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SEMEANDO
Palavras e Ações

ACONTECEU
CARNAVAL EM ORAÇÃO
No domingo dia 03 de março, as crianças da 2°etapa
da catequese, participaram de uma manhã de oração.
Foi um café da manhã animado com músicas de carnaval, religiosas e algumas dinâmicas. Falamos sobre as
coisas que são verdadeiramente essenciais para nossa
Vida e o quanto Cada Um de Nós é Importante. Contamos com a presença do Padre José Adalberto que explicou a importância da Quaresma e da preparação para
Páscoa!
Catequistas da 2ª etapa

MISSA EM LOUVOR A SÃO JOSÉ

BIKE FÉ:
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ESPIRITUALIDADE NA QUARESMA

A

Quaresma é o tempo que precede e
dispõe à celebração da Páscoa. Tempo
de escuta da Palavra de Deus e de conversão, de preparação e de memória do Batismo, de
reconciliação com Deus e com os irmãos, de recurso mais frequente às armas da penitência cristã: a
oração, o jejum e a esmola (ver Mt 6,1-6.16-18).
De maneira semelhante como o antigo povo de
Israel partiu durante quarenta anos pelo deserto
para ingressar na terra prometida, a Igreja, o novo
povo de Deus, prepara-se durante quarenta dias
para celebrar a Páscoa do Senhor.
Embora seja um tempo penitencial, não é um
tempo triste e depressivo. Trata-se de um período
especial de puriﬁcação e de renovação da vida
cristã para poder participar com maior plenitude e
gozo do mistério pascal do Senhor.
A Quaresma é um tempo privilegiado para
intensiﬁcar o caminho da própria conversão. Este
caminho supõe cooperar com a graça, para dar
morte ao homem velho que atua em nós. Trata-se
de romper com o pecado que habita em nossos corações, nos afastar de tudo aquilo que nos separa do
Plano de Deus, e, por conseguinte, de nossa felicidade e realização pessoal.
A Quaresma é um dos quatro tempos fortes do
ano litúrgico e isso deve se ver reﬂetido com intensidade em cada um dos detalhes de sua celebração.
Quanto mais forem acentuadas suas particularidades, mais frutuosamente poderemos viver toda sua
riqueza espiritual.
Portanto, é preciso se esforçar, entre outras coisas:
– Para que se capte que neste tempo são distintos tanto o enfoque das leituras bíblicas (na Santa
Missa praticamente não há leitura contínua),
como o dos textos eucológicos (próprios e determinados quase sempre de modo obrigatório para
cada uma das celebrações).
– Para que os cantos sejam totalmente distintos
dos habituais e reﬂitam a espiritualidade penitencial, própria deste tempo.
– Por obter uma ambientação sóbria e austera
que reﬂita o caráter de penitência da Quaresma.

A ﬁnalidade da Quaresma é ser um tempo de
preparação à Páscoa. Por isso, se está acostumado a
deﬁnir a Quaresma como caminho para a Páscoa. O
tempo quaresmal não é, portanto, um tempo fechado
em si mesmo ou um tempo forte ou importante em si
mesmo.
É mas bem um tempo de preparação e um tempo
forte, visto que nos prepara para um tempo mais forte
ainda, que é a Páscoa. O tempo de Quaresma como
preparação à Páscoa se apoia em dois pilares: por
uma parte, a contemplação da Páscoa de Jesus; e por
outra, a participação pessoal na Páscoa do Senhor
através da penitência e da celebração ou preparação
dos sacramentos pascais: Batismo, Conﬁrmação,
Reconciliação, Eucaristia, com os quais incorporamos nossa vida à Páscoa do Senhor Jesus. Incorporála ao Mistério Pascal de Cristo supõe participar do
Mistério de Sua Morte e Ressurreição. Não esqueçamos que o Batismo nos conﬁgura com a Morte e
Ressurreição do Senhor.
A Quaresma procura que essa dinâmica batismal
(morte para a vida) seja vivida mais profundamente.
Trata-se então de morrer para nosso pecado a ﬁm de
ressuscitar com Cristo à verdadeira vida: “Eu lhes
asseguro que se o grão de trigo morre dará fruto” (Jo
20,24).
A esses dois aspectos teremos que acrescentar,
ﬁnalmente, outro matiz mais eclesiástico: a Quaresma é tempo apropriado para cuidar da catequese e da
oração das crianças e jovens que se preparam para a
conﬁrmação e para a primeira comunhão; e para que
toda a Igreja ore pela conversão dos pecadores.
Jovi Sala (MESCE)
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COMUNICADOS
IMPORTANTES

Editorial
“Quem nos separará, quem vai nos separar, do
amor de Cristo, quem nos separará? Se ele é por nós,
quem será contra nós? (Rm 8,35) Nada, ninguém, autoridade nenhuma é capaz de neutralizar o impulso criador da ressurreição. (Rm 8,38-39)
Quaresma, período que estamos nos preparando
para esta RESSURREIÇÃO. Oportunidade de reﬂexão,
transformação pessoal, reencontrar com Deus por meio de
muita oração, penitência e caridade. Abstinência, jejum,
penitência; caridade e misericórdia estão interligados entre
si.Proporcionam o nosso crescimento espiritual, nos tornam
seres humanos melhores e mais fortes.
A qualidade da oração é mais importante que a quantidade. Vale mais uma dezena do terço bem meditada que um
terço apenas recitado mecanicamente. Temos que rezar e
muito neste mundo atribulado em que estamos vivendo.
Continuam os acontecimentos ruins, tanto o Massacre da
Escola de Suzano e os franco-atiradores na Mesquita na
Nova Zelândia nos pedem artigos como “Há uma tragédia
Silenciosa”.
Neste mês de março, dedicado a São José, também
patrono das vocações trazemos o artigo “Quando Deus nos
chama, chama pra valer!”. São José também está presente no
Espaço da Criança, como grande exemplo para todos: obediência, coragem, abnegação e renúncia.
A paroquiana homenageada deste mês é Dona Francisca; inesquecível com seu véu preto na ﬁla da comunhão,
muito prestimosa e lavadeira muito asseada.
Temos também a mensagem do Papa Francisco para
nós, católicos brasileiros, nesta Quaresma.
Foi com grande alegria para nós paroquianos que festejamos mais uma vez o aniversário natalício (51) e de ordenação (26) do nosso querido padre José Adalberto. Parabéns
em nome de toda equipe da Pascom. Que Deus o fortiﬁque
para cumprir sua vocação sacerdotal.

