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Cooperativa Educacional de Pirangi
Colégio Santo Antonio

Sistema de Ensino Positivo

Rua Cel. Francisco Jazzolino, 241 - Pirangi - SP

HORÁRIOS 
DE MISSA 

NA PARÓQUIA
Matriz Santo Antonio

Domingo: 7h00 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. S. da C. 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 19h00.

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

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

SEMEANDO
Palavras e Ações
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 1) O olhar dos assaltantes – Viram naquele 
homem que passava uma oportunidade de obter 
benefício imediato sem grande empenho.

 Em 2020, a CF convida, a olhar de modo 
mais atento e detalhado para a vida. Com o tema 
“Fraternidade e Vida: Dom e Compromisso” e 
lema “Viu, sentiu compaixão e cuidou dele” (Lc 
10,33-34), busca conscientizar, à luz da palavra de 
Deus, para o sentido da vida como dom e compro-
misso, que se traduz em relações de mútuo cuida-
do entre as pessoas, na família, na comunidade, 
na sociedade e no pla-
neta, casa comum. 
 Os três verbos 
que aparecem no versí-
culo que serve de lema – 
Ver, sentir compaixão 
e cuidar – remetem ao 
consagrado método 
adotado na caminhada 
eclesial de modo muito 
frequente a partir do 
Pós-Con-cílio Vaticano 
II. No exemplo pedagó-
gico que apresenta, 
Jesus deixa bem claro 
qual é o ponto de partida 
da proposta de discipu-
lado que Ele vem apre-
sentar: de que maneira o 
Amor a Deus e ao próxi-
mo transforma concre-
tamente as pessoas, as 
relações e o mundo.
 VER: Mais do 
que um ato fisiológico 
de percepção da luz, das 
imagens e das cores, 
olhar é uma postura que 
se assume diante dos 
apelos e estímulos que 
nascem da realidade. O olhar, assim como as outras 
habilidades humanas, também pode ser treinado, 
dirigido e orientado de acordo com uma série de 
interesses, prioridades e valores. Na parábola do 
Bom Samaritano (Lucas 10, 25-37), podem ser iden-
tificados três tipos de olhar:

CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2020

Para concluir, lembre-
mos de quem teve a capaci-
dade de ser presença samari-
tana na realidade brasileira, 
Santa Dulce dos Pobres: “As 
lágrimas enchiam meus 
olhos… O meu coração esta-

va invadido pela dor em ver tanta miséria ao meu 
redor”, escreveu certa vez. A Santa foi marcante no 
atendimento das   necessidades urgentes dos mais 
pobres de Salvador (BA) e sua obra de assistência à 
saúde é referência no Brasil inteiro. “Irmã Dulce é 
um grande símbolo para todos nós de como a gente 
deve ajudar, colocar-se no lugar do outro, ver a 
necessidade e sentir como se fossemos nós”.

Rita de Cássia B. de M. Somer 
Secretária Paroquial

 SENTIU COMPAI-
XÃO: é aproximar-se de 
Cristo e, num mesmo movi-
mento, inclinar-se para o 
próximo e construir uma 
relação de reverência e fra-
ternidade com os bens da 
criação.

 O amor às pessoas 
favorece o encontro da ple-
nitude com Deus. Não pode-
mos dizer que amamos a 
Deus se não vemos o outro 
que sofre. (1 João 4,19-20)

 : A CUIDOU DELE
dimensão do cuidado remete 
à prática transformadora da 
compaixão que é despertada 
por um olhar que se deixa 
tocar pelos apelos da reali-
dade.

 3) O olhar do samaritano – É o olhar soli-
dário, do serviço e do comprometimento. É o olhar 
da disponibilidade, da doação gratuita e da identifi-
cação com o outro, especialmente com suas lutas e 
dores. É o modo de olhar adotado por Jesus e que Ele 

convida seus discípulos a 
também assumir.

 2) O olhar do levita e do sacerdote – É o 
olhar da indiferença, da inversão dos valores da 
incompreensão do que é prioritário.

Folia de Reis na Comunidade Santa Luzia

Pastoral da Criança Nova Coordenação da Pastoral da Criança

Assembleia Paroquial da Pastoral da Criança para a escolha da nova coordenação.

Apresentação do Diácono Alexandre de Monte Alto na escola Vivencial do MCC de adultos

Preparação da CF 2020 em Jaboticabal

Apresentação feita pelo Seminarista 
Rodrigo G. da Silva, Seminarista da Diocese

Apresentação da CF 2020 no MCC de jovens

Peregrinação dos Padres à Terra Santa

Celebração na 
casa de Marta, 
Maria e Lázaro

Apresentação da CF 2020
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Rua Dr. Campos Sales, 847 - Centro - Pirangi - SP

LOJA SÃO NICOLAU 
COMÉRCIO DE TECIDOS 
E CONFECÇÕES LTDA

 Loja do Seu Zé Massabni  • •

Fone: (17) 3386-1382

 99663-3883
moda praia e fitness

SACOLÃO SANTOS

Entregas 
em domicílio

Fone: (17) 3386-3201

 Av. Dr. Rodrigues Alves, 948 - Pirangi - SP

FRUTAS - VERDURAS - LEGUMES

Rua Sebastião Bueno de Camargo,575 - Centro - Pirangi - SP

Fone: (17) 99724-3332

Moda feminina, 
confecções em 
geral e costura 

sob medida.

SABORES
COMPARTILHADOS

Rua Dr. Campos Salles, 874 - Pirangi - SP

Aceitamos 
encomendas 

de pães, doces, 
salgados, bolos, 

pizzas, etc.

