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O Encontro e a Bênção
Apostólica do Papa Francisco
No dia 11 de outubro do ano Pe. José Adalberto
São João
passado, tive a feliz oportunidade com
Paulo II (1993)
de festejar o meu Jubileu de Vida e
Missão Presbiteral no Vaticano,
ocasião em que concelebrei a
Missa na “Casa Santa Marta”, presidida por Sua Santidade, o Papa
Francisco e, após a celebração,
pude saudá-lo pessoalmente e
pedir a sua “Bênção Apostólica”.
A Missa com o Papa foi de uma costumeira e
nobre simplicidade, com a qual se pode experimentar e
saborear o Mistério da Fé Pascal em sua essência pura,
sem acréscimos. Terminada a Missa e depois de um
breve tempo de oração pessoal o Santo Padre nos acolheu, um a um, e esta foi a ocasião em que, “nas mãos de
Pedro-Francisco”, renovei os meus compromissos de
ﬁdelidade à Missão
Pe. José Adalberto com
que recebi pelo
o Papa Francisco
(2018)
Sacramento da
Ordem. Providencialmente, neste
mesmo dia, completava-se o 25º
ano em que também no Vaticano,
encontrei-me com
São João Paulo II.
Por ﬁm, ao despedir-me, deixei com o Papa Francisco
uma brevíssima carta manuscrita, e duas pequenas lembranças, uma pessoal e outra da Paróquia de Pirangi. E
retirei-me daquele encontro contagiado pela alegria de
ser cristão e de estar na comunhão de fé com o sucessor
de São Pedro.
Qual não foi a minha surpresa quando na manhã
do dia 26 de janeiro deste ano recebi uma carta-resposta,
vinda de Roma, da Secretaria de Estado do Vaticano,
com a qual o Papa além de conceber-nos “por escrito” a
solicitada “Benção Apostólica”, não somente a mim,
mas também aos meus pais, Manoel e Alzira, demais
familiares e todos quantos são beneﬁciados pelo meu
Ministério, também me presenteou com um “Terço”,
pedindo a mim e a todos nós
que rezemos por ele!
Gratidão imensa por
esta experiência tão signiﬁcativa e por sentir a proximidade atenciosa do Papa Francisco, que sendo o sinal visível do Cristo, Bom Pastor,
nos “conﬁrma na fé” com a
sua “Bênção Apostólica”.
Não nos esqueçamos de “rezar” pelo Papa Francisco e
que Deus o conserve com as
graças necessárias para exercer o seu Ministério Petrino
como Bispo de Roma.
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Palavras e Ações

ACONTECEU
Tarde de Capacitação do Novo Guia do Líder da
Pastoral da Criança - presença da
Gislaine de Monte Alto
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TRATADO DE PAZ
Participação dos Jovens Vicentinos no OZANAM
CAMP em São Carlos

A viagem do Papa Francisco
aos Emirados Árabes

N

Instituição dos novos Ministros da Eucaristia,
da Palavra e das Exéquias

o dia 5 de fevereiro o Papa Francisco encerrou sua viagem de três dias aos Emirados
Árabes Unidos. A viagem a Abu Dhabi marcou um momento histórico: a assinatura do Documento sobre a fraternidade humana pela paz mundial e a convivência comum, juntamente com o grão
imame de Al-Azhar Ahmad Al-Tayyib.
O conteúdo em questão descreve as relações
entre o islã e o cristianismo, além de impactar o cenário internacional com assuntos ligados ao terrorismo
e à violência.
Ambos pedem às pessoas de religião e aos
meios de comunicação, que propaguem os valores da
justiça, da paz, do bem, da fraternidade humana, da
beleza e da convivência comum. Vale mencionar que
acreditam ﬁrmemente que, entre os motivos das
tensões do mundo está o distanciamento dos valores
religiosos e o individualismo presente cada vez mais
na sociedade massiﬁcada.
Além disso, o Papa e o Grão Imame aﬁrmam
que a injustiça, as crises políticas e a falta de uma
distribuição igualitária de recursos naturais, geram
um signiﬁcativo número de doentes, mortos e necessitados, entre estes destacam-se crianças desnutridas
devido a pobreza.
O texto também cita que a deterioração da
ética e um enfraquecimento dos valores espirituais e
do sentido de responsabilidade, levam muitas pessoas ao extremismo ateu, ao integralismo religioso e ao
extremismo.
Uma outra declaração importante dos líderes
é que “as religiões não incitam nunca à guerra, não
solicitam sentimentos de ódio, hostilidade, extremismo, e nem convidam à violência ou ao derramamento de sangue”.

Referência: http://www.cnbb.org.br/viagem-do-papa-francisco-aosemirados-arabes-unidos-um-cristao-sedento-de-paz/

Ainda de acordo com o documento, essas
catástrofes “são fruto do desvio dos ensinamentos
religiosos, do uso político das religiões e também
das interpretações de grupos de homens de religião”. Sendo assim, eles pedem para não usar o nome
de Deus a ﬁm de justiﬁcar atos de homicídio, terrorismo e opressão, já que Deus não quer que seu nome
seja utilizado no sentido de terrorizar as pessoas.
Durante a missa no estádio Zayed Sports City,
na Península Arábica, a comunidade católica foi
representada pela “jubilosa polifonia da fé”, envolvendo caldeus, coptas, greco-católicos, grecomelquitas, latinos, maronitas, entre outros. Na homilia, o Papa Francisco fez uma reﬂexão sobre as Bemaventuranças, sendo elas um mapa de vida para os
cristãos, pois “não pedem ações sobre-humanas,
mas a imitação de Jesus na vida de cada dia”. De
modo geral, aﬁrmou que elas são feitas para quem
enfrenta os desaﬁos e as provações de cada dia.
Jéssica Graciano (Pascom)
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Editorial

