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Benção dos funcionários da educação e 
estudantes. Dia de São Pedro Poveda

Missa Campal em homenagem a São Cristóvão

Sacramento do Batismo na Igreja Matriz de Santo Antônio de Pirangi

Os filhos sempre são apresentados como uma 
riqueza, como um bem, como um dom. Nunca um filho é 
apresentado pela Bíblia como um peso ou um incômo-
do. Como ocorre em muitas culturas africanas, para a 
Sagrada Escritura o aborto procurado é algo sem qual-
quer sentido. 

A Sagrada Escritura não 
deixa qualquer dúvida: a família 
tem início com o matrimônio, a união de um homem e 
uma mulher. Nenhum outro relacionamento humano se 
compara a este e não há outro tipo de relacionamento 
que possa ser chamado matrimônio. Somente a união 
única e exclusiva entre um homem e uma mulher traz em 
si aquela característica essencial da complementarida-
de. Eles se completam não apenas fisicamente, mas 
também em todas as características da masculinidade e 
da feminilidade: psíquica, espiritual, de paternidade e 
maternidade.

 O que a Bíblia nos ensina sobre a família? 
Vamos tomar como inspiração o primeiro capítulo da 
exortação apostólica Amoris lætitia, do Papa Francisco, 
no qual ele recorda que a Sagrada Escritura apresenta a 
família com suas “histórias de amor e crises familiares”.

De fato, a família é uma presença constante nas 
Sagradas Escrituras. Logo no relato da criação se fala do 
homem que deixa pai e mãe, se une à esposa e formam 
uma só carne. Muitas famílias são mencionadas, como a 
de Abraão, a de Samuel. Toda a profecia de Oseias está 
fundada na experiência dele com 
sua esposa e seus filhos. Muitos 
dos conselhos e orientações dos 
livros sapienciais dizem respeito 
à vida familiar: Provérbios, Ecle-
siastes, Eclesiástico, Sabedoria. 
Isto para não falar do livro de 
Tobias, com a vida do casal e de 
pais e filhos. Ou o Cântico dos 
Cânticos, com o relacionamento 
apaixonado dos noivos. O Evan-
gelho de João põe o início do 
ministério de Jesus em um casa-
mento. Várias das cartas de 
Paulo dão recomendações para a 
vida familiar. E quando o Apoca-
lipse fala do encontro definitivo 
de Jesus com a Igreja o apresenta 
como um casamento. Não nos 
esqueçamos do Salmo 128 (ou 
127, dependendo da edição da 
Bíblia), usado como modelo 
pelo Papa na exortação.

A FAMÍLIA NA BÍBLIA

Antes de qualquer outro. E 
sem condições. Ou seja, não se 
diz “honra teu pai se ele for bom” 
ou “honra tua mãe se ela for aten-
ciosa”. Não. Simplesmente por-
que são pai e mãe. E é o único 
mandamento que tem uma pro-
messa agregada: “para que teus 
dias se prolonguem e tudo corra 
bem para ti”.

Isto se constrói no dia-a-dia, na ternura do abraço, 
no diálogo, no perdão, na gratidão pelo outro, no respei-
to, na oração.

Se tantas situações afastam a família daquilo que 
Deus deseja para ela, o que fazer? Desistir? Acomodar a 
“novas formas de família”? A proposta de Jesus é bem 
outra: o amor e o dom de si aos outros. Ou seja, a lei fun-
damental de Jesus se aplica também à família.

Diác. Mário Lúcio Marchioni

Os primeiros três mandamentos da Lei de Deus se 
referem à relação do homem com Deus. Os outros sete se 

referem às relações entre as pes-
soas. E o primeiro destes sete é 
justamente “honrar pai e mãe”. 

Pelo contrário: a palavra hebraica para filho tem a 
mesma raiz da palavra construir, indicando que, se os 
pais são o alicerce da família, os filhos a edificam. A 
educação é missão dos pais. Um encargo cuja seriedade é 
lembrada com frequência. De outro lado, os filhos não 
são propriedade dos pais. Se cabe aos pais cuidar da for-
mação dos filhos, cabe-lhes também respeitar a vocação 
de cada um.

Isto tudo é o projeto de 
Deus para a família. Mas a Bíblia 
mostra também o quanto, nas 
situações concretas, a vida fami-
liar é marcada pelo sofrimento, 
pelo mal, pela violência, pelas 
disputas, pela separação. Na 
ocasião em que Jesus recorda de 
modo bastante claro qual é o 
projeto do Pai para a família, ele 
está respondendo exatamente a 
uma questão sobre o divórcio. 

Sim, o divórcio não é novidade. Já existia no tempo de 
Jesus. E existia por quê? Jesus explica: por causa da dure-
za do coração humano. Mas não é o desejo de Deus. Nem 
o divórcio, nem a violência, nem o desprezo de filhos 
pelos pais, nem a inferiorização da mulher. O livro do 
Gênesis já alertava que é por causa do pecado que o 
homem domina a mulher.