Fone: (17) 

3386-1348

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

L o j a  d o  Z é  M a s s a b n i

* opcional

recheio: 1 peito de frango cozido e desfiado; 1 
cebola picada; 2 tomates picados; 1 lata de 
milho*; Azeitonas picadas*; Palmito*; 1 caixi-
nha de creme de leite; 1 bisnaga de requeijão; 1 
colher (sopa) manteiga; sal e pimenta-do-reino 
à gosto; Açafrão*

Massa: Em um recipiente, coloque a farinha 
de trigo, faça uma cova no centro, e adicione o 
restante dos ingredientes, exceto o creme de 
leite que precisa ser aos poucos. Misture tudo, 
até que a massa solte completamente das mãos. 
Deixe descansar por 30 minutos na geladeira. 
Depois, forre o fundo e a lateral de uma forma 
de fundo removível, reservando um terço para 
a cobertura.

Modo de Preparo:

TORTA DE FRANGO
Ingredientes:
Massa: 3 ½ xícaras (chá) farinha de trigo; 1 
colher (chá) fermento químico; 1 colher (chá) 
sal; 2 gemas; 6 colheres  (sopa) manteiga; 1 
caixinha de creme de leite.

Recheio: Em uma panela, adicionar a mantei-
ga e dourar a cebola, depois acrescentar os 
tomates e deixar cozi-
nhar até ficar “mo-
linho”, se precisar, 
ac rescen ta r  um 
pouquinho de água. 
Adicionar o frango 
e temperar com sal, 
pimenta-do-reino e 
açafrão. Juntar os 
demais ingredientes, menos o requeijão. Espe-
re esfriar para rechear. Por o requeijão por cima 
da massa do fundo, por cima o recheio e cobrir 
com o restante da massa, feche bem as bordas. 
Pincele um ovo e leve para assar em forno 
médio (180º), pré-aquecido, por cerca de 40 
minutos ou até dourar. Sirva.

 A receita desta vez 
foi compartilhada pela 
jovem Karen Rosangela 
Tér Santamaria; recém 
chegada na Pascom e na 
Pastoral da Criança. “San-
gue novo nas veias da nossa 
Igreja”; parafraseando o 
canto.

Claudia Ferraz (Pascom)

Que tal agora você colorir o desenho abaixo deixando 
nossa Igreja Matriz da paróquia de Santo Antonio de Pádua 
mais bonita? Mãos a obra!

A primeira capelinha só foi construída em 1897, depois 
que o Sr Rafael Stamato trouxe um engenheiro que a 
localizou e esquadrejou o atual largo da Matriz. A primeira 
missa foi rezada pelo padre Nuncio, vindo de Jaboticabal. 
Em janeiro de 1932, aconteceu a bênção e inauguração da 
igreja Matriz por Dom Antônio Augusto de Assis, bispo-
arcebispo diocesano de Jaboticabal. 

De lá pra cá muitas ampliações e reformas foram feitas 
até que ficou como está atualmente nossa igreja. E também 
muitos padres passaram por nossa paróquia até o atual 
padre José Adalberto Salvini.

A picada ia do córrego Boa Vista até o local onde hoje se 
encontra a nossa Matriz, ali ergueram um tosco cruzeiro de 
cabriúva e um mastro de aroeira.

Fonte: Pirangi, Cidade Em Flor 

Olá crianças! Vocês sabiam que nossa igreja Matriz 
completa neste ano 125 anos? Pois é, isso mesmo há 125 
anos que um senhor chamado José da Silva Ramos e outro 
chamado Celestino da Cunha Lobo abriram uma picada à 
facão. Conta a tradição que esse fato se deu no dia 13 de 
junho de 1895!

Professor Alberto L. Massabni - 1988

www.grappin.com.br

http://santoantoniopirangi.org

Claudia Ferraz (Pascom)

Gostaríamos de publicar fotos de crianças das famílias acom-
panhadas pela Pastoral da criança que nasceram ou que estão 
fazendo aniversário no mês, mandem para as líderes que as 
acompanham.

Visite também nosso : site

lá você encontrará muitas fotos e notícias sobre 

Que Deus abençoe a todos nós!

o que aconteceu ou irá acontecer na Paróquia.

Pascom-Pirangi Instagram, e também no  

rimeiro deste ano, chega a suas mãos o exemplar 65 do Pnosso SEMEANDO. Com muitos assuntos interessantes 
para sua formação e informação que a função principal 

do nosso “jornalzinho”.

Os  de oração é motivo de 40 anos da existência do Grupo
júbilo para toda a paróquia. Este grupo que pede incansavel-
mente por nós junto ao Espírito Santo. Que ora por todos que 
necessitam de oração nos momentos de fragilidade física ou 
espirituais. Convidam a todos que queiram juntar-se ao grupo, 
que se reúne semanalmente após a missa das terças-feiras, às 
20h00 na Capela de São Benedito, que compareçam; serão 
muito bem acolhidos.

Todos os artigos devem ser lidos com bastante atenção, já 
que foram escritos com muito carinho para os leitores. Breve 
colocaremos urnas nas igrejas de Nossa Senhora e Matriz de 
Santo Antonio para que vocês possam colocar sugestões, e con-
tribuições para continuarmos tendo a possibilidade de lhe entre-
gar o SEMEANDO.

Boa leitura!

O destaque deste mês é para a Campanha da Fraternidade 
2020 Plano Pastoral Diocesa-, que está casadinha com nosso 
no, destacando o pobre em todos os sentidos material, espiritu-
al, psicológico. Enfim, com carências do corpo e da alma...

