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Oração de Nossa Senhora
Aparecida para Graças
e Proteção
ALMOÇO VICENTINO

Uma linda oração a Nossa Senhora Aparecida para obter
graças e proteção, pedindo direto à padroeira do Brasil. Ao orarmos para Nossa Senhora Aparecida estamos relembrando o milagre ocorrido no rio Paraíba, da pesca milagrosa e das bênçãos
trazidas por Maria após a aparição de sua imagem.

PROCISSÃO E MISSA NA CAPELA DE NOSSA SENHORA NO BAIRRO DO MOMBUCA

PARTICIPAÇÃO DE MEMBROS
DA PARÓQUIA DE PIRANGI NO
CURSO DE FORMAÇÃO COM
DOM JOSÉ LUIZ BERTANHA

Oremos a Nossa Senhora
Aparecida pedindo graças e proteção
Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida,
Mãe de Deus, Rainha dos Anjos, Advogada dos pecadores,
refúgio e consolação dos aﬂitos e atribulados,
Virgem Santíssima, cheia de poder e de bondade,
lançai sobre nós um olhar favorável,
para que sejamos socorridos por vós,
em todas as necessidades em que nos acharmos.
Lembrai-vos, ó clementíssima Mãe Aparecida,
que nunca se ouviu dizer que
algum daqueles que têm a vós recorrido,
invocado vosso santíssimo nome e
implorado a vossa singular proteção,
fosse por vós abandonado.
Animados com esta conﬁança,
a vós recorremos.
Tomamos-vos para sempre por nossa Mãe,
nossa protetora, consolação e guia,
esperança e luz na hora da morte.
Livrai-nos de tudo o que possa ofender-vos
e ao vosso Santíssimo Filho, Jesus.
Preservai-nos de todos os perigos da alma e do corpo;
dirigi-nos em todos os assuntos espirituais e temporais.
Livrai-nos da tentação do demônio,
para que, trilhando o caminho da virtude,
possamos um dia ver-vos
e amar-vos na eterna glória,
por todos os séculos dos séculos.
Amém.
Fonte: https://www.nossasagradafamilia.com.br
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Editorial

Apostolado da Oração

Maria não só conserva no seu coração toda a vida de
Jesus, que «guardava» cuidadosamente (cf.Lc2, 51), mas
agora compreende também o sentido de todas as coisas. Por
isso, podemos pedir-Lhe que nos ajude a contemplar este
mundo com um olhar mais sapiente.”
Trazemos nesta edição, na íntegra, a Mensagem de Sua
Santidade o Papa Francisco para o Dia Mundial das missões de 2019 (20 de outubro).
Foram muitas as missas realizadas em diversos pontos do
Setor Pastoral de Nossa Senhora Aparecida, bem como a
execução do Projeto das Visitas Pastorais às Famílias
deste mesmo setor durante a Semana da Padroeira Nossa
Senhora da Conceição Aparecida na Paróquia.
Todos os artigos que compõem esta edição merecem ser
lidos com carinho, já que quem os escreve estão interessados
na nossa formação e informação. Mais uma vez agradeço de
coração aos que escrevem e patrocinam o nosso jornal. Pedimos que se você tem vontade de nos ajudar com seu patrocínio, nem que você não tenha nada para anunciar; qualquer
quantia será bem vinda, seja um colaborador, fale com a Rita
na Secretaria Paroquial e ela nos colocará em contato ou
ainda com qualquer membro da Pastoral da Comunicação.
Não deixem de entrar no nosso Facebook: PascomPirangi,e também no Instagram lá você encontrará muitas
fotos e notícias sobre o que aconteceu ou irá acontecer na
Paróquia.
Visite também nosso site:
http://santoantoniopirangi.org
Que Deus nos abençoe!
Claudia Ferraz (Pascom)

SABORES COMPARTILHADOS
A receita deste mês requer certa
habilidade, mas é só prestar muita atenção e seguir bem direitinho que o resultado vai compensar. Quem a compartilhou conosco foi a Vera Sala, muito querida, pessoa dinâmica e incansável no
seu trabalho na Pastoral da Criança.

TORTA DE COCO

SACOLÃO SANTOS
FRUTAS - VERDURAS - LEGUMES
Entregas
em domicílio

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

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

Moda feminina,
confecções em
geral e costura
sob medida.

