Eleições Municipais: Orientações
A Diocese de Amparo distribuiu no
início de julho uma cartilha para
orientação sobre as eleições
municipais 2012. O texto que tem
como título "Eleições municipais
2012: cidadania para a democracia" é
assinado pelo: Conselho Nacional do
Laicato do Brasil (CNLB), Comissão
Brasileira de Justiça e Paz (CBJP),
Centro Nacional de Fé e Política "Dom
Helder Câmara" (CEFEP) e pelas
Pastorais Sociais da CNBB.
Nosso Bispo, Dom Pedro Carlos, envia
no final da carta uma mensagem a
todas as pessoas da Diocese e nela
reforça que a decisão de acolher esse
texto como base para orientações
sobre as eleições desse ano.

Mensagem de Dom Pedro:
Prezados Diocesanos
Os eleitores dos municípios que
compõem as onze cidades de nossa
Diocese (Amparo, Águas de Lindóia,
Holambra, Itapira, Jaguariuna,
Lindóia, Monte Alegre do Sul, Mogi
Mirim, Pedreira, Santo Antonio de
Posse e Serra Negra), no dia 07 de
outubro, serão chamados para
eleger seu Prefeito e Vereadores.
Esta Cartilha, recomendada pelos
Bispos do Brasil, vem orientar os

Vocação

cristãos em vista das eleições. A
Igreja Católica não faz política
partidária, mas tem dever de
participar porque está empenhada
no bem comum e é formada de
cidadãos e cidadãs.
Como comunidade católica devemos
preparar este momento mobilizando
a participação dos fiéis. Escolher um
candidato é escolher um plano
político, uma visão de homem e de
cidadão, e escolher o futuro de sua
cidade. Por isso o voto deve ser
responsável, expressão de um
antes, durante e depois.
Antes: examine a vida da pessoa em
quem vai votar, veja se é temente a
Deus, se não é corrupto e se está
comprometido em trabalhar pelo
vem do povo, respeitando o
processo democrático. Ou se está

somente em busca de poder para sí e
seu partido. Vote só em quem
defende a vida desde sua concepção
até seu fim natural.
Durante: vote consciente naquele
que você escolheu, sabendo que
"voto não tem preço, tem
consequência".
Depois: inspecione e se informe do
que está fazendo quem você elegeu,
cobre a realização das promessas da
campanha.
Exorto os católicos a não votarem
em quem difama ou combate nossa
Igreja Católica. Pode-se votar em
um não católico que seja justo, mas
que não seja inimigo da Igreja
Católica. Na bíblia está escrito que
ela "é coluna e sustentáculo da
verdade" (1 Tm 3,15), mesmo com
seus defeitos a Igreja é querida por
Deus, nela atua Jesus Cristo.
Os padres de nossa Diocese reunidos
em 02 de maio passado tomaram a
decisão de adotar, o que consta
nessa cartilha, como a orientação de
nossa Diocese de Amparo, diante do
momento eleitoral que estamos
vivendo. Que isto sirva de ajuda e
que Deus ilumine a todos.
Dom Pedro Carlos Cipolini
Bispo Diocesano de Amparo

Por Pe. Pires
Conversando com um amigo de São
Paulo percebi que ele estava
desconsolado com a filha. Perguntei o
motivo e ele contou-me a seguinte
história: Sua filha queria ser
advogada como ele. Preparou-se
arduamente e conseguiu entrar na
Faculdade de Direito São Francisco
em São Paulo, uma das mais
renomadas do país. Pois bem, agora
que ela ia para o último ano resolveu
largar o curso dizendo que sua
vocação verdadeira é filosofia e vai
p r e s t a r v e s t i b u l a r p a ra e s t a
faculdade. Ele disse que ficou até de
joelhos e suplicou para ela terminar
direito este ano e depois em 2013
fazer filosofia, mas foi em vão. “Eu
não tenho vocação para ser
advogada” foi a última resposta da
filha.
Quase todos nós conhecemos pessoas
que, já numa idade adiantada,
sentem-se infelizes justamente
porque não puderam seguir o que eles
c o n s i d e rava m s u a ve r d a d e i ra
vocação. Este é um tema muito sério e
deve preocupar, além dos pais,
educadores e todos os envolvidos na
formação e orientação de jovens. A
Igreja Católica preocupa-se tanto
com o assunto que instituiu agosto

