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ACONTECEU
Peregrinação para Aparecida do Norte
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Para agradecer as muitas graças recebidas pela
intercessão de Nossa Senhora Aparecida, nossa Diocese
de Jaboticabal realizou no último dia 11 de maio, uma
Peregrinação Diocesana ao Santuário Nacional de Aparecida para comemorar os seus 90 anos anunciando o
Reino de Deus sob o olhar amoroso de Nossa Senhora do
Carmo.
Na “Casa da Mãe”, o nosso querido bispo diocesano
Dom Eduardo Pinheiro da Silva, presidiu a missa das 9
horas, que foi concelebrada pelos padres diocesanos.
Estavam presentes, religiosos, diáconos, seminaristas, e
ﬁéis das paróquias que compõem a diocese, além das
romarias que habitualmente buscam o local. A celebração
eucarística foi transmitida pela TV Aparecida.
Estar nessa peregrinação nos mostrou o quanto valiosa é nossa Diocese, que como a vida da Bem-Aventurada
Virgem, que sendo Mãe zela por seus ﬁlhos, também está
sempre zelando por nossas Paróquias. Que possamos
sempre colocar em nossas orações nossa diocese para que
os membros que a compõe nunca esmoreçam e que Nossa
Senhora continue sempre a tomar-nos no colo, ajudando
cada paróquia a viver sempre no amor, na fé e na paz.
Nossa Senhora Aparecida, interceda por todos nós.
Amém.
Rita de Cássia B. de M. Somer (Secretária paroquial)

ENCENAÇÃO DA PAIXÃO E MORTE DE JESUS CRISTO PELAS CRIANÇAS DA CATEQUESE

LAVA PÉS E CEIA DO SENHOR

LAVA PÉS E CEIA DO SENHOR

ADORAÇÃO DA CRUZ

Irmãs Pias Discípulas do Divino Mestre
As Irmãs com os Grupos de Cantos

SÁBADO SANTO
PRIMEIRA EUCARISTIA DE ADULTOS

Palestras com os jovens
“Quem é Jesus?”

Semana Santa
e Páscoa
BATISMO DOS NEÓFITOS
Celebração do Ofício Divino e Liturgia

Visita das Irmãs Missionárias nas Escolas

SACOLÃO SANTOS

COEPI

FRUTAS - VERDURAS - LEGUMES
Entregas
em domicílio

Fone: (17) 3386-3201
Av. Dr. Rodrigues Alves, 948 - Pirangi - SP

BATISMO DOS NEÓFITOS

Palestras com os jovens “Quem é Jesus?”

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

BATISMO DOS NEÓFITOS

FOTOS: LUIS PIRONI (PASCOM)
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Editorial

ESCOLAS VIVENCIAIS DO MCC
Todos nós somos convidados, cursilhistas ou não
para estes preciosos momentos de reﬂexão e aprendizado.
MCC de jovens:
26/05 – O carisma do MCC
Obs.: nos dois primeiros
domingos não haverá escolas
devido a Festa de Santo Antônio
16/06 – Autismo – Drª Marina Jacobs
MCC de adultos:
28/05 – Missa parte por parte
04/06 – Pentecostes – O Espírito Santo na Igreja.
11/06 – Trezena de Santo Antônio (não teremos Escola
Vivencial)
18/06 – Corpus Christi

Visitem nosso site www.santoantoniopirangi.org 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

Zanini

Fone: (17) 3386-2459
Entregamos em domicílio
Agradecemos a preferência

Disk Entregas 3386-2031
Rua Dr. Rodrigues Alves, 1999 - Pirangi - SP
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IRMÃS PIAS DISCÍPULAS DO DIVINO MESTRE