Também agradeço aos que escrevem, patrocinam
ou dão sua colaboração no envelope para o nosso jornal. Pedimos que se você tem vontade de nos ajudar
com seu patrocínio, nem que você não tenha nada para
anunciar; seja um colaborador, fale com a Rita na
Secretaria Paroquial e ela nos colocará em contato ou
ainda com qualquer membro da Pastoral da Comunicação.
Não deixem de entrar no nosso Facebook: Pascom-Pirangi,e também no Instagram lá você encontrará muitas fotos e notícias sobre o que aconteceu ou
irá acontecer na Paróquia.
Que Deus nos abençoe!
Claudia Ferraz (Pascom)

Supermercado

Ciclo Litúrgico da Páscoa
Tempo da Quaresma
PROGRAMAÇÃO DAS
PRINCIPAIS ATIVIDADES
Missa Matinal da Penitência:
De 11/03 a 17/04, sempre de
2ª a 6ª-feira, às 06h00,
na Matriz Santo Antonio.
Encontros de Reﬂexão da
Campanha da Fraternidade
Uma vez por semana, nos Grupos
de Reﬂexão dos Núcleos Missionários (Quarteirões), no dia e horário escolhido pelo grupo.
Celebração da Via Sacra
Todas as 4ª-feiras, às 19h30, nos Setores de Pastoral.
Todas as 6ª-feiras, às 19h00,
na Matriz Santo Antonio.
Celebração da Penitencia e Conﬁssões Individuais –
com a presença dos Padres da Forania
Dia 09/04, às 19h00, na Matriz Santo Antonio.
PARA OS CATECÚMENOS E OS
CATEQUIZANDOS, será apresentada uma
PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE ATIVIDADES.
1º Escrutínio dos Catecúmenos:
Catequese Pré-Batismal:
Samaritana – Mulher, SOU EU que falo contigo!
Dia 24/03, às 09h00, na igreja NSC Aparecida.
Celebração da Entrega do Símbolo (Creio)
Dia 28/04, às 19h30, na igreja São Benedito.
2º Escrutínio dos Catecúmenos
Catequese Pré-Batismal:
Cego de Nascença – EU SOU a luz do mundo!
Dia 31/03, às 09h00, na igreja NSC Aparecida.
3º Escrutínio dos Catecúmenos
Catequese Pré-Batismal: Ressurreição de Lázaro
– EU SOU a ressurreição e a vida.
SE CRERES, verás a glória de Deus!
Dia 05/04, às 09h00, na igreja NSC Aparecida.
Celebração da Entrega da Oração do Senhor
(Pai-Nosso)
Dia 11/04, às 19h30, na igreja São Benedito.
CONCENTRAÇÃO PAROQUIAL DA CAMPANHA
DA FRATERNIDADE
Dia 13/04, às 19h00, na igreja NSC Aparecida.
JORNADA PAROQUIAL JUVENIL:
No Domingo de Ramos, dia 14/04, às 19h00,
na Matriz Santo Antonio.
NOTA: Fiquem atentos aos “detalhes” da
programação, que serão oportunamente comunicados.
Zanini

Fone: (17) 3386-2459
Unidade Pirangi

Entregamos em domicílio
Agradecemos a preferência

Disk Entregas 3386-2031
Rua Dr. Rodrigues Alves, 1999 - Pirangi - SP
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Há uma tragédia silenciosa em nossas casas
Há uma tragédia silenciosa que está se desenvolvendo
hoje em nossas casas e diz respeito as nossas joias mais
preciosas: nossos ﬁlhos. Nossos ﬁlhos estão em um estado
emocional devastador! Nos últimos 15 anos, os pesquisadores nos deram estatísticas cada vez mais alarmantes
sobre um aumento agudo e constante da doença mental da
infância que agora está atingindo proporções epidêmicas:
As estatísticas: uma em cada 5 crianças tem problemas
de saúde mental; um aumento de 43% no TDAH foi observado; um aumento de 37% na depressão adolescente foi
observado; um aumento de 200% na taxa de suicídio foi
observado em crianças de 10 a 14 anos.
O que está acontecendo e o que estamos fazendo de
errado?
As crianças de hoje estão sendo estimuladas e superdimensionadas com objetos materiais, mas são privadas dos
conceitos básicos de uma infância saudável,
tais como: pais emocionalmente disponíveis; limites claramente deﬁnidos; responsabilidades; nutrição equilibrada e sono adequado; movimento em geral, mas especialmente ao ar livre; jogo criativo, interação
social, oportunidades de jogo não estruturadas e espaços para o tédio.
Em contraste, nos últimos anos as crianças foram preenchidas com:
pais digitalmente distraídos; pais
indulgentes e permissivos que deixam as
crianças “governarem o mundo” e sem quem estabeleça
as regras; um sentido de direito, de obter tudo sem merecê-lo ou ser responsável por obtê-lo; sono inadequado e
nutrição desequilibrada; um estilo de vida sedentário;
estimulação sem ﬁm, armas tecnológicas, gratiﬁcação
instantânea e ausência de momentos chatos.
O que fazer?
Se quisermos que nossos ﬁlhos sejam indivíduos felizes
e saudáveis, temos que acordar e voltar ao básico. Ainda é
possível! Muitas famílias veem melhorias imediatas após
semanas de implementar as seguintes recomendações:
Deﬁna limites e lembre-se de que você é o capitão do
navio. Seus ﬁlhos se sentirão mais seguros sabendo que
você está no controle do leme;
Oferecer às crianças um estilo de vida equilibrado,
cheio do que elas PRECISAM, não apenas o que
QUEREM. Não tenha medo de dizer “não” aos seus ﬁlhos
se o que eles querem não é o que eles precisam; Fornecer
alimentos nutritivos e limitar a comida lixo; Passe pelo
menos uma hora por dia ao ar livre fazendo atividades
como: ciclismo, caminhadas, pesca, observação de
aves/insetos;