como mês vocacional, uma
o p o r t u n i d a d e p a ra r e f l e t i r e
d e s e nvo l ve r u m a s s u n t o t ã o
importante.
Uma vocação bem cultivada,
discernida e elaborada é o início de
tudo. Geralmente quando ouvimos ou
usamos a palavra vocação logo a
entendemos num sentido bem geral,
como sendo uma inclinação, um
talento, uma qualidade que
determina uma pessoa para uma
determinada profissão, por exemplo,
vocação de pedreiro, de mãe, de
médico.
Essa compreensão, porém, torna-se
limitada quando nós, na Igreja,
usamos essa palavra. Vocação, em
s e n t i d o m a i s p r e c i s o, é u m
chamamento, uma convocação vinda
diretamente sobre mim a partir da
pessoa de Jesus Cristo, convocandome a uma ligação toda própria e única

com Ele no seguimento de sua missão
salvadora. Vocação, portanto,
significa que anterior a nós há um
chamado, uma escolha pessoal que
vem de Jesus Cristo, a quem
seguimos com total empenho, como
afirma São Paulo na Carta aos
Romanos: "Eu, Paulo, servo de Jesus
Cristo, apóstolo por vocação,
escolhido para o Evangelho de Deus
(Rom 1, 1).
Neste próximo mês de agosto
rezemos todos para que Deus envie
pastores competentes e preparados
para sua Igreja. Criemos em nossos
lares ambientes propícios para que as
novas gerações possam expressar e
desenvolver seus verdadeiros
talentos e não nos esqueçamos de
que a vocação última e essencial de
todo ser humano é a de ser salvo, no
sentido amplo e abrangente dessa
palavra.
Para os jovens que estão lendo este
artigo sugiro que façam um teste
vocacional gratuito que está no site
http://www.estudantes.com.br/voca
cional/ e preocupem-se em assentar
bases sólidas para suas escolhas
profissionais. Afinal, uma escolha mal
feita ou sem a devida orientação pode
ser fonte de muito sofrimento e
frustração posterior.

FESTA EM LOUVOR AO BOM JESUS

Agosto: Mês Vocacional
O mês de agosto foi escolhido para
refletir e rezar pela diversidade de
vocações, colocando em evidência a
cada semana um modo de
seguimento a Jesus Cristo. Com a
indicação da Comissão Episcopal
Pa s t o ra l p a ra o s M i n i s t é r i o s
Ordenados e a Vida Consagrada da
Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil (CMOVC/CNBB), reelaborou-se
a distribuição nos domingos,
ampliando a dimensão eclesiológica
da vocação. Ficou assim estabelecido:
1º Domingo - Celebramos a Vocação
dos Ministros Ordenado (Bispos,
Padres e Diáconos);
2º Domingo - Celebramos a Vocação

da Vida Familiar (em sintonia com a
Semana Nacional da Família);
3º Domingo - celebramos a
Vocação da Vida Consagrada
(religiosas, religiosos, leigos e
leigas consagradas);
4º Domingo - celebramos a
Vo c a ç ã o d o s M i n i s t r o s n ã o
Ordenados (todos os cristãos leigos
e leigas);
O tema escolhido para este ano foi
“Chamados (as) à Vida Plena em
Cristo”. Com o Lema: “Eis que faço
novas todas as coisas”. (Ap 21,5).
Que tenhamos um mês de agosto
bem animado, dinâmico, forte na
oração e nas atitudes vocacionais.

Hugo Pelegrini
FONE: 3863-4751

HIDRÁULICA E ELÉTRICA

CALHAS - RUFOS - CONDUTORES - COIFAS

www.calhasjhp.com.br
Paróquia Santo Antônio

Dia 28 às 17:30 h - Abertura com Missa Especial
aos Festeiros
Dia 06 - Segunda-Feira
Procissão às 19:00 horas - Em seguida Missa
QUERMESSE: Dias 3, 4, 5 e 6 de Agosto
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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

LOCAL: CAPELA DO BOM JESUS NA VILA BAZANI
DATA: DE 28 DE JULHO A 06 DE AGOSTO DE 2012
TERÇO: às 19:00 horas

www.ceramicaformigari.com - Fone: 3863.1012
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Paróquia Santo Antônio