Desde abril de 2017 retomamos as edições do
SEMEANDO e neste abril de 2019 completamos dois
anos da nossa volta. Quase sempre mensal, porém às
vezes bimestral, como desta vez, estamos com você.
É com muita diﬁculdade que mantemos o “jornalzinho” gratuitamente em suas mãos, apesar de você
não pagar nada por ele, não quer dizer que ele não
tenha custo, quem nos dá o suporte material para que
possamos manter este informativo dentro da Pascom
são os nossos patrocinadores e colaboradores aos
quais agradecemos imensamente.
Neste período tivemos muitos acontecimentos:
Semana Santa, Jornada da Juventude, Páscoa, Visita
das irmãs missionárias, Bênção do Cruzeiro, Festa de
São José Operário, o envio das imagens peregrinas de
Nossa senhora do Carmo em comemoração aos 90
anos da Diocese.
E estamos nos preparando para a trezena de Santo
Antônio, a quermesse e também já planejando os enfeites para as ruas na comemoração do Corpus Christi.
Mês de maio, mês de Maria. Neste período mariano reﬂetimos o lugar de Maria na história da salvação.
Estava nos planos de Deus que Cristo nascesse de
uma mulher, que passasse pela fragilidade do ser
humano ao nascer. Como aﬁrma João evangelista: “O
verbo se fez carne e habitou entre nós”, este fato
engrandece a humanidade, nos dá a certeza do amor
de Deus por nós, Ele nos deu por meio das palavras de
Cristo na cruz uma Mãe que é “um refúgio seguro,
uma mãe intercessora, uma mulher forte, que nos
ensina o seguimento de Cristo como caminho para
alcançarmos a eternidade”. Deste modo todas as
mães são especiais diante de Deus, todas são portadoras da esperança e do poder criador de Dele. Ser mãe
signiﬁca olhar o mundo com os olhos da ternura e da
compreensão. É saber relevar e compreender os erros
cometidos e verdadeiramente, de coração, saber perdoar.
Vamos no dia 31 de maio encerrarmos o mês mariano e mês das mães com a coroação de Nossa Senhora.

Unidade Pirangi
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Avenida 9 de julho, 436 - Centro - Pirangi - SP

A Congregação das Irmãs
Pias Discípulas do Divino Mestre,
pertencente à Família Paulina, foi
fundada em Alba, Itália, pelo Bemaventurado Padre Tiago Alberione,
no dia 10 de fevereiro de 1924. Ele
escolhe Orsola Rivata (1897-1987)
para ser sua colaboradora em Cristo.
Chama-a com o nome de Escolástica,
que signiﬁca “discípula”, e lhe conﬁa
a primeira comunidade das irmãs.
No Brasil, a Congregação
teve início em 26 de julho de 1956 e
hoje, está presente com doze comunidades, nas cidades de Cabreúva, São
Paulo, Caxias do Sul, Rio de Janeiro,
Taguatinga/Brasília, Olinda/Recife e
Manaus. No mundo, a presença das
Discípulas estende-se a 31 nações,
nos cinco continentes.
A espiritualidade e o carisma
da Congregação tem como centro a
pessoa de Jesus Cristo Mestre Caminho, Verdade e Vida que nos chama a
seu seguimento, vivendo a comunhão
fraterna em comunidade, e nos envia
a comunicá-Lo, com o que somos e o
que fazemos.
Nossa missão tem por cume e
fonte o ministério da oração incessante, intercedendo pela Igreja e pelas
pessoas. Atingimos assim a raiz da
vida, pois compreendemos que a
Liturgia abrange a pessoa na sua
dimensão humana e espiritual, bem
como toda a ação pastoral da igreja.
A atividade apostólica inclui
a animação e a formação litúrgica,
com a ﬁnalidade de possibilitar a
todos, uma participação ativa, consciente e frutuosa na celebração do Mistério Pascal de Jesus, ao longo do ano
litúrgico.
Com esse objetivo, elaboramos e divulgamos conteúdos e subsídios, tais como a Revista de Liturgia e
outros. Dedicamo-nos à formação
litúrgica com cursos em diferentes
níveis. Trabalhamos, com as formas
de arte: arquitetura, pintura e música,
a serviço da liturgia.
Confeccionamos, também,
quanto serve para as celebrações litúrgicas, a ﬁm de que a comunidade
cristã possa sempre mais viver, rezar e
celebrar na dignidade e na beleza.