Tivemos também o prazer de receber este mês em nossa paró-
quia o Seminarista , nascido em 19 Ricardo Pires de Carvalho
de outubro de 1999, 21 anos, que vem com sua juventude e dis-
posição nos ajudar em vários aspectos dentre eles na implanta-
ção do SAV, Serviço de Animação Vocacional. Ele cursa o 3º 
ano de Filosofia e fará o Estágio Pastoral aqui conosco, ele nos 
ajuda e em contrapartida nós o ajudamos na sua formação de 
padre. Seja muito bem-vindo, Ricardo!

Não deixem de entrar no nosso : Facebook

Desde criança o menino Everton Leandro Piotto 
quis seguir carreira religiosa. Sendo sua professora 
e amiga, pude ser confidente da sua real vocação. 
Chegou a fazer faculdade, trabalhamos juntos, ten-
tou dar aulas, mas não se realizava. Largou tudo e 
seguiu seu caminho.

Foi com grande alegria que nossa comunidade 
recebeu o convite para sua ordenação diaconal que 
ocorreu no dia 20 de dezembro de 2019 e com gran-
de jubilo que durante a peregrinação do nosso páro-
co à Terra Santa, pudemos vê-lo celebrar suas pri-
meiras missas em Pirangi, sua terra natal.

Claudia Ferraz (Pascom)

FREI EVERTON
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PALAVRA DO PÁROCO
Apostolado da Oração

Oferecimento Diário 
Fevereiro 2020

TODAS AS QUINTAS-FEIRAS SERVIMOS 
COMIDA JAPONESA POR QUILO.

PIZZARIA E 
BOTECO

DA MAMMA

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

Lotérica

SÃO NICOLAU
Fone: (17) 98127-6588
R. Dr. Campos Sales, 843 - Centro - Pirangi - SP

Dr. Edson Luis Gomes
Pediatra, Puericultura, Neonatologia

CRM 62.152

Av. da Saudade, 1299 
Pirangi - SP

Fone: (17) 3386-3104

 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 con-
tinua a oferecer-se a ti, na Eucaristia, pela 
salvação do mundo. Que o Espírito Santo, 
que guiou Jesus, seja meu guia e meu ampa-
ro 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 o cla-
mor dos irmãos migrantes do tráfico 
criminoso seja escutado e considerado.
 Há algum tempo, a imagem que nos 
chegava das águas do Mar Mediterrâneo era 
de bonança: belos iates dos milionários, 
navios de turismo, portos serenos, como 
Nápoles ou Veneza ou Atenas... Agora temos 
vistos botes precários, balsas superlotadas, 
choro de criancinhas, gemidos dos idosos, 
clamores por socorro... 
 Há uma fuga sem precedentes tanto 
de pessoas do Oriente, fugitivos desde o 
distante Afeganistão, como dos países afri-
canos, mesmo de além do tremendo deserto 
do Saara. São pessoas que sofrem, de fome e 
falta de emprego, oprimidos por tiranias, 
perseguições políticas, guerras civis por 
causa de diferenças de etnias. Mas a Europa 
tem seus próprios problemas e resiste em 
ouvir os clamores dos migrantes. 
 Do nosso lado do mundo, o Brasil 
tem sido – apesar de seus prolongados anos 
de decadência econômica – generoso em 
acolher africanos, sírios, venezuelanos, boli-
vianos, e até mesmo chineses e coreanos, 
vindos de nações tidas como prósperas. Con-
tudo, o partido dominante nos Estados Uni-
dos quer construir muros, deportar até 
mesmo os nascidos já em seu território. Isra-
el também constrói muros em suas frontei-
ras. 
 A humanidade parece que esqueceu 
do fracasso do muro de Berlim ou, muito 
antes, da famosa Muralha da China. Não 
somos chamados a construir muros, mas a 
fazer pontes, ser , como Cristo, “pontífices”
o Pontífice (cf. Hb 3,1). Nosso Papa Francis-
co tem se esforçado por encontrar soluções, 
por fazer ouvir os gemidos e gritos dos 
migrantes, para que, como cantava o Padre 
Ney Brasil, “cessem ódios, cessem rixas, 
dissensões”. Isso pede o Sagrado Coração 
do Príncipe da Paz (cf. Is 9,6). Como ensina 
e insiste o Apóstolo São Paulo: “Rezemos 
sem cessar” (1Ts 5,17).

Allan Visconio (Pascom)

Queridos irmãs e irmãos em Cristo, estamos apresentando o novo 
Plano Pastoral Diocesano em nossa paróquia, que vai direcionar e dar 
novos rumos aos nossos trabalhos pastorais a serem desenvolvidos em 
consonância com nossa Diocese de Jaboticabal temos um planeja-
mento de 2020 – 2023, tendo no primeiro enfoque esse ano a preferên-
cia pelos pobres, no ano de 2021 será a preferência pela família e 2022 
a preferência pelos jovens. 

Para entendermos melhor temos como base para nossa evangeliza-
ção o documento 109 da CNBB, (Diretrizes Gerais da Ação Evangeli-
zadora da Igreja no Brasil 2019-2023), o qual está construída dentro da 
comunidade sobre quatro fundamentos que chamamos de pilares (Pa-
lavra, Pão, Caridade e Ação Missionária), uma vez aberta para acolher, 
também se encontra aberta para enviar os discípulos missionários. (cf. 
CNBB, Doc. 109, parágrafo 144).

Nós, como Paróquia, temos que compreender que estamos no con-
texto de um mundo cada vez 
mais urbano, e através das 
metas deste Plano de Pasto-
ral, esperamos iluminar as 
ações de cada comunidade 
em respostas aos desafios 
humanos, religiosos, socais, 
políticos e culturais que 
atingem a todos indiscrimi-
nadamente (Cf. CNBB, 
Doc. 109, 203).