 HORTAS CASEIRAS   
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A Igreja escolheu o mês de agosto para refletir as 
vocações e este lindo canto merece que reflitamos 
seriamente cada palavra já que trata do chamado que 
cada um de nós recebeu junto com o Espírito Santo 
por ocasião do sacramento do Batismo. Seja qual for a 
vocação que optarmos temos que: buscar o caminho 
de Cristo; torná-lo nossa estrada; ser um obreiro, agin-
do, colocando a palavra em prática e também evange-
lizando sendo “pescador” de corações perdidos para o 
Reino de Deus; sem grande pretensões, sendo exem-
plo, rogando a graça de ser sinal de Cristo onde esti-  Claudia Ferraz (Pascom)

E a família como vai? Este é o tema da Semana 
Nacional da Família deste ano. O diácono Mário 
Lúcio nos brindou com um artigo inspirado na Exor-
tação Apostólica Pós-sinodal AMORIS LAETITIA 
do Papa Francisco. Leiam com bastante atenção.

Todos os artigos que compõem esta edição mere-
cem ser lidos com carinho, já que quem os escreve 
está interessados na nossa formação e informação. 

Mais uma vez agradeço de coração aos que escre-
vem 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 quan-
tia 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.

Não deixem de entrar no nosso Facebook: Pas-
com-Pirangi,e também no Instagram lá você encon-
trará muitas fotos e notícias sobre o que aconteceu ou 
irá acontecer na Paróquia.

No Espaço das Crianças a Homenagem das crian-
ças a seus pais. Para o próximo mês faremos com as 
crianças da 5ª Etapa uma produção de texto sobre o 
tema: A história que mais gostei de ler na Bíblia.

Trazemos nesta edição um texto que merece estudo 
e reflexão: o da Palavra do Pároco, onde este nos fala 
com muita propriedade de vocação, com citações 
bíblicas que merecem serem conferidas uma a uma. 
Um texto realmente inspirado e pessoal.

Que Deus nos abençoe!

vermos neste mundo mesmo com vistas na Vida Eter-
na para todos nós.

DIVINO CHAMADO

Um dia escutei Teu chamado 
divino recado, batendo no coração  
Deixei deste mundo às promessas 
e fui bem depressa ao rumo da Tua mão.

Tu és a razão da jornada
Tu és minha estrada, meu guia meu fim. 
No grito que vem do Teu povo 
Te escuto de novo chamando por mim!       

Os anos passaram ligeiro, 
me fiz um obreiro do reino de paz e amor 
Nos mares do mundo navego 
e as redes me entrego tornei-me Teu pescador.    

Embora tão fraco e pequeno, caminho sereno 
com força que vem de Ti. 
A cada momento que passa 
revivo esta graça de ser Teu sinal aqui.

 CRONOGRAMA DO 2º ALMOÇO VICENTINO

 Dia 22/09 às 9h Missa Campal na Capela São 
Cristóvão seguida de carreata e bênção dos veículos e 
motoristas em frente à Igreja Santo Antônio. Posterior-
mente  o Almoço com a venda de porções de galinhada, 
churrasco e bebidas. 
 Obs.: As pessoas que comprarem a porção de 
galinhada até o dia 18/09/2019 ganharão um bingo 
cortesia para concorrer o valor de R$ 500,00.

 Dia 21/09: às 19h missa na Igreja Santo Antô-
nio; seguida do “Esquenta Vicentino” com venda de 
pastéis, churrasco, frango a passarinho e bebidas. Tere-
mos sorteios relâmpagos e binguinhos.

 Parabéns a todos os pais!

HOMENAGEM AOS PAIS
 NA FIGURA DE MEU PAI, VEJO DEUS 
PAI, este foi o tema refletido pelas catequistas com 
suas turmas de 1ª a 3ª etapas. A seguir foi proposto que 
as crianças desenhassem como sentiam o tema com 
relação ao seu pai.
 Recebemos belos desenhos, selecionamos 
alguns para que fossem publicados aqui no nosso jor-
nal neste espaço a elas dedicado, porém todos ficaram 
expostos nos murais das igrejas: Matriz e de Nossa 
Senhora. Parabenizo e agradeço a todos pela participa-
ção.

Claudia Ferraz (Pascom)
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Testemunha o profeta Jeremias: “Recebi a pala-
vra do Senhor que me dizia: 'antes de formar você no 
ventre se sua mãe, eu o conheci; antes que você fosse 
dado à luz, eu o consagrei, para fazer de você profeta das 
nações'. Temeroso, respondeu: 'Ah, Senhor Deus, eu não 
sei falar, porque sou jovem'. Porém, insistiu o senhor, 
dizendo: 'Não digas: 'sou jovem', porque você irá para 
aqueles a quem eu o mandar e anunciará aquilo que eu 

Foi assim com Abraão, que deixando as suas segu-
ranças, partiu destemido em direção ao lugar para onde 
Deus lhe indicou, sempre apoiado em sua fé, duramente 
provado ao largo do caminho. Não foi diferente quando 
em meio à sarça ardente Deus se manifestou a Moisés, 
tirando-o de seu trabalho sossegado junto ao rebanho de 
suas pacatas pastagens, para enviá-lo ao Faraó, com a 
turbulenta e árdua missão de libertar o seu povo que no 
Egito experimentava a amarga dor de uma dura servidão. 