No Serviço de Animação
Vocacional, além do testemunho
vocacional que cada irmã é chamada a dar, dedicamo-nos na formação
de liderança cristã em meio às
juventudes (crismandos, grupo de
jovens, etc.), na perspectiva da vocação batismal, tendo em vista o exercício do tríplice múnus do cristão:
profético, régio e sacerdotal, com os
seguintes passos:
- Despertar nos jovens, a
partir de um encontro pessoal com
Jesus Cristo, a descoberta do sentido
da vida e a consciência de que são
chamados por Ele e enviados em
missão, em seus ambientes naturais,
para a transformação da realidade,
segundo os valores do Evangelho.
- Oferecer aos jovens que já
ﬁzeram a opção pela pessoa de Jesus
Cristo, meios que os mantenham no
seguimento e os habilite para atuar
como evangelizadores junto aos
outros jovens e acompanhá-los
nessa ação.
- Proporcionar aos jovens
oportunidades para o crescimento
contínuo na fé, o fortalecimento da
espiritualidade, da experiência de
Deus e a inserção na Comunidade
Eclesial.
- Favorecer a participação e
o engajamento juvenil na ação social da Igreja.
Além disso desenvolvemos
um projeto nas escolas com o objetivo de oportunizar aos adolescentes e
jovens, atividades que possibilitem
despertar para o sentido da vida,
com enfoque no autoconhecimento,
na autoestima e suas implicações
nas relações cotidianas, com os
seguintes passos:
- Propor exercícios individuais e grupais que favoreçam o
autoconhecimento (quem sou eu,
sentimentos, emoções e sexualidade, o “eu” em relação).
- Despertar nos participantes
a importância da autoestima.
- Oportunizar aos participantes atividades que favoreçam
verbalizar alguns sentimentos.
- Trabalhar a importância da
relação e comunicação interpessoal
na família, na escola, em sua conﬁssão de fé.

Utilizamos dinâmicas apropriadas, exibição de ﬁlmes e de músicas e outros meios.
Agradecemos a acolhida, o
carinho e a hospitalidade do pe. Adalberto, dos/as paroquianos/as, dos/as
professores e alunos/as. Que Jesus
Mestre, Caminho, Verdade e Vida
seja luz e presença na vida de vocês.
Ir. Terezinha
Lubiana e Ir. Veronice Fernandes
JOVEM, você que sente no
coração o desejo de seguir Jesus,
venha nos conhecer e participar
de nossa vida e missão!
vocacional@piasdiscipulas.org.br
Pias Discípulas Vocacional
www.piasdiscipulas.org.br
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FESTA DE SÃO JOSÉ OPERÁRIO:
MODELO DE TRABALHADOR

PALAVRA DO PÁROCO

D

o dia 28 de abril a 1º de maio deste corrente ano
foi realizado o Tríduo em homenagem a São
José Operário nas residências da Vila Marques,
sendo o encerramento no Centro Comunitário Laudo
Natel (Bacanão).
Com muito júbilo e satisfação os moradores dos
diversos bairros que compõem a localidade recepcionaram os paroquianos e visitantes para celebrarem juntos a
Palavra, a Eucaristia e seu padroeiro tão devocionado; e um caminho foi
percorrido nesses dias de agradecimentos, pedidos e louvores.
No dia 1º de maio, feriado do Dia do Trabalho e do Trabalhador,
todos os devotos reuniram-se na praça da antiga Escola Francisco Cimino, de onde foram em procissão até o Cruzeiro que foi implantado como
“Cruzeiro do Compromisso”.
Neste local, que marca a entrada da Vila, o pároco, Pe. Adalberto abençoando-o solenemente estimulou a todos que por aí passarem a lembrarem-se
do compromisso cristão de cada um, em agradecimento ao mistério da salvação. Ainda no mesmo
local falou do envolvimento de toda a comunidade
em construir posteriormente, uma digna igreja para
celebrações e atividades catequéticas.
Na sequência, reuniram-se no centro comunitário para a missa solene, onde o espaço ﬁcou pequeno
para tantos ﬁeis e devotos. Na ocasião foram abençoadas e enviadas 11 imagens peregrinas de Nossa
Senhora do Carmo para os setores do município, em
comemoração aos 90 anos que nossa diocese celebra neste ano.
Por ﬁm, houve uma confraternização, carinhosamente preparada
pelos moradores da Vila Marques, em que foram vendidos diversos
tipos de doces, bebidas e cachorro quente.
São José, que na Bíblia é reconhecido como um homem justo, é
quem revela com sua vida que o Deus que trabalha sem cessar na santiﬁcação de Suas obras, é o mais desejoso de trabalhos santiﬁcados: “Seja
qual for o vosso trabalho, fazei-o de boa vontade, como para o Senhor,
e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a herança
como recompensa… O Senhor é Cristo”.
São José Operário, rogai por nós!
Diego D. Fiorentin – Pascom

“Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos!” (Sl 117)

D

Bênção do “Cruzeiro do Compromisso”

Envio das imagens peregrinas
de Nossa Senhora do Carmo

Andor com a imagem de São José Operário

Missa Solene no Centro Comunitário Bacanão
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Comunidade São José Operário – Sorriso no rosto e calorosa participação
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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

DISK MARMITEX: 17 3386-1796 / 17 99751-1796
Rua Dr. Rodrigues Alves, 1719 - Centro - Pirangi - SP

e abril a junho, neste corrente
ano de 2019, a Igreja vivencia
o ponto alto do ano litúrgico,
celebrando as alegrias pascais!
Especialmente preparados a partir
da quarta-feira de cinzas no percurso
da quaresma, fomos convidados a
acolher os catecúmenos em sua iniciação sacramental à vida cristã, bem
como a nos empenharmos de modo
pessoal para alcançar a sincera conversão de atitudes, que deve ser renovada não apenas na Vigília Pascal,
ocasião em que fazemos a “renúncia
do pecado e a renovação das promessas batismais”, mas essencialmente
no cotidiano de nossa vida, como
expressão da fé comprometida, abraçada com fervor no seguimento de
Jesus Cristo.
Com as celebrações do Tríduo
Pascal fazemos memória do Mistério
Pascal, pelo qual Nosso Senhor Jesus
Cristo, após ter enfrentado a dura Paixão, livremente se entregou nas mãos
dos malfeitores, morrendo numa
Cruz, na condição de Sumo e Eterno
Sacerdote da Nova Aliança, único
capaz de oferecer-se a Si mesmo
como vítima pura e sem mancha, uma
vez por todas, conﬁando-se às mãos
do Pai, pela redenção do mundo. Foi
por sua oblação e extremada ﬁdelidade, que depois de três dias no sepulcro, ressurgiu glorioso e exaltado pelo
Pai. N´Ele e por Ele todo o gênero
humano é redimido e viviﬁcado com a
graça do Santo Espírito, chamado a
participar se sua vida divina e imortal,
por meio da fé que salva e liberta! Pela
imensa compaixão e misericórdia do
Eterno, em coro entoamos um hino de
louvor e gratidão, com no salmo se
diz: “Dai graças ao Senhor, porque
Ele é bom e eterna é a sua misericórdia” (Cf. Sl 117).
Do sagrado Tríduo Pascal decorre
a semana da oitava, chamada “in
albis” (dos que se vestem de branco) e
as semanas do tempo pascal, que culminam em Pentecostes, ressoando
como um grande eco desta alegria
incomensurável do dia que o Senhor
nos fez, dia de festa e alegria, início de
um novo tempo na história de libertação levada a termo por Jesus de Nazaré, nosso Deus e Senhor, que tendo
assumido a nossa pobre humanidade
nos fez participantes de sua divindade.