Todo esse documento 
tem objetivos específicos 
bem definidos para que nós 
como Igreja possamos não somente conhecer, mas colocar em prática 
todo esse planejamento, mas para isso precisamos que todos abracem 
a causa de ser verdadeiros filhos de Deus: honrando o nosso Batismo e 
trabalhando na messe do Senhor para que tudo isso ocorra em nossa 
comunidade, pois é de uma riqueza enorme. Todo esse estudo foi dire-
cionado aos anseios das comunidades paroquias com suas urgentes 
carências e necessidades do povo.

Nesse ano de 2020, como já dissemos, a preferência será pelos 
pobres, mas temos que entender que não é somente o pobre pela neces-
sidade material, a Igreja se preocupa também pelo pobre em espírito, 
aqueles que não conhecem a Jesus Cristo e o seu Evangelho, e através 
disso, somos todos chamados a trabalhar nesse enfoque com muita fé e 
determinação. 

A Campanha da Fraternidade desse ano, vai nos ajudar muito nesse 
trabalho, ela tem uma ligação importante dentro desse contexto. 

A grande consciência que devemos ter como Cristão é o chamado 
que Jesus Cristo faz para cada um de nós, “Portanto, vão e façam com 
que todos os povos se tornem meus discípulos (Mt 28, 19a). Mais do 
que nunca o mundo necessita de anunciadores, discípulos missionári-
os que proclamam a boa nova, de forma acolhedora, atual e querigmá-
tica, temos que ir ao encontro, sair para anunciar, acolher aos que 
retornam, a isso chamamos Pastoral – missão. 

Portanto, para que sejamos bem sucedidos são necessários foco, 
planejamento, prioridades e metas bem definidas, que através desse 
planejamento diocesano estão bem especificas, agora precisamos de 
cristãos comprometidos para colocarmos em prática todas essas ações 
em nossa paróquia, lembre-se que Jesus Cristo te chama para trabalhar 
na messe, e diga um verdadeiro SIM e venha conosco para juntos cons-
truirmos o reino de Deus e sua justiça. 

Douglas V. de Vasconcelos (Coordenador do CPP)

Plano de Pastoral Diocesano

“Viu, sentiu compaixão e cuidou dele” Lc 10,33-34.
Transcorrido o ciclo do natal e já chegando ao final da 

primeira etapa do tempo comum do ano litúrgico estamos prestes a 
iniciar o ciclo da Páscoa, considerado, ao mesmo tempo, evento 
primordial e núcleo central de todas as celebrações litúrgicas, pois é o 
memorial da Páscoa do Senhor, dom de libertação do pecado e da 
morte e de vida em plenitude para toda a humanidade. 

De fato, o mistério da páscoa do Senhor Jesus, pelo qual 
celebramos a sua paixão, morte, sepultura, ressurreição ao terceiro 
dia e ascensão ao céu, inaugura o “tempo da Igreja”, que se congrega 
na fé batismal, para ser o Povo de Deus, constituído na aliança do 
Sangue redentor e na força vivificante do Divino Paráclito, sinal vivo 
e presença sacramental do Ressuscitado e de seu dom Salvífico para 
toda a humanidade, no caminho da perfeição e da plenitude celeste.

Três momentos importantes marcam a organização do ciclo 
da páscoa: 1) o “tempo da quaresma”, que se inicia com a quarta-feira 
de cinzas e vai até o início do tríduo pascal; 2) o “Tríduo Pascal”: da 
última ceia até a ressurreição ao terceiro dia; 3) o “tempo da páscoa”, 
que se inicia no domingo da páscoa, cujo “aleluia” e ressoa até o 
domingo de pentecostes.

O tempo da quaresma gravita em torno de dois eixos funda-
mentais, cada um com sua peculiaridade, mas em si complementares. 
O primeiro, chamado “tempo da purificação e iluminação”, se destina 
os catecúmenos eleitos, que são preparados de modo mais intenso 
para celebrar os sacramentos da iniciação à vida cristã, a saber, o 
Batismo, a Crisma e a Eucaristia (1ª comunhão sacramental). O 
segundo se destina aos cristãos e tem por objetivo levar o fiel à con-
versão e santificação da vida, numa constante maturação prática da 
fé, sobretudo quando recaído no pecado necessita trilhar o itinerário 
de mudança das atitudes à luz da graça divina e mediante o recurso 
dos meios adequados para a transformação da vida, especialmente o 
sacramento da reconciliação e a comunhão eucarística, bem como 
outros meios de piedade cristã.

Convém recordar que pelo simples fato de uma pessoa já ter 
sido sacramentalmente iniciada à vida cristã ela ainda não atingiu a 
plenitude de sua configuração a Jesus Cristo, o que só poderá ocorrer 
quando concluir a sua peregrinação terrestre, fazendo a sua páscoa 
definitiva, traspassando deste mundo para a casa do Pai, a morada 
eterna. Portanto, a vida em Cristo exige do fiel luta perseverante 
contra a as seduções do maligno e a concupiscência da carne, esforço 
ininterrupto por conservar-se na graça santificante recebida pelos 
sacramentos da fé, que levam a efeito e ao cumprimento perfeito o 
mistério pascal do Senhor na vida do fiel. 