Como estes dois homens que responderam ao 
chamado com prontidão determinada, encontramos na 
história o exemplo de tantos outros igualmente chama-
dos, os profetas da antiga aliança, assim como os muitos 
homens e mulheres da era cristã que configuraram e 
consumiram a vida numa vocação específica, e deram o 
testemunho de que a resposta se traduz sempre e inequi-
vocamente na missão, confirmada por uma fidelidade 
inquebrantável, não raro selada com o próprio sangue, 
seguindo o exemplo da entrega de Jesus na Cruz.

Muitos que foram chamados nos dão o testemu-
nho de que a iniciativa é sempre divina, cabendo a quem 
foi escolhido tão somente uma resposta, proferida a partir 
de uma liberdade interior que se sente seduzida e impeli-
da a consagrar por inteiro todo o seu ser (corpo, mente, 
coração e alma), com generosidade humilde no serviço 
que lhe é confiado.

Algumas vezes há quem me pergunte: “Padre, 
como nasce uma vocação?” Pode ser que a pergunta seja 
até mais direta: “Padre, como surgiu a tua vocação?” 
Minha resposta é bem simples: Não tenho dúvida alguma 
de que toda vocação tem sua origem e é gestada NO 
CORAÇÃO DE DEUS! Sim, uma vocação nasce do cora-
ção de Deus, pleno e transbordante do “amor fontal”, da 
misericórdia e da compaixão, que inclina o ouvido para 
escutar os clamores de seu povo errante e sofrido e, por 
isso, sai ao seu encontro e comunica-lhe a vida em abun-
dância. Para fazer chegar ao seu povo este dom da vida 
plena, DEUS CHAMA quem ele quer, do modo que na 
hora em que lhe aprouver. Uma vocação nasce de uma 
predileção divina, de um dileto olhar amoroso que se 
volta para o menor e lhe cumula das graças necessárias, a 
fim de que seja um instrumento eficaz nos seus planos de 
salvação do mundo, para edificar a ponte da comunhão 
entre a terra e o céu. A voz que chama é sempre de Deus 
que chega suave e ecoa como um grito ao ouvido de nosso 
inquieto coração.

lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você 
para protegê-lo' – oráculo do Senhor” (Jr 1,4-8). Como é 
bom saber e entender que em meio aos nossos medos o 
Senhor nos garante a sua presença constante: “ESTOU 
COM VOCÊ”.

Como é bela a voz de Pedro, que no amanhecer de 
um novo tempo, após a experiência da Cruz, responde ao 
Senhor Ressuscitado, ainda que humilhado pela reta cons-
ciência de seu próprio pecado, com a convicção sincera de 
um amor ilimitado, contido no mais reluzente brilho do 
olhar tão amoroso e cheio de misericórdia do Divino Mes-
tre que ao fixá-lo insistentemente o indagava uma, duas e 
três vezes, tantas quantas o havia negado: “Simão, filho de 
João, você me ama?”. Cabisbaixo e com lágrimas nos 
olhos, fruto da graça de quem foi por primeiro tocado pelo 
divino Amor, responde o pescador: “Senhor, tu conheces , 
e sabes que eu te amo”. E, mediante tal afirmação, escuta o 
mandato do Senhor e é confirmado em sua missão: “Cuide 
das minhas ovelhas... Siga-me” (Jo 21,15-19). É o mesmo 
que dizer: “Pouco me importa a humana fragilidade que 
levou você ao pecado, pois eu o revisto com minha graça e 
nela você pode confiar. Vai, sem medo, e evangeliza o 
mundo. Seja fiel e permaneça no meu amor! Na fé confir-
ma os teus irmãos: eis tua vocação!”. 

Como nos faz bem contemplar Jesus de Nazaré 
que passa pelas margens do mar da Galileia e ao ver alguns 
pescadores os chama, dizendo: “Sigam-me, e eu farei 
vocês se tornarem pescadores de homens” (Mc 1,17). Eles 
deixaram tudo: o barco e as redes na praia, os familiares 
em suas casas, os sonhos de outrora, com a prontidão e 
coragem segura em tempos inseguros, que os fez navegar 
e “lançar as redes em águas mais profundas”, mudando 
os seus projetos pessoais para mergulharem os mais pro-
fundos abismos dos mistérios do Reino de Deus (Lc 5,1-
11). 

Que belo testemunho o de João Batista que apon-
tando para o Cristo orienta aos seus discípulos, dizendo: 
“Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo”; e 
como se não bastasse apontar o Cordeiro, acrescenta: “Eu 
não sou o Messias, mas fui enviado na frente dele (...). É 
preciso que ele cresça e eu diminua” (Jo 3,28b-30), 
expressando, desta forma, o desejo mais nobre que carre-
ga dentro de si mesmo e a consciência do verdadeiro senti-
do de sua missão. 

Que humildade se pode encontrar em Saulo de 
Tarso, transformado em Paulo, o apóstolo dos gentios, que 
afirma: “Pela graça de Deus, sou o que sou” (1Cor 
15,10). Ele que experimentou o humano poder e a arro-
gante vaidade do mundo, saboreou a sedução divina e 
deixou-se envolver por sua luz, entregando-se à “loucura 
da cruz”, provada na própria pele (1Cor 1,18ss). Fortale-
cido com a força impetuosa que vem do alto, é ele quem 
afirma: “tudo posso, Naquele que me fortalece!” (Fp 
4,13), pois vem do céu a voz lhe conforta: “Para você 
basta a minha graça, pois é na fraqueza que a força mani-
festa todo o seu poder” (2Cor 12,9).         

