As 12 Promessas do Sagrado Coração de Jesus

Santo Antônio de Pádua

Por Padre Pires
Quando eu era criança lembro que
minha avó, toda primeira sexta-feira
do mês, acendia uma lamparina que
era constituída de um copo com uma
parte de água e outra menor com
óleo. Neste óleo boiava uma cortiça
com um pavio que sustentava a
pequena chama. Quando eu
perguntava a razão deste costume ela
dizia que era para o Coração de Jesus.
A humanidade sempre identificou no
coração a sede dos sentimentos
humanos (“O homem bom tira coisas
boas do bom tesouro do seu coração,
mas o homem mau tira do seu coisas
más, porque a boca fala daquilo de
que o coração está cheio. Lc 6,45).
S e n o N ATA L e n a P Á S C O A
celebramos o nascimento e a vitória
de Cristo sobre a morte, em CORPUS
CHRISTI celebramos sua presença
entre nós na Eucaristia, na Festa de
CRISTO REI seu poder e sua glória e
na Festa do CORAÇÃO DE JESUS
celebramos sua misericórdia e seu
amor pela humanidade, na figura do
Bom Pastor. Esta é uma FESTA
MÓVEL, pois a cada ano ela é
celebrada num dia diferente, ou seja,
na segunda Sexta-feira após a festa
de Corpus Christi. Esta devoção
também é cultivada pelos cristãos
toda primeira Sexta-feira de cada
mês.
A origem deste culto se deve a Santa
Margarida Maria de Alacoque, uma
religiosa que teve extraordinárias
revelações por parte de Jesus Cristo,
que a incumbiu pessoalmente de
divulgar e propagar no mundo esta
devoção. O papa Clemente XIII, em

Por Reginaldo Grilo (Seminarista)
O nome original de Santo Antônio
era Fernando de Bulhões. Ele nasceu
em 1195, em Lisboa, numa família
nobre e rica. Educado em Coimbra,
tornou-se membro da Ordem de
Santo Agostinho e foi ordenado
sacerdote aos 25 anos. Nesse tempo,
a fama de Francisco de Assis já
percorria Portugal.
Em 1220, a chegada a Coimbra das
relíquias de cinco mártires
franciscanos mortos no Marrocos
levou o jovem a entrar para a ordem
dos franciscanos. Ele adotou o nome
de Antônio e partiu para o Marrocos.
Contudo, mal chegou ao país, ficou
doente e teve que retornar a Europa.
Desejoso de conhecer Francisco de
Assis foi à Itália. Depois do encontro,
foi designado para lecionar teologia
aos frades de Bolonha e com apenas
vinte e seis anos de idade, foi eleito
provincial dos franciscanos do norte
da Itália. Antônio aceitou o cargo,
mas nele não permaneceu, pois sua
vontade era pregar pelas vilas e
cidades, atendendo aos necessitados.
Assim percorreu várias regiões da
Itália e do sul da França.
Antônio morreu em 13 de junho de
1231, nos arredores de Pádua, na
Itália, com apenas trinta e seis anos
de idade. Ali foi sepultado numa
basílica que se tornou lugar de
peregrinação. Ele foi canonizado no
ano seguinte pelo papa Gregório IX.
São milhares os relatos de milagres,
como a pregação aos peixes, e graças
alcançadas rogando seu nome.
Padroeiro de Pádua e de Lisboa, ele é
venerado por ajudar a arranjar
casamentos e encontrar coisas

1765, introduziu solenemente no
calendário católico esta festa com
orações e leituras próprias.

Através dessa mulher santificada
Jesus deixou doze grandes
promessas às pessoas que,
aproveitando-se da Sua Divina
Misericórdia, participassem das
comunhões reparadoras das
primeiras sextas-feiras. Disse Ele,
numa dessas ocasiões a Santa
Margarida Maria: "Prometo-te, pela
Minha excessiva misericórdia e pelo
amor todo-poderoso do meu
Coração, conceder a todos os que
comungarem nas primeiras sextasfeiras de nove meses consecutivos, a
graça da penitência final; não
morrerão em minha inimizade, nem
sem receberem os sacramentos, e
Meu Divino Coração lhes será seguro
refúgio nessa última hora".