Fone: (17) 99724-3332
Rua Sebastião Bueno de Camargo,575 - Centro - Pirangi - SP

Deus, nosso Pai, eu te ofereço todo dia de hoje:
minhas orações, e obras, meus pensamentos e palaNo dia 12 de outubro comemoramos o Dia da mãezinha do
vras, minhas alegrias e sofrimentos, em reparação de
Céu, Nossa Senhora Aparecida. É também o Dia das Crianças.
nossas ofensas, em união com o Coração de teu ﬁlho,
Vamos rogar a interseção de Nossa Senhora junto a Deus para que
Jesus, que continua a oferecer-se a ti, na Eucaristia,
todas as crianças do mundo tenham uma família, saúde e educapela salvação do mundo.
ção. Crianças! Rezemos para que isto aconteça.
Que o Espirito Santo, que guiou a Jesus, seja
Enquanto você colorir este desenho, pense o quanto
meu
guia
e meu amparo neste dia para que eu possa
você é feliz por ter alguém te ama e protege.
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 o sopro do Espírito Santo suscite uma nova primavera missionária na Igreja.
Ao sopro poderoso e fecundo do Santo Espírito
que se manifestou no Dia de Pentecostes, ouvindo a
palavra de São Pedro, o Vigário do Ressuscitado na
terra, “naquele dia aderiram cerca de 3.000 pessoas”
ao pequeno grupo dos primeiros discípulos e discípulas (cf. At 2,36-41). Logo a jovem Igreja de difundiu
pela população de Jerusalém, apesar de perseguida
com violência e também atormentada por problemas
internos (cf. 4,5-12; 5,1-11; 7,55-60).
No capítulo 8 do Livro dos Atos dos Apóstolos,
já se estabeleceram comunidades atuantes na Samaria
e na Síria, além de outras cidades da Judeia. Também
ali se relata a conversão de um ministro da rainha
Candace, da Etiópia, semente da Igreja nessa importante nação africana, que até hoje conta com ampla
maioria de cristãos. Pedro e Paulo foram as colunas
da Igreja na cidade do Império, Roma.
Dali, surgiram comunidades por toda a Europa.
Missionários, desde Constantinopla, tocaram os corações dos povos eslavos. E a Igreja se expandiu pelas
Américas, África e atingiu a Índia, o Extremo Oriente
e a vasta Oceania. Até hoje a “Barca de Pedro” cruza
os mares da história humana, apesar de sofrer com
perseguições e traições.
No entanto, hoje, o número dos católicos supera um bilhão e trezentos mil, mais da metade de todos
os cristãos. Embora tenha perdido muitos ﬁéis europeus, como todas as religiões organizadas do Velho
Mundo, a Igreja vê seus ﬁlhos e ﬁlhas se multiplicarem na África e na Ásia e se mostrarem ativos e presentes na América. Cremos na Igreja,
povo santo e pecador, e no Espírito
CONFECÇÕES EM
do Pai e do Filho, que a conduz e renoO TE R A
Bruno
Sala
GERAL: CAMA, MESA
S
S
va. O pedido do Papa para que o AposE BANHO. MODA
Massoterapeuta
FEMININA, MASCULINA
tolado da Oração reze pela missão
E INFANTIL.
evangelizadora merece ser atendido
(17) 99748-4958
Fone: (17) 3386-1996
com carinho e esperança!
Av. 7 de setembro, 557
Clínica Bella Forma - Saúde e Bem Estar
Allan Visconio (Pascom)
Centro
Pirangi
SP
Av. Guido Gambuggi, 599 - Centro - Pirangi - SP

Mãe Aparecida...
Como é bom sentir a sua proteção,
cuida de mim como cuidou de Jesus!

Salve, Mãe nossa, Mãe Aparecida!
A
PI

Faça um pão de ló.
INGREDIENTES: 2 cocos; 2 latas de leite condensado; 1 lata de creme de leite gelada; 1 caixa de creme de
leite; 2 latas de leite de vaca; 3 colheres de maisena, 2 claras,
1 xícara de açúcar, 6 colheres de açúcar reﬁnado, 6 nozes
Recheio: Leve ao fogo 1 coco ralado, 1 xícara de
açúcar, 2 copos de água. Deixe ferver até secar um pouco da
água e adicionar 1 lata de leite condensado.

Creme: Misture e leve ao
fogo para cozinhar até engrossar 1
lata de leite condensado; 2 latas de
leite e as 3 colheres de maisena.
Depois do creme cozido e frio
acrescente a caixa de creme de leite.
Cobertura: Bata na batedeira as claras até ﬁcarem bem ﬁrmes, acrescente o açúcar e
bata mais, por ﬁm acrescente o creme de leite sem soro e
incorpore às claras. Para jogar sobre a cobertura: queime
uma xícara de açúcar, acrescente 6 nozes bem picadinhas e o
segundo coco ralado e misture bem e deixe no fogo por uns
três minutos. Apague o fogo e continue mexendo sempre até
esfarelar, colocar sobre a cobertura.
Montagem: Corte o pão de ló no meio e recheie,
cubra com o creme. Coloque a segunda parte do bolo. Cubra
com o suspiro e jogue o coco caramelado por cima da cobertura.
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MA

M

uito feliz com a chegada do mês de outubro!
Neste mês temos muitos acontecimentos
importantes na Igreja.
Dia 08 de outubro comemora-se o Dia do Nascituro,
preservação da vida do bebê sempre, aborto jamais.
Comemoramos o dia de Nossa Senhora Aparecida,
também Dia das Crianças no dia 12. Temos a última aparição da Nossa Senhora do Rosário de Fátima ocorrida a
13 de outubro de 1917. No dia 13 em que se comemora
esta data teremos a Canonização de Irmã Dulce, a Santa
dos Pobres.
É também neste mês que teremos o Sínodo da Amazônia, (reunião de bispos) do dia 06 a 27 de outubro
ﬁquemos em oração para que os bispos consigam tomar
as melhores decisões de acordo com as leis de Deus
sobre a realidade da região Amazônica. O Papa Francisco , na Encíclica Laudo Si escreveu um parágrafo dedicado a Maria sobre o tema: A Rainha de toda a criação “ Maria, a mãe que cuidou de Jesus, agora cuida com
carinho e preocupação materna deste mundo ferido.
Assim como chorou com o coração trespassado a morte
de Jesus, assim também agora Se compadece do sofrimento dos pobres cruciﬁcados e das criaturas deste
mundo exterminadas pelo poder humano. Ela vive, com
Jesus, completamente transﬁgurada, e todas as criaturas cantam a sua beleza. É a Mulher «vestida de sol, com
a lua debaixo dos pés e com uma coroa de doze estrelas
na cabeça» (Ap12, 1). Elevada ao céu, é Mãe e Rainha
de toda a criação. No seu corpo gloriﬁcado, juntamente
com Cristo ressuscitado, parte da criação alcançou toda
a plenitude da sua beleza.
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AGRO

