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FESTA DE SANTA LUZIA, 
NO BAIRRO  CACHOEIRINHA

FESTA DE SANTOS REIS

uem olha, assiste ou dá uma Q“passadinha” de vez ou 
outra pela paróquia, muitas 

vezes acaba por não perceber os 
bastidores de toda uma organização, 
estruturação e empenho, que pede 
uma vida como Igreja dentro de uma 
comunidade. Mesmo que pareça 
pequena, grande, porém são os desa-
fios, e sem uma avaliação e planeja-
mento, ficaria quase que impossível 
ser funcional.

No dia 23 de Dezembro de 2018 
aconteceu no salão catequético (Cô-
nego Antonio Ramalho) a conclusão 
da Assembleia de Pastoral Paroquial 
(APP) de nossa paróquia. Um 
domingo de manhã, intenso e de 
ansiedade, eu diria até, preocupante, 
pois quem estava lá, tinha em suas 
mãos, a representação séria dos seus 
grupos, movimentos e pastorais. A 
este grupo (coordenadores, junta-
mente com seu pároco), damos o 
nome de CPP (Conselho de Pastoral 
Paroquial). 

Cada coordenador depois de 
terem avaliados seus trabalhos par-
ticularmente junto aos membros de 
seus grupos (1ª fase) trouxeram por 
escrito, relatos dos pontos positivos 
e negativos do ano 2018 e, numa 
sessão de encontros realizados por 
dimensões (Serviço Profético; Ser-
viço de Santificação da Vida Cristã e 
Serviço da Caridade Pastoral) em 
dias separados, fizeram um plenário 
de seus pareceres (2ª fase), fazendo 
assim a cada dia, uma reflexão 
pastoral. Terminado estes três dias 
celebrou-se com uma oração 
comum (Santa Missa seguida de 
adoração Eucarística).

A 3ª fase foi a propriamente dita, 
APP (Assembleia de Pastoral Paro-
quial),em sua conclusão, que como 
já foi acima colocado, (dia 23/12) 
iniciou-se com a Santa Missa das 7h 
e após o café, deu-se continuidade 
às reflexões para se chegar a um 
“Plano de ação”.

UM PLANO
Com vários assuntos levantados, 

questões religiosas, sociais e estru-
turais que não isolam paróquia e 
cidade, ao contrário, os mesmos 
relacionamentos que um professor 
atravessa com seus alunos, são os 
mesmos dos catequistas com seus 
catequizandos; de uma pastoral da 
criança; Assistência Social... A vida 
é plena quando abrange a todos e em 
tudo. Por isso tivemos a participa-
ção de um membro do Conselho 
Tutelar falando das dificuldades 
enfrentadas, e relatos de represen-
tantes da área da saúde, educação e 
segurança, e por incrível que pareça, 
os fatos são os mesmos, com ende-
reços diferentes.

Temos um bom trabalho pasto-
ral, pessoas limitadas, fervorosas, 
persistentes, sobrecarregadas até, 
uma paróquia que busca agir tendo 
por base ainda que básico a forma-
ção e a oração, sim, devemos agra-
decer a Deus sempre pelo nosso 
papel de leigo (a) e por uma paró-
quia que tenha seu pastor (padre).

Apesar de tanto, resta sempre o 
que fazer. É como dizem as muitas 
mulheres (ou algumas): “Serviço 
de casa, nunca acaba”. E é verda-
de, sempre vamos ter o que fazer. 

Dentre muitas ações levantadas 
para serem criadas ou aperfeiçoa-
das, algumas merecem destaque:

· Estruturação de uma Pas-
toral de Conjunto;

· Reorganização da Pastoral 
Familiar;

· Maior atenção aos Jovens;
· Atenção ao Idoso (possível 

formação de uma Pastoral do Ido-
so);

· Readaptação a uma cate-
quese  Familiar;

· Pensar na formação de 
uma Obra Social (Caridade);

· Formação de Leigos (as);

· Reestruturação e forma-
ção com os coordenadores de gru-
pos de bairros;

Enfim, são algumas das muitas 
ações que poderão vir a existir.

Está no papel. Sairá do papel?
O apelo não é meu, nem da 

minha ou sua pastoral, nem do 
padre. O apelo é da comunidade. 
Todo mundo precisa de todo mun-
do. “Onde está um cristão com 
rigor deverá estar Cristo”.

Precisamos do amor, da paciên-
cia, da compreensão, dos talentos 
de cada um, para que tudo aconte-
ça. Nós podemos fazer, mas é Cris-
to que realiza. Assim como realizou 
um Milagre com as ofertas de cinco 
pães e dois peixes. 