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 - 24 - Ano 5 - Jul/2012

O que é o YOUCAT
Em 2006, o Compêndio do Catecismo
da Igreja Católica foi apresentado em
Viena. Na conferência de imprensa,
uma mulher levantou-se e disse que
este livro não era útil para os jovens, e
que era necessário um catecismo que
chegasse aos jovens de hoje! Ela
estava certa. Mas quem escreveria um
catecismo assim? Acima de tudo, não
poderia ser feito sem o envolvimento
dos jovens.
Um grupo de escritores chegou à
conclusão de que devia criar um texto
baseado no Catecismo da Igreja
Católica. Passaram então dois campos
de férias de verão a discutir o texto com
o total de 50 jovens. Deste modo, o
Y O U C AT ( a b r e v i a ç ã o d e Yo u t h
Catechism), surgiu baseado numa
prática diária da fé dos jovens. É isto
que o torna tão valioso. O próprio Papa
Bento XVI apoiou o projeto desde o
início. Ele próprio escreveu o prefácio,
recomendando de todo o coração este
livro aos jovens.
A obra tem a mesma proposta do

“Catecismo da Igreja Católica”, sendo a
linguagem e o projeto gráfico seu maior
diferencial. Estruturado em perguntas e
respostas. Trata-se de um catecismo
pensado fundamentalmente para os
jovens, com uma linguagem
apropriada, com muitas imagens e
textos complementares, sendo que a
sua a estrutura básica é semelhante à
do Compêndio do Catecismo da Igreja
Católica. Foi examinado pela
Congregação para a Doutrina da Fé e
goza do apoio da Congregação para o
Clero e do Conselho Pontifício para a
Promoção da Nova Evangelização.
O YOUCAT é o Catecismo Jovem oficial

das Jornadas Mundiais da Juventude e
foi lançado simultaneamente em 10
línguas diferentes para atender a
vontade dos muitos jovens que,
inspirados e entusiasmados pela
dinâmica das JMJ, pediram um
Catecismo que lhes falasse
diretamente.
O YOUCAT está repleto de citações,
referências e explicações que ajudam o
leitor a compreender melhor os
propósitos da Igreja. Apresenta-se da
seguinte forma:
1) Perguntas e respostas, numeradas
de 1 a 527
2) Respostas curtas e precisas com
referências ao Catecismo da Igreja
Católica.
3) Textos explicativos, com exemplos,
para facilitar a compreensão.
4) Referência a outras questões do
YOUCAT (números no final do texto)
5) Referências ao Catecismo da Igreja
Católica (números a bold).

6) Citações da Bíblia Sagrada, santos
ou grandes pensadores.

CONVITE
Convido você, amigo(a) paroquiano(a), para participar do Encontro da
Paróquia Santo Antônio que acontecerá no dia 26 de agosto, das 14 às 17 horas,
no Salão da Matriz de Santo Antônio. Todas as pastorais, comunidades e
associações estarão presentes. Sua presença é muito importante! Agradeço se
puder comparecer.

Atendimento

Avisos

Padre Edson Andretta:

Secretaria Paroquial:

Sábado:
Igreja Matriz
Santo Antônio
9:00 às 12:00 h

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

Respeite a Missa.
Não chegue atrasado.
Pontualidade faz bem.

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
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
Ide e fazei discípulos em todas as nações (Mt 28,19)

Uma Paróquia mais centrada em Jesus
Todos nós recebemos a fé que
professamos da Igreja. Muitos de nós,
batizados quando crianças, fomos
catequizados por nossos pais e, no
tempo oportuno, por nossos
catequistas. Normalmente a catequese
que recebemos foi para preparar-nos
para receber os sacramentos: a
Eucaristia (da qual fizemos a primeira
comunhão) e a Crisma. De modo que
fomos catequizados, certamente,
entre os 07 e os 14 anos. Nem éramos
adultos e já tínhamos recebido a
catequese da Igreja. Porém, nós a
recebemos com a compreensão que
nos era possível na época, como uma
criança ou um adolescente. Aqueles
que perseveraram na fé, pode ter
acontecido que foram se engajando
nos trabalhos da Igreja, participando
de um algum movimento, associação
ou pastoral. Tiveram aí a oportunidade
de aprofundarem sua catequese, quem
sabe tornando-a mais adulta e
fazendo-se mais adulto na fé. Porém,
de modo geral, a catequese que
recebemos da Igreja foi insuficiente.
Muitos católicos são batizados, mas
não suficientemente evangelizados.
Além de uma catequese insuficiente,
ou por causa dela, nossa fé cristã foi