CAMPO
PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

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

Dr. Adailto de Moura Ornellas
Cirurgião
Den sta
Fone: (17) 3386-1570
Rua Alécio Cadamuro, 125 - Vila Nunes - Pirangi - SP

Lotérica
SÃO NICOLAU
Fone: (17) 98127-6588
R. Dr. Campos Sales, 843 - Centro - Pirangi - SP
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HOMENAGEANDO SEU BRAZILINO
Sorriso de menino-senhor, Brazilino
O pequeno Brazilino
Cadamuro nasceu dia 3 de
fevereiro de 1935, no Córrego do Sovaco. Seus pais,
Eugênio Cadamuro e Amélia Veltrini Cadamuro ﬁcaram extasiados com a chegada de mais um menino,
numa linda família de dez
irmãos, sendo cinco homens
e cinco mulheres. Disse com
muita ternura que além de
seus pais, eles eram grandes
amigos, o que fortalecia os
laços e desfazia possíveis
nós da caminhada. Desde a
infância, exatamente com seus apenas sete anos de idade, já
ajudava o pai na lida da roça, trocando as brincadeiras de
garoto pela responsabilidade que exigia um trabalho. Foi
com onze anos de idade, que o pai, preocupado com a educação das crianças, observando que não havia uma escola que
por ali, solicitou ao então prefeito da época, senhor Sebastião
Antônio, que implantasse uma sala de aula ali no sítio, o que
foi prontamente atendido, e que foi grande alegria ao ver
chegar as mesas e cadeiras para iniciar as primeiras lições.
Sua primeira e inesquecível professora foi a senhora Adibe
Atala, que lhe ensinou ler e escrever por três anos consecutivos, terminando os estudos do quarto ano, com a também
dedicada professora, senhora Conceição, sendo que neste
período, a escola já havia se mudado para Pirangi. Do tempo
de estudo, recordou-se com muita emoção, com relação a um
prêmio que seria entregue ao aluno mais aplicado da classe. E
foi com pleno orgulho que o jovem Brazilino recebeu das
mãos do gerente do banco Julião Arroyo, o senhor "Tanã",
como prêmio, uma caderneta de poupança no valor de cem
cruzeiros. Diz se emocionar não pelo valor em dinheiro, mas
pelo incentivo em conseguir lutar com mais coragem, sabendo que ele era capaz de ir mais longe.
Nosso homenageado diz ter aprendido a reza do terço
ouvindo as irmãs. Sua catequese foi no próprio sítio também.
Participava das missas na Matriz, indo a pé do sítio até a Igreja, que se lembra ser bem simples, celebradas pelo padre Achiles. E entre missas e quermesses após as celebrações, conheceu na igrejinha do Capoeirão, aquela que daria mais sentido
ao seu sorriso, aquela que seria de fato, o grande amor da sua
vida, a radiante e risonha Waldencyra Caracini. Aliás, foi ela
quem tomou a iniciativa. Assim que o jovem Brazilino ia se
retirando da capela, a elegante jovenzinha se voltou ao seu
olhar iluminado e foi dizendo as seguintes palavras, que este
senhor nunca conseguiu esquecer: "Não vai embora, não.
Fica aqui comigo." E eis que o pedido foi tão intenso e verdadeiro, que o namoro de dois anos, se estendeu para 57 anos de
união matrimonial, tendo como frutos deste elo de carinho
concreto, dois ﬁlhos maravilhosos: a Cleide e o Claudemir.
Após o casamento, o casal foi morar com os pais do jovem,
até o nascimento da primeira ﬁlha. Com muita labuta e dedicação, tempos depois seu Brazilino comprou um bar (que foi
até recentemente propriedade da "Cida Gorda"), trabalhando
e morando ali por quatro anos e meio. Depois adquiriu o armazém do "Toninho Bortolato", trabalhando neste espaço por
mais quatro anos.