Para nós, Paroquianos de
Sant´Antonio de Pirangi, estes dias
são ocasião que se reveste de um sentido particular, pois celebramos também a Trezena e solenidade de Santo
Antonio, Padroeiro da Paróquia,
Município e Comarca de Pirangi.
Aliás, comemora-se precisamente no
dia de Santo Antonio – 13 de junho, o
124º ano de fundação deste “lugar
sagrado” que os nossos antepassados
denominaram “Santo Antonio da Boa
Vista”, hoje “Pirangi”. Onde hoje se
ergue majestosa a nossa Matriz Paroquial a fé dos pioneiros habitantes
destas plagas levantou o “cruzeiro do
compromisso” e fundou uma “cidade
onde Deus habita” (Sl 46,5). No cimo
da torre da Matriz vê-se ao longe o
“sinal de nossa fé”, que reluz como
“farol” guiando-nos certeiros indicando o caminho cristão que leva ao
céu, onde com Cristo haveremos de
alcançar vitória e glória.
Páscoa e Festa de Santo Antonio!
Realidades intensas que nos convidam a experimentar o amor de Deus e
a nos comprometer sempre e cada vez
mais no seguimento de Jesus Cristo,
Mestre e Senhor Ressuscitado, vencedor do pecado e da morte.
Da Páscoa e de Pentecostes nasceu
uma Igreja Missionária, enviada pelo
próprio Cristo, como Servidora do
Mundo, para que todas as coisas fossem renovadas. Em tempos difíceis os
primeiros cristãos souberam propagar
o Evangelho da Vida, espalhando as
sementes do Reino por toda a terra.
Sobre um único fundamento, que é
Jesus Cristo, solidiﬁcaram a Igreja
Viva, destemida e corajosa o suﬁciente para enfrentar as perseguições,
revestida “do poder do alto” (Lc
24,49).
Sim, este poder dinamizador, que é
a presença do Espírito Santo, fez dos
primeiros cristãos audazes no Testemunho do Senhor. Em todos os tempos, também no nosso, não menos ou
até mais difícil do que aquele primeiro, Deus reveste a sua Igreja deste
poder sublime e continua manifestando a eﬁcácia do seu amor e de sua
misericórdia e triunfa “vencedor do
mundo” (cf. Jo 16,33).

Hoje, somos nós os chamados e
enviados para prosseguir avante abraçando a missão, um dia também acolhida e vivida por Santo Antonio, que
deixando Lisboa, sua terra natal, saiu
despojado de tudo e fez-se Missionário do Reino, conduzido à Pádua e a
partir daí mundo afora, em todos os
lugares onde se tornou conhecido e se
faz presente, não ﬁsicamente, mas
pela veemência de seu testemunho o
obras realizadas em Nome do Senhor,
pelo bem que fez e permanece sendo
exemplo motivador que nos inspira a
seguir e servir o Divino Mestre.
Amados irmãos e irmãs, estamos
bem perto de iniciar a Trezena, que
envolve tanto a parte litúrgicoreligiosa, quanto o aspecto social e
lúdico da tradicional festa quermesse.
Tudo está sendo preparado, contando
com a participação e colaboração
zelosa de muita gente, que voluntariamente se oferece para servir a comunidade. A Matriz de Santo Antonio e o
nosso Pavilhão de Festas e Eventos
abrem os braços para nos acolher,
quer para fortalecer e nutrir a nossa fé
e espiritualidade com o “Pão da Palavra” e o “Pão da Eucaristia”, quer
para fortalecer os nossos vínculos de
união e amor em Cristo, nos festejos
que nos ensinam a compartilhar o
“Pão da Caridade”, como Antonio,
que especialmente aos pobres serviu
solidário, no amor.
Desde já quero agradecer todo o
empenho e esforço generoso de todos
os que por amor a Deus e zelo pela
comunidade paroquial se envolvem
com alegria nestas festividades “Pascais-Antonianas”, fomentando a fraterna comunhão, a ﬁm de que também
nós possamos ser “Uma Igreja Missionária: com Santo Antonio, testemunhas do Ressuscitado”.
Por tudo, nossa Gratidão! Que Deus nos
abençoe e fortaleça em
nossa Missão e se manifeste sempre a glória de
Jesus Ressuscitado!