Assim, partindo do eixo da iniciação à vida cristã, ao longo 
das cinco semanas da quaresma, adentrando na semana santa, os 
catecúmenos percorrerão um itinerário pré-batismal e celebrarão 
ritos próprios “da purificação e iluminação”, a saber: a inscrição do 
nome (1º domingo), d entrega da Sagrada Escritura (2º domingo), os 
três escrutínios (3º, 4º e 5º domingo: encontro de Jesus com a samari-
tana; cura do cego de nascença e ressurreição de Lazaro), as entregas 
do Símbolo Apostólico/Creio (3ª semana) e da Oração do Senhor/Pai-
nosso (5ª semana) e, por fim, os ritos da preparação imediata aos 
Sacramentos (sábado santo). Ademais, neste período os catecúmenos 
participarão de outras celebrações e atos de piedade cristã, que inclu-
em bênção e exorcismos, e dos encontros para as catequeses pré-
batismais, normalmente acompanhados pelos introdutores, catequis-
tas e seus padrinhos e madrinhas. Concluído o “tempo da purificação 
e iluminação”, o ponto central da iniciação à vida cristã é a celebração 
da Vigília Pascal, quando respondendo positivamente ao chamado de 
Deus o catecúmeno renuncia ao diabo e suas seduções, professa 
publicamente a fé em Deus Uno e Trino e recebe os Sacramentos do 
Batismo, da Crisma e da Eucaristia, tornando-se a partir de então 
neófito, ou seja, um novo cristão. Por fim, desde o domingo de Páscoa 
até Pentecostes, o neófito, juntamente com toda a Igreja, vivencia o 
“tempo da mistagogia”, pelo qual saboreia mais intensamente os 
mistérios celebrados, fortalece os vínculos da fé e do amor na comu-
nhão fraterna (koinonia), nos encontros de formação catequético-
mistagógica (didaqué), na participação ativa e consciente nas cele-
brações, especialmente nas Missas dominicais (liturgia), no engaja-
mento pastoral e experiência de vida apostólica e missionária pelo 
exercício da caridade e o testemunho da fé tanto dentro, quanto fora 
da Igreja (martiria).

Partindo do eixo da conversão e maturação da fé pós-
batismal, o olhar cristão se volta para a sincera revisão da própria 
consciência e do estilo da vida cristã, em confronto com o plano 
amoroso de Deus, tendo em vistas o imperativo da conversão e da 
santificação pessoal, bem como da conversão das estruturas eclesiais 
e sociais. Neste ponto, é preciso considerar a Campanha da Fraterni-
dade, que neste ano de 2020 tem como tema: “Fraternidade e Vida: 
Dom e Compromisso”, com o lema: “Viu, sentiu compaixão e 
cuidou dele” (Lc 10,33-34), que partindo da realidade terrena sem-
pre é uma proposta concreta de conversão e santificação que perpassa 
e exige a intrínseca relação entre fé e vida. A renovação das promes-
sas batismais que se faz na Vigília Pascal é sempre uma oportunidade 
para retomar com maior intensidade o “compromisso cristão” como 
vivência da fé e testemunho do Ressuscitado para o mundo.  

Alguns gestos e atitudes especialmente propostos para este 
tempo litúrgico são elementos que alavancam o processo de conver-
são da vida, como, por exemplo, a imposição das cinzas acompanha-
da do jejum e abstinência de carne (4ª-feira de cinzas e 6ª-feira santa), 
que recorda aos fiéis a necessidade de penitência e de superação do 
egoísmo em vistas da partilha dos bens com os pobres e necessitados, 
da abertura para enxergar os demais e compadecer-se fraternalmente 
com realidades que exigem transformação de vida e o cuidado amo-
roso que promove a vida e a dignidade do ser humano e de todas as 
obras criadas por Deus. 

Consideremos, ainda, outros meios oportunos para se pro-
gredir no caminho da conversão e santificação: a escuta e meditação 
cotidiana da Palavra de Deus, a participação na Eucaristia, a intensi-
ficação da oração pessoal e comunitária, o exercício dos atos de 
piedade, o sacramento da reconciliação (confissão individual dos 
pecados), os encontros para refletir a campanha da fraternidade, a 
caridade que vai ao encontro dos pobres e sofredores para resgatar-
lhes a vida e trazê-los para o meio, superando toda forma de indife-
rença e exclusão.

Em síntese, o ciclo da páscoa é um tempo de graças especia-
is que, acolhido na docilidade da fé, gestará tanto no catecúme-
no/neófito (novo cristão), quanto no cristão “veterano”, a vida nova 
em Cristo e no Espírito. Assim, formados na “escola do Evange-
lho”, os fiéis serão na Igreja e no mundo os “adoradores em espírito 
e verdade”, que o Pai procura. 

Jesus Cristo, o verdadeiro samaritano, nos deixou o exem-
plo para que façamos a mesma coisa que Ele fez. Que nossos olhos 
vejam a realidade humana de tantas dores, lutas e sofrimentos; que 
em nosso peito sintamos inflamar a compaixão que palpita no cora-
ção de Jesus; e que dediquemos a nossa vida na disponibilidade para 
estender a nossa mão e tocar com cuidado amoroso nas feridas 
daqueles a quem só resta a esperança na ternura cristã de quem em 
nome de Jesus é capaz de vencer a indiferença, interromper sua rotina 
e comprometer-se em levar vida nova a quem está caído e abandona-
do no caminho. 

Peçamos que Santa Dulce e Santo Antonio, ambos dos 
Pobres, nos ensinem a sermos cristãos autênticos, em conversão 
ininterrupta, prontos para “ver, sentir compaixão e cuidar” dos 
tantos empobrecidos que padecem tribulações, conscientes de que a 
vida é dom e compromisso, convictos de que a fraterna solidariedade 
é o caminho necessário para se chegar a um mundo melhor, mais 
justo e santo conforme o projeto de Deus. 

Que a Virgem Maria, Mãe das dores e das alegrias, “solidá-
ria de tantas Marias”, nos revista com o “escapulário” da disponibi-
lidade e do comprometimento com o seu Filho Jesus e a missão que 
ele nos confiou: “como eu vos amei, amai-vos uns 
aos outros”. Se assim agirmos, por certo seremos 
reconhecidos como discípulos seus e também nós 
seremos bons samaritanos, ou melhor, bons cristãos!