OFERTEMO-NOS.
Evandro Covielo

 (Coordenador do CPP)

ACONTECEU

ENCENAÇÃO DO NASCIMENTO DO 
MENINO JESUS POR CRIANÇAS 

DA CATEQUESE.

DOM LANZA CELEBRA MISSA
 EM AÇÃO DE GRAÇAS AOS 

CEM ANOS DE SEU PAI.  

BATIZADOS DAS CRIANÇAS 
NA MISSA SOLENE DA AURORA

 DO NATAL

SOLENIDADE DE MARIA, MÃE 
DE DEUS, COM BÊNÇÃO DO 
SANTÍSSIMO SACRAMENTO  
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 A receita deste mês é 
um pouco mais requintada no 
tocante aos ingredientes, 
porém muito fácil de fazer. Foi 
compartilhada por minha ami-
ga, a delicada Marinilda Franco 
de Oliveira Lanza.

SALADA VERÃO DE FRANGO 
DEFUMADO

1 frango defumado  
1 abacaxi em calda picado em pedaços 

pequenos
2 latas de milho verde

2 maças verdes fatiadas em gomos finos
2 maças vermelhas fatiadas 

em gomos finos
1 cebola  batida 

1 xícara (chá) de uvas passas amarelas
1 vidro de maionese

1 vidro pequeno de palmito em rodelas
1 lata de creme de leite sem soro

azeitonas verdes picadas e azeitonas 
chilena picadas ou inteira

1 pacote médio de batata palha
temperos a gosto

MODO DE PREPARO: 
1. Retire a pele do frango defumado; 
2. Desfie o frango em pedaços pequenos, 
misture os ingredientes, reservando o creme 
de leite por último, após tudo bem misturado 
coloque em um refratário, leve à geladeira e 
antes de servir cubra com a batata palha.
Observação: pode ser substituido o frango 

defumado por peito de peru defumado.

 Neste ano de 2019, a Diocese 
de Jaboticabal comemora seus 90 
anos de existência, acerca de muitas 
lutas e obras de fé, que nos fazem 
chegar mais próximos do grande 
arquiteto que é o próprio Deus, atra-
vés da união de muitos, da pequenez 
de tantos que se fizeram e se fazem 
grandiosos perante o Pai Celestial. É 
tempo de celebrar, é tempo de ação de 
graças por tamanha e honrosa missão 
de propagar o Evangelho aos povos, 
através da lucidez de uma mentalida-
de justa, fraterna, solidária e autênti-
ca, que se faz requisito para adentrar 
no Reino definitivo.

 Lembremos um pouco desta 
importante história: A Diocese de 
Jaboticabal foi criada pelo Papa Pio 
XI pela Bula “Sollicitudo Omnium 
Ecclesiarum”, no dia 25 de janeiro de 
1929, desmembrada da diocese de 
São Carlos. 

Foi canonicamente instalada 
no dia 16 de julho do mesmo ano. 
Dom José Marcondes Homem de 
Melo, bispo de São Carlos, atuou 
como administrador apostólico até a 
posse do primeiro Bispo Diocesano, 
Dom Antônio Augusto de Assis, arce-
bispo-bispo (1931-1961), sucedido 
pelo segundo Bispo Diocesano Dom 
José Varani (1961-1981), o terceiro 
Bispo Diocesano foi Dom Luiz Eugê-
nio Perez (1981-2003); o quarto 
Bispo Diocesano, Dom Antônio Fer-
nando Brochini, CSS, que assumiu o 
governo pastoral no dia 25 de junho 
de 2003 e atualmente é governada por 
Dom Eduardo Pinheiro da Silva,sdb

Vale ressaltar com muito cari-
nho o BRASÃO DE ARMAS DA 
DIOCESE DE NOSSA SENHORA 
DO CARMO DE JABOTICABAL, 
onde em seu simbolismo: O Escudo 
dividido ao meio na transversal, uma 
parte bege clara e outra marrom, 
evoca Nossa Senhora do Carmo, pois 
à proteção da Virgem do Carmelo foi 
confiada a Diocese. 

