Luto por Santa Maria

Pensando nos Jovens

Neste último fim de semana em que
trabalhávamos nesta edição do
nosso informativo cuja juventude é
um dos temas principais, uma triste
tragédia ocorreu em Santa Maria no
Rio Grande do Sul comovendo e
mobilizando todo o Brasil e o mundo.
Sei que não há palavras para
consolar aqueles que
sobreviveram, familiares e amigos
que perderam entes queridos, na
grande maioria jovens. Mesmo
assim, gostaria de publicar uma
mensagem e imagem que recebi.
Elas foram publicadas na internet
nesta segunda-feira e representam
bem este momento tão triste.

"Hoje o Patrão Velho resolveu deixar
o céu um pouco mais gaudério...
Levou uma gurizada pra matear com
ele e deixou a nossa Querência
tapada de tristeza e dor.
Patrão Velho esperamos que esta
gurizada tão faceira e cheia de sonhos
alegre teus pagos e que eles
encontrem no aconchego do teu
poncho luz e paz.
Guarde-os contigo para que muito
em breve o céu vire um Fandango de
Galpão e não te esqueças de amparar
aqueles que aqui ficaram sofrendo
por ter de matear sozinhos..."
Hoje mais estrelas encantarão nossa
noite!!”

Campanha da Fraternidade 2013: “Fraternidade e Juventude”
A Campanha da Fraternidade
(CF)deste ano será lançada no dia 13
de fevereiro, quarta-feira de Cinzas.
Esse ano o tema será “Fraternidade
e Juventude” e o lema “Eis-me aqui,
envia-me!” (Is 6,8).
Após 21 anos da Campanha da
Fraternidade de 1992, que abordou
como tema central a juventude, a CF
2013, na sua 50ª edição, terá a
mesma temática. A acolhida da
temática “juventude” tem como
objetivo ter mais um elemento além
da Jornada Mundial da Juventude
(JMJ) para fortalecer o desejo de
evangelização dos jovens.
O objetivo geral da CF é acolher os
jovens no contexto de mudança de
época, propiciando caminhos para

seu protagonismo no seguimento
de Jesus Cristo, na vivência eclesial
e na construção de uma sociedade
fraterna, fundamentada na cultura
da vida, da justiça e da paz.
“Dentro do sentido da palavra
'acolher' está o valorizar, o respeitar
o jovem que vive nesta situação de
mudança de época e isso não pode
s e r e s q u e c i d o ”, d e s t a c o u o
presidente da Comissão da CNBB.
Na nossa diocese a preparação para
CF começou no dia 22 de janeiro
com um encontro realizado na
Paróquia de Sant´Ana em Pedreira
pela Coordenação Diocesana de
Pastoral e a Equipe Diocesana da
Campanha da Fraternidade.
Fontes: CNBB/Diocese de Amparo

Por Padre Pires
Quando eu era criança não via a
hora de ficar jovem, quando eu era
jovem não via a hora de ficar
adulto, quando eu fiquei adulto
preocupava-me em não envelhecer
depressa e agora que sou velho (62
anos) tenho saudades da minha
infância e da minha juventude. É a
ciranda da vida.
Uma das coisas mais comuns na
minha roda de amigos e parentes
é criticar a juventude de hoje. No
nosso tempo tudo era melhor,
dizem, as músicas, as roupas, os
costumes e tal. Eu não concordo.
Na verdade eu tenho inveja das
crianças e dos jovens de hoje e
explico por que.
Na minha infância a gente
apanhava, tudo era pecado, fazia
mal ou era proibido. Na escola a
gente não podia comprar as coisas
que precisava e tinha que ser “da
caixa” e na hora do recreio davam
um leite fedido para gente beber.
Pão com mortadela ou com ovo era
coisa de rico.
Quando eu era jovem a gente não tinha
dinheiro para nada e só tinha de
trabalhar. Ia à praça ou ao cinema e no
máximo comprava bala chita ou dividia
uma garrafa de guaraná com os amigos.
Roupa nova e sapato uma vez por ano e
olha lá. Como eu era o filho mais velho
não tinha de usar roupas usadas que iam
para os coitados dos meus irmãos
quando não serviam mais para mim.
Hoje as crianças recebem tudo na
escola, os pais são mais compreensivos
com as necessidades e o