Pe. José Adalberto Salvini 
Pároco
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Unidade Pirangi

Rua Dr. Rodrigues Alves, 1999 - Pirangi - SP

Disk Entregas 3386-2031

Supermercado Zanini
Fone: (17) 3386-2459

Entregamos em domicílio
Agradecemos a preferência

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

QUALIDADE E BOM 
ATENDIMENTO SE ENCONTRA 

AQUI!
Pratos: Picanha Uruguaia,

Contra Filé Argen�no (Chourizo),
Contra Filé Argen�no

 (Bife Ancho), etc.

COMIDA CASEIRA / SELF SERVICE
À VONTADE

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

SKINA COUNTRY
LANCHES

SKINA COUNTRY
LANCHES

DISK LANCHE
PIZZA/MARMITEX (17) 3386-2134
3 em 1 - Restaurante, Lanchonete e Pizzaria

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

COMUNICADOS IMPORTANTES

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 - SPRua Dr. Campos Salles, 907
Pirangi - SP

Anjo sapeca
Fone: (17)

99793.6313
          3386.1503

• Reflexão da CF/2020 com os Catequizandos: nos 
respectivos dias e horários de encontro de todas as fases 
da catequese.

• CF/2020 nas Famílias: encontros semanais, realizados 
em dias e horários a serem escolhidos por cada grupo de 
reflexão, nos Núcleos Missionários (Quarteirões).

26/02 – 4ª feira de Cinzas

• Concentração Paroquial da CF/2020: dia 04/04 (Sá-
bado), às 19h30, na igreja N. Sra. da Conceição Apareci-
da. Participação de todos os catequizandos, com suas 
respectivas famílias.

15h00: Missa, com imposição das cinzas, na Matriz 
Santo Antonio.

Dia de jejum e abstinência de carne.

AGENDA DO TEMPO DA QUARESMA 2020 

• Tarde de Espiritualidade das Lideranças: Leitura 
orante sobre o Evangelho do Bom Samaritano: dia 
22/03: das 14h30 às 17h30, na igreja N. Sra. da Concei-
ção Aparecida. 

De 2ª-feira a 6ª-feira, desde o dia 02 de março até a 4ª-
feira da Semana Santa, sempre às 06h00, na Matriz Santo 
Antonio.

Missas Matinais da Penitência Quaresmal

19h30: Missa, com imposição das cinzas, na igreja Santa 
Luzia – Cachoeirinha.

27/02 – 5ª feira após as Cinzas

19h00: Missa, com imposição das cinzas e abertura ofici-
al da Campanha da Fraternidade 2020.

 No dia 01 de março (domingo), das 08h00 às 
12h00, acontecerá o Encontro Diocesano para Coorde-
nadores do Canto e da Liturgia em preparação à Páscoa. 
Local: Centro Catequético São Judas Tadeu, em Jaboti-
cabal.

Celebrando a Páscoa do Senhor

 Estão abertas as inscrições para a preparação de 
pais e padrinhos para o Batismo de Crianças, que devem 
ser feitas na Secretaria Paroquial. O encontro de forma-
ção acontecerá nos dias 29 de fevereiro e 01 de março, 
p.f. Outras informações poderão ser obtidas na Secreta-
ria Paroquial.

para o Batismo de Crianças
Preparação de Pais e Padrinhos 

Campanha da Fraternidade 2020

• Jornada Paroquial da Juventude: dia 05/04 (Do-
mingo de Ramos e da Paixão do Senhor), com início 
às 18h00, na Matriz Santo Antonio.

Celebração Semanal da Via-Sacra
4ª-feira, às 19h30, nos Setores de Pastoral.

Nota: Serão marcadas datas de casamentos com três 
meses de antecedência e apenas para casais que 
tenham feito esta preparação.

Já estão abertas as inscrições para o Curso de Pre-
paração dos Noivos que queiram receber o sacra-
mento do Matrimônio. Teremos apenas dois 
durante o ano. Um agora em Março e o próximo 
em setembro. Maiores informações com a Rita na 
secretaria da igreja.

Haverá também a Programação do Itinerário 
Catecumenal de Iniciação à Vida Cristã de Jovens 
e Adultos que receberão o sacramento do Batismo 
no Sábado Santo.

Nota: as confissões se iniciarão sempre às 19h00, 
com a celebração da penitência, seguida das confis-
sões individuais. 

26/03: Paróquia Santo Antonio, em Pirangi – na 
Matriz Paroquial e na igreja N. Sra. da Conceição 
Aparecida.

Mutirões de Confissões individuais nas Paróqui-
as da Forania Senhor Bom Jesus

6ª-feira, às 19h00, na Matriz Santo Antonio.

 José Sánchez del Río, “Joselito” é um menino 
de apenas 15 anos, martirizado durante os confrontos 
violentos da chamada “guerra dos cristeros” no Méxi-
co. Joselito tinha somente 13 anos quando o conflito 
começou. Ainda assim, se empenhou em se unir ao exér-
cito “cristero” e pediu liberação aos seus pais para isso, 
mas foi rejeitado por sua idade. Voltou a insistir e enfim 
foi admitido como assistente e porta estandarte da Vir-
gem de Guadalupe, mas não como soldado armado. 
Rezava o terço à noite com os membros do improvisado 
exército e os animava a defender a fé.

Foi encarcerado na Igreja de Santiago Apostolo de 
Sahuayo, na qual havia recebido o batismo, e que estava 
convertida em galinheiro, quartel e prisão. Pediu tinta e 
papel para escrever uma carta à sua mãe.

