carlos Cipolini
^

Materiais Elétricos e Hidráulicos
Ferragens e Ferramentas - Tintas e Vernizes
Artigos para Marceneiros
RUA DA PENHA, 546 - ITAPIRA/SP

AVENIDA DOS ITALIANOS, 846

felicidade seja completa. E então?
Então nós pensamos em Deus. Só Ele
pode preencher o coração humano.
Muitas pessoas dizem que Deus não
existe? Será que elas dizem e
acreditam no que dizem? Ou elas
estão falando de imagens de Deus
que às vezes são mostradas e que na
realidade são imagens falsas? Nem
tudo o que brilha é ouro e nem todas
as falas sobre Deus são verdadeiras.
Os seres humanos podem se
equivocar, errar na hora de buscar
Deus. Mas que Ele existe, sim existe.

www.ceramicaformigari.com - Fone: 3863.1012
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Rua Alfredo Pujol, 423 - centro - Fone 3863-3802
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SEMANA SANTA - PROGRAMAÇÃO
Dia 31 de março
Sábado das 09 às 10 horas –
Confissões
19:00 Horas Santa Missa
01 de abril - DOMINGO DE RAMOS
09:00 Horas - Benção e procissão
de Ramos recordando a entrada
de Jesus Cristo em Jerusalém
(trajeto de costume com início no
salão Paroquial) – Santa Missa.
19:00 horas Santa Missa
TERÇA – FEIRA SANTA
19:30 Horas – Procissão e Via
Sacra do Senhor dos Passos –
Partindo da Igreja Matriz de Santo
Antônio até a Comunidade Senhor
Bom Jesus.
QUARTA – FEIRA SANTA
Das 15 às 17 Horas Confissões
– Confessionário.
15:00 horas – Via Sacra – Hora
da Graça
20:00 horas - Terço dos
Homens
QUINTA-FEIRA SANTA
09:00 Horas – Santa Missa na
Catedral – Renovação das
Promessas Sacerdotais –

Bênção dos Santos Óleos.
20:00 HORAS – Santa Missa da
Instituição da Eucaristia/ LavaPés/Comunhão dos fiéis –
Transladação do Santíssimo
Sacramento (salãozinho).

HORA DE GUARDA
Quinta-feira (05/04)
21:30 às 22:30 – Pastoral do
Dízimo e Irmandade de Santo
Antonio
22:30 às 23:30 - Terço dos
Homens
Sexta-feira (06/04)
07:00 às 08:00 – Liturgia e
Equipes de Canto
08:00 às 09:00 – Hora da
Graça e Religiosas
09:00 às 10:00 – Catequese
10:00 às 11:00 – Crisma,
Grupo de Jovens e TLC
11:00 às 12:00 - ECC, Equipe
de Cerimonial e Curso de
Noivos
12:00 às 13:00 – Ministros e
Batismo
13:00 às 14:00 – Vicentinos,
Comunidades Imaculada, Bom
Jesus e Menino Jesus de Praga

SEXTA-FEIRA SANTA (DIA DE
JEJUM E ABSTINÊNCIA)
15:00 Horas – Celebração
Litúrgica da Morte do Senhor –
Leitura da Paixão – Oração
Universal – Adoração da Cruz e
Comunhão dos Fiéis.
19:30 Horas – Procissão do
Senhor Morto – Partindo da Igreja
Matriz de Santo Antônio até a
Comunidade da Imaculada.
SÁBADO SANTO
(Que todos tenham uma vela)

20:00 Horas – Liturgia da Luz –
Benção do Fogo – Preparação do
Círio – Proclamação da Páscoa –
Liturgia da Palavra – Ladainha –
Bênção da Água – Renovação das
Promessas do Batismo – Liturgia
Eucarística e Comunhão dos Fiéis.
DOMINGO DE PÁSCOA
05:30 Horas – Procissão da
Paróquia Santo Antonio até a
Paróquia Nossa Senhora da Penha
09:00 Horas – Santa Missa de
Páscoa
19:00 Horas – Santa Missa de
Páscoa
FELIZ PÁSCOA!