DIOCESE DE JABOTICABAL 
“90 Anos anunciando o Reino de Deus, 

sob o olhar amoroso de Nossa Senhora do Carmo”
Nossa Senhora também é 

lembrada pela grande Flor de Liz em 
prata, que resplandece bem em meio 
(como que presidindo) à cor marrom 
(cor da terra) dando ideia da firmeza e 
da fecundidade do povo que o Senhor 
congregou na Diocese, porção do 
Povo de Deus. A cor prata da flor 
lembra Maria na glória de Deus, tipo e 
imagem da Igreja, figura do cristão. 
As doze estrelas evocam a Igreja 
Apostólica, construída sobre o funda-
mento dos doze apóstolos, que é fun-
damento da Igreja de hoje, e também 
a comunhão da Igreja Universal, na 
qual nossa Igreja Particular de Jaboti-
cabal está profundamente inserida. A 
estrela que está acima da Flor de Liz é 
maior, indicando o Ministério do 
Sucessor de Pedro (fundamento visí-
vel de unidade, que preside a Igreja na 
caridade) e fala da unidade e da comu-
nhão da Igreja. No campo bege, a 
jabuticabeira traz á mente o nome da 
Cidade sede da Diocese: Jaboticabal. 
Os muitos frutos de cada árvore, além 
de representar cada um dos muitos 
cristãos, têm outro simbolismo muito 
rico, ao considerarmos que a jabutica-
ba cresce pregada no tronco da árvo-
re, fazendo-nos recordar a imagem 
que Jesus usou da videira: os frutos, 
que o Pai espera de cada cristão, só 
podem se realizar se o cristão estiver 
profundamente unido a Cristo (cf. Jo 
15, 5.8). Também lembram o impera-
tivo de Jesus de produzirmos frutos e 
frutos que permaneçam (cf. Jo 15,16). 
O número de jabuticabeiras, três, fala 
da Trindade Santíssima, cujo amor 
envolve a humanidade e desponta 
para a mesma como horizonte de seu 
relacionamento, sendo modelo para 
as Comunidades e a própria Socieda-
de. 

A colocação das jabuticabei-
ras lembra a ideia da comunhão e do 
estar junto. O escudo é encimado pela 
Mitra, Cruz e Báculo, representando 
o anúncio do Evangelho sob o minis-
tério do Bispo. 

A cor dourada da Mitra, da 
Cruz e do Báculo representa a força, a 
alegria e o entusiasmo no anúncio do 
Evangelho de Jesus Cristo. A Mitra e 
estola dourada juntas representam a 
necessária unidade entre o Bispo e seu 
Presbitério na Igreja Particular. 

O báculo pastoral traz à lem-
brança também todo o Rebanho do 
Senhor, sobretudo os fiéis leigos, que 
em unidade com os pastores, anunci-
am ao mundo, pela palavra e pelo 
testemunho a Boa Nova da Salvação 
de Deus, representada pela Cruz dou-
rada com cinco pontos vermelhos, 
memória clara do Mistério da salva-
ção, pois os cinco pontos vermelhos 
lembram as cinco Chagas de Cristo, 
da qual jorrou o Seu sangue precioso 
que salvou a humanidade e mostrou a 
medida do amor que é dar a vida (cf. 
Jo 15,13).

Diante de tamanha formosu-
ra, sobretudo da Padroeira Nossa 
Senhora do Carmo, que Ela continue 
jorrando bênçãos do Céu a esta Dio-
cese e a conserve sempre unida e fir-
mada pela coragem e empenho de 
seus filhos queridos, através de Jesus 
Cristo, filho adorado da Mãe, para que 
nunca falte o vinho novo da esperança 
e do amor entre todos os povos...

Cristiane Dicares (Pascom)
Fonte: www.diocesejaboticabal.org.br

(17) 3386-2397

Rua Adriano Scardelato, 265 - Pirangi - SP

moda praia e fitness

COEPI

Fone: 3386-2382 / Fax: 3386-2242
www.colegiosantoantonio.com.br

Cooperativa Educacional de Pirangi
Colégio Santo Antonio
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hegamos ao ano de 2019 Cda Era Cristã e devemos 
agradecer a Deus por 

isso. Apesar de ser apenas uma 
mudança de calendário ficamos 
sempre mais esperançosos, com 
uma sensação de mudança. 
Porém não se tratam de mudan-
ças externas, mas primordial-
mente de mudanças internas; na 
nossa vida pessoal, em nosso 
modo de agir diante do próximo 
e da realidade que nos cerca.   
Temos o costume de num ato 
quase mecânico desejarmos um 
a n o  d e  m u i t a  P A Z  e 
REALIZAÇÕES. Não adianta 
desejarmos a paz, temos que 
promovê-la, já que as situações 
do mundo são sempre adversas 
aos esforços para manter a paz. 
Temos que estabelecer a Paz na 
nossa vida, nos nossos lares e 
depois nos ambientes em que 
atuamos para que se concretize a 
PAZ em nosso país e no mundo. 
Falando assim parece fácil, 
entretanto desde a vinda do Mes-
sias se tem tentado essa paz quan-
do ele se despede dos discípulos 
na véspera de ser crucificado diz: 
“Eu vos deixo a paz eu vos dou a 
minha paz. Não como a dá o 
mundo. Que vosso coração não 
se perturbe nem tenha medo” 
(Jo 14,27). Jesus é o príncipe da 
paz.