Desfrute de um jantar familiar diário sem smartphones ou tecnologia para distraí-lo; Jogue jogos de tabuleiro como uma família ou, se as crianças são muito jovens
para os jogos de tabuleiro, deixe-se guiar pelos seus interesses e permita que sejam eles que mandem no jogo.
Envolva seus ﬁlhos em trabalhos de casa ou tarefas de
acordo com sua idade (dobrar a roupa, arrumar brinquedos, dependurar roupas, colocar a mesa, alimentação do
cachorro etc.) Implementar uma rotina de sono consistente para garantir que seu ﬁlho durma o suﬁciente. Os
horários serão ainda mais importantes para crianças em
idade escolar. Ensinar responsabilidade e independência. Não os proteja excessivamente contra qualquer frustração ou erro. Errar os ajudará a desenvolver a resiliência e a aprender a superar os desaﬁos da vida. Não carregue a mochila dos seus ﬁlhos, não lhes leve a tarefa que
esqueceram, não descasque as bananas ou descasque as
laranjas se puderem fazê-lo por conta
própria (4-5 anos). Em vez de dar-lhes o
peixe, ensine-os a pescar. Ensine-os a
esperar e atrasar a gratiﬁcação. Fornecer oportunidades para o “tédio”, uma
vez que o tédio é o momento em que a criatividade desperta. Não se sinta responsável por sempre manter as crianças entretidas. Não use a tecnologia como uma cura
para o tédio ou ofereça-a no primeiro
segundo de inatividade. Evite usar tecnologia durante as refeições, em carros, restaurantes, shopping centers. Use esses momentos como
oportunidades para socializar e treinar cérebros para
saber como funcionar quando no modo “tédio”. Ajudeos a criar uma “garrafa de tédio” com ideias de atividade para quando estão entediadas. Estar emocionalmente
disponível para se conectar com as crianças e ensinarlhes autorregulação e habilidades sociais. Desligue os
telefones à noite quando as crianças têm que ir para a
cama para evitar a distração digital. Torne-se um regulador ou treinador emocional de seus ﬁlhos. Ensine-os a
reconhecer e gerenciar suas próprias frustrações e raiva.
Ensine-os a dizer “olá”, a se revezar, a compartilhar sem
se esgotar de nada, a agradecer e agradecer, reconhecer
o erro e pedir desculpas (não forçar), ser um modelo de
todos esses valores. Conecte-se emocionalmente – sorria, abrace, beije, faça cócegas, leia, dance, pule, brinque ou rasteje com elas.
Por: Luis Rojas Marcos (Médico Psiquiatra)
Fonte: CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA LTDA.
Membro das Escolas Associadas da Unesco
Organização das Nações Unidas para a Educação,
a Ciência e a Cultura.

SACOLÃO SANTOS

COEPI

FRUTAS - VERDURAS - LEGUMES
Entregas
em domicílio

Fone: (17) 3386-3201
Avenida 9 de julho, 436 - Centro - Pirangi - SP
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Av. Dr. Rodrigues Alves, 948 - Pirangi - SP

moda praia e fitness
(17) 3386-2397
Rua Adriano Scardelato, 265 - Pirangi - SP

Cooperativa Educacional de Pirangi
Colégio Santo Antonio
Sistema de Ensino Positivo

Fone: 3386-2382 / Fax: 3386-2242
www.colegiosantoantonio.com.br
Rua Cel. Francisco Jazzolino, 241 - Pirangi - SP
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A RIQUEZA DO SERVIÇO DA DONA “CHIQUINHA”

D

encontra pendurado até hoje em sua humilde casinha,
como sinal da presença viva antes de uma, agora de
duas mães que velam por ela.
Apaixonada por sua Igreja, a ﬁlha citou ainda,
que não tinha tempo de chuva forte que segurasse a mãezinha em casa. Se era hora de ir à missa, ela nem olhava
para trás. Pegava sua bolsa “abençoada” e rumava em
paz; sendo que muitas vezes realmente chegava molhada da chuva, mas sempre com um sorriso nos lábios em
ter ido participar e servir ao pai. Participava de todas as
celebrações semanais, não importava a quantia, e aos
domingos ia de manhã, muitas vezes sem esperar o
café, para não perder a hora. Deus sempre foi sua prioridade, e alimento fecundo da sua alma.
Servindo também junto ao padre Jaime, com o
passar dos anos, dona Francisca, já muito enferma,
ﬁcou sem poder participar das celebrações por muito
tempo, mas sempre permanecia “grudada” com seu
terço em oração, citando com frequência a saudade da
igreja e seus afazeres por lá.
Chiquinha doou sua vida no serviço ao senhor...
Faleceu serenamente com 92 anos de idade.
Certamente ao chegar ao céu, Deus foi lhe receber com um baú nas mãos, e num abraço lhe conﬁdenciou o que a fez chegar até ali. Ao abrir, Francisca ﬁcou
emocionada ao ver dentro dele: a bolsinha velha, mas
tão nova, que guardava seu véu, seu terço, e um paninho
quadradinho com vincos bem feitos, signiﬁcando que
sua terna vida, feito uma âmbula, estava deﬁnitivamente consagrada a ele para toda a eternidade...
Saudades Dona Francisca! Obrigada por sua
enriquecedora missão!
Cristiane Dicares (Pascom)