E

stamos em fevereiro e já aconteceram tantos fatos que nos
entristeceram e decepcionaram enquanto seres humanos e
cristãos que parece que já foi um semestre.
Foi uma sequência de descasos com a vida humana por motivos
diversos.
Ambição desmedida em busca de Lucro Financeiro em
detrimento da Vida : seja ela humana, animal, vegetal; enﬁm todo
o ambiente natural, promovendo todo tipo de desequilíbrio
ecológico. No caso do rompimento da Barreira em Brumadinho.
Má gestão política, destinação incorreta dos recursos públicos
no caso das enchentes e desmoronamentos no Rio de Janeiro.
Também no Rio, a falta de responsabilidade dos dirigentes
com referência ao incêndio no dormitório do Centro de
Treinamento do Clube de Futebol.
Em São Paulo a queda de um Helicóptero que não deveria estar
fazendo transporte de passageiros...
Tudo isso ceifou precocemente centenas de vidas humanas.
Estas ocorrências nos devem deixar mais atentos e dispostos a
estudar o tema da CF 2019 que neste ano, como veremos no artigo
desta edição sobre a Campanha da Fraternidade tratará de políticas
públicas e envolverá também os Direitos Humanos. Tema:
“Fraternidade e Políticas Públicas” e o Lema: “Serás libertado,
pelo direito e pela justiça.” (Is 1,27).
Por outro lado, a visita do Papa Francisco aos Emirados árabes
nos enche de Esperança e de expectativa da Paz Mundial. “Fazei
de mim um instrumento de vossa paz” foi o tema da visita
realizada por aquele que assumiu para o seu papado o nome de
Francisco, em homenagem a São Francisco de Assis de cuja
oração foi extraído este verso. Que este encontro dos líderes
religiosos possa realmente frutiﬁcar: “Felizes os que promovem a
paz, porque serão chamados ﬁlhos de Deus” ( Mt 5,9). Leia
atentamente o artigo sobre esta visita.
Ainda neste mês falaremos de dois Santos jovens e que são
exemplos para a nossa juventude: São Gabriel da Virgem
Dolorosa (no Santo do mês) e Santa Bernadete (Espaço das
Crianças)
E muitos outros assuntos que merecem sua atenção já que
foram elaborados com todo carinho.
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.
Também agradeço aos que escrevem e patrocinam o nosso
jornal pedimos que se você tem vontade de nos ajudar com seu
patrocínio, nem que você não tenha nada para anunciar; qualquer
quantia será bem vinda, 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.
Que Deus nos abençoe!
Claudia Ferraz (Pascom)

SABORES
COMPARTILHADOS
A receita do mês
de fevereiro é da
simpática senhora Dona Aparecida Riguetto de
Carvalho que
com seus 86 anos
recebe sempre
com seu acolhedor sorriso de
vovó a todos que
dela se aproximam. Esta bolachinha é uma delícia acompanhada de um café passado na hora pelo vô
Devones. Foi assim que provei esta delícia de
receita.
BOLACHA QUEBRA-QUEBRA
Ingredientes:
3 pires (de chá) de polvilho doce
2 pires (de chá) de fubá
1 pires (de chá) de açúcar reﬁnado
2 colheres (de café) canela
2 colheres (de café) de cravo
1 pires (de chá) gordura derretida ou óleo
1 colher (de sopa) de pó Royal
3 ovos
1 pitada de sal
Modo de preparo:
Coloque todos os ingredientes numa tigela e
amasse até desgrudar das mãos. Faça bolinhas e coloque
numa assadeira
sem untar. Leve
para assar em
forno a 180º por
mais ou menos 15
minutos.
Obs: Caso ache
que a massa esteja dura acrescente
mais gordura ou
óleo, dependendo
do que tenha utilizado na receita.

