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MÊS DA BÍBLIA
Nós amamos porque Deus primeiro nos amou (1 Jo 4,19)
A Igreja todos os anos
considera o mês de setembro, o Mês da Bíblia. Não
que nos outros meses ela,
a bíblia, não deva estar no
centro das nossas ações,
mas se escolhe um mês
para que se chame a atenção para o Livro Sagrado
que traz a palavra inspirada que deve nortear toda a
nossa vida.
Anualmente, se escolhe um livro da Bíblia
Sagrada para ser lido,
estudado e rezado. Neste
ano foi selecionada a Primeira Carta de João.
Na apresentação do Texto Base para o Mês da Bíblia de
2019, Dom José Antonio Peruzzo diz sobre o texto deste
ano: “... sua riqueza espiritual e pastoral é imensa, especialmente nos tempos em que parece muito difícil dizer
que é meu irmão aquele que pensa de modo diverso”.
O tema continua neste ano: Para que n'Ele nossos
povos tenham vida, quarto e último ano deste tema e o
lema: Nós amamos porque Deus primeiro nos amou (1
Jo 4,19). No lema, mais precisamente nos verbos encontramos a palavra chave da Primeira Carta de João: amar.
Toda carta pressupõe um remetente e um destinatário.
Na introdução do texto bíblico temos estas informações.
Considera-se que quem a escreveu foi o apóstolo João, o
4º evangelista. E o destinatário seriam as comunidades
cristãs abaladas com as ideias de alguns dissidentes carismáticos que propunham que a salvação se daria por meio
do conhecimento religioso e pessoal. Consideravam-se
iluminados e livres de pecados. Não consideravam Jesus
como o Messias. Apesar de terem sido rejeitados, confundiram e deixaram inseguras algumas comunidades. No
tempo em que foi escrita, foram aqueles os destinatários,
atualmente, a carta se destina a todos nós que a lermos e
estudarmos.
A carta vem refutar as ideias errôneas dos dissidentes
com as seguintes aﬁrmações:
Deus é Luz – quem procura a Deus está no caminho da
luz, longe das trevas do pecado. Reconhecer-se pecador é
muito importante, ao assumirmos nossos pecados mostramos o quanto Deus é ﬁel e justo para perdoá-los e nos
livrar de toda injustiça.
Jesus Cristo, o Justo – não devemos pecar, mas se isso
ocorrer, temos a interseção de Jesus Cristo que para isso
morreu na cruz.
Não ameis o mundo – não devemos nos apegar as
coisas materiais, aos bens terrenos e sim as espirituais. Ou
você pertence ao Mundo, ou pertence a Deus.
O anticristo – a palavra já diz, o preﬁxo anti signiﬁca
contra, contra Cristo, que nega a Cristo e se opõe a verdade
revelada por Deus. Na época em que a carta foi escrita o
anticristo estava no meio da comunidade, eram os dissidentes. Hoje também, ﬁquemos atentos, pois podem estar
entre nós. São pessoas e entidades que muitas vezes querem nos afastar de Deus e da Igreja: a TV, a internet, as

mídias sociais em geral, leituras de livros, jornais ou revistas. E até os que se consideram “iluminados” dentro da
própria comunidade da paroquial.
Temos ﬁliação divina – somos ﬁlhos de Deus. Pertencemos a Deus que nos livra da inﬂuência do Diabo.
Amor Mútuo – este amor está no mandamento deixado por Jesus Cristo “que nos amemos uns aos outros”.
O mandamento, a consciência, o Espírito – o mandamento citado na carta é: “que creiamos no nome de Seu
ﬁlho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros” e que
devemos fazer sempre um exame de consciência sincero
diante de Deus.O discernimento dos espíritos – aqui a
palavra espírito corresponde a profecias. É preciso saber
separar as que são de Deus das que são do anticristo.
Deus é amor – “o amor vem de Deus, porque aquele
que ama nasceu de Deus e conhece a Deus” (1 Jo 4,7) . O
autor aﬁrma que a maior prova de amor que Deus nos dá
do seu amor foi entregar seu único ﬁlho para salvar nossos
pecados. Coloca: “Nós amamos, porque ele nos amou
primeiro” ( 1 Jo 4,19); lema do mês da Bíblia e em seguida
a questão: “quem não ama o seu irmão, a quem vê, como
poderá amar a Deus, a quem não vê?” (1 Jo 4,20).
A fé vence o mundo – crer, ter fé faz toda a diferença
em nossa vida. Vamos aceitar o convite e nos deixar conduzir pelo Criador. A vitória pertence a quem tem Fé. A
verdadeira fé vence o mundo. Mundo aqui signiﬁca o mal,
o anticristo.
O coração aberto de Jesus – remete ao episódio do
coração de Jesus transpassado pela lança após sua morte
na cruz de onde verteu sangue e água.
Orar pelos pecadores – É um pedido antigo da Igreja
que se reze pelos pecadores. Trata-se de um ato de caridade cristã. “O grande pecado mortal é a Idolatria, porque
vai negar justamente a Jesus como Senhor, a Deus como
criador, ao Espírito Santo como santiﬁcador. É pecado
contra o primeiro e mais importante de todos os mandamentos: Amar a Deus!”.
Na época em que a carta foi escrita a idolatria tinha o
sentido de novas seitas daqueles que se desviavam da fé
cristã, retornado ao paganismo com seus ídolos, desviando-se do caminho de Deus. O texto base após este último
comentário do epílogo da carta, nos faz a seguinte indagação: De quais ídolos de hoje temos que nos guardar?
Claudia Ferraz (Pascom)
Fonte: Bíblia Sagrada – edição Pastoral, Paulus, 1990.
Texto-base – Mês da Bíblia 2019 – Edições CNBB
https://blog.cancaonova.com/diarioespiritual/livros/1a-carta-de-sao-joao
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O Tempo da Criação e o Sínodo da Amazônia
O Papa Francisco convida a todos para viver o
Tempo da Criação, um período de oração mais intensa, que tem início em 1 de setembro, Dia Mundial de
Oração pelo Cuidado da Criação, e termina a 4 de
outubro, memória de São Francisco de Assis. Durante esse tempo, devemos
reﬂetir sobre nosso estilo
de vida, possíveis desperdícios, consumos e utilização da água, energia e
outro bens materiais que
estão ao nosso alcance.
Também é necessário adotar um estilo de vida mais
simples, sem a extrema
dependência dos combustíveis fósseis, que afetam
diretamente o meio ambiente.
De modo geral, o
Papa quer que nós rezemos
pela natureza como uma
forma de gratidão a Deus
por tudo o que Ele criou,
visto que na Bíblia, o primeiro livro de Gênesis
trata da criação do mundo:
a terra, a água, os animais e
seres que o povoam, bem
como as árvores frutíferas.
Devemos agradecer por
tudo o que a natureza nos
oferece e, preservá-la,
pensando nas gerações
futuras que sofrerão os
danos e as consequências
de hoje. Para reforçar, Francisco aﬁrma que “tudo é
benquisto aos olhos de
Deus, que oferece a criação ao homem como dom
precioso que deve guardar.”
É um tempo de realizar ações proféticas, assumir compromissos, invocando decisões corajosas,
realizar o bem sem esperar a atitude do outro para
agir, pois a natureza de Deus não foi feita para ser
dissipada, mas sim, transmitida como herança.

