Gincana Bíblica - Catequese e Crisma
No mês de setembro a Paróquia de
Santo Antônio realizou a Gincana Bíblica
nas Pastorais de Eucaristia e Crisma.
O objetivo da Gincana Bíblica foi
despertar o interesse, à leitura, o amor e
o respeito pela palavra de Deus; e
também atitudes cristãs entre crianças,
adolescentes e jovens visando integrálos na vivência comunitária.

Nossa Senhora Aparecida - Ela merece

Participaram crianças, adolescentes
da Catequese e jovens do Crisma. Onde
foram divididos em grupos, nas quais
constou toda faixa etária.
Cada equipe escolheu um nome
relacionado a algo bíblico e um grito de
paz.
Tivemos atividades como: Quem Sou
Eu; Pesquisa Bíblica; Relacione as

C o l u n a s ; C a ç a - Pa l av ra s ; L e t ra s
embaralhadas; Montando a frase,
Passa-ou-repassa e Arrecadação de
produtos de limpeza e higiene.
Todas as provas foram relacionadas
com a Bíblia. Ao final, os catequisandos e
crismandos ficaram ágeis, mais
c o m u n i c a t i vo s , a m p l i a ra m s e u s
relacionamentos e seus conhecimentos.

2ª Assembleia Paroquial
Por Fábio Fressatto de Godoy
No dia 01 de setembro no salão Mãe
de Deus da nossa paróquia, realizou-se
nossa segunda Assembleia Paroquial.
Pe. Edson deu início com uma
explanação sobre os projetos
paroquiais definidos na primeira
assembleia, como se realizaram, os
que ainda não terminaram, reformas
estruturais no centro de pastoral,
a c e s s i b i l i d a d e a c a d e i ra n t e s a
banheiros e ao Salão Mãe de Deus,
obras nas comunidades como a
disposição da sala do Santíssimo.
Pe. falou sobre os projetos de
Evangelização, como a Catequese

Litúrgica que a cada semana é
comentada e distribuída nas missas um
folheto com um assunto de liturgia
relacionado a missa. A Semana
Litúrgica que ocorreu no mês de Abril.
O “Encontro com Deus”, realizado toda
1ª sexta feira de cada mês após a missa
das 19h30, e o “Caminho da Fé” que se
iniciou no Domingo de Pentecostes com
previsão de duração de três anos.
Também foi exposto a continuidade
de alguns projetos e a implementação
de novos de modo que os paroquianos
presentes determinassem qual
caminho seguir. Para isso, formaramse grupos que adotaram o nome de um

santo da Igreja. Cada grupo discutiu
sobre os projetos e indicou alguém
para dar um testemunho de Fé para os
presentes. Foram escolhidos três
grupos cujos representantes deram
seu testemunho. Foi um momento de
grande emoção.
No fim da Assembleia houve a
exposição do Santíssimo Sacramento e
um momento de oração.
Sobre a aprovação dos projetos, foi
feita a tabulação do resultado que
posteriormente foi apresentado na
Reunião do Conselho Paroquial de
Pa s t o ra l ( C P P ) M o v i m e n t o s d a
Paróquia.

Certa vez, num mês de outubro,
quando tem a festa de Nossa Senhora
Aparecida, eu vi na televisão um pastor
evangélico falando mal dela e criticando
os católicos por causa dessa devoção.
Ele dizia que Maria era apenas uma
mulher que recebeu a missão de
carregar Jesus no ventre para que a
encarnação do filho de Deus se
realizasse. Mas, ressaltava ele, não
passa disso, uma mulher que não
merece mais nenhum destaque a não
ser ter sido a mãe de Jesus.
Depois disso o mesmo pastor começou
a falar do rei Davi e encheu a boca. Que
Davi era isso, que era aquilo, que foi
abençoado, ungido, salvo e redimido.
Que Davi foi a glória de Israel e não teve
entre os mortais quem se destacasse
em beleza, grandiosidade, fé e obras, o
tal rei Davi. Só faltou ele falar o “santo
Rei Davi”.
Depois disso fiquei pensando o
seguinte: esse pastor desmerece Nossa
Senhora e glorifica o rei Davi. Não que
Davi não mereça seu destaque na
história de Israel e na formação do povo
de Deus mas, vejam bem, entre outras
coisas atribuídas a ele pela bíblia estão
os pecados de adultério, assassinato,
pedofilia, idolatria e blasfêmia. Todas
essas acusações estão registradas no
Antigo Testamento.
E Maria, Nossa Senhora? De que ela
pode ser acusada? Uma mulher que teve
um casamento e uma gravidez muito
complicada; que fez um esforço para
ajudar sua prima Isabel em meio a muitas
dificuldades; que teve um parto nas
condições mais adversas; que teve de
fugir para uma terra estranha com um
recém-nascido; que desde o nascimento
de seu filho recebeu a notícia de “uma
espada de dor” que lhe acompanharia
praticamente a vida toda.