MÊS DAS VOCAÇÕES
“Seja para os fiéis um modelo na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza”. 

(1Tm 4,12b)

Papa Paulo VI

Rezemos diariamente a oração de São Paulo VI.

Se a família é o berço das Vocações, nós, a comunida-
de, somos o esteio por meio de nossas orações para sus-
tentar e garantir que muitos jovens se mantenham aten-
tos e perseverantes  ao chamado vocacional. Bem como 
os padres já consagrados e ordenados tenham a devida 
força e coragem para prosseguir na sua missão tão fun-
damental para nós.

Jesus, mestre divino, que chamastes os apóstolos a 
vos seguirem, continuai a passar pelos nossos cami-
nhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas e con-
tinuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai 
coragem às pessoas convidadas. Dai força para que vos 
sejam fiéis como apóstolos leigos, como Sacerdotes, 
como Religiosos e Religiosas, para o bem do povo de 
Deus e de toda a humanidade. Amém.

ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES

DIA DO PADRE

Neste ano foram enviados, como cursistas, quarenta 
jovens. Nossa paróquia de Santo Antônio encaminhou nove 
jovens, sendo eles: Allan Visconio, Artur Fonseca Rodeiro, 
Diney Cunha, Gabriela Mariano, Jaqueline Jardim, Josi 
Franciosi, Maria Julia Trombini Padovani, Pedro Henrique 
de Lima e Rafaela Sabião e que, de forma bastante ativa e 
comprometida, tornaram-se neocursilhistas.

Não bastasse a grande adesão dos jovens desta paróquia, 
foram enviados, a serviço, dez pessoas: Guilherme Rissi 
Vieira, Aparecida Ivete Graciano, Selenita Cristina Rissi 
Vieira (fogão); Gabriel Rissi Vieira, Carina Tatieli dos San-
tos, Bruno André Sala e Tatiane Pereira Amorin (retaguar-
da); Daiana Bernardes, Leticia Pestilo e Maria Carolini 
Pujoli (vanguarda).

De modo participati-
vo e deveras especial, 
ainda, o décimo quinto 
cursilho contou com a 
presença de nosso Páro-
co José Adalberto que, 
além da incumbência de 
transmitir a mensagem 
da Graça, possibilitou, via sacramento da reconciliação, a 
absolvição dos jovens de seus pecados. 

Neste cursilho, o Grupo Executivo Diocesano (GED) de 
Jaboticabal também recebeu pela primeira vez uma jovem 
com Síndrome de Down. Foi, por todos, acolhida com 
amor, carinho e, sem dúvidas, foi mais uma mensagem a 
todos os participantes. Maísa, da cidade de Bebedouro, São 
Paulo, ensinou mais que aprendeu. Com inocência ímpar 
demonstrou o real evangelho de Cristo: o amor. 

Tornou-se visível, de modo geral, às pessoas em serviço 
e também as que fizeram o curso, que este cursilho atingiu 
sua finalidade e, certamente, uma semente se plantou em 
cada coração, possibilitando-nos, “na vida aqui fora”, 
testemunharmos o verdadeiro caminho a ser seguido.

Gabriel Rissi Vieira (MCC)

N e s t e  a n o ,  o 
tema adotado foi “Andamos, não com sabedoria humana, 
mas com a graça de Deus”, (2, Coríntios, 1, 12) que refle-
tiu, de fato, o propósito esperado pelo Movimento de Cursi-
lho de Cristandade (MCC).

No período de 26 
a 28 de julho do ano 
corrente ocorreu na 
nossa Diocese de 
Jaboticabal ,  São 
Paulo, o décimo 
q u i n t o  c u r s i l h o 
misto para jovens. 

Que possamos superar os momentos de árdua secura e 
semear, em terrenos férteis, sempre os bons frutos advindos 
dos ensinamentos de Cristo, pois Cristo conta conosco. E 
nós? Com a sua graça. 

CURSILHO DE JOVENS

AGOSTO: MÊS DEDICADO ÀS VOCAÇÕES

EDJC, em Taquaral/SP: No dia 25 de agosto, a partir das 
08h00, acontecerá o EDJC – Encontro Diocesano de 
Jovens Cursilhistas, que se realizará na Paróquia Senhor 
Bom Jesus, em Taquaral. Os jovens interessados em 
participar, entrem em contato com os Jovens Cursilhistas 
de nossa Paróquia.

Reunião Ordinária com o CPP: No dia 21 de agosto, às 
19h30, acontecerá a reunião ordinária com o Conselho de 
Pastoral Paroquial, no CEPAST Santo Antonio.

Posse Canônica do 3º Bispo Diocesano de Catanduva – 
Dom Valdir Mamede:  Dom Valdir Mamede iniciará o 
seu ministério episcopal no ofício de 3º Bispo Diocesano 
da Diocese de Catanduva. A posse canônica do ofício será 
recebida no dia 31 de agosto, PF., às 09h00, durante a 
concelebração Eucarística, que será realizada no 
Santuário Sé Catedral Diocesana de N. Sra. Aparecida, em 
Catanduva.

COMUNICADOS IMPORTANTES



Dando sequência às histórias da vida dos santos com o nome de Antônio; 
nesta edição trazemos a vida de Santo Antão.