Devemos viver com alegria o 
Ano Novo que Deus nos dá, não 
sabemos o que nos espera, mas 
isto não nos impede de planejar, 
pois de uma coisa temos certeza, 
Deus nos ama e nos criou para 
sermos felizes. Mesmo que nos-
sos planos não ocorram exata-
mente como foram idealizados é 
porque Nosso Pai entendeu que 
não era o melhor para nossa vida 
naquele momento. 

“Consagre ao Senhor tudo 
que você faz, e seus planos 

serão bem-sucedidos.”
 (Provérbios 16,3).

 Precisamos rezar e 
ficar atentos aos atos dos que 
foram eleitos para dirigirem o 
rumo das políticas públicas em 
nosso país em todos os âmbi-
tos; municipal, estadual e fede-
ral. Em vista das decepções 
que tivemos nos últimos anos 
com relação à política parece 
difícil atender a este chamado, 
porém precisamos nos envol-
ver para o nosso bem e de toda 
comunidade. Teremos muito a 
discutir sobre este assunto no 
ano corrente já que este será o 
tema da Campanha da Frater-
nidade deste ano.

N e s t a  e d i ç ã o  d o 
SEMEANDO trazemos mui-
tos assuntos interessantes, 
além do resumo do que resul-
tou dos encontros da Assem-
bleia Pastoral Paroquial, os 
dois anos do padre Salvini 
conosco, a origem da Folia de 
Reis, os 90 anos da nossa dio-
cese, sobre o que é o Apostola-
do da oração e mais alguns 
assuntos que tenho certeza que 
gostarão de ler.

Não deixem de entrar no 
nosso Facebook: Pascom-
Pirangi, 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 aju-
dar com seu patrocínio, nem 
que você não tenha nada para 
anunciar; qualquer quantia 
será bem vinda, seja um cola-
borador, fale com a Rita na 
Secretaria Paroquial e ela nos 
colocará em contato. 

Que Deus nos abençoe!
 Claudia Ferraz (Pascom)



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

TERO AS PS IA A

M

Bruno Sala
Massoterapeuta

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

(17) 99748-4958
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Rua Dr. Campos Salles, 907
Pirangi - SP

Anjo sapeca
Fone: (17)

3386.1080
          3386.1503

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

 

RESTAURANTE, 
PIZZARIA E BOTECO

DA MAMMA

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

SECRETARIA PAROQUIAL
 SANTO ANTONIO

Av. Manuel Ferreira Pinto, 448 - Centro 
 CEP 15.820-000 - Pirangi - SP - Brasil

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

Rita de Cássia Bertini de Mello Somer

Horário de Expediente Pastoral

Funcionária da Secretaria

 O Apostolado da Oração é um 
movimento religioso que procura viver a 
espiritualidade apostólica e Eucarística, 
brotada do coração de Jesus e fundamen-
tada na releitura do Mistério da Paixão 
de Jesus.

É uma união de fiéis que se 
oferecem de forma cotidiana para continuidade da obra da nossa 
redenção, também conhecida mais recentemente como Rede 
Mundial de Oração a serviço dos desafios da humanidade e da 
missão da Igreja, expresso nas Intenções Mensais de Oração do 
Papa. Rezar por estas intenções abre-nos os olhos e o coração à 
dimensão do mundo, fazendo nossas as alegrias e os sofrimentos 
de todos os nossos irmãos e irmãs.

A fita que os membros do Apostolado da Oração (AO) 
usam é o sinal da pertença e entrega da parte daqueles que foram 
chamados para servir ao Sagrado Coração de Jesus. A cor ver-
melha é o sangue, a vida de doação plena que o Senhor entregou 
para cada um de nós. A medalha tem o Sagrado Coração de 
Jesus, a nos lembrar sempre do quanto Ele nos ama. O Bentinho 
(fixado na fita) é o símbolo do AO e nele está gravado “Venha a 
nós o Vosso Reino”, para lembrar-nos a todo instante que esta-
mos buscando esse reino. Usamos a fita não como enfeite, mas 
como sinal de que fomos chamados para servir e dissemos nosso 
Sim.

Devemos honrar nossa fita, porque ela simboliza o amor 
de Cristo por nós e também o compromisso que assumimos com 
“Ele”. A fita estreita é a fita do(a) Zelado(a) aquele que está 
começando a trilhar o caminho do Apostolado. A fita larga é 
entregue aos que se tornam Zeladores(as), pessoas que já fazem 
parte desta devoção, através de suas palavras e atitudes se tor-
nam testemunhas desse grande Amor de Jesus, zelando sempre 
pelos outros associados, buscando novos caminhantes para aju-
dá-lo(a) a SERVIR.