Dr. Adailto de Moura Ornellas

Unidade Pirangi

Disk Entregas 3386-2031
Rua Dr. Rodrigues Alves, 1999 - Pirangi - SP
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Cirurgião
Den sta
Fone: (17) 3386-1570
Rua Alécio Cadamuro, 125 - Vila Nunes - Pirangi - SP
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HOMENAGEM AO "TONINHO DA IGREJA"
Seu nome é Antônio Martonetto, 82 anos, nascido em
Pirangi.
Seu Toninho foi para um seminário em São Paulo na
Barra Funda, aos 12 anos de idade, incentivado por Dona
Dizola Delﬁni e Pe Thomaz Rodeiro. Ficou por três anos,
se enriquecendo da Palavra de Deus, mesmo com diﬁculdade do latim. O amor ao Evangelho lhe facilitava compreender tudo com o coração...
Porém, devido à um problema visual, o tracoma, afastou-se dos trabalhos para tratamento, permanecendo por
um ano na Santa Casa de Barra Funda, onde pôde colaborar com a equipe médica, prestando serviço voluntário na
limpeza dos equipamentos e instrumentos cirúrgicos.
Depois dos quatro anos consecutivos, com imensa
saudade da família, sobretudo dos pais, decidiu voltar
para casa.Tempos depois, casou-se e constituiu sua família...
Deus tinha planos para esse homem. Com muita
alegria, recebeu o convite do Pe Antônio (Antoninho),
para ser seu auxiliar geral nas celebrações, e sentiu sua
alma pulsar de felicidade, ao ser convidado também para
ser Ministro da Eucaristia. Dois convites de honra para
servir ao Pai. Seu "sim" foi generoso. O Sr Pedro Mogentale lhe passou todas as dicas para a função de auxiliar,
passando seu ofício ao recém-colaborador: limpeza das
âmbulas, veriﬁcação da quantidade de partículas para as
celebrações, auxílio no Missal acerca das leituras, assim
como posição e veriﬁcação dos microfones, para a nitidez
da escuta da Palavra, acendimento das velas, viagens frequentes a Jaboticabal para a aquisição de materiais necessários, anúncio das missas através do toque do sino, sendo
necessária a plena pontualidade para que os serviços fossem executados de forma satisfatória, dentre outros, conforme a necessidade de cada pároco. Permaneceu com Pe
Antoninho por apenas um ano. Em seguida, auxiliou Pe
Ebrain por pouco tempo. Depois chegou o indiano, o querido e saudoso Pe George, auxiliando-o por 12 anos.
Citou com carinho este padre, recordando-se de que, em
todos os lugares em que era convidadas, sobretudo festas,
sempre pedia se poderia levar mais um amigo consigo,
citando seu companheiro auxiliar. E ﬁnalmente auxiliou
nosso sorridente Pe Jaime por 22 anos.
Seu Toninho deixou rolar tímidas lágrimas ao recordar que, há 4 anos atrás, teve a infelicidade de ver seu lar
sendo destruído pelas chamas, devido a um curto circuito.
Padre Jaime deu total suporte e apoio, solicitando ajuda
da comunidade para que tudo fosse reconstruído.

Por essa Campanha do
Bem, este homem guerreiro
viu com muita emoção, o
sol brilhar novamente, a
beleza do recomeçar.
Enﬁm, em 33 anos
consecutivos, Seu Toninho
construiu sua história dentro da Igreja, e todos nós
sempre lhe seremos gratos
por nos ensinar a sermos
Igrejas.
Por tantas vezes, evidenciou a correria desta
linda missão a ele conﬁada,
e sente orgulho por poder
colaborar com tão pouco,
mas com tamanho amor.
Ao lhe pedir para que
deixasse uma mensagem
ﬁnal, intensamente agradeceu a Deus por cada
momento vivido em favor Dele, e de forma muito
simples, como lhe é peculiar, fechou com chave de
ouro, através da seguinte frase: "COM TANTO
TRABALHO NA IGREJA, NUNCA TIVE
TEMPO PARA NADA, MAS DEUS SEMPRE
ME DEU TEMPO PARA TUDO!”.
De toda comunidade pirangiense, receba nosso
eterno carinho, amigo e auxiliar de Cristo, nosso
querido Seu Toninho Martoneto.
Cristiane Dicares (Pascom)

SECRETARIA PAROQUIAL
SANTO ANTONIO
Av. Manuel Ferreira Pinto, 448 - Centro
CEP 15.820-000 - Pirangi - SP - Brasil

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

SACOLÃO SANTOS

COEPI

FRUTAS - VERDURAS - LEGUMES
Entregas
em domicílio

Fone: (17) 3386-3201
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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CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2019
A Campanha da Fraternidade desse ano vem nos
propor uma reﬂexão sobre as necessidades humanas
que em suas várias dimensões, visam assegurar os direitos humanos mais elementares, para que cada pessoa
tenha condições de viver com dignidade.
Com o Tema: “fraternidade e Políticas Públicas”
e o Lema: “Serás libertado, pelo direito e pela justiça.” (Is 1,27), a CNBB propôs para a Campanha desse
ano, enfatizar as Políticas Públicas como princípio
básico para que resulte em ações de âmbito Nacionais,
Estaduais e Municipais, que garantam aos povos os
direitos e deveres previstos na Constituição Federal e
em outras leis, como base para que sejam discutidas e
assegurem uma vida digna a todo e qualquer cidadão.
Esse Ano, além do Texto Base, a Campanha da Fraternidade lançou vários subsídios para garantir e
incentivar a participação cidadã na construção das Políticas Públicas, à Luz da Palavra de Deus e da Doutrina Social da Igreja, com o objetivo de fortalecer a
cidadania e o bem comum, sinais de fraternidade.
Os Subsídios foram produzidos para dar apoio nesta
missão: Círculos Bíblicos que trazem aprofundamento
da Palavra de Deus; sugestões de celebração Ecumênica; Vigília Eucarística e celebração da Misericórdia;
Fraternidade Viva; são cartilhas com propostas de estudo e aprofundamento em rodas de conversa em vários
seguimentos da sociedade, para serem trabalhados em
grupos de comunidades, especialmente nas Escolas
com crianças do Ensino Fundamental I e II, e jovens do
Ensino Médio e inclusive do Ensino Superior, para que
sejam contagiados pela Luz de Cristo.

OFERECIMENTO DIÁRIO
MÊS DE FEVEREIRO
APOSTOLADO DA ORAÇÃO

O TE R A
SS

A
PI

MA

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 como
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: pelo acolhimento
generoso das vítimas do tráﬁco de pessoas, da
prostituição forçada e da violência.

3

SEMEANDO

Ano VI - Nº 56 | Fevereiro 2019

PALAVRA DO PÁROCO
Circular Pastoral: Fevereiro, 02/2019.

