O que é JMJ: Um sonho do coração de Deus
Tudo começou com um encontro
promovido pelo Papa João Paulo II em
1984. Foi um encontro de amor,
sonhado por Deus e abraçado pelos
jovens. Vozes que precisavam ser
ouvidas e um coração pronto para
acolhê-las.
A Jornada Mundial da Juventude
(JMJ), como foi denominada a partir
de 1985, continua a mostrar ao
mundo o testemunho de uma fé viva,
transformadora e a mostrar o rosto de
Cristo em cada jovem.
São eles, os jovens, os protagonistas
desse grande encontro de fé,
esperança e unidade. A JMJ tem como
objetivo principal dar a conhecer a
todos os jovens do mundo a
mensagem de Cristo, mas é verdade
também que, através deles, o ‘rosto’
jovem de Cristo se mostra ao mundo.
A Jornada Mundial da Juventude, que
se realiza anualmente nas dioceses de
todo o mundo, prevê a cada 2 ou 3
anos um encontro internacional dos
jovens com o Papa, que dura
aproximadamente uma semana. A
última edição internacional da JMJ foi
realizada em agosto de 2011, na
cidade de Madri, na Espanha, e reuniu
mais de 190 países.
A XXVIII Jornada Mundial da
Juventude será realizada de 23 a 28

de julho de 2013 na cidade do Rio de
Janeiro e tem como lema “Ide e fazei
discípulos entre todas as nações” (Mt
28, 19).

As JMJs tem sua origem em grandes
encontros com os jovens celebrados
pelo Papa João Paulo II em Roma. O
Encontro Internacional da Juventude,
por ocasião do Ano Santo da
Redenção aconteceu em 1984, na
Praça São Pedro, no Vaticano. Foi lá
que o Papa entregou aos jovens a
Cruz que se tornaria um dos principais
símbolos da JMJ, conhecida como a
Cruz da Jornada.
O ano seguinte, 1985, foi declarado
Ano Internacional da Juventude pelas
Nações Unidas. Em março houve
outro encontro internacional de
jovens no Vaticano e no mesmo ano o
Papa anunciou a instituição da
Jornada Mundial da Juventude.

Advento
A primeira JMJ foi diocesana, em
Roma, no ano de 1986. Seguiram-se
os encontros mundiais: em Buenos
Aires (Argentina – 1987) - com a
participação de 1 milhão de jovens;
em Santiago de Compostela (Espanha
– 1989) - 600 mil; em Czestochowa
(Polônia – 1991) - 1,5 milhão; em
Denver (Estados Unidos – 1993) - 500
mil; em Manila (Filipinas – 1995) – 4
milhões; em Paris (França -1997) – 1
milhão; em Roma (Itália – 2000) – 2
milhões, em Toronto (Canadá – 2002)
– 800 mil; em Colônia (Alemanha –
2005) – 1 milhão; em Sidney
(Austrália – 2008) – 500 mil; e em
Madri (Espanha – 2011) – 2 milhões.
Além do fato de estar em outro país,
com seus encantos turísticos, a
participação na Jornada requer um
corpo preparado para a peregrinação
e um coração aberto para as
maravilhas que Deus tem reservado
para cada um. São catequeses,
testemunhos, partilhas, exemplos de
amor ao próximo e à Igreja, festivais
de música e atividades culturais.
Enfim, um encontro de corações que
creem, movidos pela mesma
esperança de que a fraternidade na
diversidade é possível.
Fonte: www.rio2013.com

Semana Missionária na Diocese de Amparo
Em preparação para a XXVIII Jornada
Mundial da Juventude, que em 2013
será realizada no Brasil, a Diocese de
Amparo organizará a "Semana
Missionária", acolhendo jovens de
diversas nacionalidades para um
tempo de convivência com os jovens
brasileiros. A "Semana Missionária",
ou "pré-jornada", tornou-se
mundialmente conhecida, quando em
1997 a França, país sede da Jornada
n a q u e l e a n o, d e c i d i u i n ova r,
antecipando o encontro entre os
jovens estrangeiros, o que
promoveria maior difusão do Espírito
da Jornada e a comunhão dos jovens
com a Igreja, a Semana Missionária

em nossa Diocese tem por objetivo
d e s e nvo l ve r e n t r e o s j ove n s
atividades culturais,visitas históricas,
como também, tempo de oração e
celebração nos Santuários que
denotam a identidade religiosa local,
proporcionando aquilo que toda
Jornada Mundial tem por intuito: um
Encontro pessoal com Cristo.
A Semana Missionária em nossa
Diocese acontecerá de 16 à 20 de
Julho de 2013, caracterizando a
preparação para o encontro com o
Papa Bento XVI. Em função disso, foi
criada uma comissão organizadora
que tem por integrantes os padres,
Carlos Roberto Panasolo, Alexandre