ona Francisca Tricossi nasceu dia 12 de
novembro de 1920. Mulher da roça, com
muita bravura criou suas três ﬁlhas, ensinando desde cedo a reza do terço, que sempre foi sua maior
arma contra os destemperos da caminhada.
Com o passar do tempo, encontrou mais tempero na sua vida, participando das celebrações eucarísticas, sendo ﬁlha do Sagrado Coração de Jesus, ao iniciar um serviço voluntário dentro da igreja, no ofício de
lavar e passar desde a batina do vigário e seus paramentos (na época nosso saudoso padre Antoninho), até ao
manustérgio, pala, sanguíneo e corporal, e toalha de
altar.
Chiquinha, como era chamada carinhosamente
por padre Antônio, sempre lhe presenteava com uma
visita semanal, provando com gosto um cafezinho
coado na hora, e um bate papo repleto de muita luz,
acerca da sua fé. A partida de Antoninho entristeceu o
coração desta mulher, ao mesmo tempo em que a enriqueceu de muita sabedoria do alto.
Logo depois, com a chegada do novo pároco, o
padre George, nossa serva solidária seguiu sua missão
com a mesma energia. A ﬁlha, Isabel, citou a alegria
com que lavava e passava cada peça, sobretudo o corporal, dobrando e engomando com toda delicadeza,
como se acarinhasse a face do próprio cristo.
Esta mulher carregava consigo por onde quer
que fosse, uma mesma bolsa, e dentro dela, seus maiores tesouros: um véu e um tercinho.
Sua ﬁlha disse que a mãe executou o serviço
por mais de 30 anos seguidos.
Certa vez, ganhou de presente um quadro de
Nossa Senhora Aparecida do padre George, que se

Matriz Santo Antonio
Domingo: 07h00 e 19h00.
Sexta-feira: 19h00.
Dia 13 de cada mês: Missa, com
bênção dos pães em honra de
Santo Antonio, às 19h30 (aos
domingos, nos horários normais).

Igreja N. Sra. da Conceição Aparecida
Domingo: às 09h00.
Sábado: às 19h30.
Igreja São Benedito

Igreja Santa Luzia - Cachoeirinha
Quarta-feira da 3ª semana do mês:
às 19h30.
Outras Comunidades de Bairros
Demais Quartas-feiras: às 19h30
(conforme programação).
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SECRETARIA PAROQUIAL
SANTO ANTONIO
Av. Manuel Ferreira Pinto, 448 - Centro
CEP 15.820-000 - Pirangi - SP - Brasil

Terça-feira: às 19h00.
Quinta-feira: às 07h00.

MA

HORÁRIOS
DE MISSA NA
PARÓQUIA

Bruno Sala
Massoterapeuta
(17) 99748-4958

Clínica Bella Forma - Saúde e Bem Estar
Av. Guido Gambuggi, 599 - Centro - Pirangi - SP

Horário de Expediente Pastoral
De 2ª feira a 6ª feira das 8h às 11h
e das 13h às 17h.
Contato: Fone: (17) 3386-2455
E-mail: psantoantonio@yahoo.com.br

Funcionária da Secretaria
Rita de Cássia Bertini de Mello Somer
QUALIDADE E BOM
ATENDIMENTO SE ENCONTRA
AQUI!
Pratos: Picanha Uruguaia,
Contra Filé Argen no (Chourizo),
Contra Filé Argen no
(Bife Ancho), etc.
COMIDA CASEIRA / SELF SERVICE
À VONTADE

DISK MARMITEX: 17 3386-1796 / 17 99751-1796
Rua Dr. Rodrigues Alves, 1719 - Centro - Pirangi - SP
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PALAVRA DO PÁROCO
Anno Quinquagesimo Primus in Nativitate Mihi
A.D MMXIX