SANTO DO MÊS

SEMEANDO4 SEMEANDO 7

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).

Igreja N. Sra. da Conceição Aparecida

Igreja São Benedito

Igreja Santa Luzia - Cachoeirinha

Outras Comunidades de Bairros

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).

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

As Escrituras, a propósito, eram fonte perene de dire-
trizes práticas para Santo Antão. Seu trabalho manual, 
por exemplo, era incentivado por palavras claras de São 
Paulo (que, aliás, precisam ser recordadas em alto e bom 
som para as sociedades de todas as épocas): “Quem não 
quiser trabalhar não tem direito de comer” (2Ts 3,10).

Não é à toa que ele é também venerado como padroei-
ro pelos tecelões de cestas, fabricantes de pincéis, açou-
gueiros e trabalhadores da manutenção de cemitérios.

SANTO ANTÃO DO DESERTO

Santo Antão nasceu no Egito em torno do ano 250, 
numa rica família rural. Quando perdeu os pais, o jovem 
de 20 anos dividiu os seus bens com os pobres e se retirou 
ao deserto para uma vida penitencial como eremita, 
chegando a viver junto a um cemitério para se aprofundar 
na meditação sobre a morte derrotada por Jesus. A inspi-
ração para a renúncia ao mundo lhe tinha vindo durante 
uma Santa Missa, quando em seu coração se destacaram 
estas palavras de Jesus: “Se queres ser perfeito, vai, 
vende tudo o que tens e dá-o aos pobres”.

Santo Atanásio, que escreveu sobre a vida de Santo 
Antão, observa que o eremita usava apenas o que de 
fato precisava, doando qualquer excedente aos necessi-
tados. Seu papel na defesa da fé foi de grande relevân-
cia histórica. Junto com o bispo Santo Atanásio, ele 
combateu a heresia do arianismo, que negava a divin-
dade de Cristo. Santo Atanásio nos deixou várias e pre-
ciosas informações sobre o amigo:

Antão é uma versão menos comum de um nome bas-
tante conhecido: Antônio. Os dois nomes significam a 
mesma coisa: “florescente“, “aquele que floresce” (do 
grego “ánthos”, flor). Aliás, na Igreja católica, que cele-
bra Santo Antão no dia 17 de janeiro, o santo é também 
chamado de Santo Antônio Abade. Ele é considerado o 
pai dos monges cristãos e um elevado modelo de espiri-
tualidade ascética.
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Pe. José Adalberto Salvini 
Pároco

Em nossas buscas inquietas, tenhamos a santa 
coragem de perguntar a Deus: “Senhor, que desejas que 
eu faça?” E ao escutar o divino chamado, de coração aber-
to, fincado no chão da realidade humana, com humildade 
serena, respondamos ao seu apelo: “Aqui estou. Envia-
me! (Is 6,8); e é bom acrescentar:“Eis que venho, Senhor, 
com prazer faço a vossa vontade!” (Sl 39). Bem sabemos 
de nossa pequenez, mas Aquele que nos chama nos confia 
um projeto grandioso! Somos frágeis, é verdade! Porém, 
sentimos a força e o poder da graça com a qual somos 
revestidos. Limitada é a nossa vã sabedoria, mas feliz é 
sábio que teme o Senhor e trilha em seus caminhos! E é o 
balsamo da caridade solidária o remédio que consola e 
cura quem tem o coração e a alma despedaçada. Admirá-
vel presença divina que se serve de quem é débil para 
fazer com que o mundo conheça o quão maravilhoso e 
eterno é o seu amor.

Diz uma canção: “Um dia escutei teu chamado, 
divino recado, batendo no coração. Deixei deste mundo 
as promessas e fui bem depressa ao rumo de tua mão!” 
Na verdade, convenhamos, não foi tão depressa assim, 
pois às vezes nos custa e tardamos em dar a resposta por 
Deus esperada! Em meu caso, embora chamado desde 
muito pequeno, uma resposta positiva chegou somente 
alguns anos mais tarde, depois de discernir em oração os 

Quão inspirador é para nós volver o olhar para 
Nazaré, onde encontramos a Virgem Maria e seu noivo 
amado, o carpinteiro José, nobre descendente da estirpe 
de Davi! Que dizer de um casal, com seus sonhos e planos 
de uma família feliz que se depara com a novidade da 
proposta de Deus? Visitados pelo Arcanjo mensageiro, 
compreenderam que os planos de Deus não eram exata-
mente os seus. Um chamado que mudou o rumo, que os 
fez fundir os seus corações num esponsal diferenciado, 
movidos por um único amor, que fez ecoar aos quarto 
ventos os dois SINS mais generosos que já chegaram aos 
ouvidos de Deus. Bem dispostos e destemidos, acolhe-
ram a missão de gestar e cuidar do Messias, cooperando 
de modo ímpar com a obra da Redenção do mundo. Aque-
la que é cheia de graça se fez instrumento para que a 
Graça chegasse ao mundo inteiro. Aquele que é justo, no 
silêncio eloqüente de sua atitude parceira e comprometi-
da com a Mãe de Deus, recebeu em seus braços como 
verdadeiro pai o unigênito Filho de Deus, o justo por exce-
lência. Bendito seja o SIM de Maria, bendito seja o SIM 
de José, que nos inspiram a dizermos também nós o nosso 
SIM!

