Silêncio foi o tema do 46º Dia Mundial das Comunicações Sociais

É viva a palavra quando são as obras quem falam!

Bento XVI escolheu “Silêncio e
palavra: caminho de evangelização”
como tema do 46º Dia Mundial das
Comunicações Sociais 2012, que foi
comemorado no dia 20 de maio. A
mensagem do Santo Padre para o Dia
Mundial das Comunicações Sociais foi
publicada tradicionalmente na
ocasião da festa de São Francisco de
Sales, padroeiro dos jornalistas no dia
24 de janeiro.
Nesta mensagem, explica o
presidente do órgão vaticano, Bento
XVI busca fazer uma reflexão sobre a
cultura da comunicação social,
oferecendo sugestões aos homens de
hoje e orientações as ações pastorais
da Igreja.
“Nos últimos anos, o Papa esteve
muito atento aos processos e às
dinâmicas da comunicação,
especialmente no contexto da
transformação cultural originada dos
desenvolvimentos tecnológicos”,
salienta Dom Celli.
Neste ano, o Santo Padre dirigiu uma
atenção especial no que ele chama de
“elementos clássicos” da
comunicação: o silêncio e a palavra,
algo que, segundo ele, se torna mais

Por Bruno Roberto Rossi seminarista
Ao aproximarmos do mês de Junho,
voltamos nossos olhos para o
exemplo de Santo Antônio de Pádua,
nosso amado padroeiro, que tão bem
correspondeu ao amor de Deus por
meio de uma vida de santidade. Desta
forma, revigora o nosso anseio e
nossa alegria em corresponder a este
amor divino também em nossa vida,
até que alcancemos a “unidade da fé e
do pleno conhecimento do Filho de
Deus, o estado do Homem Perfeito, a
medida da estatura da plenitude de
Cristo” (Ef 4, 13)
Os santos souberam corresponder ao
amor de Deus, que os motivou a
viverem de forma heroica as virtudes,
correspondendo à graça de Deus.
Tornam-se modelos e intercessores
para aqueles que compõem o corpo
da Igreja militante nesta Terra. Em
nossa vida, devemos buscar viver os
projetos divinos para nós, a exemplo
de Antônio, que, motivado pelo amor
a Deus, decidiu entrar para o
seminário da ordem dos Cônegos
Regulares de Santo Agostinho, onde
permaneceu até pouco tempo depois
de sua ordenação sacerdotal. Porém,
o desejo de entregar sua vida em
favor do Evangelho cuja visão mais
clara, para ele, seria o martírio em
solo africano, levou-o a ingressar na
Ordem dos Frades Menores que tinha
por carisma a missão em nações
pagãs. Ainda que Deus não quisesse o
martírio de Antônio em terras

importante na cultura digital.
Dom Celli esclarece que o silêncio
não é a falta de comunicação, ele
faz parte do fluxo das mensagens e
informações que caracteriza a nova
cultura da comunicação.
“ N e s t a m e n s a g e m [ d o Pa p a ]
encontramos uma reflexão humana
profunda sobre a importância do
silêncio ao coração da comunicação. O
silêncio fala – o nosso silêncio pode
exprimir a proximidade, a
solidariedade e a atenção aos outros”,
explica.
Bento XVI mostra que o silêncio é
um modo forte de expressar o
respeito e o amor para com os
outros. No silêncio, é possível
escutar o outro, dando prioridade
à palavra do outro.
“O silêncio reforça o
relacionamento, as ligações entre
duas pessoas. No silêncio consigo
compreender quem é o outro e
assim encontro a mim mesmo. O
silêncio serve para refletir, para
pensar, para avaliar e julgar a
comunicação. É o silêncio que nos
ajudar a ver”, explica o presidente
do dicastério das comunicações.

No contexto atual, em que a
sociedade vive emergida num grande
fluxo de comunicação, o silêncio
acaba se tornando ainda mais
importante. Dom Celli ressalva que,
na cultura de hoje, é um risco não
escutar os questionamentos do outro
e ainda impor respostas préfabricadas.
“É no silêncio que posso oferecer
aquele diálogo com aquele que
faz a pergunta e com aquele que
busca responder. Isso é um
diálogo, uma interatividade e
uma verdadeira busca da
verdade”, afirma o arcebispo.
O Pontifície sugere que ao centro
deste fluxo de questionamento existe
uma pergunta fundamental que é a
busca da Verdade e dali nasce de novo
a importância do silêncio como o lugar
privilegiado onde o homem se
encontra diante de si mesmo e diante
de Deus. “O Papa explica como o
silêncio e a solidão são
fundamentais em todas as
grandes religiões como lugares
de encontro com o Mistério”,
reforça Dom Celli.
Fontes: Vaticano, Canção Nova