Em seguida adquiriu o salão do senhor José Possari, onde
montou seu Supermercado, trabalhando ali por mais de vinte
anos, com seis funcionários, vendendo a seguir o seu estabelecimento, mantendo vínculos de muita amizade com a clientela, ajudando os amigos da mesma linha comercial por dois
anos, buscando mercadorias mais em conta para fornecer aos
mesmos.
Vicentino ﬁel há 44 anos, é o mais antigo ainda vivo. No
início eram ele e o Domingos Fâncio. Começou na Conferência Vicentina na época padre Antônio Ramalho. Sente imensa felicidade em servir a quem precisa. Ser vicentino é seu
maior orgulho e participa ﬁelmente das reuniões semanais. É
Cursilhista, faz parte do Terço dos Homens e vai às missas
das terças-feiras e sábados.
Seu Brazilino é um guerreiro inspirador. Por mais de vinte
anos vendeu vales nas quermesses da cidade, iniciando este
trabalho voluntário no tempo do querido padre "Toninho", e
atualmente trabalha no mesmo serviço, porém na venda de
assados no forno das festas.
Os quase imperceptíveis pequenos pingos de chuva que
começaram timidamente cair, se juntaram com suas lágrimas
ao citar a grande perda da sua existência, a partida da esposa
tão amada, com quem conviveu pelos já citados 57 anos.
Disse com suspiro longo, que o segredo para um casamento
tão terno, é o respeito de um pelo outro, o se combinar bem...
Nosso entrevistado disse com fervor que acredita em
milagres, onde a grande bênção da sua vida, quando passou
por uma fase difícil no tempo do comércio, pediu ajuda a
Nossa Senhora Aparecida, e ela interveio em seu auxílio com
Jesus, atendendo seu pedido. Disse ainda que não mudaria
nada do que viveu, pois com sua esposa como braço direito,
sempre venceram tudo juntos, e que sua esperança consiste
em permanecer vivendo com fé e saúde, para enfrentar quaisquer diﬁculdades.
Com 84 anos vividos com
tanta garra e luz, diz que a
mensagem a nos deixar, é
fazer tudo com amor, pois
assim não tem como dar errado. Sente orgulho da Família,
sobretudo dos ﬁlhos que
seguem seus passos de bondade e dignidade. Citou com
muita ênfase que de manhã
prepara o café, faz sua oração
e em seguida vai ajudar a
ﬁlha na loja (SCAP
CENTER), sendo o cobrador
da empresa.
Finalmente, pedi para
tirar uma foto, e em sua cadeira, vislumbrei um pai de família
guerreiro e feliz, certo de seguir sua missão em servir a Cristo
com suas obras com muito dinamismo e vitalidade. Tenho
certeza que quando a sua amada o observa ali em sua cadeira
lá do céu, ela repete com muito mais amor direto ao seu coração: "Obrigado por não ter ido embora, não. Obrigado por
sempre ser meu companheiro e amigo!”
Gratidão por sua vida, menino-senhor Brazilino... Quem
tem tanto tempo para Deus, sempre de tudo será capaz, nunca
perderá tempo de viver em paz!
Cristiane Dicares (Pascom)
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PALAVRA DO PÁROCO
CIRCULAR DO PÁROCO.
Pirangi/SP, 01 de outubro de 2019
Prezados irmãos e irmãs,
Paz e bem, em Cristo Jesus!
Eis que chegamos ao mês de outubro, dedicado às
Missões e ao Santo Rosário. Será um mês permeado de muitas
atividades, dentre elas a comemoração litúrgica de São Benedito e de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, padroeiros
de nossas comunidades.
Dentre tantas atividades destaca-se o fato de que Sua
Santidade, o Papa Francisco, tenha convocado a Igreja para
experimente em outubro de 2019 um “Mês Missionário
Extraordinário”, cujo tema será: “Batizados e Enviados –
A Igreja de Cristo em Missão no Mundo”. Em sua mensagem para o dia Mundial das Missões, a ser celebrado em 20 de
outubro, Sua Santidade fala sobre os seus objetivos com a
promulgação deste MME e nos motiva a todos para que nos
empenhemos de verdade a este serviço que foi conﬁado pelo
próprio Cristo aos seus discípulos de todos os tempos.
Neste tempo tão oportuno a Diocese de Jaboticabal
quer fortalecer e intensiﬁcar os trabalhos do PROJETO
“SETORIZAR PARA EVANGELIZAR”.
Na Paróquia de Pirangi é nosso desejo que o maior
número possível de leigos, protagonistas da ação missionária
na comunidade, abrace com zelo e dedicação a proposta do
Papa e do Bispo Diocesano que nos convocam a dar novo
impulso ao compromisso missionário, fazendo-nos “uma
Igreja em saída”, de modo especial assumindo o “Projeto das
Visitas Missionárias às Famílias”.
Este projeto será colocado em prática a partir da “Semana da Padroeira” (06 a 12/10), dias em que haveremos de
nos dedicar às visitas missionárias às famílias que residem no
Setor Pastoral N. Sra. Aparecida.
Mas é bom lembrar a todos que a “missão” não se
trata de uma atividade esporádica, mas de uma atitude permanente de todos quantos receberam a graça do batismo e, ainda
mais, dos que consagraram a vida para a missão além fronteiras (ad gentes). Por isso, após a “Semana da Padroeira”, o
projeto terá continuidade nas semanas seguintes, quando pretendemos visitar as famílias dos demais Setores de Pastoral da
Paróquia, tanto na área urbana, quanto na área rural. Por
suposto lógico é um “serviço” que não terminará no dia 31 de
outubro e exige o compromisso da continuidade perseverante.
Insisto e motivo ainda, sobre a importância de nossa
participação consciente colaboração na “Coleta da Campanha Missionária”, que se fará em todas as celebrações dos
dias 19 e 20/10, cujo valor se oferta como dom de partilha em
favor das Obras Missionárias, como explica o Papa Francisco
em sua mensagem. Esta mensagem será publicada no Jornal
Semeando, mas que já pode ser facilmente encontrada nas
redes sociais. É importante acolher de coração a mensagem do
nosso Sumo Pontíﬁce!
Sendo o mês de outubro também dedicado ao Santíssimo Rosário da Bem-aventurada Virgem Maria, quero motivar os ﬁéis para que se dediquem diariamente à contemplação
dos Santos Mistérios do Rosário, seja em particular, seja em
família ou comunidade.