muitos sinais que sempre me apontavam o caminho 
certo da divina missão que avança sempre além dos horizon-
tes de minha própria visão. “Os anos passaram ligeiro, me 
fiz um obreiro do Reino de paz e amor”. Verdade! Lá se vão 
34 anos dos primeiros acordes de uma voz sagrada que sua-
vemente foi sussurrando aos meus ouvidos e gritando ao 
meu coração: “Vem e segue-me!”. Agora, estou certo de que 
também eu posso entoar tão bela canção: “Tu és a razão da 
jornada, Tu és minha estrada, meu guia e meu fim. No grito 
que vem do teu povo, te escuto de novo, chamando por mim. 
Embora tão fraco e pequeno, caminho sereno com a força 
que vem de ti. E a cada momento que passa revivo esta graça 
de ser teu sinal aqui”.

Vocação é dádiva que se traduz e concretiza na mis-
são! Vocação não um projeto pessoal de iniciativa privada 
ou de uma comunidade criativa... Trata-se de uma proposta 
que vem de Deus, que nos quer associar ao seu Divino Plano 
de Amor e esta resposta com certeza deverá ser pessoal e 
intransferível, ousadamente profética e abnegada! Livre, 
sou comprometido! Pela graça, sou consagrado para o servi-
ço do Evangelho, na caridade.

De todo o coração, agradeço por ser contado entre 
os escolhidos, consagrados e enviados pelo Senhor. Onde 
estiver, desejo que minha vida corresponda sempre a esta 
vocação que revela a confiança que Deus em mim depositou. 
Sou apenas um instrumento limitado, como um serrote que o 
carpinteiro necessita afiar sempre de novo! Como o ferro 
duro e frio, que necessita ser abrasado no fogo ardente do 
Espírito Santo, para que possa ser facilmente modelado nas 
mãos do Divino Forjador. “Quero, com a graça de Deus”, 
ser fiel até o fim, “configurando a minha vida 
ao mistério da cruz do Senhor!” O Eterno 
Deus, que quis contar comigo, me dê inces-
santemente a sua graça, pois sem o seu amor 
eu nada sou! Tudo o que tenho e posso ofere-
cer-lhe é a minha vida, o meu SIM, que hoje 
renovo e renovarei até o fim! Amém.     

Ó bendita e onipotente graça que me faz discernir e 
escolher o que Deus quer de mim, que me acompanha e 
molda segundo os desígnios do Altíssimo e pela qual sou 
configurado ao Mistério da Cruz. Ó divina unção que me 
consagrou para sempre, a fim de que eu espalhe pelo mundo 
a suave fragrância de Cristo. Não obstante ao meu nada, se 
manifesta a beleza do infinito amor, que em sua misericórdia 
nos chama à comunhão, na santidade que vem da justiça e da 
verdade. Santo Antão partiu para a eternidade no monte Col-

zim, perto do Mar Vermelho, por volta do ano 356.

“Ele orava cons-
tantemente, pois 
aprendera que deve-
mos orar em priva-
do sem cessar. Era 
tão atento à leitura 
da Sagrada Escritu-
ra que nada lhe esca-
pava: tudo retinha 
e, assim, sua memó-
ria lhe fazia as vezes 
de livros. Todos os 
aldeões e monges 
com quem convivia 
viram que tipo de 
homem ele era e o 
chamavam de 'ami-
go de Deus', aman-
do-o como filho ou como irmão”.

Fonte: santossanctorum.blogspot.com/2012
                                              pt. aleteia.org

Claudia Ferraz (Pascom)

 Ó Deus, que permitistes que, mesmo na solidão 
de uma gruta, no deserto, o demônio perturbasse 
Santo Antão com violentas tentações, mas lhe destes 
força de vencê-las, enviai-me, do céu, o vosso socorro, 
porque eu vivo num ambiente minado de tentações 
que me agridem, pelo rádio, televisão, novelas, bailes, 
cinemas, revistas, propagandas e maus companhei-
ros. Santo Antão ficai sempre ao meu lado; vós que 
vencestes o demônio, na aparência de um bicho imun-
do, me dareis força na tentação.Na hora da tentação, 
socorrei-me Santo Antão. Amém.

17/09 – Preparação do Cursilho Feminino (reunião restrita aos que já são cursilhistas)

03/09 – Orar a Bíblia

20/08 – Vocação

10/09 – Hora Santa do Cursilho Feminino

AGOSTO

SETEMBRO

27/08 – Caminhamos na Estrada de Jesus

MCC - ESCOLAS VIVENCIAIS
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SABORES 
COMPARTILHADOS

Rua Dr. Campos Salles, 907
Pirangi - SP

Anjo sapeca
Fone: (17)

3386.1080
          3386.1503

Temos verduras já processadas e 
higienizadas, prontas para consumo.