O Cartaz da CF-2019 destaca silhuetas que representam algumas categorias sociais consideradas
importantes como: saúde, educação, meio-ambiente,
desenvolvimento, lazer, levando em consideração as
políticas públicas, para a reﬂexão da Igreja e da Sociedade.
Envolvidos pela nossa Fé em Cristo, somos instigados a participar dessa campanha, estudando e discutindo os nossos Direitos e Deveres para juntos, estabelecermos metas e compromissos de lutar por uma sociedade, onde tenha políticas públicas voltadas para o bem
comum de cada Brasileiro e para que a justiça assegure
a cada cidadão condições de viver dignamente.
Fonte: Texto Base - CF 2019
Izildinha Sonia de Carvalho Rossi
Pastoral da Família

Bruno Sala
Massoterapeuta
(17) 99748-4958

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

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

Recomeçar, para Servir mais
e melhor! Depois de muitas festanças
e de boas férias (para alguns!) é hora
de recomeçar. Chegou Fevereiro! E
neste ano não tem carnaval! Muitos
até gostariam de já “cair na folia”,
mas é preciso “cair na real”, voltar ao
ritmo de cada dia, normalmente pontuado pelo tradicional “corre-corre”
da vida. Bem vindos à realidade!
Frente aos muitos afazeres e
responsabilidades, seja em curto ou
longo prazo, organizar-se é uma
necessidade imperiosa da vida, sobretudo, para não gastar tempo e energias
com dispersões e futilidades. Vale
recordar Ruben Alves, que escolheu
como título de uma de suas obras:
“Tempus Fugit”, ou seja, “O tempo
foge” (no sentido de “voa”, “passa
muito rápido”). Por isso, os múltiplos
projetos exigem eleger com critérios
sábios e prudentes as prioridades e
urgências, focar energias em alcançar
as metas traçadas por meio de um
bom plano de ação, que conduza a
resultados objetivamente positivos.
Isto, sem duvidas, deve ser uma “ocupação essencial”, seja do indivíduo,
seja da comunidade por ele integrada,
se de fato queremos que o objetivo
seja alcançado e o plano seja acertado.
Sejamos conscientes de que
não bastam os projetos sistemáticos
bem elaborados e bons planos de
ação. Tão pouco é suﬁciente a “boa
vontade”! Não se pode jamais dispensar a qualiﬁcação e devidas competências, necessárias a cada ação. Evidentemente, seria falta grave desconsiderar a importância do entusiasmo
pessoal, que provoca dinamismo criativo e alegre, que a todos contagia. Só
se avança no caminho certo e se conquista o verdadeiro progresso quando
se toma consciência – pessoal e coletiva, de que nenhum resultado positivo é fruto do mero acaso ou simples-

Padaria Belém
Aceitamos Encomendas
de Pães, Doces, Salgados,
Bolos, Pizzas, etc.

DISK MARMITEX: 17 3386-1796 / 17 99751-1796

Fone: (17) 3386-1348

Rua Dr. Rodrigues Alves, 1719 - Centro - Pirangi - SP

Rua Dr. Campos Salles, 874 - Pirangi - SP

mente de mérito pessoal de algum
“iluminado”, mas sempre o fruto da
comunhão dos saberes e das competências “em harmoniosas parcerias”.
É fato que, por um lado, os resultados
em parte dependem do nosso esforço
e empenho pessoal; mas, por outro
lado, não somos capazes de tudo sozinhos, razão pela qual a verdadeira
sabedoria da vida consiste na humildade sincera em reconhecer, ao
mesmo tempo, as próprias virtudes e
defeitos que nos são inerentes, bem
como igualmente os valores e limites
dos demais. Neste sentido a palavra
PARCERIA ganha um grande signiﬁcado e importância para quem quer
obter bons resultados em tudo o que
deseja realizar. Tudo ﬁca muito mais
fácil quando alguém se torna capaz de
vencer o egocentrismo, derrubar as
barreiras do “UMBIGUISMO” e
decidir-se determinadamente a trabalhar com autêntico espírito de
“EQUIPE”.
No meio eclesial (pastoral/religioso) a expressão “Pastoral de
Conjunto” é bem conhecida e muito
sustentada. Fala-se também em “Colegialidade” e, mais recentemente,
vai se cunhando e ganhando força o
antigo termo “Sinodalidade”, que
expressa a ação de “Caminhar Juntos” (do grego: “Sin-ódos”), participando em comunhão, sempre em vistas do objetivo a ser alcançado. Em
suma, o que estas expressões indicam
é que ninguém obtém bons resultados
sem reconhecer-se parte de um corpo
maior. No caso da Igreja trata-se do
“Corpo Místico de Cristo”, formado
por muitos membros, cuja Cabeça é
sempre e impreterivelmente Jesus
Cristo, o Mestre e Senhor.
A propósito, é oportuno perguntar: Qual a qualidade de sua disposição em colaborar para que em seu
habitat haja bom relacionamento e
entrosamento com os demais parcei-