Por isso, será bom que se oportunize e incremente a
récita comunitária do Terço nas casas e nas igrejas, especialmente antes das celebrações. Peço aos catequistas que
façam o mesmo na catequese, ensinando e motivando com
o próprio exemplo os catequizandos a rezar e a valorizar
esta oração de inestimável valor que muito fortalece a
nossa espiritualidade cristã, especialmente se associada à
leitura e meditação da Palavra de Deus proposta para cada
dia.
Muito recomendável será retomar a leitura e os
estudos da Carta Apostólica de São João Paulo II sobre “O
Rosário da Virgem Maria” (Rosarium Virginis Mariae).
Missão e Oração serão, portanto, como que os dois
trilhos sobre os quais avançaremos levando avante e fazendo chegar a todos os povos o Evangelho da Vida. Intercedam por nós a Santíssima Virgem do Rosário e os Santos
Padroeiros das Missões.
Entre os dias 06 a 26/10, em Roma acontecerá o
“Sínodo dos Bispos sobre as Igrejas na Amazônia”.
Acompanhemos com nossas orações os trabalhos sinodais,
certos de que para além das inúmeras notícias polêmicas
trata-se de uma reﬂexão séria cuja relevância é de interesse
mundial.
Muito nos alegra que no dia 13 de outubro, ao presidir a Canonização dos novos Santos, o Papa Francisco
elevará à gloria dos altares a nossa tão querida Irmã Dulce
dos Pobres, primeira Santa nascida no Brasil. Que esta
graça imensa que tanto honra a nós, brasileiros, seja acolhida como um impulso renovador de nossa vocação primeira,
que é a santiﬁcação de nossa vida. Em Dulce dos Pobres, o
“Anjo bom da Bahia”, temos um exemplo contundente e
um modelo ímpar de amor e ﬁdelidade a Cristo, no serviço
dos irmãos. Seja ela para todos nós uma grande inspiração
no serviço pelo Reino e no testemunho de nossa fé!
Outro fato importante a ser celebrado neste mês é o
“Dia dos Professores”, a quem enviarei uma carta/convite, a ﬁm de que possamos celebrar juntos este dia,
reconhecendo a importante e indispensável missão destes
proﬁssionais na vida de cada educando e para toda a sociedade. Será igualmente importante lembrarmos o “Dia do
Médico”, que se celebra no dia 18 de outubro, quando procederemos da mesma forma convidando-os para que juntos
possamos celebrar a ação de graças e pedir a Deus saúde e
vigor para todos.
Por ﬁm, no último domingo do mês estaremos
acolhendo em nossa Paróquia os Cursilhistas de toda a
nossa Diocese para o “Retiro Diocesano do MCC”, o que
é para nós uma honra, mas também uma responsabilidade.
Estejamos prontos a acolher com amor os
irmãos e irmãs que nos visitarão e enriquecerão a nossa comunidade com a sua presença
e testemunho. Sejam muito bem vindos
entre nós!
Com meu fraterno abraço,
Imploro a Deus copiosas bênçãos
sobre todos.

Pe. José Adalberto Salvini

Pároco de Santo Antonio - Pirangi / SP
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COMUNICADOS IMPORTANTES
Projeto de Revitalização da igreja Santa Cruz do Capoeirão

SANTO DO MÊS

Com a ﬁnalidade de “Revitalizar o Espaço da
Igreja Santa Cruz do Capoeirão”, o “Conselho de
Assuntos Econômicos da Paróquia”, juntamente
com a “Equipe de Voluntários para Revitalização
do Capoeirão”, está promovendo uma campanha de
doações para angariar os recursos necessários à esta
obra.
As DOAÇÕES podem ser feitas na Secretaria Paroquial ou com os
Senhores Ricardo Borba Fernandes e
Cláudio Biancardi Júnior (Nenê), responsáveis pela Campanha de Revitalização. Contamos com a preciosa colaboração de todos.
No dia 14/10, às 20h00: Récita
do Terço dos Homens, na igreja Santa Cruz. A partir
desta data o dia 14 de cada mês será dedicado à Récita
dos Mistérios do Santo Rosário neste local.

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
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).

SANTO ANTÔNIO DE SANT'ANA GALVÃO

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

FREI GALVÃO nasceu em Guaratinguetá – São Paulo,
em 1739. Seus pais Antônio e Isabel eram pessoas bem relacionadas na sociedade e tinham prestígio político, o que
proporcionou aos ﬁlhos uma educação esmerada. Os bons
exemplos dos pais contribuíram para a formação religiosa
dos ﬁlhos e fez com que Antônio
conhecesse e amasse Deus desde
pequeno.
Aos 13 anos de idade foi mandado
pelo seu pai para Salvador na Bahia, a
ﬁm de estudar no seminário dos padres
jesuítas. Esteve aí de 1752 a 1756 com
muito sucesso nos estudos e na vida
religiosa.
Com a perseguição aos jesuítas em
Portugal e no Brasil pelo Marquês de
Pombal, seu pai preocupado com o
destino da congregação, aconselha-o a
ingressar na Ordem dos Frades Menores em 1760 com 21 anos e em 1762 foi
ordenado sacerdote no Rio De Janeiro.
Depois de ordenado foi mandado
para o Convento de São Francisco em
São Paulo a ﬁm de aperfeiçoar-se em
ﬁlosoﬁa e teologia. Aos 30 anos foi
nomeado pregador e confessor dos
leigos. Destacou-se como excelente
confessor e um conselheiro muito procurado pelo povo. No
ano de 1770 foi ser o confessor de um grupo de mulheres
“recolhidas de Santa Tereza” que com a ajuda de Irmã Helena Maria do Espírito Santo funda um novo “recolhimento
feminino” em 02 de fevereiro de 1774 com o nome de “Recolhimento de Nossa Senhora da Conceicão da Divina Providência”. A Irmã Helena veio a falecer e Frei Galvão assumiu a responsabilidade com humildade, prudência e paciência.
Até que, o novo capitão general de São Paulo, homem
inﬂexível e duro retirou de Frei Galvão a permissão e mandou fechar o recolhimento que depois de muita pressão popular foi reaberto.
Dedicou 14 anos à sua construção que ganhou o nome de
“Mosteiro da Luz “e mais 14 anos para a construção da Igreja
inaugurada em 15 de agosto de 1802. Uma obra belíssima
reconhecida hoje como “patrimônio cultural da humanidade”.