Além do mais essa mãe preocupou-se
com seu filho, recebeu dele respostas
ríspidas em situações que ela não pode
compreender; manteve-se fiel a pé da
cruz até o fim e estava presente com os
discípulos na fundação da Igreja. Meu
Deus, pensei eu, e ainda vem esse tonto
dizer que ela não merece nenhuma
homenagem especial? Para Nossa
Senhora nenhuma homenagem do
mundo é o bastante, nenhuma honra é
pouca, nenhum louvor é suficiente.

Com todo o respeito ao ilustre
antepassado de Jesus, o rei Davi, que
mereceu a graça de se arrepender de
seus pecados e ser perdoado e fez uma
grande obra, ele, na minha opinião, não
merece mais que Nossa Senhora. Essa
figura santa e maravilhosa de Maria,
cuja doçura, bondade e graça não
cessam de nos maravilhar, faz com que
todo ano eu e meus familiares
compremos três caramurus e no dia 12

de outubro, ao meio dia, depois de rezar
uma Ave-Maria, estouramos eles no céu
gritando com fé, amor e alegria: “Viva
Nossa Senhora Aparecida!”. Que ela nos
abençoe e proteja e nos ensine a seguir
seu caminho de fé. E viva também o rei
Davi e que ele nos ensine a não dar as
cabeçadas que ela andou dando.
Oração a Nossa Senhora Aparecida
Ó Virgem Maria, abençoada sois vós
pelo Senhor Deus Altíssimo
entre todas as mulheres da terra.
Vós sois a glória de Jerusalém,
vós a alegria de Israel,
vós a honra do nosso povo.
Salve, ó Virgem, honra de nossa
terra,
a quem rendemos um culto de
piedade e veneração,
a quem chamamos com o belo nome
de Aparecida.
Quem poderia contar, ó doce Mãe,
quantas graças, durante tantos anos,
vós dispensastes ao povo brasileiro,
compadecida dos nossos males?
Quisemos cingir vossa cabeça
sagrada
com uma coroa de ouro,
que vos é devida por tantos títulos;
continuai a dobrar-vos
benignamente às nossas preces.
Quando erguemos aos céus nossas
mãos suplicantes,
ouvi, clemente, os nossos rogos, ó
Virgem;
conservai nossas almas afastadas da
culpa e,
por fim, conduzi-nos ao céu.
Salvação, honra e poder Àquele que,
uno e trio,
nos fulgores do seu trono celeste,
governa e rege todo o universo.
Nossa Senhora da Conceição
Aparecida,
rogai por nós.
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Núncio Apostólico no Brasil
O Núncio Apostólico no Brasil, Dom
Giovanni D’Aniello, esteve na nossa
cidade na manhã do dia 14 de
setembro (sábado).
Dom Giovanni é representante do
Papa no país e foi escolhido em

Por Padre Pires

fevereiro de 2012 pelo Papa Bento
XVI, sucedendo a Dom Lorenzo
Baldisseri. Ele foi Núncio da
Tailândia e Camboja e delegado
apostólico em Myanmar e Laos.
Dom Giovanni esteve primeiramente na