Pe. José Adalberto Salvini
Pároco
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MATRIMÔNIO

Com isto chegaremos até seu ﬁlho Jesus e seremos felizes. Em Lc 11, 27-28, uma mulher do meio
da multidão disse a Jesus : “Feliz o ventre que te
gerou e os seios que te amamentaram” Jesus
respondeu: “Mais felizes são aqueles que ouvem
a palavra de Deus e a põe em prática”.
Acolher a palavra de Jesus é o dom maior para
encontrar a verdadeira felicidade. Assim seguindo
os passos de Nossa Senhora não tem como não
encontrar Jesus e seguindo-o encontrar Deus nosso
Pai.
Nossa Senhora do Rosário de Fátima que revelastes aos pastorinhos os tesouros de graças contidas na prática do Rosário, incuti em nós o apreço
que devemos ter a esta devoção , aﬁm de que colhamos seus preciosos frutos. Amém!
Hoje, em Fátima, ergueu-se uma enorme Basílica em honra a Nossa Senhora de Fátima onde recebe milhares de romeiros o ano inteiro.
Festa – 13 de Maio.
Cristina Barcelos (Catequista)

como manter nos dias atuais
No dia 5 de maio estivemos reﬂetindo este tema
na Escola Vivencial do MCC de Jovens.
A juventude é uma época que costumamos dizer
que as pessoas estão na “ﬂor da idade”, mas em que
nem tudo são ﬂores é um momento carregado de
tensões porque as decisões tomadas neste período
reﬂetir-se-ão por toda a vida. Dentre elas está o
matrimônio; se vamos nos casar ou não, e qual a pessoa indicada para se compartilhar a vida.
Diz o ditado popular que: “Quem planta vento,
colhe tempestade”. Se não quisermos ter um casamento de tempestades, se faz necessário um namoro
cheio de calmaria, brisa e de muito pouco vento. É no
namoro que preparamos um casamento duradouro.
O verbo amar está muito desgastado é usado para
tudo; ama-se aquela comida, aquela roupa, aquele
determinado artista, aquele ﬁlme... Diz-se muito
rapidamente para alguém que acabou de conhecer
que a ama. Não podemos confundir amor com admiração, beleza (aspecto físico muda), inteligência,
intelectualidade, afeição, emoção.
Deus nos criou homem e mulher para que juntos
se completassem; é a diversidade, já que somos criaturas diferentes, na unidade. “Formarão uma só
carne” é citado em vários livros da Bíblia Sagrada. A
ordem que Deus para o Homem e a Mulher foi:
“Crescei e Multiplicai-vos”.
A parte do crescei é a mais complexa porque, às
vezes, a pessoa evolui, cresce e a outra não, diﬁcultando o relacionamento e por isso temos que ter a
capacidade de esperar a evolução do companheiro
ou de nos esforçarmos para evoluir se for o caso.
Outro aspecto, é que não existe ninguém perfeito; a
primeira exigência do amor é aceitar o outro como
ele é com as suas qualidades e defeitos.

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).

O diálogo, seja no namoro, noivado ou casamento
é fundamental. Escutar, compreender para depois
falar; colocar-se no lugar do outro, não subestimá-lo;
somar ideias e opiniões, crescer juntos; da síntese
surge o enriquecimento da relação – repetindo Unidade na Diversidade.
E para ﬁnalizar reﬂetimos esta versão do 1 Coríntios 13, 4-7.
“O AMOR É PACIENTE,
O AMOR É BONDOSO.
NÃO INVEJA,
NÃO SE VANGLORIA,
NÃO SE ORGULHA.
NÃO MALTRATA,
NÃO PROCURA SEUS INTERESSES,
NÃO SE IRA FACILMENTE,
NÃO GUARDA RANCOR.
O AMOR NÃO SE ALEGRA
COM A INJUSTIÇA,
MAS SE ALEGRA COM A VERDADE.
TUDO SOFRE, TUDO CRÊ,
TUDO ESPERA, TUDO SUPORTA.
O AMOR JAMAIS ACABARÁ”
Claudia Ferraz (Pascom)
Namoro - Prof. Felipe de Aquino
Exortação Apostólica Pós-Sinodal
AMORIS LAETITIA, Sobre o amor na família –
Papa Francisco ( cap. IV)

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).