Fone: 3386-2148 / Entregas em domicílio
Rua Dr. Rodrigues Alves, 1576

Excelência em Treinamento Físico Personalizado. 
Hidroterapia, Fisioterapia de Reabilitação e 

Dermatofuncional e Nutrição Esportiva.
Agende sua aula 

experimental gratuita.
Fone (17) 99623-9563

Luciana Penão 
(CREF060660G/SP) 

Gabriela Suffin 
(CREF128488G/SP)

Karen Santamaria 
(CREFITO3/235646-F)
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COMUNICADOS 
IMPORTANTES

 Devota de Nossa Senhora das Graças desde a 
infância, esta senhora guerreira, desde às 06h30 da 
manhã já está em sintonia com Deus em constante ora-
ção, rezando um rosário diário. Comerciante, mas, 
sobretudo costureira de mão cheia, fala com gosto que 
do seu nobre ofício, conseguiu construir sua casa aqui 
em Pirangi. Relatou que, através da sua imensa fé, 
alcançou o milagre da cura de um câncer. Sua irmã 
precisava de um transplante de rim, e o seu era compa-
tível. 

 Anos mais tarde, num dos bailes realizados na cida-
de de Pirangi, Dona Annita bailou no olhar e no cora-
ção de Antônio Carello, com quem se casou, tendo do 
fruto desse amor, três filhos, e atualmente tem cinco 
netos, e dois bisnetos.

Aos sete anos de idade nossa personagem recebeu 
com muito carinho, a sua primeira comunhão pelas 
mãos do padre Achiles, ganhando dele um presente de 
valor incalculável: um quadro do verdadeiro rosto de 
Jesus Cristo, que até hoje está pendurado na parede de 
sua casa em lugar de destaque. Desde então,  nas pri-
meiras sextas-feiras do mês participava com sua famí-
lia, intensivamente das missas, sem falhas, inclusive 
no período de grandes geadas, iam a pé com uma vari-
nha nas mãos para abrir caminho até a igreja. Com seus 
quinze, dezesseis anos, já era catequista na cidade de 
Paraíso onde vivia.

Nascida na vizinha 
cidade de Vista Alegre 
do Alto, no dia vinte e 
cinco de maio de mil 
novecentos e trinta e 
quatro, a menina Annita 
Virgelina Bonetti teve 
uma infância muito 
atribulada e marcante, 
sobretudo ao perder o 
pai com dois anos e 
meio de idade. Clarean-
do os dias sombrios da 
sua infância, subindo 
nas mangueiras até os 
galhos mais altos, sem-

pre chamando a sua mãezinha para assistir, toda preo-
cupada, as suas peripécias. Jogou muita bola com seus 
amigos, e era muito esforçada na escola, ensinando 
inclusive seus colegas a resolver os problemas de mate-
mática mais complexos. 

HOMENAGEM A DONA ANNITA CARELLO

Allan Visconio (Apostolado da Oração)

As famílias sofrem, mas o Papa chama a 
nossa atenção para elas, “laboratórios de humani-
zação”. É nas famílias que resiste e insiste, que 
nasce e se forma “gente gentil”, gente capaz, sem 
trapalhadas. Numa boa família há harmonia 
afetiva e as crianças e jovens são “vacinadas” 
contra vícios. Eles aprendem, pelo ambiente 
amoroso, a querer o bem uns dos outros, também 
dos mais velhos. E aprendem a rezar, no colo da 
Mãezinha, no abraço do Paizinho! Rezemos pelas 
Famílias! A Humanidade precisa delas! E que as 
famílias acolham os que não conhecem um lar, ou 
os que perderam seus lares!

Papa Francisco é um homem de família. 
Nasceu de pobres trabalhadores migrantes da 
Itália natal para a vasta Argentina. Ele mesmo, 
antes de entrar para a Companhia de Jesus, foi 
trabalhador. E, numa idade em que tantos estão 
aposentados, ele continua a cumprir a dura agenda 
de seu ofício de pastor universal da Igreja de Deus, 
Rebanho do Cordeiro. Ele conhece bem as lutas de 
uma família, os desafios que todas as famílias 
enfrentam para se manter unidas, em particular as 
mais pobres, como as que ele visitava, amparava e 
evangelizava nas “barriadas” (favelas) de sua 
cidade episcopal, Bueno Aires. Gilberto Freire, 
um dos grandes sociólogos e escritores brasileiros, 
escreveu uma obra magistral, sempre lembrada e 
reimpressa: “Casa Grande e Senzala”. Nas “casas 
grandes” habitavam os proprietários de escravos e 
terras, e nas senzalas, nos fundos, se apertavam os 
escravos. Hoje em dia, ao lado de edifícios majes-
tosos, encontram-se as favelas, que alguns insis-
tem em chamar “comunidades”, que tanto sofrem 
com o desemprego, os criminosos prepotentes, a 
polícia, a falta de serviços públicos próximos e 
efetivos.

 Deus, nosso Pai, eu te ofereço todo o dia de 
hoje: 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: para que as famílias, 
graças a uma vida de oração e de amor, tornem-
se cada vez mais “laboratórios de humaniza-
ção”.

“APOSTOLADO DA 
ORAÇÃO”

REDE MUNDIAL DE ORAÇÃO DO PAPA 

Alguém fiel ao método catequético de Jesus desafiado 
sempre a buscar novas linguagens e meios para se alcançar os 
objetivos, pois Método é Caminho que leva a um ponto de che-
gada combinando recursos e criatividade, encontrando nos Evan-
gelhos a fonte inesgotável de riqueza do jeito de Jesus catequi-
zar.

Alguém que dialoga com os catequizandos  interpretando a 
Igreja junto a eles, sempre atento a respeitar as decisões e dificul-
dades de cada um.