Infelizmente as mãos humanas estão distantes
dos olhos de Deus: coisa boa aos olhos de Deus,
torna-se coisa explorável para o homem. Em suma,
o tempo da Criação é um momento para crescermos
em sustentabilidade, sem nos esquecer de rezar
pelos nossos governantes, para que criem
melhores políticas ambientais e orientem o planeta no caminho da vida.
Em consonância, no
mês de outubro, a Amazônia (que se encontra gravemente ameaçada) será
o assunto central da
Assembleia do Sínodo
dos Bispos. Segundo o
Papa Francisco “o objetivo principal desta convocação é identiﬁcar novos
caminhos para a evangelização daquela porção
do Povo de Deus, especialmente dos indígenas,
frequentemente esquecidos e sem perspectivas de
um futuro sereno, também por causa da crise
da Floresta Amazônica,
pulmão de capital importância para nosso planeta. Que os novos Santos
intercedam por este evento eclesial para que, no
respeito da beleza da
Criação, todos os povos
da terra louvem a Deus,
Senhor do universo, e
por Ele iluminados, percorram caminhos de
justiça e de paz”.
Francisco destaca ainda as ameaças sofridas
pelos povos em virtude dos interesses econômicos
nos seus territórios. A partir disso, o Sínodo terá
como tema “Amazônia: novos caminhos para a
Igreja e por uma ecologia integral”.
Jéssica Graciano (Pascom)
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Mês de setembro, mês de muitos acontecimentos. Apesar de pleno
inverno, calor escaldante e as plantas lutam para manterem-se vivas até a
chegada da primavera. Resultado da intervenção do Homem na nossa “casa
comum”.
Mês da Bíblia em que devemos lembrar a importância do Livro Sagrado.
Por mais que leiamos, estudemos e rezemos, nunca saberemos o suﬁciente
sobre as Sagradas Escrituras. Quando colocamos a Palavra de Deus diariamente em nossas vidas, veremos que damos um novo sentido, uma meta,
um rumo certo às nossas ações e modo de conduzir a vida.
Também dia 8 deste mês comemoramos a nascimento de Maria. Foi uma
data escolhida a partir do século V, não sabemos ao certo quando a mãe do
nosso Redentor nasceu, mas nesta data expressamos a gratidão por sua vida
e missão: de em seu ventre ter gerado o Filho de Deus.
Foi também neste mês, que com grande júbilo, comemoramos os 30
anos de fundação da igreja de Nossa Senhora da Conceição Aparecida.
Foram homenageados os três principais doadores muito importantes para
que se desse a arrancada inicial, mas muitas foram as campanhas realizadas
e muitos colaboraram para que ela estivesse de pé e como está hoje.
Dia 14 de setembro exaltação da Santa Cruz e dia 15, Nossa Senhora das
Dores. Neste dia ﬁzemos uma carreata até o bairro do Capoeirão, na Capela
Santa Cruz, onde como um marco de retomada das suas atividades no local,
nosso pároco celebrou uma missa.
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: 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)

SABORES
COMPARTILHADOS
A receita deste mês nos foi enviada pela muito simpática e prestativa Dona Alzira Salvini, mãe do nosso pároco. Agradecemos por ter compartilhado conosco sua receita de família.

BOLINHO CRISTAL
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A importância da
massoterapia
Sabemos que nossa vida atualmente
está repleta de atividades para serem
executadas, e sem dúvida lidar com elas
é um desaﬁo.
Quando não sabemos como nos comportar diante disso, nosso corpo costuma
reclamar através de dores, desconfortos,
insônias.
E ai aparece técnicas que trazem o
descanso e conforto necessários para
poder encarar todas essas rotinas.
A massoterapia é uma das
modalidades
dessas técnicas e
é bastante famosa por ser tão
eﬁcaz, são massagens especializadas que podem ter diversos objetivos.
Servem para relaxar e até para tratar doenças crônicas.
Esse tipo de massagem é indicado
para diminuir a sensação de estresse e
ansiedade, já que promove uma sensação
de bem-estar, alívio e relaxamento.
Serve também para diminuir dores musculares e na coluna, por exemplo.
Quando aplicadas de forma correta,
as técnicas também ajudam a melhorar o
funcionamento do sistema circulatório e
linfático do corpo, prevenindo uma série
de doenças causadas pela má circulação
do sangue no organismo.
Trabalhar com as mãos é uma terapia.
Trabalhar com o coração é uma alegria.
Trabalhar com os dois é Massoterapia!
As mãos que levam o toque da massagem alcançam mais que o corpo, alcançam a alma!
Bruno Sala, massoterapeuta (MCC)
O
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Bruno Sala
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INGREDIENTES:
500 gr de farinha de trigo; 400gr de açúcar; 4 ovos; 1 copo de
leite; 1 e meia colher de manteiga; 1 colher de sopa de pó
Royal
MODO DE FAZER:
Bater as gemas com a manteiga e com o açúcar despejar as
claras em neve e em seguida o leite, a farinha e
por último o pó Royal. Asse em formas de
empadas untada com óleo. Depois de assado
passe na calda e no coco ralado.
Calda: Faça uma calda com um copo de groselha, meio copo de água e meio copo de açúcar, Leve ao fogo para derreter o açúcar.
Passe os bolinhos na calda e no coco ralado.
E está pronto e é só saborear a delícia!
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Massoterapeuta