Oceano infinito de amor, o Coração de Jesus é tão 
grande, tão imenso, tão hospitaleiro que dentro dele cabe o san-
to, o pecador, você, eu, e o mundo inteiro. 

               Roseli Visconio (Apostolado da Oração)

APOSTOLADO DA ORAÇÃO
    QUEM SOMOS?

adre José Adalberto, o tempo passa muito rápi-Pdo, parece que foi ontem a sua chegada em 
nossa Paróquia. Nós o recebemos como envia-

do de Cristo. E como uma nova família o acolhemos 
com ansiedade e felicidade.

 Muitas lembranças já estão guardadas nestes dois 
anos de convivência. Só temos a lhe agradecer pelos 
ensinamentos e força que nos deu em suas pregações, 
na convivência do dia a dia, sentimos dificuldades, 
assim como o senhor sentiu, mas o amor por Jesus 
Cristo e por nosso Padroeiro Santo Antonio, nos ani-
mou na caminhada.

 Saiba que sua marca já está registrada, não só em 
nossos corações, mas em cada detalhe da vida pasto-
ral e pessoal de muitos fieis.  Seus cuidados e esme-
ros, para proporcionar a todos um lugar aconchegan-
te e de oração na igreja, foram e estão sendo além do 
esperado. Como não se lembrar do senhor, padre, ao 
estarmos diante do sacrário e saber que ali há um 
pouco de sabedoria? Como não se lembrar do senhor 
ao olharmos para imensa cruz de Cristo e saber que 
ali há um pouco do seu carisma sacerdotal?

 Os desígnios de Deus não chegam até nós para 
serem desvendados,  mas para serem aceitos, cum-
pridos e vividos com total dedicação e fidelidade, 
guardando no coração assim como fez Maria. Que 
bom que fomos agraciados com a sua vinda. Louva-
mos e agradecemos por tudo e pedimos que as luzes 
do Espírito Santo continue iluminando seu caminho, 
para juntos trilharmos com sabedoria e discernimen-
to.
 Um abraço fraterno de toda a comunidade 
Pirangiense.

Cleide C. Sanchez (Liturgia/ MCC)

DOIS ANOS COM O PADRE
 JOSÉ ADALBERTO SALVINI

OFERECIMENTO DIÁRIO - MÊS DE JANEIRO
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: 
pelos jovens, especialmente os da América Latina, para 
que, seguindo o exemplo de Maria, respondam ao 
chamado do Senhor para comunicar ao mundo a alegria 
do Evangelho.

PALAVRA DO PÁROCO
niciamos o “Ano do Senhor de I2019”! Os votos de que cada dia 
do ano novo seja repleto de felici-

dade, saúde, dinheiro no bolso, har-
monia, paz e tudo o que possa aconte-
cer de melhor é o que todos desejam e 
expressam uns aos outros augurando 
auspicioso “bom princípio”. Mas, 
bem sabemos que o cotidiano da vida 
traz também adversidades e conflitos 
que precisam ser enfrentados com 
maturidade e empenho de superação. 
Uma vida “feliz” não é necessaria-
mente uma vida “sem problemas” e 
“frustrações”, mas com certeza uma 
“vida bem vivida e realizada”, não 
obstante os contrários.

Quero falar de um elemento indis-
pensável para que não apenas o “ano 
novo”, mas a nossa vida seja cumula-
da da plenitude de todos os bens: A 
FÉ! Não falo de uma fé ingênua, mas 
sim de uma fé esclarecida e amadure-
cida, quiçá provada pela dor e o sofri-
mento, que fortalece e dá a coragem 
destemida diante de quaisquer situa-
ções que a vida nos reserve.

Na epístola aos Hebreus encontra-
mos um importante capítulo que nos 
fala sobre a fé, como podemos ler: “A 
fé é um modo de já possuir aquilo que 
se espera, é um meio de conhecer 
realidades que não se vêem” (Hb 
11,1). Os versículos seguintes nos 
recordam a experiência de um “Povo 
que vive da fé e que testemunha a fé”. 
Vale a pena ler! A nota de roda pé que 
encontramos na versão da “Bíblia 
Pastoral”, em comentário ao versícu-
lo que aqui citamos, afirma que “A fé 
é o dinamismo que impulsiona o 
homem a fazer história. Possuindo a 
firme convicção da realidade de um 
mundo futuro melhor, o homem jama-
is se conforma com as estruturas pes-
soais e sociais existentes; nunca as 
toma por definitivas e absolutas. Essa 
inconformidade o leva a romper as 
cadeias da falsa segurança no já-
pronto, para ser agente de novas for-
mas de sociedade, o impele a fazer de 

sua vida um processo sempre inaca-
bado em busca de maturidade plena”.