AS 12 PROMESSAS DO SAGRADO
CORAÇÃO DE JESUS
1.
Dar-lhes-ei todas as graças
necessárias ao seu estado de vida.
2.
Estabelecerei a paz nas suas
famílias.
3.
Abençoarei os lares onde for
exposta e honrada a imagem do Meu
Sagrado Coração.
4.
Hei-de consolá-los em todas as
dificuldades.
5. Serei o seu refúgio durante a vida
e em especial na hora da morte.
6. Derramarei bênçãos abundantes
s o b r e t o d o s o s s e u s
empreendimentos.
7.
Os pecadores encontrarão no
Meu Sagrado Coração uma fonte e
um oceano sem fim de Misericórdia.
8.
As almas tíbias tornar-se-ão
fervorosas.
9. As almas fervorosas ascenderão
rapidamente a um estado de grande
perfeição.
10. Darei aos sacerdotes o poder de
tocarem os corações mais
empedernidos.
11. Aqueles que propagarem esta
devoção terão os seus nomes escritos
no Meu Sagrado Coração e d’Ele
nunca serão apagados.
12.
Prometo-vos, no excesso de
Misericórdia do Meu Coração, que o
Meu Amor Todo-Poderoso concederá,
a todos aqueles que comungarem na
Primeira Sexta-Feira de nove meses
seguidos, a graça da penitência final;
não morrerão no Meu desagrado nem
sem receberem os Sacramentos: o
Meu Divino Coração será o seu
refúgio de salvação nesse derradeiro
momento.

Novo Logotipo e Web Site da Paróquia
A Paróquia Santo Antônio está de
“cara” nova. Atendendo a meta
número 15 estabelecida para 2013
no encontro paroquial realizado no
dia 26/08/2012, foi escolhida uma
n o va l o g o m a r c a p a ra
representação e identificação da
Paróquia Santo Antônio. A escolha

Grande parte dos sermões de Santo
Antônio foi preservada, o que,
associado à sua reputação de grande
erudito em assuntos bíblicos, fez com
que a Igreja católica o incluísse entre
seus doutores.
Fonte:
http://educacao.uol.com.br/biograf
ias/santo-antonio-de-padua.jhtm
Ao refletir um pouco a vida de
Santo Antônio, lendo o texto acima,
possamos ver o grande santo que ele
é. Vindo de uma família rica e nobre,
abdicou de tudo para doar-se na
missão que Jesus lhe havia
designado. Deixou família, amigos e
o conforto de sua vida para

evangelizar os mais necessitados;
tornou-se um grande sábio e
conhecedor do Evangelho, pregando
em todas as vilas por onde passou.
Que a exemplo de Santo Antônio,
também possamos ser mais fiéis a
Jesus Cristo, dispostos a viver o
Evangelho, ajudando e buscando
aqueles que necessitam de nós. Que
estejamos prontos a doar a nossa
vida por Jesus. Não somente nos
abdicando de bens materiais, mas
também fazendo o que é mais
importante nos dias atuais:
abandonando o egoísmo, a soberba,
a preguiça etc., tudo aquilo que nos
impede de viver o Santo Evangelho.
Precisamos buscar viver a caridade
ao próximo, como o próprio Jesus
nos ensinou: “Amai-vos uns aos
outros como eu vos amei”. (Jo 15,
12).
Ao nos aproximarmos da festa de
Santo Antônio, vamos pedir ainda
mais pela intercessão desse servo de
Deus, ele que tanto esteve a serviço
do Pai. Que ele possa nos ajudar
pedindo as bênçãos de Deus para
nossa vida, fazendo-nos dispostos a
escutar e servir àquele que tanto nos
amou e se entregou por nós, “Pois
Deus amou tanto o mundo, que
entregou o seu Filho único, para que
todo que nele crê não pereça, mas
tenha a vida eterna”. (Jo 3,16). Que
sejamos sempre fiéis ao projeto de
Deus para nós.
"Quem não pode fazer grande
coisa, faça ao menos o que estiver na
medida de suas forças; certamente
não ficará sem recompensa." (Santo
Antônio de Pádua).
Santo Antônio, rogai por nós!