(17) 99748-4958

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

CONFECÇÕES EM
GERAL: CAMA, MESA
E BANHO. MODA
FEMININA, MASCULINA
E INFANTIL.
Fone: (17) 3386-1996
Av. 7 de setembro, 557
Centro - Pirangi - SP

Foi com muita satisfação que recebemos os textos
dos catequizandos da 5ª etapa. Ficaram tão bons que prometo que iremos aproveitar todos em outras ocasiões, por hora
serão publicados estes. O tema pedido pelas catequistas foi:
A HISTÓRIA QUE EU MAIS GOSTEI DE LER NA
BÍBLIA.
Continuem lendo e praticando os ensinamentos do
Livro Sagrado crianças, só terão a ganhar com este comportamento.
ANUNCIAÇÃO DO
NASCIMENTO DE JESUS
Maria nos passa um ensinamento, pois ela foi
escolhida para gerar no seu ventre a nossa salvação
e ela foi escolhida porque era humilde e carregava
no seu coração muita bondade. Nós temos que ser
iguais a ela para permanecer na fé de Cristo e da
nossa salvação. Eu escolhi o livro de Lucas porque
acho o livro mais bonito da Bíblia porque se trata
da nossa salvação pelo SIM dado por uma menina
humilde.
Pedro Henrique dos Santos Perles
(Catequista Luzia)
A OVELHA PERDIDA
Uma das histórias que mais gostei de ler foi uma
parábola. A parábola da ovelha perdida. Este texto
bíblico tem uma moral e um signiﬁcado muito
bonito em nossas vidas. Jesus diz que ele é o Bom
Pastor e nós suas ovelhas, mas por conta do pecado
nos afastamos de Deus e ﬁcamos perdidos como a
ovelha da parábola. Sozinhos, não conseguimos
encontrar o caminho certo. Por isso, Jesus sai ao
nosso encontro para nos orientar e salvar! Provando assim seu imenso amor e preocupação por nós,
seus ﬁéis seguidores.
Vitória Pereira Soares
(Catequistas Enandra e Maria Aparecida)

AGRO

CAMPO
PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

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

MATEUS 26, 36-56 / 27, 11-44
Esses dois capítulos falam sobre uma das mais belas
e emocionantes histórias da Bíblia: Paixão e Ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. Só quem leu,
ouviu ou entrou no personagem (por ocasião da
encenação destes capítulos na nossa Catequese)
sabe explicar esse sofrimento, essa fé, essa resistência de Jesus Cristo. Como sabemos, Jesus foi preso
pelos guardas após ter sido traído por uma de seus
discípulos: Judas Escariótes, que ao arrepender-se
voltou para devolver às autoridades as moedas que
tinha recebido por sua traição, mas foi desprezado
por eles. Jesus foi comparado a Barrabás. Que injustamente foi escolhido pelo povo para ser solto. A
parte mais emocionante vem agora quando Nele é
colocada a coroa de espinhos e depois pregado na
cruz pelos pés e mãos no meio dos dois ladrões e
diz a frase: Senhor, em tuas mãos entrego meu
espírito! Eu me arrepiei da cabeça aos pés e a emoção tomou conta de todos ao nosso redor.
Leia estes capítulos que garanto
que vai emocionar também.
Kauã Gabriel (Catequista Luzia)
A IMPORTÂNCIA DO PERDÃO
Este é o meu mandamento: “Amai-vos uns aos
outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem
amor maior do que aquele que dá a vida pelos amigos” (Jo 15,12) Quando leio este versículo, recordo
o sacrifício de Jesus por todos nós, nos amando
apesar de sermos pecadores. Existe nas palavras de
Cristo, a insistência em pedirmos perdão e nos deixarmos ser perdoados, pois sem a prática do perdão,
não existe a possibilidade para o amor ﬂuir em
nossos dias e em nossas vidas. As pedras encontradas no percurso da nossa existência, se vistas com
ângulo de esperança servem para moldarmos os
degraus que nos levarão até o céu. E se amarmos
sem reservas, qualquer vazio existente dentro de
nós, vai criando espaço para a abundância divina.
Faz-se necessário dar e receber amor. “Ainda que eu
falasse línguas a dos homens e dos anjos, (...) sem
amor eu nada seria” (1 cor 13) Amar ao próximo é
estar mais perto do Reino Celestial, ao lado Daquele
que nos ensina: “Eu vim para que todos tenham
vida plenamente”.Para a vida ser fecunda e feliz
sem cessar, é preciso por em prática o grande e
pleno verbo AMAR.
Giovana Silva Carareto
(Catequistas Enandra e Maria Aparecida)

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

LOJA SÃO NICOLAU
COMÉRCIO DE TECIDOS
E CONFECÇÕES LTDA
• Loja do Seu Zé Massabni •