Santo Antônio no Cinema
Por Pe. Pires
Lembro-me de que quando eu era
criança nós assinávamos em casa a
revista FAMÍLIA CRISTÃ, até hoje
publicada pelas Edições Paulinas.
Regularmente ela trazia uma página
com o título de “RECOMENDAÇÃO
CINEMATOGRÁFICA”, onde era
sugerido aos leitores um filme em
cartaz. Aproveitei dessa lembrança,
junto com a da fama de Santo Antônio
como santo casamenteiro, para
t a m b é m f a ze r u m a s u g e s t ã o
cinematográfica os leitores de nosso
jornal.
“A marvada carne” (com erre mesmo)
é o nome de um filme brasileiro muito
bonito, que de maneira poética traz
mais uma versão da famosa lenda que
fundamenta a tradição de Antônio
como santo casamenteiro. Conta a

história de Nhô Quim, que vive lá nos
cafundós em companhia do seu
cachorro e de uma cabra de
estimação. Aquela vidinha besta no
meio do mato não dá pé e ele resolve
cair no mundo e procurar a solução
para duas questões que o
incomodam: arranjar uma boa moça
para o casório e comer carne de boi,
um desejo que fica ruminando sem
parar dentro dele.
Nas suas andanças Nhô Quim vai
parar na casa de Carula, uma garota
simples, do interior, que tem um
grande sonho na vida: se casar. E para
isso ela está disposta a tudo. Quando
Nhô Quim aparece ela está em
conflito com Santo Antônio, que não
anda colaborando para ela arranjar
um bom marido. E logo Nhô Quim
descobre que o pai da moça tem um

boi reservado para a ocasião do
casamento da filha. Será este o
momento para Nhô Quim realizar
seus dois maiores desejos?
Não vou contar o resto da história para
não estragar o prazer de quem assistir
ao filme. Ele é de 1985, foi dirigido por
André Klotzel e traz a atriz Fernanda
Torres no papel de Carula e Adilson
Barros no de Nhô Quim. Participam em
papéis secundários Regina Cazé e Geny
Prado, a saudosa parceira de Mazzaropi
em tantos filmes que fizeram a alegria
dos sessentões em diante. E tem uma
breve e bonita participação da querida
dupla Tonico e Tinoco.
Está ai a sugestão para uma noite fria
de junho, com pipoca e cobertor,
depois de rezar para Santo Antônio na
Trezena de junho que acontece em
nossa Paróquia.

Hugo Pelegrini
FONE: 3863-4751
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Deus nos leva por caminhos
diferentes dos nossos, a projetos
distintos dos nossos. Certamente, a
vontade divina, para nós, não terá a
dimensão do martírio, assim como
não o teve para santo Antônio.
Contudo, Deus nos pede um “martírio
diário”, incruento, por meio do
exemplo: a condição do cristão no
mundo é viver uma vida em que se
sabe que nosso Pai celeste “nos
escolheu antes da fundação do
mundo, para sermos santos e

irrepreensíveis diante dele no amor”
(Cf. Ef 1,4), todavia, está não é uma
prerrogativa para nos inflamarmos de
orgulho e soberba frente aos que
ainda não reconhecem o amor de
Deus em suas vidas. Pelo contrário,
deve ser uma premissa para vivermos
o testemunho diário na vivência do
amor fraterno, frente a um mundo
marcado pela “concupiscência da
carne, a concupiscência dos olhos e o
orgulho da riqueza” (Cf. 1 Jo 2, 16),
m a r c a d o p e l o e g o í s m o. E s t e
testemunho do amor de Deus deve
ser vivido no local preciso em que
Deus nos houver colocado: no
consultório, dentro de uma
metalúrgica, no serviço do lar, no
cuidado com os filhos, no matrimônio,
no namoro... Como dizia Santo
Antônio, nos seus Sermões: “É viva a
palavra quando são as obras quem
f a l a m ”. V i v e n d o o s v a l o r e s
evangélicos, pregamos o Evangelho,
mesmo sem qualquer discurso ou
pregação. A santidade pessoal é a
fonte secreta e a medida infalível de
toda a atividade apostólica e de seu e
do elã missionário. (Cf. CIC 828).
Que Santo Antônio de Pádua nos
auxilie a seguir seus ensinamentos,
para que cada vez mais colaboremos
na realização da promessa de Cristo:
“Quando eu for elevado sobre a terra
atrairei todos a mim” (Jo 12, 32). Que
seja a máxima do ensinamento do
santo de Pádua o nosso itinerário na
realização deste projeto: “que cessem
as palavras e falem as obras”.