N

o meu quinquagéssimo primeiro ano de nascimento e, nesta mesma data, no meu vigéssimo
sexto ano de Ordenação Presbiteral, a memória agradecida me conduz com alegria ao altar de Deus
para entoar um cântico novo por tantos prodígios e maravilhas com que o Bom Deus me tem favorecido em cada
dia de minha vida e missão! Incansavelmente repito com o
salmista: “Eu te celebro, Senhor, por tantos prodígios e
me maravilho com tuas maravilhas” (Salmo 138).
Constantemente o olhar do meu coração se ﬁxa no
mistério central de nossa fé onde contemplo o Cristo,
Senhor Cruciﬁcado, Morto e Ressuscitado, e recordo com
vivo afeto as palavras de Dom Luiz Eugênio, de feliz
memória, quando após a imposição de suas mãos e oração
consecratória, já revestido não apenas das sagradas vestes,
mas tendo o meu coração revestido dos mesmos sentimentos de Cristo Jesus, com a suave fragrância do Santo Crisma fui ungido sacerdote e recebi os dons do pão e do
vinho, sentindo ecoar em meus ouvidos a sagrada fórmula
que diz: “Recebe a oferenda do Povo, para apresentá-la
a Deus. Toma consciência do que fazes e põe em prática
o que vais celebrar, conformando a tua vida ao mistério
da cruz do Senhor” (RO 26, p. 141). “Afﬁxus Mistério
Christi”! Para sempre, Sacerdote de Cristo – “Sacerdos in
aeternum!”. Imerecida dávida que me concedeu o Divino
Amor! E assim tem sido ao longo destes anos, cada vez
que abraçado à Santa Cruz subo o Calvário para com o
Único, Sumo e Eterno Sacerdote da nova Aliança unir-me
e ser com Ele, por Ele e Nele hóstia viva, despojado, sem
reservas e no desejo de viver um amor maior qual a vida do
Mestre, entregue nas mãos do Pai.
Ao olhar para sua própria vida, muitas vezes envolta
em laços de morte, reconhecendo a ação salvíﬁca do
Senhor que sempre presente lhe fez todo o bem, se pergunta o servo agraciado: “Como retribuirei ao Senhor todo
bem que me fez?” E em sua boca encontramos a resposta
livre e plena de compromisso: “Alçarei o cálice da bênção, e invocarei o Nome do Senhor. Retoma, minha
alma, o teu repouso, porque o Senhor foi bom para contigo. Ele arrancou-te da morte, preservou os teus pés da
queda!” (Salmo 115). Assim também sinto, não obstante à
minha fragilidade, pousa sobre mim a mão terna e compassiva do Senhor que me liberta de todo mau e me faz
todo bem, para que deste mesmo modo eu possa ser embai-

Anjo sapeca

xador do amor, do bem e da paz onde quer que de mim
necessite.
“Gratias agimus Tibi, Domine!”. Obrigado Senhor,
por este dom imerecido que de vossa copiosa misericórdia recebo e no qual me fortaleço. Em Vós, sou o que sou!
Determinadamente convicto de que o vosso amor me
alcançou por primeiro, O MEU sim, hoje RENOVO! De
todo o meu coração e com todo o meu ser, quero “Dedicar-me a um Sacerdócio Santo” (IPd 2,5).
Pai Santo, Senhor todo-poderoso, já não tenho outro
desejo senão que imerso em vosso mistério de amor e
conformado ao vosso santo desígnio proclamar ao mundo
juntamente com vosso amado Filho, o Escolhido: “Não
busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me
enviou” (...), razão pela qual incansavelmente trabalhando pelo Reino repetirei porquanto viver: “Pai, não a
minha vontade, mas sim a tua” (cf. Jo 6,38; Lc 22,42).
Sim, sustentado “com vossa graça”, e “agindo com o
Espírito Santo”, espero e desejo ser vida para o mundo.
Espero, em meu último suspiro, ser encontrado com
ﬁrme perseverança na ﬁdelidade ao compromisso de
seguir o exemplo do Divino Mestre, que se dignou escolher, chamar e consagrar-me para o seu santo serviço.
Bendigo-vos o amor de meus pais, Manoel e Alzira Aparecida, que acolheram o dom de minha vida e me dão a
felicidade de um lar abençoado, verdadeiro Santuário de
vossa presença. Bendigo pelos meus irmãos e familiares e
pela família que me destes na fé, enriquecida de tantos
membros.
Bendigo pela Diocese de Jaboticabal, porção dileta de
vossa Igreja, no júbilo de seus 90 anos de criação e instalação, que me acolhe através de seus bispos, presbíteros,
diáconos, religiosos e religiosas, e de todos os irmãos e
irmãs, especialmente das comunidades que me foram
conﬁadas e, neste horizonte da missão, os de Santo Antonio de Pirangi.
O meu SIM se faz COMUNHÃO NO
SERVIÇO DO REINO! Não eu, mas o
Cristo em mim, o Cristo em nós!
Bendito Deus!
Bendito para sempre!
No altar, minha eterna gratidão!

Pe. José Adalberto Salvini
Pirangi/SP, 18 de março de 2019.

RESTAURANTE,
PIZZARIA E BOTECO
DA MAMMA
Fone: (17)

3386.1080
3386.1503
Rua Dr. Campos Salles, 907
Pirangi - SP

SCAP CENTER
De Segunda à Domingo servimos almoço
executivo: filé à parmegiana, filé de peixe, filé de
salmão e outros pratos... E também comida japonesa,
à la carte, chopp e porções. Todas as quintas-feiras
servimos comida japonesa por quilo

Fone: (17) 3386.1374
Rua Dr. Campos Salles, 940 - Pirangi - SP

VDO

POSTO DE SERVIÇO AUTORIZADO
TACÓGRAFO E RODOAR

Escapamentos - Tapeçaria - Fechaduras - Máquinas de Vidros
Climatizadores - Ar Condicionado - Acessórios em geral
Cleide R. C. Sanches
Fernando C. Sanches
Sócia Proprietária

Sócio Proprietário

Fones: (17) 3386-1501 / 3386-3821
E-mail scapcenter@scapcenter.com.br

Av. Dr. Rodrigues Alves, 2105 - Pirangi - SP
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MENSAGEM DO PAPA FRANCISCO
Queridos irmãos
e irmãs do Brasil!
om o início da Quaresma, somos convidados a preparar-nos,
através das práticas penitenciais do
jejum, da esmola e da oração, para a
celebração da vitória do Senhor Jesus
sobre o pecado e a morte. Para inspirar, iluminar e integrar tais práticas
como componentes de um caminho
pessoal e comunitário em direção à
Páscoa de Cristo, a Campanha da
Fraternidade propõe aos cristãos
brasileiros o horizonte das “políticas
públicas”.
Muito embora aquilo que se
entende por política pública seja primordialmente uma responsabilidade
do Estado cuja ﬁnalidade é garantir o
bem comum dos cidadãos, todas as
pessoas e instituições devem se sentir
protagonistas das iniciativas e ações
que promovam «o conjunto das condições de vida social que permitem
aos indivíduos, famílias e associações alcançar mais plena e facilmente a própria perfeição» (Gaudium et
spes, 74).
Cientes disso, os cristãos –
inspirados pelo lema desta Campanha da Fraternidade «Serás libertado
pelo direito e pela justiça» (Is 1,28) e
seguindo o exemplo do divino Mestre que “não veio para ser servido,
mas para servir” (Mt 20,28) – devem