Durante o confronto entre as tropas do governo, os 
cristeros, dispararam contra o cavalo do chefe. Feito 
prisioneiro e levado até o general inimigo, este o repre-
endeu por combater contra o Governo e, ao ver sua deci-
são e valentia, o disse: “Você é um valente, menino! 
Venha conosco e irá melhor que com esses cristeros”. 
“Jamais, jamais! Antes morto! Eu não quero me unir 
com os inimigos de Cristo Rei! Fuzilem-me!”.

Quatro dias depois, na noite do dia 10 de fevereiro 
de 1928, foi torturado e executado. Duas testemunhas do 
seu martírio contaram que os soldados lhe arrancaram a 
pele da planta dos pés com uma faca. Depois o fizeram 
caminhar até o cemitério enquanto o golpeavam. Quise-
ram obrigá-lo a negar a fé com as torturas, mas não con-
seguiram. Seus lábios somente se abriam para gritar 
“Viva Cristo Rey e Santa Maria de Guadalupe!”. 

SÃO JOSÉ SÁNCHEZ DEL RÍO (JOSELITO)  - 10 DE FEVEREIRO

Já no cemitério, foi ordenado que  o apunhalassem 
para que não se escutassem os disparos. Com cada punha-
lada, José gritava: “Viva Cristo Rei!”, “Viva Santa 
Maria de Guadalupe!”. Depois o  chefe disparou duas 
vezes em sua cabeça. Sem caixão, sem manto, recebeu 
diretamente as palavras da terra e seu corpo foi sepultado. 
Anos depois seus restos mortais foram enterrados nas 
catacumbas do templo expiatório do Sagrado Coração de 
Jesus. Atualmente repousam no templo paroquial de São 
Tiago apóstolo, em Sahuayo, Michoacán.

(Site: Vida Cristã)
(Diego D. Fiorentin – Pascom)

Foi beatificado em novembro de 2005 por Bento XVI 
e canonizado em outubro de 2016, pelo Papa Francisco. 
Foi também, um dos Santos Patronos da JMJ do Panamá.

ORAÇÃO DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2020
Deus, nosso Pai, fonte da vida e princípio do bem viver, criastes o ser humano e lhe 
confiastes o mundo como um jardim a ser cultivado com amor. Dai-nos um coração 
acolhedor para assumir a vida como dom e compromisso. Abri nossos olhos para ver 
as necessidades dos nossos irmãos e irmãs, sobretudo dos mais pobres e 
marginalizados. Ensinai-nos a sentir verdadeira compaixão expressa no cuidado 
fraterno, próprio de quem reconhece no próximo o rosto do vosso Filho. Inspirai-nos 
palavras e ações para sermos construtores de uma nova sociedade, reconciliada no 

amor. Dai-nos a graça de vivermos em comunidades eclesiais missionárias, que, compadecidas, vejam, se 
aproximem e cuidem daqueles que sofrem, a exemplo de Maria, a Senhora da Conceição Aparecida, e de Santa 
Dulce dos Pobres, Anjo Bom do Brasil. Por Jesus, o Filho amado, no Espírito, Senhor que dá a vida. Amém!
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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)

Sorveteria e
Lanchonete

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

Tel.: (17) 3386-1065

 Da Fazenda Matão, mudou-se 
para a cidade onde ficou oito anos; 
depois em Bebedouro por dois 
anos, um ano em São Paulo e desde 
1970, aqui na querida Pirangi. O 
casal constituiu uma linda família 
com dois filhos.  Aqui em nossa 
cidade, deu início à sua longa e 
nobre missão de servir a Deus, onde 
foi membro do Curso de Noivos, 
Coordenadora da Pastoral da Família, catequista por 25 
anos, 9 anos como Ministra da Sagrada Eucarística e 9 
anos coordenando o Movimento do Cursilho de Cris-
tandade. Com uma simpatia contagiante, e uma grande 
fidelidade aos projetos de Jesus em seu caminho, atual-
mente coordena os terços do quarteirão, assim como a 
Novena de Natal, encontros da Semana da Família, 
Campanha da Fraternidade e frequenta as escolas 
vivenciais do movimento do Cursilho, desde o início 
apoiada pelos padrinhos Dona Nadir e Vicente Anatrie-
lo. E ainda mais: faz parte da Terceira Idade e é voluntá-
ria da AVCC, levando sua bondade e paz em todos os 
lugares.

 Judithe de Souza nasceu 
na Fazenda Matão em Botafo-
go, pertencente ao município 
de Bebedouro, no dia 18 de 
junho de 1939. Os pais, Josefi-
na Baldo de Souza e Joaquim 
Batista de Souza, viviam reali-
zados com a grande e feliz famí-
lia de seis filhos. Irmã mais 
velha cuidava dos irmãos e 
após chegar da escola, para 
qual andava 5 km.  Brincava 

com eles de pula corda, passa anel; mas, sobretudo com 
sua majestosa boneca de espiga de milho, que sua mãe-
zinha trançava os cabelos com todo cuidado, e "fabri-
cava" as roupinhas com os sacos vazios de açúcar. (Nes-
te momento, duas lágrimas rolaram dos olhos da nossa 
homenageada). Aprendeu a rezar com a mãe e a cate-
quista e professora Odilia Bailão. Na escola tinha um 
grande amigo, companheiro de 
carteira, o Carlos, que ao invés de 
"passar um anel, lhe passou uma 
aliança", casando-se com a bela 
jovem anos mais tarde.