Fone: (17) 3386-1382
Rua Dr. Campos Sales, 847 - Centro - Pirangi - SP
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HOMENAGEANDO DONA EUDÓXIA Apostolado da Oração
E foi na Fazenda Recreio, Bairro Mombuca, que
no dia vinte e cinco de outubro de um mil novecentos e
trinta e dois, nascia a pequena Eudóxia Vidotti Lazarini.
Seu Luiz Vidoti Sobrinho e Dona Maria Dileta Balistriere
ﬁcaram satisfeitos com a chegada de mais uma ﬁlha,
foram dez no total.
Eudóxia teve uma infância encantadora, onde
brincava muito com suas bonecas feitas de saibro (argila),
assim como muitos outros brinquedinhos que construía
com sua "massinha" particular. Ainda enfeitando os belos
momentos da sua infância brincava de "passa anel",
"pique pé no alto", e a famosa roda, recordando com muita
ênfase do refrão: "ciranda, cirandinha, vamos todos
cirandar." Mas do que mais se recorda com gosto, são das
inúmeras minas d'água do sitio, lembra-se de mais de
vinte, e uma delas, a mais radiante, tinha até nome
exclusivo: "Mina doce". Lá do sítio de seu pai, vieram as
pedras utilizadas para fazer o contra piso da igreja Matriz.
Do período escolar, lembra-se exatamente de ir a pé até na Fazenda São
Bento.
Sobre rezar, desde cedo, a mãe ensinava, porém metade em italiano, a
outra metade em português, mas a fé unia as duas partes num mesmo fervor.
Padre Tito com quem fez sua Primeira Comunhão, e tempos depois, na casa
do Bispo em Jaboticabal, foi Crismada.
E como a ciranda, cirandinha não permite que a roda pare, conheceu um
vizinho, um moço muito elegante de nome Osvaldo Lazarini, com quem se
casou. Da roça, o rapaz de olhar faceiro, tão logo aprendeu o ofício de
padeiro, e em cada pão que crescia, o amor do casal acentuou-se, e juntos
tiveram dois lindos ﬁlhos: Osvaldo Luiz e Conceição Aparecida. Mamãe
Eudóxia ajudava o esposo no preparo de doces diversos,
como: cocada, brevidade, queijadinha e bom-bocado.
Fora esses afazeres que tanto admirava em executar,
sempre foi uma exímia dona de casa e costureira de
roupas ﬁnas.
Devota do Sagrado Coração de Jesus, Sagrada
Família, Santo Antônio e Nossa Senhora Aparecida, tem
o hábito de rezar o terço todos os dias, e faz muitas
orações particulares, como a Quaresma de São Miguel.
Seu livro de cabeceira é a Bíblia, e ﬁnalmente lê e reﬂete
a Liturgia Diária.
Antigamente participava da Corte de São José, onde
realizavam quermesses para angariar fundos para as
Vocações. Participou ativamente da Pastoral da Criança
e por trinta anos foi intercessora no Grupo de Oração.
Duas grandes tristezas da sua vida foram: as perdas do pai e do marido.
Hoje participa ativamente de muitas celebrações, sobretudo a dominical
das sete da manhã.
Dona Eudóxia falou-me com muita ternura que acredita em milagres, e
que, ao fazer um tratamento muito intenso para as pernas, fez a intenção para
ter as pernas sempre ﬁrmes para poder participar das missas, e ela crê neste
milagre em sua vida.
Com 86 anos de idade muito bem vividos, nos deixa a lição de nunca
perdermos a fé, pedindo ao Espírito Santo que nos ilumine toda manhã. A
parte da oração que a mãe ensinava e que muito aprendeu foi esta: “Com
Deus me deito com Deus me levanto a Virgem Maria e o Espírito Santo.”
Mostrando emocionada suas telas do Coração de Jesus e Maria, disse que
eram muito simples, mas que o amor era de valor incalculável. Em seguida,
serviu-me doce de ﬁgo, apanhados do pé do próprio quintal. Enquanto
saboreávamos sua sobremesa, sorrimos muito, e me lembrei da sua mina de
outrora. Como sua meiguice e humildade, a mina era mesmo a mais doce de
todas..
Obrigado por seu sorriso doce, querida Dona “Dócia”...
Cristiane Dicares (Pascom)

Oferecimento Diário
Setembro 2019
Deus, nosso Pai, eu te ofereço todo
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 políticos, cientistas e economistas trabalhem juntos pela
proteção dos mares e dos oceanos.
Mares do mundo... lugar de vida,
lugar de travessias e encruzilhadas de
pessoas e ideias, lugar que estimula poetas
e seresteiros! Mas, embora tão imensos,
estão ameaçados. Quando Deus entregou
o mundo como um jardim a ser tratado e
cultivado, nossa “casa comum”, como
gosta o Papa Francisco de chamá-lo, os
rios e mares eram limpos. Não foi ele,
nosso bom Criador, que os sujou de toda
maneira. Hoje, no Rio de Janeiro, a poluição, afastou os botos da baia de Guanabara, que só ﬁcaram na bandeira da cidade. O
rio Tietê, em São Paulo, onde remavam
atletas, está imundo e suas várzeas foram
asfaltadas. O ribeirão Arrudas, de Belo
Horizonte, está uma lástima. Isso só pra
mencionar situações tristes de algumas
das grandes cidades brasileiras. Praias
ﬁcam impróprias para os banhistas e
plásticos matam peixes e tubarões, formando até verdadeiras ilhas de seus restos,
contra os quais nada podem as forças autopuriﬁcadoras da natureza. Loucura dos
que não amam, nem a si, nem aos demais,
nem à “casa comum”! O aquecimento
global está ameaçando as populações das
ilhas e dos litorais. Ameaça, também, a
produção de alimentos. Mata silenciosamente e logo matará escandalosamente.
A Igreja proclama a beleza da vida,
a maravilha de um mundo bem tratado,
jardim que o Criador nos entregou para
cuidar. Cada pessoa pode fazer muitas
pequenas coisas, dia a dia, em favor da
limpeza e saúde desta bonita terra, por
enquanto, o único lugar conhecido para
vivermos em boa paz. Mas a responsabilidade maior, sem dúvidas, cabe aos políticos, cientistas, ambientalistas e economistas. Vamos unir com o Santo Padre em
sintonia orante para o bem de todos e de
nossa “casa comum”!
Allan Visconio
(Apostolado da Oração)
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PALAVRA DO PÁROCO