desenvolvimento dos filhos e os jovens
gozam de recursos e facilidades
inimagináveis no nosso tempo.
Quanto às crises que vivemos eu creio
que ela não atingiu apenas jovens e
crianças, mas todas as famílias.
Vivemos transformações brutais, pois
nascemos numa “Itapira Medieval”,
crescemos na era da industrialização
e ficamos jovens na modernidade. É
muito para uma vida.
Mas todas as experiências ruins que
vivi como criança e jovem não me
tornaram amargurado, mas me
ajudam a entender e olhar a
juventude com generosidade e
confiança. Eu também ouvi jovem
guarda, Beatles e tropicália e com
isso irritava os mais velhos. Eu
também usei calça boca de sino
que meus pais diziam ser ridícula
(hoje eu também acho), eu
também usei cabelos compridos
para desespero da minha avó.
Hoje eu entendo que são atitudes
para pessoas que querem se
firmar e por isso eu aprendi a não
implicar com piercings, tatuagens,
cabelos cor de abóbora, músicas
que me soam esquisitas e tais.
Eu também não me conformava com
o sistema, acreditava (e ainda
acredito) no socialismo, era contra a
ditadura militar e fui um grande
entusiasta do Concílio Vaticano II
que arejou a nossa Igreja tornandoa mais sintonizada com nossos
anseios e nossas realidades.
Esse ano a juventude merece uma
atenção especial com a realização
do Encontro Mundial da Juventude

que acontecerá no Rio de Janeiro.
Até o nosso querido papa Bento
XVI vai estar presente. Toda a
Igreja do Brasil está se
preparando para este
acontecimento com uma série de
eventos nas paróquias e
dioceses.
Então eu escrevo estas linhas
para convidar todos os
paroquianos de Santo Antônio a
lançarem um olhar generoso e
confiante nos nossos jovens.
Mesmo quando eles estão
t r i l h a n d o s e n d a s o b s c u ra s e
incompreensíveis não deixemos
de amá-los e respeitá-los no seu
modo de ser.
Dizem que um dos fatores que
levam jovens para drogas e
criminalidade é muitas vezes a
falta de espaço para se reunirem e
gastarem suas energias em coisas
mais produtivas. Que abramos as
portas do coração e de nossas
igrejas para que os jovens possam
se encontrar, cantar suas músicas,
divertirem-se com seus jogos,
falarem abertamente de suas
alegrias e tristezas, angústias e
esperanças. Quanto nos sentirmos
impotentes e perplexos perante
algumas de suas atitudes que não
entendemos a melhor coisa que
podemos fazer, em vez de falar
mal, é rezar por eles. Muitos
idosos, principalmente da mídia,
em vez de ficarem gastando
tempo e dinheiro procurando uma
juventude artificial fariam melhor
amando os jovens de verdade.

Mensagem para o 47º Dia Mundial das Comunicações Sociais

Pós-Encontro
O que é o Pós-Encontro? É um
encontro mensal que deseja ajudar às
pessoas a aprofundarem e a
crescerem na fé, na vida conjugal, na
vida familiar, como também, através
do convívio fraterno, criar o desejo de
uma colaboração mais eficaz na
Paróquia. Ainda que esses Encontros

sejam realizados por casais que
participaram do Encontro de Casais
com Cristo, os encontros são abertos
para todos aqueles que desejam
crescer. Além disso, nos encontros
não são tratados somente assuntos
de fé, mas também da vida familiar,
da educação dos filhos, das questões

d e s a ú d e e b e m - e s t a r, e t c .
Na Paróquia Santo Antônio os
encontros acontecem sempre na
2ª terça-feira do mês, logo após a
missa das 19h30, no espaço do
nosso Centro de Pastoral.
Devido ao Carnaval em fevereiro, os
encontros iniciarão no mês de março.

Hugo Pelegrini
FONE: 3863-4751

HIDRÁULICA E ELÉTRICA

CALHAS - RUFOS - CONDUTORES - COIFAS

www.calhasjhp.com.br
Paróquia Santo Antônio

de fé; novos espaços de evangelização”, a
mensagem faz uma reflexão sobre a
contribuição das redes sociais para a
evangelização, num momento em que a
Igreja utiliza as novas mídias sociais para
levar a Palavra de Deus a todos os católicos.
Na Mensagem do Papa para JMJ Rio2013, o
Papa já tinha evidenciado a importância das
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redes sociais e das relações interpessoais:
“Estamos passando por um período histórico muito
particular:oprogressotécniconosdeuoportunidades
inéditas de interação entre os homens e entre os
povos, mas a globalização destas relações só será
positiva e fará crescer o mundo em humanidade se
estiver fundada não sobre o materialismo, mas sobre
o amor, a única realidade capaz de encher o coração
decadaumeuniraspessoas".
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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