Rita de Cássia Bertini de Mello Somer

SKINA COUNTRY
LANCHES

Supermercado

(17) 3386-2134

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

Zanini

Fone: (17) 3386-2459

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

E como a cruz nunca falta na vida daqueles que abraçam
a causa do Reino de Deus foi afastado de sua funções religiosas e expulso da cidade pelo então governador , o qual obedeceu sem reagir e foi para o Rio de Janeiro . A população de
São Paulo revoltou-se e o decreto foi revogado.
A sua fé sempre ﬁrme e a sua espiritualidade profunda levaram-no a enfrentar
todas as diﬁculdades da vida com serenidade e colocar-se ao lado dos pobres e fracos.
Quando ﬁcou mais velho e sem forcas
para ir ao Convento São Francisco e ao
Recolhimento ﬁcou deﬁnitivamente no
Mosteiro da Luz onde faleceu em 23 de
dezembro de 1822 e foi sepultado na igreja
do Recolhimento que ele mesmo construiu. Seu túmulo é lugar até hoje, de muitas
peregrinações dos ﬁéis que pedem e agradecem suas graças.
Pelos seus milagres foi beatiﬁcado em
25 de outubro de 1998 pelo papa João
Paulo II e foi canonizado pelo papa Bento
XVI quando este esteve aqui no Brasil em
maio de 2007, no campo de Marte em São
Paulo.
Foi o primeiro santo brasileiro. Nasceu,
viveu e morreu aqui no Brasil. São famosas
as pílulas de Frei Galvão que consistem em
papelinhos com a seguinte jaculatória escrita em latim por
ele: “Depois do parto permanecestes intacta, Mãe de Deus,
intercedei por nós” que enroladas são ingeridas pelo devoto, que invoca o santo com uma oração e são atribuídas a elas
poder de cura.
Reﬂetindo : A vida de Frei Galvão foi totalmente simples, soube mais escutar do que falar , foi sereno e tranquilo
mesmo nas tribulações, nutria devoção e amor à Imaculada
Conceição e estas palavras do papa Francisco : “Todos
somos chamados a ser santos vivendo com amor e oferecendo o próprio testemunho nas ocupações de cada dia, onde
cada um se encontra”, podemos então ter Frei Galvão como
nosso espelho.
Santo Antônio de Sant'Ana Galvão, padroeiro dos arquitetos, engenheiros e construtores, rogai por nós.
Festa litúrgica – 25 de outubro.
Profª Cristina Barcelos (Catequista)

Unidade Pirangi

Disk Entregas 3386-2031
Rua Dr. Rodrigues Alves, 1999 - Pirangi - SP

Entregamos em domicílio
Agradecemos a preferência

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

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

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

SEMEANDO

6

Um renovado Pentecostes abra de par em par as portas da Igreja, a ﬁm de que nenhuma cultura permaneça fechada em si mesma e nenhum povo ﬁque isolado, mas se abra à
comunhão universal da fé. Que ninguém ﬁque fechado em si
mesmo, na autorreferencialidade da sua própria pertença
étnica e religiosa. A Páscoa de Jesus rompe os limites estreitos de mundos, religiões e culturas, chamando-os a crescer
no respeito pela dignidade do homem e da mulher, rumo a
uma conversão cada vez mais plena à Verdade do Senhor
Ressuscitado, que dá a verdadeira vida a todos.
A este respeito, recordo as palavras do Papa Bento
XVI no início do nosso encontro de Bispos LatinoAmericanos na Aparecida, Brasil, em 2007, palavras que
desejo transcrever aqui e subscrevê-las: «O que signiﬁcou a
aceitação da fé cristã para os povos da América Latina e do
Caribe? Para eles, signiﬁcou conhecer e acolher Cristo, o
Deus desconhecido que os seus antepassados, sem o saber,
buscavam nas suas ricas tradições religiosas. Cristo era o
Salvador que esperavam silenciosamente. Signiﬁcou também ter recebido, com as águas do Batismo, a vida divina que
fez deles ﬁlhos de Deus por adoção; ter recebido, outrossim,
o Espírito Santo que veio fecundar as suas culturas, puriﬁcando-as e desenvolvendo os numerosos germes e sementes
que o Verbo encarnado tinha lançado nelas, orientando-as
assim pelos caminhos do Evangelho. (...) O Verbo de Deus,
fazendo-Se carne em Jesus Cristo, fez-Se também história e
cultura. A utopia de voltar a dar vida às religiões précolombianas, separando-as de Cristo e da Igreja universal,
não seria um progresso, mas uma regressão.
Na realidade, seria uma involução para um momento histórico ancorado no passado» [Discurso na Sessão Inau-
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gural (13 de maio de 2007), 1: Insegnamenti III/1 (2007),
855-856].
A Maria, nossa Mãe, conﬁamos a missão da Igreja.
Unida ao seu Filho, desde a encarnação, a Virgem colocou-se
em movimento, deixando-se envolver-se totalmente pela
missão de Jesus; missão que, ao pé da cruz, havia de se tornar
também a sua missão: colaborar como Mãe da Igreja para
gerar, no Espírito e na fé, novos ﬁlhos e ﬁlhas de Deus.
Gostaria de concluir com uma breve palavra sobre as
Pontifícias Obras Missionárias, que a Carta apostólica Maximum illud já apresentava como instrumentos missionários.
De fato, como uma rede global que apoia o Papa no seu compromisso missionário, prestam o seu serviço à universalidade eclesial mediante a oração, alma da missão, e a caridade
dos cristãos espalhados pelo mundo inteiro. A oferta deles
ajuda o Papa na evangelização das Igrejas particulares (Obra
da Propagação da Fé), na formação do clero local (Obra de
São Pedro Apóstolo), na educação duma consciência missionária das crianças de todo o mundo (Obra da Santa Infância)
e na formação missionária da fé dos cristãos (Pontifícia
União Missionária). Ao renovar o meu apoio a estas Obras,
espero que o Mês Missionário Extraordinário de outubro de
2019 contribua para a renovação do seu serviço missionário
ao meu ministério.
Aos missionários e às missionárias e a todos aqueles
que de algum modo participam, em virtude do seu Batismo,
na missão da Igreja, de coração envio a minha bênção.
Vaticano, 9 de junho
Solenidade de Pentecostes – de 2019.
FRANCISCO
© Copyright - Libreria Editrice Vaticana