Pereira, Anderson Frezzato, Cândido
Eduardo da Costa, Cristiano Piva
Oshiro, Francis Tadeu de Oliveira
Mistrelli, Milton Modesto, Sidney Wilson
Basaglia, Tarlei Navarro Pádua Souza,
Ademir Bernardelli, Wellington Gustavo
de Souza e o seminarista Carlos
Roberto de Oliveira, juntamente com o
Setor Juventude de Amparo.
Este é um tempo muito rico e oportuno
para a Nova Evangelização em nossa
Diocese, por isso todo esforço faz-se
necessário para que a juventude
possa despertar cada vez mais o Amor
à Cristo e à Igreja que é Dele, uma vez
que "a Igreja será jovem, quando o
jovem for Igreja!”

Hugo Pelegrini
FONE: 3863-4751
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(manjericão). Eles ficam a maior
parte do tempo nas telinhas de seus
celulares e não participam das
conversas. Minhas noras e netas só
falam de dietas e regimes e olham
com pouco caso para o manjar branco
e o pudim de leite condensado que eu
sempre preparei com o maior carinho.
Chega! A partir deste ano vou passar
as festas em uma estação de águas.

Contei essa história para falar sobre o
Advento. Se o Natal se resumir a uma
festa pagã de presentes, comidas e
bebidas, as novas gerações estarão
condenadas a repetir as mesmas
experiências emocionais dessa senhora.
Para se preservar disso nós, que somos
católicos, temos a liturgia do Advento
que nos impulsiona a reviver alguns dos
valores essenciais cristãos, como a
alegria, a esperança, a pobreza e a
conversão. Portanto, não estamos
diante de algo irreal e passado, mas
diante de uma realidade concreta e
atual. O tempo do Advento é tempo de
esperança porque Cristo é a nossa
esperança; esperança na renovação de
todas as coisas, na libertação das nossas
misérias, pecados, fraquezas e na vida
eterna, esperança que nos forma na
paciência diante das dificuldades e
tribulações da vida.

RECEITA DE NATAL
(adaptação de poema de Carlos
Drummond de Andrade)
Para você ganhar um belíssimo Natal
cor do arco-íris, ou da cor da sua
paz,
Natal sem comparação com todo o
tempo já vivido
(mal vivido talvez ou sem sentido)
para você ganhar um Natal
não apenas pintado de novo,
remendado às carreiras,
mas novo nas sementinhas do vir-aser novo
até no coração das coisas menos
percebidas
(a começar pelo seu interior)
novo, espontâneo, que de tão
perfeito nem se nota,
mas com ele se come, se passeia,
se ama, se compreende, se trabalha,
você não precisa beber champanha
ou qualquer outra birita,
não precisa expedir nem receber
mensagens (planta recebe
mensagens? Passa e-mails?)
Não precisa fazer lista de boas
intenções para arquivá-las na gaveta.
Não precisa chorar arrependido
pelas besteiras consumadas
nem parvamente acreditar
que por decreto de esperança
a partir de janeiro as coisas mudem
e seja tudo claridade, recompensa,
justiça entre os homens e as nações,
liberdade com cheiro e gosto de pão
matinal,direitos respeitados,
começando pelo direito augusto de
viver.
Para ganhar um Natal que mereça
este nome, você, meu caro, tem de
merecê-lo, tem de fazê-lo novo, eu
sei que não é fácil, mas tente,
experimente, consciente.
É dentro de você que o Natal
cochila e espera desde sempre.

Um santo e feliz Natal a todos os
nossos leitores.