Alguém de profunda espiritualidade, que fala ainda mais pelo 
exemplo do que pelas palavras que profere; imitador de Jesus 
Cristo que ensinava e fazia com perfeita harmonia.

Ser gente feliz, de bem consigo mesma, bom comunicador 
porque catequizar é comunicar. Comunica mediante não só a 
palavra, mas o testemunho e o culto. Dedica-se de modo especial 
ao serviço da Palavra de Deus, tornando-se porta voz da expe-
riência cristã de toda a Comunidade.

É “alguém que, integrado na COMUNIDADE , conhece bem 
a sua história e suas aspirações  e sabe animar e coordenar a par-
ticipação de todos”. (Catequese Renovada no 144).

 Cristina Barcelos - Catequista
Que sua Missão seja frutífera!
Catequista...

Parabéns catequistas pelo seu dia – último domingo de agosto 
– mês vocacional. Quando falamos em vocação do catequista 
estamos nos referindo a um chamado muito especial e quem 
chama é Deus, para realizar uma missão dentro da realidade em 
que vivemos cujo objetivo é a felicidade de todos.

Invoquemos o Espírito Santo porque ele age na Evangeliza-
cão e recordemos agradecidos ao papel de Nossa Senhora, a gran-
de catequista, que sustenta a nossa fé.

É claro catequista que isto tudo não se faz da noite para o dia. 
É uma tarefa à qual se deve dedicar a vida toda. Não existe cate-
quista perfeito e sim um longo caminho a percorrer. Cultive 
esses aspectos essenciais à vida humana e seja um catequista 
feliz.

Como a tarefa catequética é visivelmente de caráter comuni-
tário, o catequista deve viver sua experiência cristã e missão 
dentro do Grupo de catequistas,  pois este oferecerá oportunida-
des para a oração em comum, a reflexão , a avaliação  das tarefas 
realizadas , o planejamento e a preparação de trabalhos  futuros. 
(C R 151).

Para a educação na fé, além de colocar Jesus no Centro, pode-
se seguir diversos métodos desde que obedeçam ao chamado 
“princípio de integração “ FÉ - VIDA = relacionamento mútuo e 
eficaz entre a experiência de vida e a formulação da fé.(C R 
112,113).

Jesus é o Mestre que compreende e ajuda a construir median-
te o olhar e o acolhimento. As crianças são colocadas no centro 
de suas atenções. (cf Mt 18, 3-5), sem contar as mulheres, enfer-
mos , órfãos ,...O poder de Jesus era o serviço . (Mc 10 ,44).

SER CATEQUISTA...

Cristiane Dica-
res (Pascom)

Obrigado por ser sinal de luz para nossa comunidade. 
Muita saúde e muita paz. E que cada manhã te renove e 
te inspire sempre 
a  r e c o m e ç a r ! 
Gratidão por sua 
v ida ,  quer ida 
Annita Carello...

Fechando a entrevista com “chave de ouro”, ao lhe 
perguntar se acreditava em milagres, antes de citar a 
cura da enfermidade, nos deixou lindas palavras... Disse 
que o despertar de cada manhã, já é por si só, o maior de 
todos os milagres.

Dos seus inúmeros 
voluntariados, flagrei-a  fazendo tricô, mais precisa-
mente bicos em guardanapos, afim de serem doados. De 
ponto em ponto, de passo à passo, Dona Annita segue 
com coragem e perseverança, guiada pelos ensinamen-
tos que sua mãe deixou com tamanha ternura. 

Dos movimentos e 
pastorais da comunidade, 
já fez parte da Pastoral da 
Criança, Catequese, é 
Cursilhista,filha do Sagra-
do Coração de Jesus, e há 
40 anos faz parte da Reno-
vação Carismática. Hoje é 
voluntária da Avcc.

Aos 85 anos, repletos de 
muita força e vitalidade, nos 
deixa uma lição para que 
nunca percamos a fé, e reve-
lou que se encontrasse com 
Deus hoje, lhe agradeceria por tudo de bom que fez e faz, 
ciente de que tudo deu 
certo até aqui.

Porém ao realizar os 
exames para tal procedi-
mento, foi diagnosticada 
com câncer, e a tempo e 
com mui ta  confiança , 
curou-se por completo. Traz 
os olhos marejados ao citar 
que, salvou-se, ao buscar 
salvar a vida da irmã.

Fones: (17) 3386-1501 / 3386-3821

SCAP CENTER VDO
POSTO DE SERVIÇO AUTORIZADO

TACÓGRAFO E RODOAR

Escapamentos - Tapeçaria - Fechaduras - Máquinas de Vidros
Climatizadores - Ar Condicionado - Acessórios em geral

Cleide R. C. Sanches
Sócia Proprietária

Fernando C. Sanches
Sócio Proprietário

 E-mail scapcenter@scapcenter.com.br

Av. Dr. Rodrigues Alves, 2105 - Pirangi - SP

Sorveteria e
Lanchonete

Biá
Rua Dr. Rodrigues Alves, 1890 - Pirangi - SP

Tel.: (17) 3386-1065

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 Rua Dr. Campos Salles, 874 - Pirangi - SP

Aceitamos 
encomendas 

de pães, doces, 
salgados, bolos, 

pizzas, etc.

Fone: (17) 

3386-1348