No dia 24 de janeiro, em que a Igreja
Católica comemora o Dia de São
Francisco de Sales, foi divulgada a
mensagem do Papa Bento XVI para o
47º Dia Mundial das Comunicações
Sociais, celebrado anualmente na
Solenidade da Ascensão do Senhor. Com
o tema “Redes sociais: portais de verdade e

www.ceramicaformigari.com - Fone: 3863.1012
2

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 - 27 - Ano 6 - Fev/2013

Agenda: Fevereiro e Março
FEVEREIRO:
02/02 - Festa do Menino Jesus de
Praga - Procissão e Missa - 19 horas
03/02 - Missa - Bênção da Garganta
7:00 h - Com. Imaculada Conceição
9 e 19 horas - Matriz Santo Antônio
09/02 - Encerramento das inscrições
para Crisma e Perseverança
13/02 - Quarta-feira de Cinzas - Missa
15:00 e 19:30 horas - Matriz Santo
Antônio
19/02 - Início da Catequese de
Crisma e Perseverança
19/02 - Reunião do CPP - 20:15 h
Centro Pastoral
23/03 - Romaria à Aparecida - Terço

dos Homens - 14 h - Centro Pastoral
MARÇO:
07/03 - Celebração da Penitência Confissões - 19:30 h - Matriz Santo
Antônio
09/03 - Início da inscrição para
Catequese 1ª Eucaristia
23/03 - Preparação de pais e
padrinhos de batismo - 20:15 h Centro Pastoral
SEMANA SANTA:
24/03 - Domingo de Ramos
Missa e Bênção dos Ramos - 9:00 h
Missa - 19:00 h
Matriz Santo Antônio

28/03 - Quinta-feira Santa
Missa e Bênção dos Santos Óleos
9:00 horas - Catedral de Amparo
Missa da Ceia do Senhor - Lava-pés
19:30h - Matriz Santo Antônio
29/03 - Sexta-feira Santa
Celebração da Paixão do Senhor 15 horas - Matriz Santo Antônio
30/03 - Sábado - Vigília Pascal
20 horas - Matriz Santo Antônio
31/03 - Domingo de Páscoa
Missa - 6:00 h - Matriz Nossa
Senhora da Penha
Missa - 9:00 e 19:00 horas
Batizados - 10:15 h
Matriz Santo Antônio

Diocese de Amparo inicia o ano com 4 novos padres
Durante o mês de dezembro e
início de janeiro, nossa diocese
ganhou quatro novos padres. Os
diáconos André Luiz Rossi, Bruno
Pereira Gandolphi, Eder Pradella
de Oliveira e Flávio Ferreira da
Silva terminaram a faculdade de
Te o l o g i a n a P o n t i f í c i a
Universidade Católica de
Campinas e o processo de
formação no Seminário São José
e m Pe d r e i ra . A p ó s a n o s d e
preparação para o Presbiterado
eles receberam o segundo grau do

sacramento da Ordem e tornaramse presbíteros (padres).
O primeiro a ser ordenado foi o Padre
Eder na Matriz Santana de Pedreira
no dia 08 de dezembro. Depois foi o
Padre Bruno em Jaguariúna no dia 12
de dezembro na Matriz Santa Maria.
No dia 28 de dezembro em Mogi
Mirim na Matriz São José foi
ordenado o Padre André e por fim no
dia 03 de janeiro também em Mogi
Mirim, mas na Matriz Santa Cruz, foi
ordenado o Padre Flávio. Em todas as
ordenações a presença de fiéis e

padres foi numerosa, demonstrando
o carinho das pessoas pelos novos
padres e a acolhida do presbitério os
novos irmãos presbíteros.
Os novos padres continuam nas
Paróquias que estavam como
diáconos, a saber: Pe. André na
Paróquia Nossa Senhora do Rosário
em Serra Negra; Pe. Bruno na
Paróquia Beata Ir. Dulce em
Jaguariúna; Pe. Eder na Paróquia
Santana em Pedreira e Pe. Flávio na
Paróquia Santa Cruz em Mogi Mirim.
Fonte: Diocese de Amparo

Avisos

Atendimento
Padre Edson Andretta:

Secretaria Paroquial:

Quarta-feira de Cinzas - Missa:

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 13/02
15:00 e 19:30 horas
na Igreja Matriz Santo Antônio

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
“Amai-vos uns aos outros.”

Tudo por amor, com amor e no amor
Ser católico é um modo de ser cristão.
O termo “católico” é de origem grega e
significa “universal”. Ou seja, a Igreja é
“Católica” porque é enviada por Jesus
Cristo a todas as pessoas, sem
exceção, mas também é “Católica”
porque está aberta para acolher a
todas as pessoas, recebendo-as pela fé
e pelo sacramento do Batismo.
Mas nem todos os cristãos são
“católicos”. Muitos seguem a Cristo – e
por isso são também cristãos -, mas
não estão em comunhão com a Igreja
Católica, como é o caso das igrejas
protestantes, em suas várias
denominações, desde as mais antigas
até às recentes igrejas evangélicas.
É de se lamentar essa divisão na
única Igreja de Jesus Cristo. Essa
divisão não responde ao desejo de
Jesus Cristo quando, orando ao Pai,
pediu: “Que todos sejam um, como
tu, Pai, estás em mim, e eu em ti. Eu
lhes dei a glória que tu me deste,
para que eles sejam um, como nós
somos um: eu neles, e tu em mim,
para que sejam perfeitamente
u n i d o s . . .” ( J o 1 7 , 2 1 - 2 3 ) .
O que causou essa divisão? Se é
verdade que existiram circunstâncias