“Voltarei e vos levarei comigo!”
“Não se perturbe o vosso coração! Credes em
Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas
moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, porque vou
preparar-vos um lugar. E depois que eu tiver ido prepararvos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a ﬁm de que
onde eu estiver, estejais vós também. E para onde vou, sabeis o caminho” (Jo 14,1-4).
Depois da sua última ceia, antes de padecer a paixão
e morte na cruz, Jesus Cristo dirigiu aos seus discípulos
palavras de despedida e consolação. Ele estava bem perto de
sua “hora derradeira”, que foi terrivelmente marcada e antecedida pelo mistério do sofrimento ao largo do caminho até
o calvário, onde na consumação de seus dias, “inclinando a
cabeça”, nas mãos do Pia “entregou o seu espírito” (Jo
19,30).
Neste entremeio, a Palavra do Filho de Deus, em
tom de despedida ressoa no coração dos seus discípulos
como encorajamento e consolação que os faz ﬁxar e focar o
olhar da esperança na vida que há de vir. É nesta hora de
agonia, quando o coração sofre e se perturba no limiar do
portal que separa os vivos dos mortos, que Jesus nos convida
a recuperar o nosso ânimo, apaziguando-nos com serenidade tranquila que nasce da fé (“acredite em Deus...”!) e se
fundamenta na certeza de que a morte não tem poder para
derrotar a vida, que triunfa sempre gloriosa, apesar da fragilidade natureza humana que padece em dores e parece deﬁnhar esmagada pela aniquilação da “carne dada aos vermes”.
Cristo nos faz olhar para o céu e nos motiva a acreditar no amor do Pai, para quem em sua onipotência “nada é
impossível” (Lc 1,37). Ele mesmo, tendo passado “deste
mundo para o Pai” (Jo 13,1), caminhou à nossa frente e
prometeu preparar-nos um lugar na casa paterna. Deste
modo, cremos que no tempo estabelecido voltará para nos
levar consigo, a ﬁm de que com ele estejamos e participemos dos bens futuros que, na condição de ﬁlhos amados que
somos (graça batismal!), haveremos de herdar na plenitude
da vida eterna, como nos recorda o apóstolo Paulo: “Ora, se
somos ﬁlhos, somos também herdeiros de Deus e coherdeiros de Cristo. Se sofremos com ele, também com ele seremos
gloriﬁcados. Eu penso que os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória que há de ser revelada
em nós...” (Rm 8,17-18ss).
É Cristo, portanto, o único caminho que nos leva à
meta desejada, ao porto seguro da salvação! “Vós sabeis o
caminho”, aﬁrmou o Senhor! Porém, indagou-lhe Tomé,
dizendo: “Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho?” (v. 5). A resposta de Jesus não
podia ser mais clara: “Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vai ao Pai senão por mim” (v. 6). Caminhemos
por ele e com ele! É certo que chegaremos ao Pai.

Ao dirigir-vos a “Palavra do Pároco” deste mês de
setembro tomei como ponto de partida a reﬂexão da “Palavra
de Deus”, em especial o trecho de João 14, que se lê na celebração de exéquias e sepultura dos nossos entes queridos
(encomendação e despedida), precisamente porque nestes
dias Jesus Cristo, no cumprimento de sua promessa, “voltou
e levou consigo” dois de nossos irmãos, para mim ambos
mui queridos: no dia 05/09 o Pe. Gregor Karl Lutz (Gregório
Lutz), com os seus 88 anos de idade, que se encontrava na
Alemanha, em tratamento de saúde; no dia 12/09 o Pe. Francis Franco de Oliveira, com apenas 36 anos de idade, que se
encontrava em Barretos, também tratando sua enfermidade.
Ambos, cada um à sua maneira, enfrentaram a luta contra o
câncer, doença que aﬂige tantos irmãos nossos!
Pe. Gregório nasceu em 29/03/1931, em Siegen, na
Alemanha Ocidental e pertenceu à Congregação do Espírito
Santo (Espiritanos). Fez os primeiros votos religiosos em
21/04/1955, a proﬁssão perpétua em 05/10/1958 e ordenado
presbítero em 02/04/1960. Dedicou a maior do parte do
tempo de sua vida às “missões além fronteiras”, especialmente na República do Congo (África Oriental) e no Brasil,
aonde chegou em 1970 e viveu por 49 anos. Renomado “Doutor em Liturgia” deixou-nos um legado precioso com suas
obras (93 livros e muitos artigos), bem como uma contribuição acadêmica e pastoral ímpar para que a reforma litúrgica
do Concílio Vaticano II pudesse ser implantada, especialmente no Brasil. São testemunhas do seu trabalho incansável
e zeloso os seus inúmeros alunos e liturgistas que o tiveram
como companheiro de trabalho, além dos ﬁéis das paroquiais, sobretudo as comunidades empobrecidas das periferias
geográﬁcas e existenciais, às quais tanto se dedicou no
exercício de seu ministério. Desde 1989 eu tive a gata alegria
de conhecê-lo e brindar nossa fecunda amizade ao longo
destes anos. Em São Paulo residimos na mesma casa, no
tempo em que ﬁz minha pós-graduação (2000 a 2002) e fui
privilegiado ao tê-lo como professor, sendo ele um dos leitores de minha dissertação de mestrado, apresentada na Pontifícia Faculdade de Teologia N. Sra. da Assunção. Gratidão
eterna pela presença deste grande amigo em minha vida e por
tudo quanto com ele aprendi, especialmente com seus exemplos de uma vida santa, consagrada ao serviço do Reino de
Deus.
Pe. Francis nasceu em 25/04/1983, em Taiaçú/SP,
cidade vizinha à nossa, onde também foi Ordenado Presbítero em 26/06/2010. O seu ministério foi vivido nesta Igreja
Diocesana de Jaboticabal, onde se dedicou à pastoral nas
Paróquias e nos serviços diocesanos que lhe foram conﬁados, com destaque à sua assessoria na Pastoral Juvenil e ao
seu ofício de Pároco exercido na Paróquia Santo Antonio,
em Pradópolis.