ros? Sobretudo, quem ocupa um
lugar de liderança e coordenação,
deve ser entre os seus parceiros o primeiro servidor da comunhão.
Recordemos que, certa vez,
estando a caminho e subindo para
Jerusalém, a “grande metrópole”,
Jesus, o Filho do Homem, anunciou
com clareza aos Doze discípulos que
enfrentaria a Paixão e a Morte, como
bem se sabe, em conseqüência de sua
postura desejosa de implantar o Reino
de Deus sobre a terra, adversa à postura de quantos detinham o poder e
domínio, quer religioso, quer sóciopolítico de sua época. Foi neste exato
momento que dois dos seus discípulos, Tiago e João, expressaram em
bom e alto som que sinceramente
almejam uma “distinção privilegiada” (direita e esquerda!), quando
Jesus estivesse em seu auge de glória.
Porém, em resposta aos ousados pretendentes de tais honrarias, o Rei e
Senhor, os interpela e diz: “Vocês não
sabem o que estão pedindo. Por acaso
vocês podem beber o cálice que eu
vou beber? Podem ser batizados com
o batismo com que eu vou ser batizado? Mais adiante acrescenta, para
melhor esclarecer o sentido de tais
perguntas, aﬁrmando claramente:
“Vocês sabem: aqueles que se dizem
governadores das nações têm poder
sobre elas, e os seus dirigentes têm
autoridade sobre elas. Mas entre
vocês não deverá ser assim: quem de
vocês quiser ser grande, deve tornarse o servidor de vocês, e quem de
vocês quiser ser o primeiro, deverá
tornar-se o servo de todos. Porque o
Filho do Homem não veio para ser
servido. Ele veio para servir e para dar
a sua vida em resgate em favor de
muitos” (Cf. Mc 10,32-45).
Contemplando esta passagem
das Sacras Escrituras, compreendamos que o interesse pelo poder, pautado pela busca inconsequente de privi-

Supermercado

Zanini

Fone: (17) 3386-2459
Entregamos em domicílio
Agradecemos a preferência
Avenida 9 de julho, 436 - Centro - Pirangi - SP
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légios e honrarias, só causa disputas
competitivas, discórdias e divisões,
que cegam e impedem os que exercem a liderança de reconhecer e promover a dignidade da vida e o respeito
pelo outro, que deve ser sempre servido como o mais importante. O líder
autêntico deve compreender que o
seu poder e autoridade nunca devem
ser em benefício próprio, mas é sinônimo de sua prontidão para servir
mais e melhor, favorecendo o desabrochar da vida plena para todos.
Aprendamos de Jesus, que é
por excelência majestosa o “Servo
sofredor”, a sua capacidade de entrega e doação da própria vida, traduzida
no seu jeito simples e humilde de abaixar-se para levantar todos quantos
encontrara caídos ao largo do caminho. Sim! Aprendamos d´Ele, que
uma vez “levantado da terra”, atraiu
todos a si (Jo 12,32). O lava-pés na
Santa Ceia permanecerá sempre
como o grande ícone desta atitude de
Jesus: “Ele, que tinha amado os seus
que estavam no mundo, amou-os até o
ﬁm (...). Então Jesus se levantou da
mesa da mesa, tirou o manto, pegou
uma toalha e amarrou-a na cintura.
Colocou água na bacia e começou a
lavar os pés dos discípulos, enxugando com a toalha que tinha na cintura”.
Passou por Pedro, a quem fez entender a radical necessidade de adesão e
comunhão de atitudes: “Se eu não o
lavrar, você não terá parte comigo”.
Concluído o “lava-pés”, novamente
revestido de seu manto e sentado no
trono de sua presidência, Jesus soltou
sua “grande pérola”, como diz: “Vocês compreenderam o que acabei de
fazer? Vocês dizem que eu que eu sou
o Mestre e Senhor. E vocês têm razão:
eu sou mesmo. Pois bem: eu, que sou
o Mestre e o Senhor, lavei os seus pés;
por isso, vocês devem lavar os pés uns
dos outros. Eu lhes dei um exemplo:
vocês devem fazer a mesma coisa que
eu ﬁz. E garanto a vocês: o servo não é
maior o que o seu senhor, nem o mensageiro é maior do que aquele que o
enviou. Se vocês compreenderam
isso, serão felizes se o puserem em
prática” (Cf. Jo 13).

Biá

Sorveteria e
Lanchonete

Deste modo, quero aqui destacar duas coisas: a primeira é sobre a
necessidade de deixarmos Jesus nos
lavar, como fez com os doze. Só teremos “parte com ele” se estivermos
“limpos”, limpos pela Palavra que
liberta e salva, limpos pela graça do
Batismo, que nos puriﬁca de todo o
pecado e das imundices da alma, limpos, tantas vezes quantas for necessário, pelas lágrimas da contrição que
nascem do verdadeiro arrependimento e o desejo de conversão dos pecados... e nos tornarmos homens e
mulheres autenticamente “puros de
coração”! A segunda coisa que destaco é a necessidade de “compreender e
praticar” exatamente o que o Mestre
nos ensinou com o seu exemplo inigualável e colocou como condição
para a verdadeira felicidade: “Serão
felizes, SE o puserdes em prática”!
Que o nosso cristianismo seja
indelevelmente conﬁrmado pela
verdade e coerência de nossas atitudes e tenhamos sempre a graça de
reproduzir em nossas ações os sentimentos do coração amoroso de Jesus!
A partir de Cristo, com amor e por
amor, recomecemos,
para servir mais e
melhor!
Com meu fraterno
abraço,
Deus lhes abençoe e
proteja sempre!