Assim, podemos dizer que a fé é 
um dinamismo interior que transbor-
da e move ações concretas que provo-
cam sempre a transformação da reali-
dade, propiciando caminhos novos 
em direção da conquista de todos os 
bens em sua plenitude. E o bem maior 
que podemos desejar é o céu, que 
podemos antecipar aqui na terra por 
meio do compromisso sincero em 
corresponder com fidelidade aos 
desígnios do Plano Divino traduzido 
no Projeto do Reino inaugurado por 
Jesus Cristo. 

A Fé e a Esperança são virtudes 
parceiras, que sempre andam de mãos 
dadas com a virtude da Caridade. A 
partir da fé, animada pela esperança, é 
que podemos entender que os bons 
votos da “passagem do ano” ganham 
verdadeiro sentido quando expressam 
a nossa confiança já certa de que a 
mão amorosa de Deus que nos prece-
de e acompanha em todos os nossos 
empreendimentos com a sua graça e a 
sua bênção. O Deus-Amor nos cumu-
la de todos os bens e sua graça não nos 
falta jamais, pois é sempre eficaz e 
melhor se manifesta quando somada 
aos nossos esforçamos em colaborar 
efetivamente com a realização do 
Plano de Deus.

A fé e a esperança nos levam a crer 
em um mundo melhor, mais justo e 
fraterno, permeado pelo amor. Estas 
“forças divinas” nos fazem enfrentar 
os lamentáveis episódios de injustiça, 
corrupção, violência e tantos outros 
malefícios que afligem a humanidade 
inteira, com a certeza de que algo 
melhor há de vir. Sim, acreditamos 
que o advento do novo ano traz consi-
go uma nova época que há de se esta-
belecer em âmbito nacional com o 
“novo cenário político”. 

Acreditamos e sonhamos a revi-
são/planejamento de nossos “projetos 
pastorais” assumidos na Assembleia 
de Pastoral Paroquial 2018/1019 há 
de ser um acertado caminho que nos 
conduzirá a uma maior fidelidade na 
realização da Missão Evangelizadora 
que nos foi confiada e dará sentido – 
pessoal e comunitário, ao nosso de 
“Projeto de Vida Feliz”.

De fato, a fé esclarecida e madura 
é dinâmica e nos faz olhar para frente 
com entusiasmos e empenho pessoal 
para que tudo dê certo. Nunca é dema-
is repetir: “Tenho fé que tudo vai dar 
certo!”. Vai dar certo um Brasil reno-
vado; vai dar certo cada um de nossos 
Projetos Pastorais, vai dar certo... 
tudo irá bem se correspondermos ao 
que Deus nos pede, pois sua graça é 
sempre eficaz melhor se estabelece se 
somada ao nosso esforço empenhado, 
quer pessoal, quer comunitário para 
que dê certo!

Mesmo quando encontrar algum 
obstáculo conserve a chama da fé e a 
força da esperança sempre vivas, 
resista, não desista jamais. Recorde-
se que depois de uma noite escura, 
renasce o sol oriente; depois da tem-
pestade, vem a bonança; ainda que a 
terra esteja ressequida, quando chega 
a chuva, do solo fecundo germina a 
semente, qual vida que desabrocha 
em processo encantador, pouco a 
pouco cultivada, promissora de frutos 
abundantes.

A maturidade e as conquistas da 
vida exigem paciência, por vezes uma 
espera prolongada. Tudo em seu tem-
po! Tudo tem sua hora! A mão de 
Deus está sobre todos nós! Persevere-
mos e avancemos no caminho da fé! 
“Deus tenha piedade de nós e nos 
abençoe, fazendo a sua face brilhar 
sobre nós, para que na terra se conhe-
ça o seu caminho, e em todas as 
nações a tua salvação” (Sl 66,2-3).

Que este corrente ano 
de 2019 seja para todos 
nós e para o mundo 
inteiro “Próspero, 
Santo e Feliz!” Sha-
lom! A Paz do Senhor 
esteja conosco hoje e 
sempre. Amém. 