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
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Esta é a razão pela qual nossa esperança não vacila e
mesmo com os nossos passos cansados seguimos avante
caminhando pela estrada de Jesus e enxugando as lágrimas
do nosso coração, diminuídas e consoladas somente pela fé
no Ressuscitado que nos prometeu a vida eterna. Na esperança, ainda que sob véus, já podemos contemplar a face do
Pai e dizer-lhe: “Possuindo as primícias do Espírito, por
quem ressuscitastes Jesus dentre os mortos, esperamos
gozar, um dia, a plenitude da Páscoa eterna” (Cf. Prefácio
dos Domingos do Tempo Comum, VII).
Esta a esperança nos assegura que a morte é um ﬁmmeta, apenas uma passagem, que preferimos chamar de
“nossa Páscoa deﬁnitiva”. Se aqui neste mundo habitamos
numa tenda transitória, que um dia será desfeita (corpo mortal e corruptível), nos céu nos será dada uma morada deﬁnitiva, uma mansão eterna na “cidade de Deus” (corpo glorioso e imperecível). Convictos de que chegará “um novo céu
e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra
passaram e o mar já não existe” (Ap 21,1), “esperamos
abraçar de novo estes irmãos na alegria da amizade, quando o amor de Cristo que tudo vence triunfar totalmente da
morte” (Ritual das Exéquias, 185). Tornar-se-á real prece
que hoje fazemos: “Unidos a eles, esperamos também nós
saciar-nos eternamente da vossa glória, quando enxugardes toda lágrima de nossos olhos. Então, contemplando-vos
como sois, seremos para sempre semelhantes a vós e cantaremos sem cessar os vossos louvores por Cristo, Senhor
nosso” (Oração elos defuntos da Prece Eucarística III).
Que o Pe. Gregório, o Pe. Francis e todos os falecidos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz, e brilhe
para eles a vossa luz! O nosso consolo fundamenta-se na certeza da vida eterna! Aﬁnal,
assim disse o profeta: “os que forem instruídos brilharão como o esplendor do ﬁrmamento; e os que instruírem a muitos para a
justiça, brilharão como as estrelas sempre e
eternamente” (Dn 12,3).

Um padre que viveu sem vaidades, com a simplicidade serena de quem “via o invisível”, fraterno com todos,
sempre sorridente e alegre no serviço do Reino de Deus.
Em sua breve passagem por este mundo deixou-nos o exemplo de sua vida entregue à missão, assumida com humildade determinada no seguimento de Jesus. O último ano de
sua vida foi marcado pela doença, dolorosamente agravada
em seus dias ﬁnais, de modo que nos comoveu a todos.
Contudo, ele soube fazer desta “oportunidade” uma ocasião para evangelizar de um modo diferenciado, tão eﬁcaz
e eloquente como nenhuma outra atividade pastoral ou
palavra alguma poderá expressar, a não ser com o selo do
testemunho da própria vida, existencialmente conﬁgurada
ao mistério do Cristo Senhor. A doença o obrigou a afastarse das atividades pastorais, mas, apesar disso, ele aceitou
sofrer com resignação e tal foi a sua comunhão com o mistério pascal de Jesus que soube encarnar na sua própria
“pele” as chagas visíveis da paixão do Senhor, solidário
com todas as dores de que padece a humanidade. Não obstante o seu corpo fosse pouco a pouco desvelando a fragilidade humana, num hospital, prostrado no leito do sofrimento, pudemos contemplar a maturidade de sua fé segura
e ﬁrme. Um homem abnegado e absorvido pelo desejo de
sua própria santiﬁcação, um sacerdote ungido pelo Divino,
que aprendeu a oferecer-se a si próprio qual hóstia viva,
apresentando a Deus o sacrifício espiritual, autêntico culto
“em espírito e verdade”, para a redenção do mundo. Muito
além do “rito litúrgico”, celebrou a verdadeira liturgia que
é “comunhão com o cálice do Senhor”, livremente bebido
com ilibado amor. No céu, receba ele o prêmio dos evangelizadores!
Diante da “irmã morte”, resta-nos a consolação do
céu! Aﬁnal, como expressamos em nossa oração litúrgica,
é no “Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo poderoso” que
“vivemos, nos movemos e somos. E, ainda peregrinos
neste mundo, não só recebemos todos os dias as provas [do
seu] amor de Pai, mas também possuímos, já agora, a
garantia da vida futura”.

HORÁRIOS
DE MISSA NA
PARÓQUIA
Matriz Santo Antonio
Domingo: 07h00 e 19h00.
Sexta-feira: 19h00.
Dia 13 de cada mês: Missa, com
bênção dos pães em honra de
Santo Antonio, às 19h30 (aos
domingos, nos horários normais).
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Pe. José Adalberto Salvini
Pároco de Santo Antonio - Pirangi / SP

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

SANTO DO MÊS
SANTO ANTÔNIO MARIA CLARET
Santo Antônio Maria Claret cujos
fundamentos de santidade foram lançados desde criança. Nasceu em 23 de
dezembro de 1807 e foi batizado no dia
de Natal, na pequena cidade de Sallent,
província de Barcelona , Espanha;
num lar cristão. Seus pais possuíam
uma modesta fábrica de tecidos.
Antônio desde pequeno, já é grande devoto de Nossa Senhora, rezando o
rosário diariamente e visitando a Ermida de Fusimanya.
Trabalhou como tecelão em fábricas de tecidos modernas e os resultados não demoraram a chegar com oferecimentos de vantagens para o já
famoso técnico fabril.
Antônio, porém, começou a sentir crise de espiritual. Em Ef 1,4 Deus
nos chama à santidade. Somos chamados a sermos santos diante de Cristo. E,
portanto, chamou Antônio Maria a ser
santo. Um dia, quando assistia à missa
,escutou as palavras do Evangelho:
“De que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se
ﬁnalmente vier a perder a sua alma?” O que lhe causou
profunda impressão. Buscou conselho com um padre
amigo e foi o que o fez ingressar na Congregação do Oratório de São Felipe Neri, tornando-se sacerdote em 1835,
sendo pároco de sua cidade natal por 4 anos.
Em 1839 inicia como missionário, primeiro em Roma,
depois Espanha e na península das Ilhas Canárias, indo de
cidade em cidade, caminhando a pé, pregando, confessando e operando milagres. Pensando na escassez de bons
livros, Antônio como escritor e propagandista, se entrega
sem descanso, a escrever livros, opúsculos e folhas soltas
num total de 144 livros e 21 mil páginas , que distribuía
gratuitamente.