SERVIR SEM LIMITES - DONA JUDITHE

Cristiane Dicares (Pascom)

 Seus Santos de devoção são então Nossa Senhora e 
o Sagrado Coração de Jesus. Participa ativamente das 

missas, e diz renovar sua fé na Sagrada Comu-
nhão com Deus e os irmãos. Reza com o que-
rido esposo, seu "Carlito", todas as noites dian-
te do pequeno altar, onde renovam a fé todos 
os dias. Tem vários livros de cabeceira, como 
a Bíblia, e os que adquire conforme os encon-
tros que participa. Comemorou com muito 
carinho seus 25, 50, 60 anos de União matri-
monial, renunciando, como exclamou com 
ênfase, a cada minuto, todos os obstáculos 
que os impeçam de viver bem e serem felizes. 
Grande mãe, sogra, avó, bisavó e amiga, esta 
mulher nos incentiva a viver a palavra de 
Deus em plenitude. Diz que sua inspiração 
foram seus pais e a luta deles para criar a famí-

lia com tamanha luz e dignidade, principalmente com 
os fervorosos terços em louvor a São João, Santo Antô-
nio e São Pedro. Agradece ao Sagrado Coração de 
Jesus e aos companheiros e companheiras desta cami-
nhada de Apostolado e deseja permanecer irradiando 
alegria e dando total apoio aos que estão em dificulda-
des, trançando em nós a sua confiança em Jesus, tal 
qual as trancinhas bem feitas da boneca de espiga de 
milho, sempre por amor ao próximo, e consequente-
mente a Deus.

 Gratidão é a palavra para os 80 anos desta mulher de 
nome "coragem". DECOLORES, Dona Judithe... 

 Nesta longa estrada, se 
recorda com o coração salti-
tante o testemunho da cons-
trução da Igreja de Nossa 
Senhora Aparecida. Certa vez, 
num dos ensaios para Coroa-
ção, na Igreja de São Benedi-
to, as jovens Silvia e Denise 
começaram a chorar, afirman-
do ver a imagem de Nossa 
Senhora no forro da capela. 
Contaram o ocorrido ao páro-
co da época, Padre George, que sugeriu que fizessem 
uma campanha para adquirir um terreno para a constru-
ção da igreja de Nossa Senhora Aparecida. E foi com 
muito empenho da Dona Judithe e amigos, que hoje a 
igreja está de pé.

Neste ano da graça de 2020, 
comemoramos os 40 anos do 
chamado de Deus para a implan-
tação desse movimento em nossa 
paróquia, graças às mulheres 
audaciosas e pioneiras que tive-
ram a coragem de dizer SIM AO 
CHAMADO: Anita Carello, 
Anita Bolssolani, Maria Apa-
recida Braga Massabni, Leon-
tina Cassoli, Antonia Vidotti.  

Foi em uma experiência de oração em 4, 5 e 6 de janeiro de 1980 na 
cidade de Bebedouro que deu o início em nossa comunidade ao Grupo 
de Oração Santo Antonio, Antônio Ramalho sob o olhar do padre . 

Ao nosso Deus Uno e Trino, junto com Maria nossa Mãe quere-
mos louvar e agradecer por toda graça derramada em nossas vidas e 
que possa persistir por todo e sempre... Amém!

Hoje somos um grupo fortalecido, como sempre foi pela graça do 
Espírito Santo de Deus que faz novas todas as coisas, todos os dias 
para que possamos permanecer firmes no propósito do chamado de 
Deus. Somos denominados grupo de oração porque temos como fina-
lidade, por meios dos dons do Espírito Santo, fazer movimentar a igre-
ja pela oração.  O grupo de oração é a célula fundamental da Renova-
ção Carismática Católica; é o lugar da expectativa e, ao mesmo tempo, 
da realização da promessa perene de Deus; é cenáculo de Pentecostes 
dos dias atuais, onde juntamente com Maria nos reunimos em humil-
dade e unânime oração, para que se cumpra a promessa feita tanto para 
os homens de ontem, quanto para os de hoje: “... acontecerá que der-
ramarei o meu Espírito sobre todo ser vivo” (Joel 3,1a), que cultiva a 
oração, a partilha, e todos os outros aspectos da vivência do Evange-
lho, a partir da experiência do batismo no Espírito Santo. Tem na reu-
nião de oração sua expressão principal de evangelização querigmática 
e que, conforme sua especificidade e mantendo sua identidade, se 
insere no conjunto de comunhão, participação, obediência e serviço. 
Pessoas engajadas na RCC, líderes e servos – através de encontros, 
orações e formação – buscam “fazer acontecer um processo poderoso 
de renovação espiritual, que transforma a vida pessoal do cristão e 
todos os seus relacionamentos com Deus, com a família, com a Igreja 
e a comunidade”.      Grupo de Oração é também chamado a ser uma 
sementeira que muitas pessoas passam por lá e levam consigo a graça 
e vão florir, frutificar e crescer em outras tantas pastorais existentes em 
nossa paróquia. O importante é sermos Igreja sempre. Além das reu-
niões semanais, há um grupo de pessoas que fazem visitas, oram e dão 
assistência psicológica às pessoas que necessitam de apoio espiritual.

 Jovi Sala (RCC)

RENOVAÇÃO CARISMÁTICA 
CATÓLICA - RCC

Temos verduras já processadas e 
higienizadas, prontas para consumo.

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

CONFECÇÕES EM 
GERAL: CAMA, MESA 

E BANHO. MODA 
FEMININA, MASCULINA 

E INFANTIL.
Fone: (17) 3386-1996

Av. 7 de setembro, 557
Centro - Pirangi - SP

TERO AS PS IA A

M

Bruno Sala
Massoterapeuta

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

(17) 99748-4958

Dr. Adailto de Moura Ornellas

Cirurgião 
Den�sta

Rua Alécio Cadamuro, 125 - Vila Nunes - Pirangi - SP

Fone: (17) 3386-1570

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

AGRO
CAMPO

Tel.: (17) 3386.2266
Av. Guido Gambuggi, 466 - Centro - Pirangi - SP

E-mail: agrocampo.pirangi@yahoo.com.br