C

buscar uma participação mais ativa na
sociedade como forma concreta de
amor ao próximo, que permita a construção de uma cultura fraterna baseada no direito e na justiça.
De fato, como lembra o Documento de Aparecida, «são os leigos de
nosso continente, conscientes de sua
chamada à santidade em virtude de
sua vocação batismal, os que têm de
atuar à maneira de um fermento na
massa para construir uma cidade temporal que esteja de acordo com o projeto de Deus» (n. 505).
De modo especial, àqueles
que se dedicam formalmente à política – à que os Pontíﬁces, a partir de Pio
XII, se referiram como uma «nobre
forma de caridade» (cf. Papa Francisco, Mensagem ao Congresso organizado pela CAL-CELAM, 1/XII/2017)
– requer-se que vivam «com paixão o
seu serviço aos povos, vibrando com
as ﬁbras íntimas do seu etos e da sua
cultura, solidários com os seus sofrimentos e esperanças; políticos que
anteponham o bem comum aos seus
interesses privados, que não se deixem intimidar pelos grandes poderes
ﬁnanceiros e mediáticos, sendo competentes e pacientes face a problemas
complexos, sendo abertos a ouvir e a
aprender no diálogo democrático,
conjugando a busca da justiça com a
misericórdia e a reconciliação»
(ibid.).

SÃO JOSÉ , PAI ADOTIVO DE JESUS

Reﬂetindo e rezando as
políticas públicas com a graça do
Espírito Santo, faço votos, queridos
irmãos e irmãs, que o caminho quaresmal deste ano, à luz das propostas
da Campanha da Fraternidade, ajude
todos os cristãos a terem os olhos e o
coração abertos para que possam ver
nos irmãos mais necessitados a “carne de Cristo” que espera «ser reconhecido, tocado e assistido cuidadosamente por nós» (Bula Misericórdia vultus, 15). Assim a força renovadora e transformadora da Ressurreição poderá alcançar a todos fazendo do Brasil uma nação mais fraterna
e justa. E para lhes conﬁrmar nesses
propósitos, conﬁados na intercessão
de Nossa Senhora Aparecida, de
coração envio a todos e cada um a
Bênção Apostólica, pedindo que
nunca deixem de rezar por mim.
Vaticano, 11 de fevereiro de 2019.
[Franciscus PP.]
https://www.vaticannews.va

São José, descendente da família de Davi, esposo de Maria, modelo dos pais cristãos, é considerado
pela Bíblia como homem justo e cumpridor de seus
deveres, obediente a Deus. (Mt 1, 19)

Avisado em sonho, é dado a ele o direito de
dar nome ao menino que ia nascer: Jesus (Deus salva), pois ele vai salvar seu povo de seus pecados. (Mt
1,21)
São José participou também dos sofrimentos
da família, na fuga para o Egito, quando o rei da
Judéia Herodes decretou perseguição ao menino
Jesus. É avisado em sonho pelo anjo e então parte
com Maria e o menino para o Egito. (Mt 2, 14).
Após a morte de Herodes, José, pela terceira
vez é aconselhado em sonho pelo anjo, para regressar
ao seu país com a família. Por temer o sucessor de
Herodes, seu ﬁlho Arquelau, ﬁxou residência em
Nazaré, na Galiléia , onde exerceu o ofício de carpinteiro. (Mt 2,22-23).
Nada se sabe ao certo sobre a morte de São
José, embora se conclua, pelos Evangelhos, que ocorreu antes da vida pública de Jesus.
Apesar do clima de mistério no qual aconteceu o nascimento de Jesus, Maria e José viveram os
eventos de sua Família igual ao que vivem dois esposos pobres, que se querem bem. Requer compromisso, pois implica em renúncia, sofrimento e perseverança. É isto que a torna Sagrada.
São José a quem Deus conﬁou o cuidado da
Sagrada Família, sede o pai e protetor de nossa família!
Sua festa é 19 de marco e 1º de maio por ser
considerado também o patrono dos operários.
São José rogai por nós!
Profª Cristina Barcelos (Catequista)

ESCOLAS VIVENCIAIS DO MCC
OFERECIMENTO DIÁRIO - MÊS DE MARÇO

APOSTOLADO DA ORAÇÃO
Deus, nosso Pai, eu te ofereço todo o dia de hoje: minhas orações e obras, meus pensamentos e
palavras, minhas alegrias e sofrimentos, em reparação de nossas ofensas, em união com o Coração de teu
Filho, Jesus, que continua a oferecer-se a ti, na Eucaristia, pela salvação do mundo. Que o Espírito Santo, que
guiou Jesus, seja meu guia e meu amparo neste dia para que eu possa ser testemunha do teu amor.
Com Maria, Mãe de Jesus e da Igreja, rezo especialmente pela intenção do Santo Padre para este mês:
pelas comunidades cristãs, em particular as que são perseguidas, para que sintam a proximidade de
Cristo e para que os seus direitos sejam reconhecidos.