PASTORAL DO DÍZIMO:
A partir de dezembro, a Pastoral do Dízimo estará promovendo um recadastramento de todos os
dizimistas da Paróquia. Cada dizimista receberá um novo número e um um envelope de controle com
doze envelopes para serem utilizados durante o ano de 2013 no lugar no carnê. Para atualizar seus
dados e ter mais informações, por favor procure a secretaria paroquial ou o Plantão do Dízimo.
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Por Padre Pires
Certa vez li numa revisa o depoimento
de uma senhora sobre o Natal. Ela
contou ter reunido seus familiares
(ela era viúva) e comunicou a eles que
não mais participaria das festas de
final de ano. Que nos outros
momentos ela estava disponível para
comemorações e encontros mas, a
partir daquele ano, ela ia viajar por
volta do dia 20 de dezembro e só
retornaria depois do dia 1 de janeiro.
Ela alegou o seguinte: O Natal sempre
foi na sua vida uma festa de
surpresas, alegrias e família reunida.
Com o passar dos anos ela foi
perdendo marido, irmãos, cunhados e
cunhadas e o Natal passou a ser para
ela principalmente uma festa de
ausências. “Lembro que meu marido
gostava do pernil sequinho e não
ligava pro tender com frutas, lembro
que a minha irmã Marisa sempre
trazia um maço de cravos, lembro que
o meu cunhado Cláudio todas vez que
eu dizia que tinha pavê ele já
respondia "e prá comê? Tem”.
E as crianças? Era encantador ver os
olhos brilhando quando elas abriam
os presentes, as risadas na hora do
amigo secreto, a desenvoltura do tio
Armando quando se vestia de Papai
Noel e eu afoita entre a sala e a
cozinha, atenta para que minha prima
Ana não bebesse vinho demais antes
que acabasse de fritar as rabanadas.
E hoje? Ainda tem essas reuniões das
quais estou me despedindo mas o
encanto se foi. Mais da metade dos de
minha geração morreram. Presentes,
que eram alegria, viraram problemas
porque todos têm de tudo e os meus
netos aproveitam essa época só para
pedir troca de celulares. Da minha
comida as crianças e os jovens não
gostam porque tem cheiro verde e um
“mato equisito” nos molhos
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Ano da Fé: Celebrar a Alegria de Crer
Somos chamados a proclamar na força
do Espírito Santo, a alegria de
acreditar, de crer em Deus que se
manifestou em Jesus Cristo seu Filho.
O Papa Bento XVI convida-nos a viver o
Ano da Fé que irá de 11.10.2012
(aniversário da abertura do Concílio
Vaticano II) até 24.11.2013, festa de
Cristo Rei do universo. A fé é questão
central para o cristianismo. A pergunta
sobre Deus se coloca juntamente com a
questão da fé: O que é crer em Deus e ter
fé hoje?
Estamos num tempo em que as pessoas
tendem a viver como se Deus não
existisse. O consumismo e hedonismo

são alimentados pelo dinheiro, elevado a
valor supremo, tomando o lugar de
Deus. Não se adora mais o bezerro de
ouro (quer-se o fim das religiões), mas o
ouro do bezerro.
Por isso é bem-vindo este Ano da Fé, para
tirar o cansaço da fé. É um convite para
refletir, confessar, celebrar e testemunhar
a fé, buscando a conversão, o encontro
pessoal com Jesus Cristo, para sermos
discípulos e missionários.
O Ano da Fé quer satisfazer “a
necessidade de redescobrir o caminho
da fé para fazer brilhar, com evidência
sempre maior, a alegria e o renovado
entusiasmo do encontro com Cristo.”

(Bento XVI, in Porta Fidei n. 2).
Nossa Diocese por iniciativa do
Presbitério, apoiada pelo Conselho
Diocesano de Pastoral, decidiu
comemorar o Ano da Fé colocando à
disposição de todos esta preciosa
síntese de nossa fé publicada pela
conferência dos Bispos do Brasil. É uma
iniciativa de semear as pequenas
sementes que, regadas pela graça de
Deus, favorecerão as grandes árvores
do testemunho da fé em nosso meio.
Deus abençoe a todos com a bênção da
saúde e da fé.
+Dom Pedro Carlos Cipolini
Bispo Diocesano de Amparo

Crisma: Aconteceu na Paróquia
No dia 18 de novembro
de 2012 (domingo), 33
jovens que iniciaram
sua preparação para
Crisma em março deste
mesmo ano receberam
o Sacramento da
Confirmação na igreja
Matriz Santo Antônio. A
cerimônia ocorreu
durante a missa
dominical irradiada às
9:00 horas com a
presença do nosso
bispo diocesano Dom
Pedro Carlos Cipolini.

Atendimento

Avisos

Padre Edson Andretta:

Secretaria Paroquial:

Missas de Natal e Ano Novo:

Quarta-feira:
14:00 às 16:00 h
Sábado:
9:00 às 12:00 h

Segunda a sexta-feira:
8:30 às 11:00 h
12:30 às 17:00 h
Sábado: 8:00 às 12 h

Dia 24: 20 horas
Dia 25: 9:00 e 19 horas
Dia 31: 20 horas
Dia 01: 9:00 e 19 horas
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Com Jesus, nosso Caminho, caminhemos no Amor
N o e n c e r ra m e n t o d o E n c o n t r o
Paroquial que tivemos em agosto,
dirigi uma exortação a todos que ali
estavam presentes. O objetivo era
oferecer uma mística que pudesse
ajudar em nossa vida paroquial. Como
essa exortação não foi publicada, eu
retomo aqui alguns pontos que
considero importantes para nós e que
possam servir, em 2013, como um
caminho por onde seguramente
possamos andar.
Em 2013, no Ano da Fé, temos um
longo caminho para seguir e queremos
segui-lo no Caminho, que é Jesus, que
nos amou e se entregou por nós. Temos
tanto para fazer por Ele, mas sem Ele
nada poderemos fazer. O mais
importante nem é o que se faz, mas
com qual espírito se faz. Tudo
queremos fazer por amor, com amor e
no amor. O amor é o testemunho mais
forte e convincente que podemos
manifestar a um mundo egoísta,
mesquinho e violento.
Penso que a Paróquia Santo Antônio
pode manifestar esse amor com três
atitudes: como fraternidade, como
acolhida e como comunidade.
Fraternidade, acolhida e comunidade.
Três revelações do amor. Sem
fraternidade, sem acolhida e sem
comunidade nada do que fizermos
revelará o amor do Senhor.
Na fraternidade, olhe o outro como
irmão e irmã. Não olhe o outro como

estranho e nem com indiferença. Não
passe ao seu redor sem cumprimentálo. Não vá embora sem despedir-se.
Queiramos bem uns aos outros.
Aprendamos a nos estimarmos de
verdade.
Na acolhida, sejamos compreensivos
uns para com os outros. Sem espírito
de dominar, de impor, mas somente de
querer o bem. Sejamos
misericordiosos, perdoando-nos uns
aos outros. Não guardemos mágoas,
rancores, ressentimentos. A mágoa, o
rancor e o ressentimento sufocam o
amor no nosso coração. Sejamos mais
prontos para escutar do que para falar.

Na comunidade, valorizemos o
encontro, o estar juntos, o rezar
juntos. Partilhemos nossa vida, nosso
tempo, nossa casa. Ouse convidar os
irmãos e irmãs para partilhar uma
refeição na sua casa. Somos todos
irmãos e irmãs.
Queremos ser uma Paróquia jovem,
como um estado de espírito! Sejamos
pessoas apaixonadas pelas coisas de
Deus e da Igreja. Sejamos pessoas
com desejo de viver coisas novas.
Sejamos pessoas que procuram fazer
tudo belo e bonito. Não percamos o
encantamento pela vida, olhando mais
para o futuro do que para o passado.
Sejamos agradecidos por todos os
irmãos e irmãs que nos precederam na
fé e nos legaram tudo que temos em
nossa Paróquia. Tanto esforço, tanta
luta, tanta dedicação... Mas por tudo
isso, sigamos em frente. Vivamos o
desafio do tempo presente que o
Senhor coloca todo dia para nós. Hoje
cabe a cada um de nós ser a Igreja do
Senhor. E ele está e estará conosco.
Permaneçamos nele, no Amor.
Já no final deste ano, entrando no
tempo do Advento que nos prepara
para o Natal de Jesus, agradeço a todos
vocês pela acolhida, amizade e
disponibilidade. Que Maria, nossa mãe
querida, ensine-nos a sermos servos
humildes e a dizer a cada dia o nosso
sim.
Pe. Edson Luis Andretta

“estrondo” da Páscoa, que “ecoou”
pelo mundo afora e para todos os
tempos, continua “ecoando”
(vibrando) hoje em nossas
celebrações.
Liturgia é a ação do Povo de Deus,
reunido em Jesus Cristo, na comunhão
do Espírito Santo. É sempre uma

celebração de Mistério Pascal, isto é,
passagem da morte para vida, através
de sinais, gestos e palavras. A liturgia é
ação de Cristo na Igreja,
principalmente através da celebração
da Eucaristia.
A Catequese Litúrgica, através de 52
folhetos, distribuídos todos os
domingos, é uma formação sobre a
celebração da Eucaristia. Seu objetivo
é que todos possamos compreender
melhor a Missa que celebramos,
descobrindo sentidos e significados.
Com isso, poderemos estar mais
atentos ao mistério que celebramos,
participando com mais coração e
unção, colocando nosso olhar no que é
essencial.

Catequese Litúrgica

Expediente

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.
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Com o 1º domingo do Advento,
estamos iniciando em nossa Paróquia
um Projeto chamado “Catequese
Litúrgica”. O que é isso?
A palavra “catequese” é uma palavra
de origem grega: katá (a partir de) +
echos (voz, fala, eco), resultando:
kat'echesis. Todos sabemos o que é um
“eco” e o que significa “ecoar”... Por
dentro da palavra “catequese” se
esconde o “ecoar de algo”. Este “algo”,
na nossa tradição cristã, é a Palavra
divina que “ecoou” em nosso mundo na
pessoa de Jesus Cristo... E continua
“ecoando” aos nossos ouvidos nas
c e l e b ra ç õ e s l i t ú r g i c a s , q u a n d o
fazemos memória do mistério pascal,
principalmente na Eucaristia... O
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