Atendimento
Padre Adriano Broleze:
Sábado:
Igreja Matriz
Santo Antônio
9:00 às 12:00 h

Avisos
Secretaria Paroquial:

Capela da Imaculada Conceição
Com a ajuda da comunidade, foi realizada a
pintura da capela da Imaculada Conceição no
bairro São Vicente. Confiram as fotos antes e
depois da pintura no site da nossa paróquia:

Segunda a sexta-feira:
7:00 às 11:00 h
12:30 às 16:30 h
Sábado: 8:00 às 12 h

www.paroquiasai.org.br
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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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Expresso de Santo Antônio
Que a Saúde se Difunda sobre a Terra (cf. Eclo 38,8)

Mensagem do Pároco
Caros irmãos.
A Campanha da fraternidade nos
convida a refletir sobre a questão da
saúde com o seguinte tema
“Fraternidade e Saúde Pública”. Houve
a oportunidade de meditar sobre
importante aspecto de nossa vida
iluminada pela luz da Palavra de Deus.
Nos acontecimentos paroquiais
realizamos o encontro de formação
diocesana, rumo ao planejamento
pastoral. Houve também a promoção
das pizzas que gerou bons resultados
para darmos mais um passo na
modernização das dependências
paroquiais. Chega às nossas portas,
depois de celebrarmos o tempo de
quaresma, a Semana Santa e neste
ano vamos realizar duas novas
procissões em nossa Paróquia: uma na
terça feira Santa – 19:30 horas –
Procissão e Via Sacra do Senhor dos
Passos – Parte da Matriz de Santo
Antônio até a Comunidade Senhor Bom

Jesus. Sexta Feira Santa – 19:30
horas – Procissão do Senhor Morto –
Parte da Matriz de Santo Antônio até a
Comunidade Imaculada. Lembro que
somos todos chamados a participar
de toda a Semana Santa, estando

assim ao lado do Senhor nos dias
Santificados nas procissões, nas
Missas e na hora de guarda.
Lembremos que a procissão pública é
testemunho vivo de nossa fé e quem
testemunha Jesus Cristo em nosso
mundo será testemunhado por ele
diante do Pai "Portanto, quem der
testemunho de mim diante dos
homens, também eu darei
testemunho dele diante de meu Pai
que está nos céus"(Mat 10, 32). Em
um tempo que quer fazer moda ao
negar Jesus Cristo, tirando até os
crucifixos dos lugares públicos,
somos chamados a testemunhá-lo.
Vamos
unidos viver uma Santa
Semana! No informativo está a
programação completa e os horários.
Que Santo Antônio que testemunhou
o Senhor Jesus com tanto amor
abençoe e fortaleça toda sua família,
uma Feliz Páscoa!
Pe. Adriano Broleze - Pároco

Campanha da Fraternidade 2012: Fraternidade e Saúde Pública
A Igreja propõe como tema da
Campanha deste ano: A fraternidade e
a Saúde Pública, e com o lema: Que a
saúde se difunda sobre a terra (cf. Eclo
38,8). Deseja assim, sensibilizar a
todos sobre a dura realidade de irmãos
e irmãs que não têm acesso à
assistência de Saúde Pública
condizente com suas necessidades e
dignidade. É uma realidade que clama
p o r a ç õ e s t ra n s f o r m a d o ra s . A
conversão pede que as estruturas de
morte sejam transformadas. O
objetivo geral da Campanha da
Fraternidade de 2012 é “Refletir sobre
a realidade da saúde no Brasil em vista
de uma vida saudável, suscitando o
espírito fraterno e comunitário das
pessoas na atenção dos enfermos, e
mobilizar por melhoria no sistema
público de saúde” (p. 12 do TextoBase).
A Campanha da Fraternidade 2012
ainda apresenta seis objetivos
específicos:
- Disseminar o conceito de bem viver e
sensibilizar para a prática de hábitos de
vida saudável.
- Sensibilizar as pessoas para o serviço

- Qualificar a comunidade para
acompanhar as ações da gestão
pública e exigir a aplicação dos
recursos públicos com transparência,
especialmente na saúde” (cf. p. 12 do
Texto-Base da CF).

Oração da Campanha
Fraternidade 2012

aos enfermos, o suprimento de suas
necessidades e a integração na
comunidade.
- Alertar para a importância da
organização da pastoral da Saúde nas
comunidades: criar onde não existe,
fortalecer onde está incipiente e
dinamizá-la onde ela já existe.
- Difundir dados sobre a realidade da
saúde no Brasil e seus desafios, como
sua estreita relação com os aspectos
socioculturais de nossa sociedade.
- Despertar nas comunidades a
discussão sobre a realidade da saúde
pública, visando à defesa do SUS e à
reivindicação do seu justo
financiamento.

da

Senhor Deus de amor,
Pai de bondade,
nós vos louvamos e agradecemos
pelo dom da vida,
pelo amor com que cuidais de toda a
criação.
Vosso Filho Jesus Cristo,
em sua misericórdia, assumiu a cruz
dos enfermos
e de todos os sofredores,
sobre eles derramou a esperança de
vida em plenitude.
Enviai-nos, Senhor, o Vosso Espírito.
Guiai a vossa Igreja, para que ela, pela
conversão
se faça sempre mais, solidária às dores
e enfermidades do povo,
e que a saúde se difunda sobre a terra.
Amém.
Fonte: CNBB
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