Próximos Eventos
Junho
Dias 01 a 13 – Festa de Santo Antônio
Confira a programação completa na página
quatro.
Dia 17 – Encontro de Formação de Liturgia Forania de São José (Mogi Mirim e Itapira)
Local: Paróquia Santo Antônio
Horário: 14:00 horas

Julho
06 a 08 – TLC – Salão Paroquial.
20 a 22 – ECC - Encontro de Casais com
Cristo da Paróquia Santo Antônio
28 a 31 – Festa Bom Jesus
Agosto
01 a 06 – Festa Bom Jesus
16 a 19 – Encontro de Noivos
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Materiais Elétricos e Hidráulicos
Ferragens e Ferramentas - Tintas e Vernizes
Artigos para Marceneiros
RUA DA PENHA, 546 - ITAPIRA/SP

AVENIDA DOS ITALIANOS, 846

distantes, este abandono aos planos
do Senhor o levou para outras partes,
como para a França e para a Itália,
onde pode produzir excelentes frutos
por meio de seu ministério de
pregador, que converteu inúmeras
pessoas.

www.ceramicaformigari.com - Fone: 3863.1012
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Consertos de equipamentos eletrônicos em geral
Venda e instalação de antenas - Revendedor SKY
Rua Alfredo Pujol, 423 - centro - Fone 3863-3802
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Paróquia Santo Antônio de Itapira - 23 - Ano 5 - Mai/2012

FESTA DE SANTO ANTÔNIO - PROGRAMAÇÃO
Dia 31 de Maio (Quinta-feira)
20h – Missa
Apresentação e bênção dos festeiros
Dias 01 a 13 de Junho
Missa com a Trezena de Santo
Antônio
19:30h – Dias de semana
19h – Sábados e Domingos
Dia 02 de Junho (Sábado)
15h – Missa dos enfermos
Dia 07 de Junho (Quinta-feira)
Festa de Corpus Christi
Missa da Trezena logo após a
procissão

Dia 10 de Junho (Domingo)
18h – Saída da bandeira
Av. Brasília, 155 – Vila Isaura
19h – Missa presidida por D. Pedro
Carlos
Bênção do mastro
Dia 12 de Junho (Terça-feira)
19:30h – Missa
Bênção dos namorados
Dia 13 de Junho (Quarta-feira)
Dia de Santo Antônio
06h – Alvorada festiva
15h – Missa - Bênção dos pães
18:30h – Procissão e Missa Solene
Bênção dos pães

QUERMESSE: Dias 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 e 13 de junho
SHOW DE PRÊMIOS: Sorteio dia 16 de junho

Atendimento
Padre Edson Andretta:
Sábado:
Igreja Matriz
Santo Antônio
9:00 às 12:00 h

Avisos
Secretaria Paroquial:

Colabore com Festa de Santo Antônio

Segunda a sexta-feira:
9:00 às 11:00 h
12:30 às 16:30 h
Sábado: 8:00 às 12 h

Você pode colaborar com a Festa doando:
1 kg de Farinha de Trigo;1 kg de Açúcar;
1 litro de Oléo;1 lata de leite condensado;
1 lata de molho de tomate, cestas e
prendas para Roleta.

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 Edson Andretta - Organização e editoração: Pastoral da Comunicação Social
Tiragem: 700 exemplares - Impressão: JOGRAF - Artes Gráficas - (19) 3843-4260

Novidade no Facebook!
Agora você também pode se comunicar
com a Paróquia Santo Antônio pelo
Facebook. Mais de 750 pessoas já estão
conectadas. Acesse nosso perfil:

www.facebook.com/paroquiasai

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
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Expresso de Santo Antônio
Viva Santo Antônio!
Minha Primeira Impressão
Quando a gente chega em algum lugar
é muito importante a primeira
impressão. Não sei qual foi a primeira
impressão que eu causei nos irmãos e
irmãs que frequentam a Paróquia
Santo Antônio. Isso é algo que
somente vocês poderão me dizer. Mas
posso dizer, e é o que pretendo, da
impressão que tive nesse mês que
estou aqui convivendo. Sei que tudo
aconteceu muito rapidamente, para
mim e para vocês. Chegou a Semana
Santa com seu Domingo de Ramos e,
na Quinta-feira Santa, ficaram
sabendo que o Pároco ia embora e já no
Domingo de Páscoa teriam outro
Pároco, que nem era conhecido de
vocês. Talvez a dor se misturou com a
de Nossa Senhora na Sexta-feira da
Paixão e nem foi possível viver
tranquilamente a Ressurreição do
Senhor. No amanhecer do domingo de
Páscoa já era a despedida. No
entardecer lá estava a Paróquia para a
acolhida. E essa é a palavra mais bonita
que encontro para expressar minha
primeira impressão: acolhida. No
corre-corre da mudança a Paróquia deu