Festa de Santo Antônio - Programação de 08 a 13 de Junho

da nova identidade visual se deu
através de votação, na qual os
paroquianos puderam escolher
entre 4 diferentes propostas. A
opção vencedora recebeu mais de
800 votos.
Considerando a nova logomarca,
a Pastoral das Comunicações

Sociais (PASCOM)também
elaborou um novo site para a
Paróquia Santo Antônio que entrou
no ar oficialmente no dia
02/06/2013. O endereço na
internet é o mesmo. Não deixem
de conferir!
www.paroquiasai.org.br

Hugo Pelegrini
FONE: 3863-4751

perdidas. Na arte ele é representado
como um jovem cândido, com o
hábito franciscano, segurando um
lírio e carregando o menino Jesus (um
dos milagres que teriam ocorrido com
Antônio).

HIDRÁULICA E ELÉTRICA

CALHAS - RUFOS - CONDUTORES - COIFAS

www.calhasjhp.com.br
Paróquia Santo Antônio

Dia 12 de Junho (Quarta-feira)
19:30h – Missa
Bênção dos namorados

Dia 13 de Junho (Quinta-feira)
Dia do Padroeiro
06:00h – Alvorada festiva
15:00h – Missa - Bênção dos pães
19:00h – Procissão
Missa Solene presidida por Dom Pedro Carlos – Bispo Diocesano
Bênção dos pães
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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

Dia 08 de Junho (Sábado)
15:00h – Missa dos enfermos

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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Terço dos Homens - Como começou
Por Fábio Fressatto de Godoy
Terço dos Homens teve início em 08
de Setembro de 1936 no povoado Vila
da Providência, hoje cidade de Itabi –
SE, Na história sobre a criação da
cidade de Itabi na Wipedia
(http://pt.wikipedia.org/wiki/Itabi)
há referência ao Terço dos Homens.
O lançamento do Terço teve como
padroeira Nossa Sra. do Perpétuo
Socorro.
Lá o Terço é rezado mensalmente e
no estado de Sergipe sugiram vários
Terços dos Homens em todas as
regiões, tendo a ideia se espalhado
para outros estados circunvizinhos.
Querendo deixar bem claro o mérito e
a força que foi dada ao Movimento
depois de lançado no Santuário de
Olinda, onde o mesmo passou a ser
rezado semanalmente e do
Movimento de Schoenstatt ter
assumido o mesmo, da pessoa do Pe.
Miguel Lencastre que foi um grande
divulgador.
Após o lançamento em Fortaleza no
dia 18 de novembro de 2003, foram
dadas diretrizes para a organização
do Terço, entre elas um Manual, do
Terço, uma camisa padrão para os
grupos, outros formulários e o
Estatuto Social para orientar e sugerir
um formato uniforme do Terço em
todos os locais onde seja rezado, tudo
com aprovação dos Padres Miguel e
Ottomar Schneider, na época Diretor
Nacional do Movimento, além do

maior fator de divulgação do
Movimento do Terço que foi o site
www.tercodoshomens.com.br, idéia
do Carlos Humberto Quezado e João
Carlos Benevides, na época
Coordenador Estadual no Ceará do
Terço dos Homens.