Pe. José Adalberto Salvini 
Pároco de Pirangi
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FOMOS A BELÉM?
DO PRESÉPIO À VISITA DOS MAGOS

A nossa fé nos dirige a Belém. Não celebramos o 
nascimento de Jesus como um fato acontecido de uma 
vez no passado, em Belém, mas um fato que ainda 
hoje continua ante nossos olhos. É um nascimento 
sempre em ato na história, em razão de sua ressurrei-
ção, inaugurou um novo modo de estar entre nós, de 
nascer em nós, um modo espiritual.

A visita dos reis magos à Belém, levando presen-
tes: ouro, incenso e mirra ao menino Deus faz parte do 
presépio e do tempo do Natal. Baltazar, Melchior (ou 
Belchior) e Gaspar, estudiosos da astronomia, guia-
dos pela estrela vista no Oriente (o nascimento de uma 
estrela, dizia os estudos, era o nascimento de um Deus 
) , é a solenidade da Epifania = manifestação de Jesus 
aos povos . Esta estrela é a mesma que nos faz pergun-
tar: com quais sinais hoje Cristo se manifesta aos 
homens do nosso tempo? Manifesta-se de fato ainda 
hoje?

Claro que sim, isto é, para aqueles que se mantêm 
vigilantes e não para aqueles que não se deixam 
envolver, a quem fica distraído em busca de outras 
notícias. Mas não tenhamos medo de reconhecer que 
Jesus se serviu e se  serve de sinais para despertar em 
nós a consciência do compromisso com os pobres, os 
drogados, os famintos, os marginalizados.

A cada um de nós cabe a tarefa de se tornar sinal da 
presença de Cristo no mundo.

“Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo, 
Senhor das gentes!”.

Estejamos atentos à Escritura que diz: Cristo que 
era ontem, mas também é hoje e será eternamente.

Profª Cristina Barcelos (catequista)

A ORIGEM E TRADIÇÃO 
DO DIA DE REIS

 O “Dia de Reis”, ou “Dia dos Santos Reis”, 
comemorado em 6 de janeiro, tem origem na tradição 
católica que lembra o dia que Jesus Cristo, recém-
nascido, recebeu a visita de três Reis Magos: Belchior, 
Gaspar e Baltazar, que vieram do oriente, guiados por 
uma estrela. O evangelista Mateus narrou o aconteci-
mento: “Entrando na casa, viram o menino com 
Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram; e, abrin-
do os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: 
ouro, incenso e mirra.” (Mt, 2,11).

A “Folia de Reis”, grupo que reúne cantadores 
e instrumentistas para celebrar a data, tem origem por-
tuguesa e chegou ao Brasil no século 18. Em Portugal, 
a manifestação cultural tinha a principal finalidade de 
divertir o povo. Aqui no Brasil, passou a ter um caráter 
mais religioso.

Nas localidades que ainda preservam a tradição 
da “Folia de Reis”, o grupo percorre a cidade e cam-
pos entoando versos alusivos à visita dos Reis, pas-
sando de porta em porta em busca de oferendas, que 
podem variar de um prato de comida a uma simples 
xícara de café. Em cada casa que é acolhida, a Folia 
apresenta-se cantando e tocando músicas de louvor a 
Jesus e aos Santos Reis, em volta do presépio, com 
muita alegria, carregando a Bandeira com o símbolo 
da Folia. Geralmente feita com tecido e decorada com 
figuras que representam o menino Jesus, a Bandeira é 
enfeitada com fitas e flores sempre costuradas ou 
presas com alfinetes, nunca amarradas com “nós 
cegos”. 

Outra figura muito representativa é o palhaço, que 
usa roupas coloridas, máscara e carrega uma espada ou 
varinha de madeira. É ele o responsável por abrir passa-
gem para a Folia. Os demais participantes tocam os ins-
trumentos e fazem parte do coro de vozes, com tons 
diferentes, o que torna o momento muito agradável e 
singular.

Com versos improvisados de agradecimento pela 
acolhida, os demais, cada qual na sua voz e vez, repetem 
os versos cantados pelo Capitão, acompanhados pelos 
seus instrumentos. Esses instrumentos são enfeitados 
com fitas e tecidos coloridos. Cada cor possui o seu 
próprio simbolismo. Rosa, amarelo e azul, podem 
representar a Virgem Maria; branco e vermelho, o Espí-
rito Santo.

No último dia 07 de janeiro, aconteceu a “Chega-
da de Reis” no Setor Santa Luzia, no bairro rural 
Cachoeirinha. Observe nas fotos da página 8.

Referência: site “Jovens conectados”
Diego D. Fiorentin (Pascom)

    Dia 20 de janeiro comemora-se o 
dia de São Sebastião que é patrono 
não só do Rio de Janeiro, mas tam-
bém de muitas outras cidades, inclu-
sive já foi da nossa. 