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
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N

o contexto Pascal celebramos a festa de Nossa
Senhora de Fátima – 13 de maio. Nossa
Senhora escolheu o lugar mais pobre de Portugal, a 100 km ao norte de Lisboa – Fátima uma pequena
paróquia para aparecer e ainda mais, para confundir os
sábios, escolheu três crianças Lúcia, Francisco e Jacinta
sem crédito nenhum e apareceu a eles seis vezes.
A primeira aparição foi a 13 de maio de 1917, portanto
a 102 anos de nossos dias.
Os três pequenos levavam com frequência, para a cova
da Iria, os rebanhos de seus pais, porque neste lugar, a uns
3 km de Fátima, os pais de Lúcia tinham um pequeno talho
de terra com algumas azinheiras.
Nossa Senhora aparece aos pastorinhos na copa de
uma verdejante carrasqueirinha e recomenda-lhes a oração , de modo especial do Rosário. Será que esta recomendação não vale também para nós ?!..
Então crianças rezem a Nossa Senhora de Fátima pelos sofredores, pela paz Dr. Adailto de Moura Ornellas
do mundo. Ou então cantem: “MãeziCirurgião
nha do céu eu não sei rezar , eu só sei
Den sta
dizer que quero te amar. Azul é seu
manto, branco é seu véu , Mãezinha Fone: (17) 3386-1570
Rua Alécio Cadamuro, 125 - Vila Nunes - Pirangi - SP
eu quero te ver lá no céu.”.

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

Fone: (17) 3386-1348
Rua Dr. Campos Salles, 874 - Pirangi - SP
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SABORES
COMPARTILHADOS

SANTO DO MÊS
Matias se tornou um dos doze Apóstolos depois
da morte e ressurreição de Jesus. Foi ele quem ocupou o
lugar de Judas Iscariotes, que se suicidou após perceber
o grave erro que havia cometido. Os 12 Apóstolos de
Jesus simbolizam a restauração do povo de Deus, por
isso era tão importante a escolha do décimo segundo
Apóstolo.
Depois da Ascensão de Jesus, Pedro disse aos
demais discípulos: “Convém então, que elejamos um
para o lugar de Judas e o eleito deve ser dos que estiveram entre nós o tempo em que o Senhor esteve presente,
desde que foi batizado por João Batista até que ressuscitou e subiu aos céus.” E apresentaram dois: José chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias.
E orando disseram: “Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tens escolhido
para que tome parte deste ministério e apostolado.” E
por voto comum, Matias foi contado como o 12º apóstolo.
Matias foi um discípulo de Jesus e acompanhou
Seu ministério desde o início, portanto, ele conheceu
Jesus pessoalmente e foi um discípulo ﬁel, tanto que
estava presente entre os seguidores após a morte, ressurreição e Ascenção do Senhor.
O Apóstolo São Matias recebeu a força do Espírito Santo em Pentecostes e depois saiu em missão para
evangelizar a Judéia, a região da Capadócia e ainda esteve nas terras distantes da Etiópia. Sua missão foi eﬁcaz e
converteu a muitos ﬁéis em todos esses lugares. Por isso
mesmo, ele sofreu duras perseguições até o seu martírio.

São Matias
sofreu muitas perseguições durante toda a sua
missão apostólica,
porém não desanimou,
anunciando o Evangelho de Jesus Cristo até o
ﬁm de sua vida e a
entregou por Cristo
morrendo por apedrejamento e depois, decapitado na cidade de Jerusalém.
São Matias foi
testemunha da ﬁdelidade de Jesus até sua morte.
Oração a São
Matias Apóstolo:
“São Matias, és agora testemunha do Senhor, como apóstolo chamado em lugar do traidor. Do perdão de Deus
descrendo, Judas veio a se enforcar; como o salmo anunciara, passe a outro o seu lugar. Por proposta de São
Pedro, que preside a reunião, lançam sorte e eis teu
nome! Quão sublime vocação! E a tal ponto te consagras
em levar ao mundo a luz, que proclamas com teu sangue
o evangelho de Jesus. Dá que todos nesta vida percorramos com amor o caminho revelado pela graça do Senhor.
Uno e Trino, Deus derrame sobre nós a sua luz; conquistemos a coroa, abraçando a nossa cruz!”
Josi Franciosi (Catequista)

REDE MUNDIAL DE ORAÇÃO DO PAPA
APOSTOLADO DA ORAÇÃO
Maio: 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 a 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: para que,
por meio do empenho dos próprios membros, a Igreja na África seja fermento de unidade entre os
povos e sinal de esperança para esse continente.
Junho: 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 a 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
sacerdotes, para que, com a simplicidade e a humildade de suas vidas, se empenhem numa solidariedade ativa para com os mais pobres.