Sem sombra de dúvida, após o
lançamento do site, o Terço dos
Homens teve uma expansão
grandiosa por todo Brasil, sendo hoje
rezado do Oiapoque ao Chuí e
contando com uma média, por
estimada, em 1.500.000 homens
participando mensalmente.
A participação surpreendente dos
homens nestes encontros vem
mostrar mais uma vez que o homem

Atendimento

tem religião. Ele só não sente
necessidade de manifestá-la com a
mesma expansividade das mulheres.
Aqui na Paróquia Santo Antônio de
Itapira o terço dos homens começou
em dois de fevereiro de dois mil e onze
com vinte e um homens. Iniciou-se
com o incentivo de Pe Adriano Broleze,
que à época era o Pároco, ele com sua
ideia e vontade de trazer os homens
da comunidade a participarem
efetivamente dela, aconselhou nos a
iniciar o Terço dos Homens na
Paróquia, com seu apoio começamos.
Nos dias atuais temos o apoio de
nosso Pároco Pe. Edson Andreta, onde
nos deu mais incentivo e ajudou-nos a
desenvolver um material próprio de
nossa paróquia, e nos deu incentivo
para participar das Romarias
Nacionais do Terço dos homens que
todo ano acontece no Santuário
Nacional de Nossa Senhora da
Conceição Aparecida em AparecidaSP, este encontro ficou datado sempre
no terceiro Sábado de Fevereiro.
Temos registro de 160 homens
inscritos, hoje temos a presença de
em média 45 homens por encontro,
onde toda quarta feira às 20:00 horas
estamos reunidos para Rezar o Terço.
Pe n s o q u e n ó s h o m e n s n ã o
precisamos ter “vergonha” de rezar o
Terço em comunidade. Devemos
sempre o fazê-lo. Fica aqui o convite a
todos os homens de nossa
comunidade de Santo Antônio.

Avisos

Padre Edson Andretta:

Secretaria Paroquial:

Terça-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

Show de Prêmios:
SORTEIO: 29 DE JUNHO
Prêmios: Geladeira, Fogão e
Panela Elétrica
Adesão: 5 Reais
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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
Viva Santo Antônio!

Uma Paróquia que vive a Acolhida
A Festa de Santo Antônio, nosso
padroeiro, que estamos celebrando
nestes dias, é um momento propício
para a nossa comunidade paroquial
praticar e refletir sobre a acolhida.
Todos sabemos que durante a Trezena
de Santo Antônio muitos irmãos e
irmãs de outras comunidades
paroquiais vêm participar conosco
deste momento festivo.
Queremos ser uma comunidade
que acolha a todos. Queremos
acolher os irmãos e irmãs que
partilham da nossa fé, que vêm rezar
e celebrar conosco, lembrando as
palavras de Jesus: “Quem vos
acolhe, acolhe a mim e quem me
acolhe, acolhe Aquele que me
enviou” ou as palavras do apóstolo
São Paulo: “Acolhei-vos uns aos
outros, como Cristo nos acolheu
para a glória do Pai” (Rom 15,7). As
pessoas que vêm à nossa celebração
devem voltar para casa mais felizes
e agradecidas, com a sensação de

que continuar participando faz bem.
Mas, o que é acolher? Acolher é uma
atitude evangélica que prestamos à
comunidade. Acolher alguém na
Igreja tem um sentido especial, pois o
acolhimento cristão é carregado de
uma profundidade tamanha! Acolher
é receber bem e ir ao encontro de
alguém. Receber bem aqueles que
vêm à Igreja.
A acolhida antes de ser uma tarefa é
uma atitude que brota do coração.
Uma atitude que deve ser cultivada a
cada dia, como um testemunho
cristão num mundo que vive o
isolamento e o individualismo. Somos
chamados a sermos pessoas de
acolhida nas condições normais da
nossa vida, a partir daquilo que
somos e daquilo que fazemos.
São muitas as passagens do
Evangelho que revelam o jeito de
Jesus acolhedor. Para Jesus acolher é
ir ao encontro, aproximar-se, buscar,
convidar, caminhar junto… A atitude