aquilo que já era dela: acolhida. Acho
que eu me senti um pouco como o
Menino Jesus acolhido nos braços de
Santo Antônio, com surpresa e
respeito. Ao mesmo tempo, penso que
acolher é algo tão divino, pois Deus é
aquele que a todos acolhe e Jesus
mesmo vai dizer que quem acolhe o
irmão é a ele mesmo que está

acolhendo. Assim me sinto: acolhido.
Ao mesmo tempo, ser acolhido
implicou para mim também uma
missão: acolher. E esse mês para mim
tem sido um mês de acolher: pessoas,
comunidades, pastorais, espaços,
missas, batizados, casamentos,
primeira-comunhão, reuniões,
informações, horários, ritmos,
rotinas... Em tudo isso creio que age a
graça imensa de Deus, que sustenta a
todos nós, que agora iniciamos juntos
uma história. E a história da Paróquia
Santo Antônio pode continuar sendo a
história de uma comunidade que se
esmera em acolher a todos aqueles que
vêm buscar um encontro com Deus,
principalmente nas celebrações do
domingo, Dia do Senhor. Daqui a pouco
estaremos celebrando a festa de nosso
Padroeiro Santo Antônio. A quantos
irmãos e irmãs somos convidados a
acolher para festejarem conosco! Peço
ao Senhor que continuemos sendo
como Santo Antônio acolhendo o
Menino Jesus.
Pe. Edson Luis Andretta

Um Pouco da Minha História
O Pe. Edson Luis Andretta é natural da
cidade de Salto, SP, onde nasceu no dia
27 de julho de 1962. Filho caçula de
Natale Andretta e Anna Ruy Andretta,
já falecidos. Possui atualmente um
irmão, Carlos, e uma irmã, Toninha,
ambos residentes em Salto. Sua irmã
mais velha, Isaura, já é falecida.
De uma família de formação católica, o
Pe. Edson sempre participou das
atividades da Igreja. Com 14 anos,
ingressou na conferência São João
Bosco da Sociedade São Vicente de
Paulo, os vicentinos. Permaneceu
nessa conferência até sua entrada no
seminário. Em 1982, participou de uma
experiência de oração da Renovação
Carismática Católica e, durante cinco
anos, participou ativamente do
movimento.
Antes de seguir sua vocação, Pe. Edson
fez o curso de Economia na PUC
Campinas e trabalhou durante 10 anos
em indústrias da cidade de Salto.
Foi fazendo alguns retiros que P. Edson

sentiu-se chamado a ser padre. Nesses
retiros conheceu os padres jesuítas,
pertencentes à Companhia de Jesus, e
decidiu fazer acompanhamento
e
discernimento vocacional com eles.
Em 1988 entrou no noviciado da
Companhia de Jesus, em Campinas.
Seguiu toda sua formação com os
jesuítas: Juniorado, em João
Pessoa/PB (1990), Filosofia, em Belo
Horizonte/MG (1991-1993), Estágio
pastoral em Juiz de Fora/MG (1994),
Teologia em Belo Horizonte/MG (19951998). Foram anos de formação em
várias dimensões: espiritual,
intelectual, comunitária e pastoral.
No dia 25 de julho de 1998, Pe. Edson
ordenou-se padre em sua cidade natal,
pelas mãos de Dom Amaury Castanho,
então Bispo da Diocese de Jundiaí.
Depois de ordenado, trabalhou em São
Paulo como promotor vocacional, junto
a um Centro de Pastoral de Juventude.
Em 2001, esteve por 6 meses no
México fazendo ainda uma etapa de

sua formação como jesuíta. Voltou ao
Brasil em 2002, preparando-se para ir
estudar em Roma, onde permaneceu
durante 01 ano fazendo um curso para
formadores.
Em 2003, veio residir no Noviciado dos
jesuítas em Campinas, trabalhando
como mestre-de-noviços até o ano de
2010, quando foi transferido para São
Leopoldo/RS, para trabalhar em um
Centro de Espiritualidade. Durante
esse ano fez um processo de
discernimento e decidiu ser padre
diocesano, sendo acolhido por Dom
Pedro Carlos na Diocese de Amparo.
Em maio de 2011 veio ser vigário
paroquial na Paróquia Nossa Senhora
das Graças, em Águas de Lindóia. Em
novembro foi transferido para a
Paróquia Nossa Senhora do Rosário em
Serra Negra. Desde 08 de abril de 2012
é o Pároco na Paróquia Santo Antônio
em Itapira.
Pe. Edson Luis Andretta

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