Pe. José Adalberto Salvini
Pároco de Pirangi

HORÁRIOS
DE MISSA NA
PARÓQUIA
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).
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COMUNICADOS
IMPORTANTES
MÊS DE MARÇO
Dia 6 - Quarta-feira de
Cinzas, Início da Campanha
da Fraternidade 2019
15h - Missa, imposição das
Cinzas e Novena de Nossa
Senhora do Perpétuo Socorro,
na Igreja Matriz de Santo
Antônio.
19h30 - Missa e imposição das
Cinzas na Igreja Matriz de
Santo Antonio

E, conforme as palavras de Jesus:
“Eu garanto a vocês quem não receber como criança o Reino de Deus ,
nunca entrará nele” (Mc 10,15). A
criança é símbolo do ser fraco, sem
pretensões sociais; é simples e não
tem poder nem ambições .
Bernadete aos 22 anos entrou para
o convento de Nevers onde aprendeu a
ler e escrever e de seu próprio punho
narrou as aparições de Nossa Senhora
de Lourdes .
De saúde frágil, pois tinha asma,
faleceu aos 35 anos no convento e foi
canonizada pelos milagres que realizou em vida.
Muitos outros milagres são atribuídos a ela e às aguas santas da fonte da
gruta onde apareceu Nossa Senhora
de Lourdes, principalmente cura de
doentes.
Nossa Senhora de Lourdes e Santa
Bernadete nos ajude a encontrar o
sossego e a paz da alma e a conservanos sempre simples e unidos a Deus.
Lourdes, na Franca é local e centro de
romarias e peregrinações do mundo
inteiro.
Festa de Nossa Senhora de Lourdes é em 11 de fevereiro.
Profª Cristina Barcelos
Catequista

NOSSA
SENHORA DE
LOURDES E
SANTA
BERNADETE

MÊS DE ABRIL
Dia 9 - Terça-feira
6h - Missa Matinal da
Penitência na Igreja Matriz de
Santo Antônio
19h30 - Conﬁssões com todos
os Padres da Forania Senhor
Bom Jesus, na Igreja Matriz de
Santo Antonio.
Ainda estão abertas as inscrições para o Curso de preparação de Casais para o
Matrimônio:
Haverá curso em março; depois
só em agosto.
Observem: Serão marcados
casamentos com três meses de
antecedência e apenas para casais
que tenham feito esta preparação.

PROGRAMAÇÃO
DAS ESCOLAS
VIVÊNCIAS DO
MCC

Igreja N. Sra. da Conceição Aparecida
Domingo: às 09h00.
Sábado: às 19h30.
Igreja São Benedito
Terça-feira: às 19h00.
Quinta-feira: às 07h00.
Igreja Santa Luzia - Cachoeirinha
Quarta-feira da 3ª semana do mês:
às 19h30.
Outras Comunidades de Bairros
Demais Quartas-feiras: às 19h30
(conforme programação).

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

(17) 3386-2134

Av. da Saudade, 1203 - Centro - Pirangi - SP
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O título Nossa Senhora de Lourdes é muito conhecido , e talvez também a sua origem: Nossa Senhora
apareceu a Bernadete Soubirous ,
uma camponesa de 14 anos, ﬁlha de
um moleiro do vilarejo de Lourdes,
por 18 vezes, entre 11 de fevereiro e
16 de julho de 1858 , a 1ª vez quando
ela foi buscar lenha às margens do
Gave .
Numa das vezes pediu à Bernadete que cavasse um buraco no
rochedo de onde saiu água lamacenta e depois se transformou em água
límpida e abundante. Nesta fonte
muitos doentes de todos os lugares

do mundo foram curados. Em
outra aparição apresenta-se como
“Imaculada Conceição “que, quando
Bernadete foi contar ao pároco este
acreditou nas aparições pois ela era
analfabeta, e não tinha nenhum
conhecimento sobre o Dogma da
Imaculada, que fora decretado pelo
Papa, 4 anos antes.
Nossa Senhora de Lourdes se
dignou aparecer à Bernadete no
lugar solitário de uma gruta, para nos
lembrar de que é no sossego e recolhimento que Deus se manifesta e
falamos com Ele na simplicidade e
pobreza como era Bernadete.

26/02 – Campanha da
Fraternidade 2019

MARÇO
12/03 – Quais são os efeitos da
Esperança?
19/03 – São José: Homem dos
sonhos, mas não um sonhador.
26/03 – Entre a Cruz e a
Ressurreição
Excelência em Treinamento Físico Personalizado (programas de fortalecimento,
emagrecimento, alongamento); Hidroterapia, Fisioterapia de Reabilitação e
Dermatofuncional (drenagem linfática, massagem modeladora e relaxante,
limpeza de pele) e Nutrição Esportiva