CANONIZAÇÃO DE IRMÃ DULCE DOS POBRES
Neste dia 13 de outubro, sua Santidade, o Papa
Francisco, presidirá na Praça São Pedro, em Roma, a
C A N O N I Z A Ç Ã O D A B E ATA
DULCE DOS POBRES, primeira
Santa nascida no Brasil.
Para manifestar o nosso intenso
júbilo e nos unirmos a todos quantos se
alegram com esta Canonização, elevaremos a Deus o nosso hino de louvor e
bendiremos por tão grande dádiva, que
é a Santidade desta nossa amada “Santa
Dulce dos Pobres”.
Assim sendo, em cada uma das
Missas que celebraremos em nossa
Paróquia, faremos a memória deste
grande acontecimento que elevará à glória dos altares a
Religiosa que é carinhosamente chamada de “Anjo Bom
da Bahia”, que a partir de agora terá a sua santidade reconhecida por todo o mundo.
RESTAURANTE,
PIZZARIA E BOTECO
DA MAMMA
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

Sua santidade é exemplo e modelo ímpar no seguimento de Jesus Cristo e no serviço pelo Reino de Deus.
Ela se fez, por toda a
sua vida, uma digna e incansável servidora de Deus, que ela
“adorou em espírito e verdade”, reconhecendo-O no rosto
de cada irmão e irmã, especialmente aqueles mais desﬁgurados pelos sofrimentos humanos, tais como os abandonados e excluídos da sociedade,
os enfermos e os que padecem
maiores necessidades tanto
materiais, quanto espirituais,
a quem ela tanto amou e serviu
em cada dia de sua vida.
Bendito seja Deus por nos conceder esta “Santa
Brasileira”!
Aceitamos
encomendas
de pães, doces,
salgados, bolos,
pizzas, etc.

Fone: (17)

3386-1348
Rua Dr. Campos Salles, 874 - Pirangi - SP

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
Fernando C. Sanches
Sócia Proprietária

Sócio Proprietário

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

Av. Dr. Rodrigues Alves, 2105 - Pirangi - SP
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[20 de outubro de 2019]