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

(17) 3386-2134

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

Esta receita foi
enviada pela Michele
Sala. É da sua tia Maria
Vandercir Graciano
Stopa, mãe do nosso
querido Leonardo. Esta
receita é um sucesso nas
reuniões de família!
Segundo a Michele, a
primeira que acaba.
SORVERTÃO DA TIA MARIA
1º Creme - 3 xícaras de leite; 3
gemas passada na peneira; 1 lata de
leite condensado; 50g de coco ralado;
gotas de baunilha. Bata tudo no liquidiﬁcador e leve ao fogo para fazer um
creme. Reserve.
2º Creme - 3 claras em neve; 3
colheres de sopa de açúcar reﬁnado; 1
lata de creme de leite. Misture tudo.
Incorpore os dois cremes.
Despeje a mistura em forma
preparada da seguinte maneira: Queime na forma ½ xícara de açúcar. Sobre
este açúcar queimado a seguinte calda
de chocolate.
Calda de chocolate: 1 xícara
de chocolate em pó e meia xícara de
água. Levar ao congelador. Você pode
fazer esta receita de véspera ou de
manhã para servir à tarde.

Anjo sapeca

SEMEANDO

A trança
Véspera de Dia das Mães, e
as meninas-senhorinhas do
Recanto Santa Rita se preparam para a Festa...
Todas foram penteadas e
maquiadas, e ﬁcaram radiantes, repletas de esperança.
Uma das senhoras, Dona
Marilena, foi agraciada com
uma linda trança nos cabelos, e
fazia questão de exibi-la feito
um prêmio... Disse que lembrava mesmo de mãe: trançar,
mexer nos cabelos, como se
ajeitasse até as madeixas da
alma.
A menina
de trança a
jogava de
um lado para
o outro,
como se nina
um ﬁlho,
embalandoo no vai e
vem até dormir tranquilo...
Cada parte dos cabelos trançados tem uma história diferente,
uma alegria ou um "ai" que
suspira ou inspira. As lembranças retornam com tudo.
Saudades da família, dos amigos, saudades de mãe...
Saudade então superada
pela visita de quem de repente
se torna família, se faz ombro
amigo, se diz bem baixinho:
"Conta comigo, estou aqui!"
A trança cheia de histórias, é
adorno para um coração que
busca ser feliz, que busca voltar a sonhar e recomeçar...
Como colo de mãe... Que trança o afeto no peito com vigor, e
cria laços de amor, inﬁnito e
puro amor...
Cristiane Dicares
(Pascom)
RESTAURANTE,
PIZZARIA E BOTECO
DA MAMMA

Fone: (17)

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

REABILITAÇÃO
NEUROPSICOLÓGICA
OU COGNITIVA
“Cognição” é um termo amplo que
engloba uma grande variedade de atividades e processos mentais, que conscientiza uma pessoa sobre seu ambiente.
Os transtornos de aprendizagem são
caracterizados por déﬁcits signiﬁcativos e persistentes em habilidades acadêmicas nas áreas de leitura, escrita e
matemática, que se manifestam na vida
escolar da criança e do adolescente,
interferindo diretamente no rendimento
escolar ou nas atividades da vida diária
que exigem habilidades de leitura, matemática ou escrita. Estes transtornos
persistem ao longo da vida, até a fase
adulta.
A reabilitação neuropsicológica ou
cognitiva voltada para crianças e adolescentes, em fase escolar, pode ser
deﬁnida como o conjunto de procedimentos e técnicas que visam alcançar o
mais alto desempenho intelectual.
O treino cognitivo abrange intervenções especíﬁcas do funcionamento
cognitivo, dentre elas, alterações de
memória, atenção, funções executivas,
linguagem, déﬁcits visuoperspectivos e
visuoespaciais. Neste contexto, o treino
cognitivo utiliza métodos de recuperação das funções cognitivas e estratégicas compensatórias que visam reduzir o
impacto desses problemas na vida diária dos pacientes.
Paula Massabni
(Psicopedagoga)