O que mais gloriﬁca um santo é ser
fundador de uma Ordem ou Congregação e, então em 1849 funda a Congregação dos Missionários Filhos do Imaculado Coração de Maria , os missionários
Claretianos.
Em 1850 o santo vai ser arcebispo
de Cuba onde realiza a transformação
espiritual da Ilha.
Em 1856 sofre um atentado contra
sua vida e volta para a Espanha sendo
confessor e conselheiro da rainha Isabel
ll na corte.
Participa do Concílio Vaticano l e
em 1866 a rainha é exilada para a Franca e Claret a acompanha refugiando-se
da revolução espanhola.
Em 24 de outubro de 1870 falece
em uma abadia da Franca , Frontfoide.
Pio XI que o beatiﬁcou em 1934, resumiu sua vida como um apóstolo incansável , um organizador moderno e grande precursor da ação católica.
Foi canonizado em 1950 pelo papa
Pio XII. Santo Antônio Maria Claret , o grande missionário
do século XIX , continua presente na vida daqueles que,
herdeiros de sua mesma vocação missionária, desejam por
todos os meios levar ao mundo o amor divino.
Os missionários Claretianos estão presentes em 56
países e chegaram ao Brasil em 1895, primeiro em São
Paulo depois se propagou pelos vários estados. Dedicam-se
a Evangelizacão pelos Meios de Comunicação, Catequese,
Missões e Educação .
Santo Antônio Maria Claret , protetor das pessoas que
estão em perigo e nas mãos de malfeitores, rogai por nós!
Festa litúrgica - 24 de outubro.
Cristina Barcelos (catequista)

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

Supermercado

Zanini

Fone: (17) 3386-2459
Unidade Pirangi

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

Entregamos em domicílio
Agradecemos a preferência

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

COMIDA CASEIRA / SELF SERVICE
À VONTADE

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

Anjo sapeca
Fone: (17)

3 em 1 - Restaurante, Lanchonete e Pizzaria

(17) 3386-2134

QUALIDADE E BOM
ATENDIMENTO SE ENCONTRA
AQUI!
Pratos: Picanha Uruguaia,
Contra Filé Argen no (Chourizo),
Contra Filé Argen no
(Bife Ancho), etc.

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

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

SKINA COUNTRY
LANCHES
DISK LANCHE
PIZZA/MARMITEX
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Temos verduras já processadas e
higienizadas, prontas para consumo.
Fone: 3386-2148 / Entregas em domicílio
Rua Dr. Rodrigues Alves, 1576

3386.1080
3386.1503
Rua Dr. Campos Salles, 907
Pirangi - SP
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30 anos de Fundação da Igreja Nossa Senhora Aparecida
JEROMINHO FERRAZ
Ó

DONA TOÍCA
Victória Aparecida Belizário Vieira nasceu no dia 25
de Fevereiro de 1913 e faleceu em 09 de Julho de 2005, ﬁlha
de João Belizário Vieira e de Jovita Marcolino Vieira, nasceu e residiu na fazenda Caeté, Pirangi, propriedade de seus
pais, terras que um dia também herdou uma linda propriedade à beira do Rio Turvo.
Foi da venda dessa propriedade que fez a doação de
200 mil cruzados novos para a compra de parte do terreno
onde hoje é a Igreja de Nossa Senhora da Conceição Aparecida quando era pároco o Pe. George.
Sempre muito guerreira, ajudava nos afazeres da
casa de seus pais, costurava e gostava também de passear.
Esteve sempre presente na criação e formação de
seus sobrinhos. Não se casou.
Como tinha comadres! Era madrinha de muitos
sobrinhos e também dos ﬁlhos dos sitiantes vizinhos.
Dª Victória, "Toíca", assim era conhecida por todos,
logo que fez a tão valiosa doação, foi pega de surpresa pelo
plano Collor e lá se foram suas reservas.....
Devotíssima de Nossa Senhora, rezava juntamente
com sua irmã Maria, todos os dias o santo terço na Igreja
Matriz, antes das celebrações Eucarísticas.
Viajava para a Aparecida do Norte todas as vezes que
Dona Nilda preparava as excursões. Foi assim também que
conheceu o Rio de Janeiro.

Jerônimo Ferraz de Arruda
nasceu em Monte Alto no dia
20 de julho de 1928, ﬁlho de
Francisco Ferraz de Arruda e
de dona Benedita Correa de
Oliveira; um casal de origem
portuguesa que teve outros
sete ﬁlhos. Jerominho, como
era conhecido, casou-se com
Leonilda Garbin (dona Nilda)
e dessa união nasceram os
Doador das terras e tijolos para a
ﬁlhos:
Zilda, Antônia, João
construção da igreja de Nossa Senhora.
Aparecido, Germano, Maria
José e Pedro.
A família Ferraz sempre foi ligada a agricultura. No sítio
do bairro do Barreiro, no pé da serra de Monte Alto plantaram muito tomate e cebola. Depois se mudaram todos para
Pirangi para uma propriedade que já viúva, dona Benedita e
seus ﬁlhos, já casados, compraram no Córrego do Burro
onde plantavam mamão. A partir daí os irmãos Ferraz (Jerônimo, Oswaldo e João) passaram a comercializar sua produção de frutas no Mercado Municipal de São Paulo (Mercadão). Do mamão passaram a citricultura aonde chegaram a
ter um dos melhores pomares da região. E quando a indústria
passou a comprar a produção para fabricar suco para exportação, pararam de enviar frutas para São Paulo, desﬁzeram a
sociedade e cada um passou a administrar suas propriedades.
Até a década de 70, Pirangi era só do Estádio de Futebol
pra baixo. Os três irmãos lotearam uma propriedade porque
já estava dentro da cidade. Com este loteamento, a cidade
cresceu muito se fazendo necessária uma igreja para esta
nova comunidade que se formou aqui em cima. Assim sendo
Jerominho Ferraz doou dois lotes, que faziam parte do seu
loteamento, para construção da igreja de Nossa Senhora da
Conceição Aparecida.
Tio Jerominho sempre foi uma pessoa bem humorada,
lembro-me do seu sorriso. Era calmo e paciente com todos,
principalmente as crianças.
Um trágico acidente ocorrido no mês de maio de 2011 o
roubou de nós, deixando um grande vazio para todos da família Ferraz, mas tenho certeza que lá do céu, junto de Nossa
Senhora ele continua cuidando e intercedendo por nós.
Claudia Ferraz (Pascom)
Adquiriu um carro, para ir à Igreja
de Nossa Senhora. quando já sentia
que caminhar até lá já era difícil.
Toíca, Victória o seu nome e vitória no céu onde agraciada pela mãe
Rainha e junto de seus anjos e santos, Doadora das terras e tijolos para a
em Pai Filho e Espírito Santo, deu aos construção da igreja de Nossa Senhora.
pirangienses a oportunidade de participar da celebração dos 30 anos de fundação da tão querida
comunidade de Nossa Senhora da Conceição Aparecida.
Eternos agradecimentos ao Pe. George Perincherimannil que construiu a igreja, concretizando o tão belo gesto de
Amor.... E do Pe. José Adalberto Salvini por lembrar os 30
anos de sua fundação.
Jandira de Jesus A. Scardelato
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30 anos de Fundação da Igreja Nossa Senhora Aparecida
HOMILIA DO REVMO. BISPO DOM EDUARDO EM RAZÃO DOS
30 ANOS DA INAUGURAÇÃO E BÊNÇÃO DA IGREJA DE
NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO APARECIDA
Coroação