Matriz Nossa Senhora Penha, em
seguida se dirigiu a Matriz Santo Antônio
onde se apresentou aos fiéis e participou
de um almoço com o bispo diocesano
Dom Pedro Carlos Cipolini e outros
integrantes do clero da Diocese.
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atualmente conta com seis agentes de
pastoral.
Ao longo desta caminhada foram
publicadas 31 edições. Pudemos
contar sempre com o apoio de todos os
párocos que passaram pela nossa
comunidade. Recebemos ajuda de
vários colaboradores, como o Pe. Pires,
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atual articulista e revisor. Não
podemos deixar de citar os serviços
prestados pelo Joel (Jograf) e o
importante apoio de nossos
patrocinadores. A todos nosso muito
obrigado. Que Deus nos ilumine e nos
dê força para continuarmos juntos por
muitos outros anos.
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Por Otavio Vicentini
O nosso informativo paroquial, o
Expresso de Santo Antônio, completou
em setembro 5 anos. Com publicação
bismestral e uma tiragem de 700
exemplares, este informativo é
responsabilidade
da
Pastoral
de
Comunicação Social (PASCOM) que
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Ano da Fé - Um convite a retornarmos às nossas raízes
O Ano da Fé foi proclamado por
Bento XVI para comemorar o
aniversário de quinquagésimo ano de
abertura do Concílio Vaticano II.
Iniciou no dia 11 de outubro de 2012
e termina em 24 de novembro de
2013 com a Festa de Cristo Rei.
D u ra n t e e s t e t e m p o f o m o s
convocados a reavivar a chama da fé
em nosso coração, em nossa
caminhada de cristãos. Em uma
sociedade secularizada, que, aos
poucos, vai perdendo as raízes da sua
própria identidade cristã, a Carta
Apostólica do Papa Emérito Bento
XVI, Porta Fidei, é um convite a
retornamos às nossas raízes e, assim,
vivenciarmos um tempo novo.
Nesta Carta Apostólica, o Papa
Emérito Bento XVI apresenta um
itinerário espiritual que nos ajuda a
vivenciar o 'Ano da Fé' com
intensidade e profundidade. Eis o
caminho espiritual proposto pela
Carta Apostólica Porta Fidei:
Primeiro passo: acesso exclusivo ao
amor de Deus; Segundo passo:
ajudar nossos irmãos e irmãs a
atravessarem o deserto da
secularização para que encontrem
Jesus Cristo, fonte da vida que sacia
todas as sedes; Terceiro passo: rezar
a Palavra de Deus na vida; Quarto
passo: testemunharmos o amor de
Deus; Quinto passo: converter-se no

Senhor; Sexto passo: abandonar-se
nas mãos de Deus; Sétimo passo:
redescobrir o valor da Profissão de Fé;
Oitavo passo: estudar o Catecismo;
Nono passo: desenvolver a caridade
na vida e Décimo passo: viver o 'Ano
da Fé' como um itinerário espiritual.

O presidente da Comissão Episcopal
para a Doutrina da Fé da CNBB, Dom
Sérgio da Rocha, arcebispo de
Brasília, disse que, ao longo desses 11
meses, houve um esforço geral de
valorizar mais a fé, conhecendo seu
conteúdo e vivendo-a mais
intensamente. Sobre as várias
iniciativas no Brasil e no mundo,“Nós
temos que entender que o Ano da Fé

continua a sua proposta de uma
vivência da fé, mas da fé que é
professada, da fé celebrada, portanto
são esses três momentos que
estrutura o próprio Catecismo da
Igreja Católica: a fé que nós
professamos, a fé que nós rezamos ou
celebramos, a fé que nós procuramos
vivenciar”.
O Papa Francisco fala que a Igreja é
“a mãe da nossa fé”. Esta não é um
fato individual e subjetivo: aquilo que
cremos foi transmitido a nós, vem de
longe, dos apóstolos! “Transmiti-vos
aquilo que eu mesmo recebi”,
observou São Paulo (1 Cor 15,3).
Cremos no testemunho de quem creu
primeiro; e temos motivos bons para
fazer isso! Cremos com quem já creu,
os mártires, os santos, os mestres da
fé ao longo da história. Cremos e
temos o compromisso de continuar a
transmitir hoje essa preciosa herança
da fé!
“A fé, sem as obras, é morta em si
mesma”, já advertia São Tiago! Mas
não se trata de opor as obras à fé:
estas são decorrência e fruto da fé
v e r d a d e i ra . C r e n d o, n ó s n o s
colocamos na sintonia com o plano de
Deus sobre este mundo e sobre a
nossa vida. E então surgem as obras
da fé e cessam as obras contrárias à
fé, porque são contrárias a Deus e ao
seu amor!