(17) 99623.9563
Luciana Penão

Gabriela Suﬃn

CREF 060660G/SP

CREF 128488G/SP

Karen Santamaria
CREFITO 3/235646-F
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Agradecemos a todos pela ajuda e desejamos que o novo Conselho possa fazer ainda
mais pela nossa comunidade, melhorando
estruturas para melhor acolher e evangelizar, de
modo que todos nos sintamos corresponsáveis
na administração dos bens e na missão que foi
depositada em nossas mãos.
Membros do CAEP 2107/2019
Presidente:
Pe. José Adalberto Salvini, Pároco.
Coordenador: Marcio Andre Lanza.
Vice-Coordenador:
Rodrigo Fernando Campanharo.
Tesoureiro:
Osvaldo Augusto Delgado.
Secretária: Michele Sala
Conselheiros: Douglas Busnardo de Vasconcelos; Taise Bruna Mantovani de Almeida e
Valdecir Aparecido Francisco.
Nota: Embora por pouco tempo, também foram
conselheiros desta gestão o Sr. Fabrício Carreira e a Sra. Luzia Regina de Souza Marques
Rosa. Posteriormente, foi acrescido um membro
da comunidade Santa Luzia (Cachoeirinha), o
Sr. José Edson Alves dos Santos.
O NOVO CAEP:
05/02/2019 a 05/02/2021:
Presidente:
Pe. José Adalberto Salvini, Pároco.
Coordenador:
Marcos Henrique do Nascimento.
Vice-Coordenador:
Douglas Busnardo de Vasconcelos.
Tesoureiro: Roberto de Faria.
1ª Secretária: Graziela Fabiana de Oliveira
Balbino dos Reis.
2ª Secretária: Michele Sala.
Conselheiros: Alini Cristina Gebin Buzeti;
Leonardo Graciano Stopa; José Edson Alves
dos Santos e Valdecir Aparecido Francisco.
Da parte da Comunidade Paroquial,
elevamos a Deus a nossa gratidão pelo trabalho
dedicadíssimo que os membros do CAEP
2017/2019 realizaram na “Administração dos
Assuntos Econômicos da nossa Paróquia”. Para
além do nosso “muito obrigado”, nossas preces
e o desejo sincero de que o bom Deus os recompense com abundantes bênçãos, em vista dos
muitos méritos que acumulam na prática do
bem, no serviço humilde e honesto pelo Evangelho, na Caridade. Deus lhes abençoe!
Ao novo CAEP, igualmente votos de
bênção e de um trabalho frutuoso! Desde já,
nosso gratidão por aceitarem com um SIM generoso o serviço nesta “vinha do Senhor”. Sejam
bem vindos!
Pe. José Adalberto Salvini
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SANTO DO MÊS
São Gabriel da Virgem Dolorosa
Já ouviram falar de São Gabriel da Virgem Dolorosa também conhecido por São Gabriel de Nossa Senhora das Dores?
Até o momento eu também não conhecia, é uma oportunidade
para todos nós conhecermos a vida deste santo que é copadroeiro da Juventude.
São Gabriel serve de exemplo, principalmente para os
jovens, de uma mudança de comportamento radical: de uma
vida dedicada ao mundo material para uma vida dedicada à
divulgação do evangelho, à caridade e espiritualidade cristã.
Vejamos os alguns fatos da vida deste santo:
“Francesco Possenti nasceu
em 1 de março de 1830 em Assis,
Itália, Seu pai Sante Possenti,
um advogado que exercia o
cargo de prefeito. Sua mãe,
Angese Frisciotti, era de nobre
descendência, e morreu quando
ele tinha apenas quatro anos. O
comandante da guarnição militar de Spoleto ensinou o menino
a manejar a pistola e o fuzil.
Gabriel era considerado exímio cavaleiro e atirador, a caça
sendo seu lazer favorito. Ele começou a frequentar o colégio
dos jesuítas em Spoleto aos 13 anos. Durante seus anos na
escola, ele se mostrou um aluno inteligente e genial, agradando tanto os professores quanto os colegas. Durante esse
tempo ele mostrou um amor para as coisas do mundo Seus
biógrafos dizem que ele era elegante, grande dançarino e
não perdia uma festa. Ele frequentava o teatro e lia romances
(...) Com essas estripulias e vida de playboy desregrada, ninguém acreditou quando ele disse que após completar seus
estudos iria tornar-se padre.”
Sua entrada para o seminário deu-se da seguinte forma. Fez
uma promessa quando caiu muito doente; mas quando sarou
esqueceu-se de cumprir. Novamente adoentado tornou a fazer
a mesma promessa, após a cura mais uma vez não cumpriu o
prometido. Porém quando observava uma procissão ao ﬁtar
os olhos da imagem de Nossa Senhora ouviu: “Cumpra sua
promessa”. Impressionado com este sinal divino entrou aos
20 anos para o Seminário da Congregação Passionista onde
recebeu o nome de irmão Gabriel.
Fundada por São Paulo da Cruz esta é a congregação da
Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Sua espiritualidade foi
marcada fortemente pelo amor a Jesus Cruciﬁcado e a Nossa
Senhora das Dores.
“Possenti queria ser enviado para as Missões após sua ordenação, entretanto morreu muito jovem, em 1862, aos 24 anos.
Foi canonizado em 1920 pelo Papa Bento XV como São
Gabriel Possenti da Madre Dolorosa e, junto com Santo Aloisio, é considerado um dos padroeiros da juventude. Sua festa
é comemorada no dia 27 de fevereiro”.
Claudia Ferraz (Pascom)
Fonte: https://pt.wikipedia.org - J. Alves, Os Santos de Cada Dia