assumindo muitas “devoções”, pouco
fundamentadas na Palavra de Deus e,
nem sempre, centralizadas na pessoa
de Jesus Cristo. Assim a fé de muitos
católicos sobreviveu através de
práticas religiosas: a oração do rosário,
a via-sacra, as novenas, os tríduos, a
devoção à Maria (invocada sobre os
mais diversos títulos) e aos santos, as
procissões, as ladainhas e
responsórios, as bênçãos, etc. Muitas
vezes essas práticas foram (e ainda

são!) mais valorizadas que a Eucaristia
e a Palavra de Deus, de onde brotam a
verdadeira fé da Igreja. Por isso, hoje
os documentos da Igreja insistem que
os católicos devem ser evangelizados,
receber uma catequese de adultos (e
permanente) para ter uma fé mais
cristã, mais alicerçada na Bíblia, e que
façam verdadeiramente uma
experiência de Deus. Aqui se entende o
que seja uma “conversão pastoral”.
Não há conversão pastoral se não nos
abrimos a um novo modo de sermos
católicos, se não recriamos a nossa
paróquia, se não repensamos as
nossas práticas pastorais, se não nos
decidimos mais corajosamente a ir ao
encontro dos irmãos e irmãs que se
afastaram da Igreja (principalmente os
jovens), talvez porque não encontrem
mais na Igreja que estamos sendo o
rosto amigo e bondoso de Jesus Cristo.
Convido todos os católicos que
frequentam as comunidades da
Paróquia Santo Antônio a rezarem
pedindo a Deus uma abertura de
coração que torne possível, pouco a
pouco, construirmos uma Paróquia
mais evangelizada, acolhedora,
orante, serviçal e missionária.
Pe. Edson Luis Andretta

“Os teóricos da secularização dizem que
a religião está fadada ao fracasso, mas o
que vemos é o contrário, pois à medida
que surge a necessidade da criação de
mais paróquias e estas de serem
setorizadas, ampliando, assim, o seu
alcance, supõe-se que os resultados são
de uma maior adesão religiosa, inclusive
de pessoas afastadas”, especifica o
texto.
“O quadro geral mostra uma vitalidade
da religião católica, por meio de um
borbulhar de novas modalidades, ou
novas formas de viver a fé católica, por
meio das novas comunidades, novos
movimentos eclesiais e da volta às
origens dos ideais das primeiras
comunidades cristãs, que tem refletido
na evolução do número de presbíteros.
Isso indica um retorno ao catolicismo
dos afastados, mas também uma
identificação maior daqueles que já

praticavam o catolicismo, mas não se
sentiam muito firmes, identificados com
a doutrina católica. Sendo assim, por
mais que se diga que houve aumento no
número dos que se dizem sem religião,
ou que cresceu o interesse e as adesões
a novos grupos religiosos e a novas
igrejas, a Igreja Católica se revela ainda
mais estruturada e em franca
expansão”, destaca a redação da
análise.
Em 2000 eram 16.772 padres. Em 2010
chegou a 22.119 padres. A distribuição
de padres por habitantes é outro fator
levantado pela pesquisa. Em 2000 havia
pouco mais de 169 milhões de
habitantes e para cada sacerdote eram
10.123,97 habitantes. Dez anos depois
havia aproximadamente 190 milhões de
habitantes e cada padre teria o número
de 8.624,97 habitantes.
Fonte: www.cnbb.org.br

Igreja Viva
De acordo com o Censo Demográfico
2010, do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), os
católicos permanecem sendo maioria,
embora haja uma maior diversidade
religiosa da população brasileira. Os
dados mostram que 64,6% da
população professa a fé católica. Outros
22,2% da população são compostos por
evangélicos, 8% por pessoas que se
declaram sem religião, 3% por outros
credos e 2% por espíritas.
O Censo Anual de 2010 realizado pelo
Centro de Estatística e Investigações
Sociais (CERIS) — entidade brasileira de
pesquisa religiosa fundada pela
Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil (CNBB) — revelou uma “Igreja
Viva”. Os dados apontam para o
aumento do número de paróquias e para
a criação de novas dioceses, mostrando
uma Igreja em constante crescimento:

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