Atendimento

Avisos

Pe. 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

Pós Encontro - ECC

AGENDA

Novembro - dia 12 - 20 h
Dezembro - dia 10 - 20 h
Local: Salão Mãe de Deus
Centro Pastoral

14/Out - Reunião da Pastoral
Familiar da Forania - 20 h
19/Out - Pizza
09/Nov - Encontro de
casais de 2ª união - 14 h
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5 ANOS DE CAMINHADA
Qual o espírito que nos move?
No dia 1º de setembro tivemos nossa
2ª Assembleia Paroquial. Foi uma tarde
abençoada! Com a presença
significativa de agentes de pastoral e
paroquianos, muitos deles
participando pela primeira vez,
tivemos a oportunidade de olhar para o
caminho percorrido e vislumbrar o
caminho que queremos percorrer. Num
exercício de discernimento, fomos
procurando juntos sentir por onde o
Espírito de Deus nos conduz.
No final da Assembleia dirigi aos que
estavam ali presentes uma exortação.
O que é uma exortação? Exortar
significa levar as pessoas a tomar
certas atitudes. Nesse sentido a
exortação pode exigir uma conversão,
uma mudança de atitude, de modo de
pensar e de ver.
A exortação estava dirigida a toda a
Paróquia Santo Antônio. Por isso,
publico aqui uma síntese, para que
você, caro(a) paroquiano(a), sinta-se
também exortado.
Repropus a todos os paroquianos
essa mística, como um marco
referencial para nossa vida cristã na

Paróquia: “Tudo por amor, com amor e
no amor: fraternidade, acolhida e
comunidade, vividos com espírito
jovem: paixão, abertura e beleza”.

Deus está nos chamando a segui-lo, e
aqueles que querem seguir por esse
Caminho, que é Jesus, que nos amou e
se entregou por nós, devem desfazerse do homem velho e assumir um novo
jeito de ser cristão católico, pois o
tempo atual pede isso de nós. Qual é o
verdadeiro espírito que nos move? Se o
Espírito é Santo, então tudo faremos
por amor, com amor e no amor, com os
sacrifícios e renúncias que o amor

exige, pois o amor é o testemunho mais
forte e convincente que podemos
manifestar a um mundo egoísta,
mesquinho e violento.
Quero seguir exortando-os a viver,
em nossa Paróquia, o amor como
fraternidade, acolhida e comunidade.
Sem fraternidade, sem acolhida e sem
comunidade nada do que fizermos
revelará o amor do Senhor. Queremos
ser uma Paróquia jovem. Se não
podemos ser por uma questão de
idade, esforcemo-nos para sê-la no
espírito, pois a juventude também é
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, sejamos
cheios de sonhos!
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.
Pe. Edson Luis Andretta

Mês Missionário e Dia Nacional da Juventude
O mês de outubro é, para a Igreja
Católica em todo o mundo, o período no
qual são intensificadas as iniciativas de
informação, formação, animação e
cooperação em prol da Missão
universal. O objetivo é promover e
despertar a consciência, a vida e as
vocações missionárias, bem como
realizar uma Coleta mundial para o
sustento de atividades de promoção
humana e evangelização nos cinco
continentes.
Em sintonia com a Campanha da
Fraternidade (CF 2013) e a Jornada
Mundial da Juventude (JMJ Rio 2013), o
tema da Campanha Missionária deste
ano é “Juventude em Missão”. O lema
tirado do profeta Jeremias: “A quem eu
te enviar, irás” (Jr 1, 7b) recorda que
Deus continua a chamar e a enviar
pessoas para anunciar a Boa Notícia de
Jesus a todos os povos.
A juventude representa dinamismo e
a saída para a tarefa missionária que
precisa contar com todas as forças.

Durante a JMJ, no encontro com os
jovens argentinos, o papa Francisco
convocou a juventude para a ação.

farão barulho, farão certamente. Mas
eu quero que se façam ouvir também
nas dioceses, quero que saiam, quero
que a Igreja saia pelas estradas, quero
que nos defendamos de tudo o que é
mundanismo, imobilismo, nos
defendamos do que é comodidade, do
que é clericalismo, de tudo aquilo que é
viver fechados em nós mesmos. As
paróquias, as escolas, as instituições
são feitas para sair; se não o fizerem,
tornam-se uma ONG e a Igreja não
pode ser uma ONG”.
Dia Nacional da Juventude 2013

“Desejo dizer-lhes qual é a
consequência que eu espero da
Jornada Mundial da Juventude: espero
que façam barulho... Aqui, no Rio,

“Jovem: levante-se, seja fermento!”.
O tema do Dia Nacional da Juventude
2013 chama a juventude à missão. E é
com esse horizonte que grupos de
jovens de todo o Brasil estão se
preparando para o DNJ. A data é
tradicionalmente celebrada pela
Pastoral da Juventude no último final
de semana de outubro.
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