históricas para que a Igreja, Corpo do
Senhor, fosse dilacerada, certamente
isso não teria acontecido se nós,
cristãos, tivéssemos aprendido a viver
o mandamento do Senhor: “Eu vos dou
um novo mandamento: amai-vos uns
aos outros. Como eu vos amei, assim
também vós deveis amar-vos uns aos
outros. Nisto conhecerão todos que
sois os meus discípulos: se vos
amardes uns aos outros” (Jo 13,34s).
A condição da unidade é o amor. Os
casais compreendem muito bem isso,
pois o matrimônio é exatamente esse
sinal do amor entre Cristo e a Igreja,
amor que faz ser um só. Nossa
Paróquia é o espaço sagrado que o

Senhor coloca em nossas vidas para a
gente aprender a amar como Ele nos
amou. Quando fazemos “tudo por
amor”, nós não viremos à Missa por
obrigação (risquemos essa palavra do
nosso vocabulário religioso!) ou para
cumprir um preceito, mas por amor
Àquele que nos amou primeiro e por
amor aos meus irmãos e irmãs que se
deliciam com a minha presença. Tudo
será feito por amor: todo trabalho,
toda oração, toda leitura, todo canto,
toda resposta, toda acolhida, todo
abraço, toda oferta, todo olhar...
Estamos na vida para aprender a
amar. Decidamos não fazer nada na
vida a não ser fazer “com amor”. O
amor é o divino tempero que dá sabor
à nossa vida pessoal e à nossa vida
paroquial. Mas não basta fazer tudo
“por amor” ou fazer tudo “com amor”.
É necessário ainda fazer tudo “no
a m o r ”. É n e c e s s á r i o e s t a r
mergulhado no amor, amor que é o
próprio Deus. Como disse São Paulo:
“Nele vivemos, nos movemos e
existimos” (At 17,28). Se não
permanecermos nele não
a p r e n d e r e m o s a a m a r.
Pe. Edson Luis Andretta

comum para as celebrações da
Paróquia, a ser concluído até o
Advento de 2013”.
Estamos trabalhando neste projeto.
Depois de reunir os grupos de cantos
que animam nossas Eucaristias, será
apresentado até a Páscoa (final de
março), uma proposta de repertório
com cantos para todo o Ano Litúrgico e
as diversas partes da Missa. Depois

dessa primeira etapa, uma segunda
etapa será recolher e incorporar as
contribuições dos grupos à proposta
apresentada. A terceira etapa será
organizar as partituras para os grupos
de cantos, o que é bastante trabalhoso!
Uma quarta etapa será gravar todos os
cantos para que todos os grupos,
comunidades e pessoas interessadas
possam ter acesso a eles. Enquanto
isso, também se pode imprimir os
cantos e as partituras. Uma última
etapa será um tempo necessário para
os grupos assimilarem o novo
repertóri o através de ensai os.
Estamos todos trabalhando para
tornar nossas celebrações mais
b e l a s , o ra n t e s e l i t ú r g i c a s . A
comunidade paroquial pode ajudar
muito nesse processo com suas
orações, pedindo a Deus que dê a
todos aqueles que estão se
dedicando a este projeto muita
abertura, ousadia e determinação.

Os Cantos na Missa
Os cantos na Missa não são para
animar a comunidade ou para
preencher o tempo. Eles são para
a j u d a r a a s s e m b l e i a a r e z a r,
ajudando-a a entrar no Mistério
Pascal de Cristo que está celebrando.
O canto manifesta a Deus o nosso
l o u v o r, a n o s s a g r a t i d ã o .
Não são todos os cantos que servem
para a celebração. Existem cantos
próprios que são chamados "Cantos
Litúrgicos", que são feitos
especialmente para a Missa. O canto
também nos coloca no espírito do
Tempo Litúrgico (Advento, Natal,
Quaresma, Páscoa, Tempo Comum)
e no momento do rito que estamos
celebrando (Entrada, Ato
Penitencial, Santo, Comunhão, etc.)
Desejando que nossas Eucaristias
sejam orantes e que os cantos nos
ajudem a entrar no Mistério celebrado,
a Paróquia Santo Antônio tem um
projeto de “elaborar um livro de canto

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