Ano VI - Nº 56 | Fevereiro 2019

5

SEMEANDO

PRESTAÇÃO DE CONTAS – CAEP
Conforme o “Regulamento
para os Conselhos de Assuntos Econômicos da Diocese de Jaboticabal”, o mandato de um Conselho
Paroquial (CAEP) tem a validade de
dois anos. Considerando isto, a gestão do CAEP nomeado para a Paróquia Santo Antonio de Pirangi em
08/02/2017 expirou neste ano de
2019. Assim sendo, no dia 05 de
fevereiro deste corrente ano o Bispo
Diocesano Jaboticabal, Dom Eduardo Pinheiro da Silva, SDB,
NOMEOU o novo CAEP para a
Paróquia de Pirangi, cuja validade
do mandato perdurará até 2021.
Com o objetivo de demonstrar com transparência o trabalho
realizado, neste artigo fazemos um
resumo, na forma de “prestação de
contas”, do que se conseguiu fazer
ao longo destes dois anos
(2017/2019).
Antes de apresentarmos
onde os recursos foram investidos, é
bom recordar qual a função do Conselho de Assuntos Econômicos Paroquial (CAEP). Trata-se de um órgão
consultivo que tem por objetivo
ajudar o Pároco na administração da
Paróquia, otimizar os recursos
ﬁnanceiros e zelar pelo patrimônio
da mesma. Os membros do CAEP
devem ser leigos que tenham maturidade e testemunho de fé, comprometidos e engajados na comunidade
local. O serviço que exercem em
favor da Paróquia é voluntário e
gratuito. Escolhidos diretamente
pelo Pároco, que é o Presidente Nato
do CAEP, possuem “voto consultivo”, pois a deliberação de todos os
projetos compete especiﬁcamente
ao Pároco, juntamente com o Bispo
Diocesano. O CAEP é composto de
no mínimo 03 e no máximo 10 participantes. Mensalmente a Paróquia
apresenta rigorosa prestação de contas à Cúria Diocesana, que por sua
vez faz prestação de contas de acordo com as leis vigentes do país.
É importante ressaltar que
todos os recursos ﬁnanceiros angariados nestes dois anos se devem à
generosa colaboração dos ﬁéis de

toda a comunidade e de outros benfeitores, que participaram com entusiasmo da devolução do dízimo, das
coletas e ofertas/doações espontâneas, das festas quermesse, eventos
e campanhas, que tornaram possível
a manutenção cotidiana, bem como
a melhoria do patrimônio paroquial
e da estrutura evangelizadora, sem
nunca descuidar das obras de caridade solidária. Com alegria, podemos aﬁrmar que em cada mês o
balancete apresentado à Cúria Diocesana sempre teve um saldo positivo.
Dentre as muitas coisas realizadas, separamos as mais expressivas:
1) No Pavilhão de Festas Santo Antonio: desde 2017 muitas coisas foram
feitas para melhorar, tais como a
abertura dos portões, a colocação de
um poste e reestruturação do sistema de energia elétrica, melhorias na
cozinha, instalação de exaustor,
compra de máquina de ralar queijos
e, sobretudo, a construção e reforma
dos banheiros com a ampliação do
palco;
2) Na Matriz de Santo Antônio:
além da compra e restauro de objetos necessários para as celebrações
(cálices, livros litúrgicos, alfaias,
paramentos), se fez a compra dos
novos bancos de madeira e reforma
das cadeiras que, reformadas, estão
sendo distribuídas entre a igreja São
Benedito e Centros de Pastoral; polimento do altar e compra de um
ambão, em mármore (mesmo estilo
do altar), restauração das pinturas
sacras internas, reparos de manutenção no telhado que estava com inﬁltração de águas pluviais;
3) Na igreja São Cristovão: reforma
geral, nova pintura interna e externa, com a pintura dos painéis artísticos que deram beleza e conforto
àquela igreja;
5) Outros pequenos trabalhos realizados, como por exemplo: compra
de ventiladores, pequena reforma na
igreja São Benedito, instalação de
corrimões nas igrejas de Santo Antonio e São Benedito; pequenos repa-

ros e manutenção na igreja Santa
Luzia (Cachoeirinha) e na igreja N.
Sra. Aparecida (Mombuca), troca
dos vidros da cúpula da igreja de N.
Sra. da Conceição Aparecida, portões laterais da igreja Santo Antonio, conserto dos relógios das igrejas, conserto de calhas, telhados e
entre outros.
6) Na Secretaria Paroquial: foi feita
a pintura interna e externa, aquisição de novos equipamentos para a
modernização do trabalho e do
arquivo, sobretudo o arquivo documental e patrimonial da Paróquia.
7) Sobre o Centro de Pastoral Santo
Antonio, foi concluído o Projeto de
Reforma, aguardando aprovação da
Diocese para iniciar o serviço.
Enﬁm, pormenorizar tudo o
que foi feito não é possível neste
breve e sintético artigo, mas tenham
a certeza que houve uma dedicação
imensa em tudo que pudemos realizar juntos e com a colaboração de
todos os paroquianos.
Vários eventos foram realizados, e para que vocês saibam cada
evento tem um destino os recursos
arrecadados, como foi o caso da
Festa da Divina Misericórdia, cuja
renda é revertida para a evangelização e obras de caridade; Festa de
São Cristovão, apoiada pelos motoristas/caminhoneiros; o Almoço
Solidário Vicentino, também destinado em grande porcentagem às
obras de solidariedade vicentinas;
as Quermesses do Padroeiro, de cuja
renda se destinou sempre alguma
porcentagem para obras sociais (Recanto Santa Rita de Cássia, APAE,
Pastoral da Criança da cidade de
Pirangi, Casa de Repouso dos
Padres Idosos, situada em Bebedouro, dentre outros auxílios, incluindo
o Hospital do Amor – fruto das “campanhas”).
Nossa gestão no mandato
destes dois anos foi de um jeito simples, trabalhador, com o máximo de
transparência e sempre procurando
tomar as decisões em consenso.
Esperamos que tenhamos contribuído um pouco para o bem de nossa
Igreja Paroquial.