BATIZADOS E ENVIADOS:
A IGREJA DE CRISTO EM MISSÃO NO MUNDO
Queridos irmãos e irmãs!
Pedi a toda a Igreja que vivesse um tempo extraordinário de missionariedade no mês de outubro de 2019, para
comemorar o centenário da promulgação da Carta apostólica
Maximum illud, do Papa Bento XV (30 de novembro de
1919). A clarividência profética da sua proposta apostólica
conﬁrmou-me como é importante, ainda hoje, renovar o
compromisso missionário da Igreja, potenciar evangelicamente a sua missão de anunciar e levar ao mundo a salvação
de Jesus Cristo, morto e ressuscitado.
O título desta mensagem – «batizados e enviados: a
Igreja de Cristo em missão no mundo» – é o mesmo do Outubro Missionário. A celebração deste mês ajudar-nos-á, em
primeiro lugar, a reencontrar o sentido missionário da nossa
adesão de fé a Jesus Cristo, fé recebida como dom gratuito no
Batismo. O ato, pelo qual somos feitos ﬁlhos de Deus, sempre
é eclesial, nunca individual: da comunhão com Deus, Pai e
Filho e Espírito Santo, nasce uma vida nova partilhada com
muitos outros irmãos e irmãs. E esta vida divina não é um
produto para vender – não fazemos proselitismo –, mas uma
riqueza para dar, comunicar, anunciar: eis o sentido da missão. Recebemos gratuitamente este dom, e gratuitamente o
partilhamos (cf. Mt 10, 8), sem excluir ninguém. Deus quer
que todos os homens sejam salvos, chegando ao conhecimento da verdade e à experiência da sua misericórdia por meio da
Igreja, sacramento universal da salvação (cf. 1 Tm 2, 4; 3, 15;
Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, 48).
A Igreja está em missão no mundo: a fé em Jesus
Cristo dá-nos a justa dimensão de todas as coisas, fazendonos ver o mundo com os olhos e o coração de Deus; a esperança abre-nos aos horizontes eternos da vida divina, de que
verdadeiramente participamos; a caridade, que antegozamos
nos sacramentos e no amor fraterno, impele-nos até aos conﬁns da terra (cf. Miq 5, 3; Mt 28, 19; At 1, 8; Rm 10, 18). Uma
Igreja em saída até aos extremos conﬁns requer constante e
permanente conversão missionária. Quantos santos, quantas
mulheres e homens de fé nos dão testemunho, mostrando
como possível e praticável esta abertura ilimitada, esta saída
misericordiosa ditada pelo impulso urgente do amor e da sua
lógica intrínseca de dom, sacrifício e gratuidade (cf. 2 Cor 5,
14-21)!
Sê homem de Deus, que anuncia Deus (cf. Carta ap.
Maximum illud): este mandato toca-nos de perto. Eu sou
sempre uma missão; tu és sempre uma missão; cada batizada
e batizado é uma missão. Quem ama, põe-se em movimento,
sente-se impelido para fora de si mesmo: é atraído e atrai; dáse ao outro e tece relações que geram vida. Para o amor de
Deus, ninguém é inútil nem insigniﬁcante. Cada um de nós é
uma missão no mundo, porque fruto do amor de Deus. Ainda
que meu pai e minha mãe traíssem o amor com a mentira, o
ódio e a inﬁdelidade, Deus nunca Se subtrai ao dom da vida e,
desde sempre, deu como destino a cada um dos seus ﬁlhos a
própria vida divina e eterna (cf. Ef 1, 3-6).
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Esta vida é-nos comunicada no Batismo, que nos dá a
fé em Jesus Cristo, vencedor do pecado e da morte, regenera à
imagem e semelhança de Deus e insere no Corpo de Cristo,
que é a Igreja. Por conseguinte, neste sentido, o Batismo é
verdadeiramente necessário para a salvação, pois garantenos que somos ﬁlhos e ﬁlhas, sempre e em toda parte: jamais
seremos órfãos, estrangeiros ou escravos na casa do Pai. Aquilo que, no cristão, é realidade sacramental – com a sua plenitude na Eucaristia –, permanece vocação e destino para todo
o homem e mulher à espera de conversão e salvação. Com
efeito, o Batismo é promessa realizada do dom divino, que
torna o ser humano ﬁlho no Filho. Somos ﬁlhos dos nossos
pais naturais, mas, no Batismo, é-nos dada a paternidade
primordial e a verdadeira maternidade: não pode ter Deus
como Pai quem não tem a Igreja como mãe (cf. São Cipriano,
A unidade da Igreja, 4).
Assim, a nossa missão radica-se na paternidade de
Deus e na maternidade da Igreja, porque é inerente ao Batismo o envio expresso por Jesus no mandato pascal: como o Pai
Me enviou, também Eu vos envio a vós, cheios de Espírito
Santo para a reconciliação do mundo (cf. Jo 20, 19-23; Mt 28,
16-20). Este envio incumbe ao cristão, para que a ninguém
falte o anúncio da sua vocação a ﬁlho adotivo, a certeza da
sua dignidade pessoal e do valor intrínseco de cada vida
humana desde a conceção até à sua morte natural. O secularismo difuso, quando se torna rejeição positiva e cultural da
paternidade ativa de Deus na nossa história, impede toda e
qualquer fraternidade universal autêntica, que se manifesta
no respeito mútuo pela vida de cada um. Sem o Deus de Jesus
Cristo, toda a diferença ﬁca reduzida a ameaça infernal,
tornando impossível qualquer aceitação fraterna e unidade
fecunda do gênero humano.
O destino universal da salvação, oferecida por Deus
em Jesus Cristo, levou Bento XV a exigir a superação de todo
o fechamento nacionalista e etnocêntrico, de toda a mistura
do anúncio do Evangelho com os interesses econômicos e
militares das potências coloniais. Na sua Carta apostólica
Maximum illud, o Papa lembrava que a universalidade divina da missão da Igreja exige o abandono duma pertença
exclusivista à própria pátria e à própria etnia. A abertura da
cultura e da comunidade à novidade salvíﬁca de Jesus Cristo
requer a superação de toda a indevida introversão étnica e
eclesial. Também hoje, a Igreja continua a necessitar de
homens e mulheres que, em virtude do seu Batismo, respondam generosamente à chamada para sair da sua própria casa,
da sua família, da sua pátria, da sua própria língua, da sua
Igreja local. São enviados aos gentios, ao mundo ainda não
transﬁgurado pelos sacramentos de Jesus Cristo e da sua
Igreja santa. Anunciando a Palavra de Deus, testemunhando
o Evangelho e celebrando a vida do Espírito, chamam à conversão, batizam e oferecem a salvação cristã no respeito pela
liberdade pessoal de cada um, em diálogo com as culturas e
as religiões dos povos a quem são enviados. Assim a missio
ad gentes, sempre necessária na Igreja, contribui de maneira
fundamental para o processo permanente de conversão de
todos os cristãos. A fé na Páscoa de Jesus, o envio eclesial
batismal, a saída geográﬁca e cultural de si mesmo e da sua
própria casa, a necessidade de salvação do pecado e a libertação do mal pessoal e social exigem a missão até aos últimos
conﬁns da terra.
A coincidência providencial do Mês Missionário
Extraordinário com a celebração do Sínodo Especial sobre as
Igrejas na Amazônia leva-me a assinalar como a missão, que
nos foi conﬁada por Jesus com o dom do seu Espírito, ainda
seja atual e necessária também para aquelas terras e seus
habitantes.