Biá

Sorveteria e
Lanchonete

AGRO

CAMPO
PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

Tel.: (17) 3386-1065
Rua Dr. Rodrigues Alves, 1890 - Pirangi - SP

Tel.: (17) 3386.2266
Av. Guido Gambuggi, 466 - Centro - Pirangi - SP
E-mail: agrocampo.pirangi@yahoo.com.br

SKINA COUNTRY
LANCHES
3 em 1 - Restaurante, Lanchonete e Pizzaria
DISK LANCHE
PIZZA/MARMITEX

(17) 3386-2134

Av. da Saudade, 1203 - Centro - Pirangi - SP

Todos nós somos convidados,
cursilhistas ou não para estes preciosos
momentos de reﬂexão e aprendizado.
MCC – JOVENS CURSILHISTAS
Horário: 10h30 – Local: Salão Paroquial Frei Bernardo Cansi
Temas: 24/03 – Família e Esperança –
Matheus Milani ( de Monte Alto)
07/04 - Você é incrível! – Karina Lima
28/04 - Projeto de Deus, fonte de amor
- Daiane Bernardes
MCC – ADULTOS
Horário: 20h00
Local: Salão Paroquial
Frei Bernardo Cansi
Tema: 02/04
Por uma Igreja mais católica

Lotérica
SÃO NICOLAU
Fone: (17) 98127-6588
R. Dr. Campos Sales, 843 - Centro - Pirangi - SP
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SANTO DO MÊS
São Benjamim, servia aos irmãos na caridade
Procuramos
buscar nesta
parte do Semeando, buscar
dentre os santos
do mês aquele
que muitos
nunca ouviram falar. São Benjamin é
um deles; Beniamino diácono foi duramente martirizado para que negasse a
Deus. Teve ﬁnas farpas de bambu
introduzidas sob as unhas, e em todos
os orifícios do seu corpo e nas partes
mais sensíveis da pele que eram retiradas e introduzidas por várias vezes.
Mantendo-se ﬁrme foi enﬁm morto
com uma grossa estaca introduzida em
suas entranhas através do ânus, atravessando todo seu corpo, causando-lhe
uma morte lenta e de terrível agonia.
Nasceu no ano de 394 na Pérsia e,
ao ser evangelizado, começou a participar da Igreja ao ponto de descobrir
sua vocação ao diaconato.

Serviu a Palavra e aos irmãos na
caridade, chamando a atenção de
muitos para Cristo.
Chegou a ser preso por um ano,
sofrendo, e se renunciasse ao nome
de Jesus, seria solto. Porém, mesmo
na dor, na solidão e na injustiça, ele
uniu-se ainda mais ao Cristo cruciﬁcado.
Foi solto com a ordem de não
falar mais de Jesus para ninguém, o
que era impossível, pois sua vida e
seu serviço evangelizavam.
Benjamim foi canal para que muitos cegos voltassem a ver, muitos
leprosos fossem curados e assim
muitos corações duvidosos se abriram a Deus.
Foi novamente preso, levado a
público e torturado para que renunciasse à fé. Perguntou então ao rei, se
gostaria que algum de seus súditos
fosse desleal a ele.

Obviamente que o rei disse que
não. E assim o diácono disse que
assim também ele, não poderia
renunciar à sua fé, a seu Rei, Jesus
Cristo. E por não renunciar a Jesus,
foi martirizado. Isso no ano de 422.
São Benjamim, rogai por nós!
DEUS ONIPOTENTE E
MISERICORDIOSO, DESTES A
SÃO BENJAMIN, DIÁCONO,
SUPERAR AS TORTURAS DO
MARTÍRIO. CONCEDEI QUE,
CELEBRANDO O DIA DE SEU
TRIUNFO, PASSEMOS
INVICTOS POR ENTRE AS
CILADAS DO INIMIGO,
GRAÇAS À VOSSA PROTEÇÃO.
POR NOSSO SENHOR JESUS
CRISTO, VOSSO FILHO, NA
UNIDADE DO ESPÍRITO SANTO.
AMÉM.
Claudia Ferraz (Pascom)
Fonte: https://santo.cancaonova.com

Quando Deus nos chama, chama pra valer!
“Tarde te amei! Tarde Te amei, ó Beleza tão antiga e tão
nova! Tarde demais eu Te amei! Eis que estavas dentro, e
eu, fora – e fora Te buscava, e me lançava, disforme e
nada belo, perante a beleza de tudo e de todos que criaste. Estavas comigo, e eu não estava Contigo… Seguravam-me longe de Ti as coisas que não existiriam senão
em Ti. Chamaste, clamaste por mim e rompeste a minha
surdez. Brilhaste, resplandeceste, e a Tua Luz afugentou
minha cegueira. Exalaste o Teu Perfume e, respirando-o,
suspirei por Ti, Te desejei. Eu Te provei, Te saboreei e,
agora, tenho fome e sede de Ti. Tocaste-me e agora ardo
em desejos por Tua Paz!”
(Livro “Conﬁssões” - Santo Agostinho)

N

o dia 10 de março, na Escola Vivencial
para Jovens Cursilhistas (para a qual
todos são convidados), “Vocação – chamado pra que? Qual o caminho?” foi o tema escolhido
para reﬂexão. Vocação deriva do verbo latino “vocare”
que signiﬁca simplesmente chamar. Num sentido mais
teológico é Deus quem chama. Num mês onde celebramos São José ( 19 de março), patrono das vocações,
modelo perfeito de pai, esposo e proﬁssional; onde também vivenciamos a Quaresma como um tempo de redescobrir Jesus Cristo em nossas vidas (escuta, silêncio,
discernimento), foi um tema propício. De Adão a São
José multidões ouviram o chamado de Deus em suas
vidas, e até então, Deus nunca deixou de chamar seus
ﬁlhos. Chama porque nos ama. A Missão é o objetivo de
toda vocação. O caminho é “Cristo” (Jo 14,6).