da acolhida sempre esteve presente
nos ensinamentos de Jesus e nas
primeiras comunidades cristãs.
Você aprende a acolher
cumprimentando as pessoas,
olhando-as no rosto, perguntandolhes o nome, sendo gentil para com
elas, dizendo-lhes um “sejam bemvindos” quando chegam ou “até logo”
quando se despedem, escutando-as
quando querem falar algo.
Como seria bom se pudéssemos
sempre e, especialmente durante a
Festa de Santo Antônio, dar ao mundo
esse testemunho de acolhida, para
que pudéssemos ouvir o que os
primeiros cristãos ouviram daqueles
que os observavam com admiração:
“Vede como eles se amam”!
Se você se sente bem acolhido em
nossa Paróquia, volte sempre. Sua
presença enriquece nossa
celebração. Gostamos de ver você
rezando com a gente.
Pe. Edson Luis Andretta

PASCOM - Nova Estrutura Diocesana
Por Fábio Fressatto de Godoy
No dia 16 de Fevereiro de 2013 às
15:00 horas, no centro de pastoral da
Catedral de Nossa Senhora do Amparo
em Amparo, aconteceu a 1ª Reunião
Diocesana da PASCOM neste ano.
Estavam presentes nosso Bispo
Diocesano Dom Pedro Carlos Cipolini, o
Coordenador de Pastoral Pe. Carlos
Panaçolo, o Acessor Diocesano da
PASCOM, Pe André Luiz Rossi, além de
integrantes da mais diversas Paróquias
de nossa Diocese, inclusive
representantes de algumas Paróquias
de nossa cidade de Itapira.
Pe André iniciou com uma breve
oração inicial e após passou a palavra
para Dom Pedro Carlos, que explanou
aos presentes a importância da
Pastoral da Comunicação em nossa
Igreja, em nossa Diocese e em nossas
Paróquias. Nos colocou que a PASCOM
deve se ter criatividade, agilidade, e
que devemos trabalhar como uma rede
de informações, expressando a
verdade, que devemos entrar nas
casas das pessoas para evangelizar.

Como dizia Jesus aos Apóstolos onde
encontramos no Evangelho de São
Mateus:- (Mt 10, 27) “Proclamar a Boa
Nova acima dos telhados”. Já naquele
tempos Jesus nos enviou a proclamar o
evangelho às pessoas, e nos dias de
hoje acima dos telhados de nossas
casas temos antenas de diversos tipos
e modelos, de Rádio e Televisão que
captam todo tipo de informação. Então
nosso Bispo deu grande relevo aos
trabalho da PASCOM, dizendo para
utilizarmos todo tipo de rede de
informação para propagar o evangelho
a todos, usando as Redes Sociais na
Internet, os meios impressos (jornais)
e os meios de imagem e fala (rádios e
televisão).
Terminada a explanação de Dom
Pedro Carlos, Pe André Luiz Rossi
iniciou os trabalhos, expondo a
necessidade de se criar uma rede de
informação diocesana para que
possamos trabalhar em comunhão.
Foram definidos os Coordenadores da
PASCOM de cada paróquia que estava
representada, além de um secretário

por cidade, um coordenador Forânico,
e um Coordenador diocesano.
No dia 20 de Abril ocorreu a 2ª
reunião que contou também com a
presença de Dom Pedro Carlos, que
nos comunicou que a CNBB está
criando um Diretório Nacional sobre
as Comunicações. Este ainda não está
concluído, mas está em processo final
de aprovação.
Todos foram orientados que a
comunicação não deve abobalhar as
pessoas e sim instruir, pois a PASCOM
deve evangelizar e o que é bom tem
que aparecer.
Deu-se grande importância às
celebrações do 47º dia mundial das
comunicações, onde deveríamos
realizar em nossa comunidade uma
benção de envio.
Foi marcado um encontro de
formação sobre Redes Sociais que
ocorreu dia 05 de Maio na Paróquia de
São Benedito na cidade de Amparo.
Falaremos mais sobre este encontro
na nossa próxima edição.

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