Confraternização

Nesta noite tão importante, em que nossos corações irradiavam alegria acolhemos as palavras de nosso pastor diocesano, Dom Eduardo. Segue
um resumo de sua brilhante e enriquecedora homilia para a trazermos para sempre em nossas mentes. Entre tantas palavras de crescimento, tentamos selecionar os pontos fortes de sua explanação:
Jesus, por três vezes faz colocações para sermos discípulos Dele e
uma delas é carregar a nossa cruz. Aprofundando o que é ser discípulo, Jesus
que além de carregar a cruz, devemos caminhar atrás do Mestre; acolhendo e
assumindo a nossa vida diante dos desaﬁos diários, em que é na fé que assumimos a vida e tomamos coragem para carregar a cruz.
A caminhada atrás do mestre está intimamente ligada como um direcionamento, sendo que Ele nos encaminha a verdes pastagens, pois não quer nenhum de seus ﬁlhos fora de sua
graça. Estando atrás do Mestre temos a segurança do
caminho e aprendizado, sempre deixando ressoar a sua
voz como pastor de suas ovelhas.
Ainda como condição, Jesus pede para nos
desapegarmos de tudo, inclusive das coisas mais importantes; sendo que o que nos leva a esse desapego é nossa
fé no Mestre, portanto aqui encontramos a importância
de alimentar nossa fé diariamente, visto que colocando
Deus no centro, Ele vai ajudar a amarmos a todos os que
nos cercam, com um amor puro e desinteressado.
A nossa escolha é como a construção de uma
torre ou a preparação para uma guerra, em que quando aceitamos a seguir Jesus
Cristo estamos prontos a construir nossa torre, que simboliza nossa vida e preparados para as labutas do dia a dia. Esse desaﬁo é recebido na nossa Igreja,
onde sendo Igreja, vamos automaticamente internalizando nossas convicções e
seguimento ao Mestre. A Igreja com seus sacramentos, congrega e orienta
nossa ﬁrmeza na resposta para Jesus.
A Igreja (de Nossa Senhora da Conceição Aparecida) celebra 30 anos
de responsabilidade, de missão e compromisso de ajudar a Jesus Cristo amadurecer a fé de tantas e tantas pessoas. Paramos para pensar em quanta vida nasceu
e renasceu neste ambiente, nesta “torre maravilhosa”. Na torre coloca-se o
vigia, e nesta igreja os vigias são todos os membros, pastorais, movimentos que
deixam este ambiente seguro; tendo por mãe a Senhora Aparecida que, como
educadora, também nos orienta e dá colo aos necessitados. Permanecendo ﬁel à
nossa Igreja, a Vitória é certa, sendo os problemas todos passageiros e a beleza
da nossa vida resgatada vai nos presentear com a eternidade. E a Mãe está aqui
para nos lembrar disso.
(Diego D. Fiorentin - Pascom)

Placa Comemorativa

Descendentes dos Doadores

JOSÉ PAVAN
José Pavan nasceu no dia 21 de abril
de 1902. Vindo da cidade de Araras SP
com seus pais Elvira e José. Contraiu
matrimônio com sua esposa Maria Torres e dessa união tiveram vários ﬁlhos,
mas sobreviveram apenas sete:
Eugênio (falecido), Antonio
(falecido), Aparecida, Elvira
Luiza, Florinda,
Adelina (falecida aos 15 anos
de idade) e José
Doador das terras e tijolos para a
Francisco.
construção da igreja de Nossa Senhora.
Moraram em
várias propriedades rurais como meeiros, até conseguirem suas próprias terras, sendo elas
situadas no bairro do Sovaco e outra
junto ao Rio da Onça. Era um homem de
temperamento forte, mas de muita
honestidade.
Ensinou aos ﬁlhos os valores de
família e cristãos. Segundo sua ﬁlha
Florinda Pavan Pironi , a qual forneceu
estas informações, que a sua avó Elvira
ﬁcara viúva tendo que cuidar da família,
certa vez amarrou o bezerro para tirar o
leite da vaca para alimentar seus ﬁlhos,
quando o bezerro escapou enrolando a
corda em seu corpo e derrubando-a, foi
quando a vaca ouvindo o bezerro berrar
veio correndo, furiosa e pisoteando a
senhora que por conta desse acidente
veio a falecer. Conta assim que, sua avó
recebeu muitas visitas e quando essas
disseram que iriam embora ela pediu
que ﬁcassem até às 17h00 porque Nossa
Senhora havia dito para ela que viria
buscá-la nessa hora e assim aconteceu,
as 17h00 daquele dia ela partiu para a
eternidade, deixando assim uma devoção forte como herança aos seus.
Acreditamos que foi por conta dessa
devoção que o senhor José Pavan passou a venerar Nossa Senhora, que o
levou a fazer a doação de todos os tijolos
para a construção de nossa Igreja dedicada a Nossa Senhora da Conceição
Aparecida há exatamente 30 anos passados. Seu José Pavan faleceu aos 90 anos
vítima de complicações respiratória no
dia 13 de agosto de 1992, sendo velado
na Igreja de Nossa Senhora da Conceição Aparecida a pedido do Padre George
Perincherimannil como ato de gratidão
por tudo que fez pela construção da Igreja. A ele nossa eterna gratidão!
Jovi Sala (MESCE)