O primeiro nome da nossa Paró-
quia foi São Sebastião do Turvo e só 
em 1918, mais precisamente no dia 
26 de junho do referido ano, é que 
passou a ser denominada Paróquia 
de Santo Antonio de Pirangi. A ima-
gem que ilustra este texto encontra-
se na igreja Matriz e chegou no dia 
20 de janeiro de 1919 vinda do Rio 
de Janeiro. Este ano faz cem anos 
que esta imagem foi entronizada 
aqui em Pirangi, segundo consta no 
Livro Tombo da paróquia.

Vejamos alguns fatos sobre a 
vida do santo:

“São Sebastião nasceu em Nar-
bona, na França, no ano de 256 da 
Era Cristã. Ainda jovem, mudou-se 
com a família para Milão, na Itália, 
cidade de sua mãe. Alistou-se no 
exército de Roma e tornou-se o sol-
dado predileto do imperador Dio-
cleciano. Conquistou o posto de 
comandante da Guarda Pretoriana.

Secretamente, Sebastião conver-
ter-se ao cristianismo e valendo-se 
do alto posto militar, fazia visitas 
frequentes aos cristãos presos que 
aguardavam para serem levados 
para o Coliseu, onde seriam devora-
dos pelos leões, ou mortos em lutas 
com os gladiadores. 

Com palavras de ânimo, e conso-
lo, fazia os prisioneiros acreditarem 
que seriam salvos da vida após a 
morte, segundo os princípios do 
cristianismo.

A fama de benfeitor dos cristãos 
se espalhou e Sebastião foi denunci-
ado ao imperador. 

SANTO DO MÊS 

SÃO SEBASTIÃO
Este, que 

perseguia os 
cristãos do 
seu exército, 
tentou fazer 
c o m  q u e 
S e b a s t i ã o 
renunciasse 
ao cristianis-
mo, mas dian-
te do impera-
dor, Sebas-
t i ã o  n ã o 
negou a sua fé e foi condenado à morte. 
Seu corpo foi amarrado a uma árvore e 
alvejado por flechas atiradas por seus 
antigos companheiros, que o deixaram 
aparentemente morto. Resgatado pela 
cristã chamada Irene, sob seus cuida-
dos e conseguiu se restabelecer.

Depois de recuperado, São Sebas-
tião continuou evangelizando e indife-
rente aos pedidos dos cristãos para não 
se expor, apresentou-se ao imperador 
insistindo para que acabasse com as 
perseguições e mortes aos cristãos.  
Ignorando os pedidos, desta vez, Dio-
cleciano ordenou que o açoitassem até 
a morte, e depois seu corpo fosse joga-
do no esgoto público de Roma, para 
que não fosse venerado como mártir 
pelos cristãos. Era o ano 287 da Era 
Cristã.

Mais uma vez, seu corpo foi reco-
lhido por uma mulher chamada Lucia-
na, a quem pediu em sonho que o sepul-
tasse próximo das catacumbas dos 
apóstolos. No século IV, o imperador 
Constantino, que se converteu ao cris-
tianismo, mandou construir, em sua 
homenagem, a Basílica de São Sebas-
tião, perto do local do sepultamento, 
junto à Via Appia, para abrigar o corpo 
de São Sebastião. Seu culto iniciou-se 
nesse período.”

Claudia Ferraz (Pascom)
Fonte: https://www.ebiografia.com

AVISOS 
IMPORTANTES

• 31/01 – às 19h missa de come-
moração de dois anos da Posse do 
padre seguida de reunião do CPP 
no Centro de Pastoral de Santo 

Antonio
• 04/02 - início da catequese.
• Inscrições abertas para o Curso de 
preparação de pais e padrinhos para 
o Batismo. Próximas datas de 
Batismo: 24 de fevereiro às 10h30 
na Matriz; Vigília Pascal, 20 de 
abri; Domingo de Páscoa, 21 de 
abril
• A partir de fevereiro inscrições 
para o Curso de preparação de Casa-
is para o Matrimônio: haverá curso 
em março; depois só em agosto. 
Observem: Serão marcados casa-
mentos com três meses de antece-
dência e apenas para casais que 
tenham feito esta preparação.

HORÁRIOS 
DE MISSA NA 

PARÓQUIA

Matriz Santo Antonio

Igreja N. Sra. da Conceição Aparecida

Igreja São Benedito

Igreja Santa Luzia - Cachoeirinha

Outras Comunidades de Bairros

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).

Domingo: às 09h00.
Sábado: às 19h30.

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

Quarta-feira da 3ª semana do mês:
às 19h30.

Demais Quartas-feiras: às 19h30
(conforme programação).