Desde o ventre materno, fomos escolhidos por
Deus (Jr 1,5). Somos parte do “sonho” de Deus. Santo
Agostinho louva a Deus de beleza antiga e tão nova e
lamenta o ter amado um pouco tarde. Somos assim, procuramos fora o que está dentro de nós, ou seja, a própria
essência de Deus. Deus fala, convida, por caminhos muitas
vezes misteriosos: Escuta meu povo; Escuta meu amigo(a);
Escuta meu ﬁlho(a). O seu convite assume sempre um
caráter pessoal. Talvez algum de vós diga: mas eu nunca
ouvi. Se te referes aos ouvidos do teu corpo, tens razão. Não
se escuta Deus, como se ouve uma música ou a voz de um
amigo. Mas há outra forma de chamar e de escutar: é de
dentro de nós, na consciência, no coração. (Mt 1,20)
“Chamaste, clamaste por mim e rompeste a minha
surdez. Brilhaste, resplandeceste,
e a Tua Luz afugentou minha cegueira.”
Há duas formas de Deus interpelar os homens:
A primeira é através de alguma doença, fatalidades,
momentos felizes, exemplos de vida.. A segunda é através
da Igreja, de um convite pessoal, das Celebrações Eucarísticas, das orações e suplicas,...
“Deus é um Deus paciente, foi semeando a semente, não
nos criou de repente, mas nascemos da paciência de
Deus . Somos resultado do seu inﬁnito amor. Antes que
eu pense eu sei que já pensaste em mim”.
(Pe. Zezinho)
O que ﬁca pra nós então como síntese de Vocação!
“Quando Deus nos chama, chama pra valer”. Tudo o que
eu ﬁzer que seja feito por vocação, com amor, com satisfação. “ Eu Te provei, Te saboreei e, agora, tenho fome e sede
de Ti.” A decisão é tua!
Evandro Covielo (MCC)

Ano VI - Nº 57 | Março 2019

SEMEANDO

5

A importância do diálogo e da participação da sociedade
nas Políticas Públicas

P

ara entendermos o tema da Campanha da
Fraternidade deste ano é preciso saber o
signiﬁcado de Políticas Públicas: são ações
desenvolvidas pelo Estado para garantir e colocar em
prática direitos da Constituição Federal. De modo geral, representam soluções para os problemas e necessidades
da sociedade.
Reﬂetir sobre essas Políticas é de
suma importância para compreender a
forma que elas atingem a vida cotidiana, analisando possíveis melhoras e
possibilidades de aprimorar sua ﬁscalização. Mais do que isso, o objetivo
da CF 2019 é incentivar a participação
de todas as pessoas no desenvolvimento dessas ações na esfera nacional, estadual e municipal. Todavia,
não basta apenas votar nas eleições para cumprir seu
papel como cidadão: é necessário que haja diálogo e
uma atenção especial as demandas e necessidades da
população, já que a não participação faz com que os
gestores das políticas públicas percam o ânimo e a
força.
A Constituição de 1988 prevê a participação popular em conselhos divididos em quatro áreas: saúde,
educação, criança e adolescente e assistência social.
Especiﬁcamente, o Conselho Tutelar foi criado junto
ao ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) em
1990. Ele possui autonomia funcional, é formado por
membros eleitos pela comunidade em um mandato de
três anos consecutivos e é permanente, isto é, uma vez
criado não pode ser extinto.

Em cada cidade é obrigatória a existência (no mínimo) de um Conselho Tutelar, constituído por cinco
pessoas. É perceptível que a falta de informação leva
muitos a pensarem que só são atendidas crianças e
adolescentes, mas também é
papel do conselheiro atender
e aconselhar os pais ou responsáveis, para que solucionem possíveis problemas.
Além disso, vale destacar que
o Conselho não pode julgar
casos e aplicar medidas judiciais, ou seja, se um adolescente (com mais de 12 anos)
comete um crime, quem deve
atender o caso é a Polícia Militar.
Para ser um conselheiro
tutelar, deve-se ter no mínimo 21 anos, ser conﬁável,
comunicativo, ter habilidade de mediar conﬂitos,
além de residir na própria cidade do Conselho. Novamente, o diálogo é fundamental para lidar com esse
órgão: é preciso manter diálogo com os pais, responsáveis, comunidade, poder judiciário e executivo,
crianças e adolescentes. É imprescindível que haja um
esforço da população em fazer parte das etapas decisórias nas políticas públicas, fortalecendo o exercício
da cidadania através da tomada de decisões, análise
do recursos e defesa da qualidade de vida de todos os
cidadãos. Todos esses aspectos visam promover a
fraternidade e fortalecer o bem comum entre a sociedade.
Jéssica Graciano (Pascom)

BIKE FÉ: UM MOMENTO DE FÉ,
ESPORTE E FRATERNIDADE
No último dia 24 de fevereiro realizou-se o 3°Bike
Fé, evento na Comunidade rural Nossa Senhora Aparecida
na Mombuca que reuniu ciclistas e ﬁéis de seis cidades da
região: Pirangi, Vista Alegre do Alto, Taiúva, Palmares
Paulista, Paraíso e Catanduva.
Como atividades daquela ensolarada manhã se fez a
acolhida com um delicioso e farto café da manhã, a oração
do Ofício Divino das Comunidades com bênção aos ciclistas
e por ﬁm, sorteio de vários brindes. Foi um momento de
muita união em cada participante, em que, mesmo cansados
do pedal, se podia ver o sorriso estampado no rosto de todos.
Nossos agradecimentos especiais a todos os colaboradores dos brindes, do café da manhã e de cada gesto doado
para a realização do evento. Que Deus, por intercessão de
Nossa Senhora Aparecida, abençoe a todos.

