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SEMEANDO
Palavras e Ações

ACONTECEU
Aniversário do Padre José Adalberto Salvini
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SÃO JOSÉ, AS VOCAÇÕES E O SAV

E

Imagem de Nossa Senhora que foi
enviada para o encontro de Cowboys

Missa pelo Aniversário da cidade de Pirangi

Moção de Congratulação da Campanha da Fraternidade 2020, realizada pela
Câmara Municipal de Monte Alto, onde o Padre José Adalberto representou o
Bispo Diocesano Dom Eduardo Pinheiro da Silva, sdb

Preparação Catecumenal dos Jovens e
Adultos que receberão os Sacramentos
da Iniciação Cristã no Sábado Santo

Novos MESCE

sse mês celebramos a
pessoa de São José,
que foi a ﬁgura paterna
de Jesus no período em que ele
era criança, protetor e ﬁel a
virgem Maria.
Sua missão não teve ﬁm
com o ﬁnal da sua vida terrena, mas lhe coube zelar pela
Igreja como seu patrono e também ser patrono das vocações
tendo em vista que nele, como
nos lembra o Papa Leão XIII
em sua Encíclica Quamquam
pluries, “os pais de família
encontram o mais alto exemplo de paterna vigilância e providência; os cônjuges, o exemplo mais perfeito de amor, concórdia e ﬁdelidade conjugal; os consagrados a Deus,
o modelo e protetor da castidade virginal”.
Para colaborar com essa missão de São José e
cativar, principalmente os jovens, a pensarem sobre
sua vocação, foi criada a Pastoral Vocacional ou
SAV (Serviço de Animação Vocacional), cujas ﬁnalidades contemplam: reunir-se para rezar pelo
aumento e santiﬁcação das vocações; organizar
grupos de aconselhamento para falar sobre as
diversas temáticas que englobam o tema vocação,
podendo ser ela sacerdotal, religiosa, matrimonial
ou laical; auxiliar os jovens que estão trilhando esse
caminho de discernimento vocacional; entre outras
atribuições.
O SAV existe tanto a nível diocesano quanto
paroquial, cada um contendo seus objetivos e suas
responsabilidades, mas um não é mais ou menos
importante do que o outro, ambos devem existir e
caminhar juntos para ajudar no discernimento vocacional dos jovens.
Lembremo-nos que a Igreja precisa de vocações
para sua messe, pois “a messe é grande e os operários são poucos” (Lc 10, 2) e recordemos também
o que o Papa Francisco nos diz “um bom padre é
um presente para a comunidade que reza pelas
vocações”.

Outras dúvidas sobre o SAV
podem ser respondidas através do anexo
contido nesta
edição que é um
material elaborado pelo SAV
Diocesano.
Concluamos
essa abordagem
sobre o tema
vocacional com
a oração a São
José pelas vocações:
Ó São José, que fostes escolhido por Deus para
ser o guarda ﬁel de Jesus e de Maria, olhai para as
necessidades que temos de Sacerdotes, de Irmãos e
Missionários, que sejam, sobretudo educadores da
juventude.
Obtende-nos numerosos continuadores da obra
que realizastes junto de Jesus Menino e adolescente, na pessoa de tantos jovens que esperam quem os
preserve do erro e do vício e quem lhes distribua a
palavra de Deus e saiba orientá-los para os caminhos consoladores da virtude.
Iluminai as famílias cristãs para que compreendam o dever e a honra de responder ao divino
Senhor da messe, que convida a trabalhar com ele
na mística vinha da Igreja, e fazei que os jovens
sejam dóceis ao chamado divino e perseverantes na
sua vocação.
Que o vosso patrocínio enriqueça as comunidades cristãs com muitas e santas vocações para a
glória de Jesus, para a honra de vossa esposa
Maria Santíssima, para a propagação do vosso
culto, especialmente entre os jovens e operários e
para o crescimento da santa Igreja. Amém.
São José, patrono das vocações, rogai por nós.
Ricardo P. de Carvalho Junior (Seminarista)
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SABORES
COMPARTILHADOS

Editorial

Um diálogo coração a coração, de amigo a amigo com Jesus: é o que propõe o Papa Francisco na sua mensagem para a Quaresma 2020.
O título escolhido foi inspirado na 2ª carta de São Paulo aos Coríntios:
“Em nome de Cristo, suplicamo-vos: reconciliai-vos com Deus” (2 Cor
5, 20).
Neste tempo quaresmal, o Pontíﬁce estende a todos os cristãos o que
escreveu aos jovens na Exortação apostólica Christus vivit: ﬁxar os braços
abertos de Cristo cruciﬁcado e deixar-se salvar sempre de novo. “A Páscoa
de Jesus não é um acontecimento do passado: pela força do Espírito Santo é
sempre atual e permite-nos contemplar e tocar com fé a carne de Cristo em
tantas pessoas que sofrem.” (Vatican News)
Diálogo, reconciliação e salvação pela Páscoa do Cristo cruciﬁcado em
sacrifício para o perdão dos nossos pecados. Cristo vive no nosso coração e
está em cada irmão necessitado que ajudamos e protegemos. “Viu, sentiu
compaixão e cuidou dele.” (Lc 10, 33-34)
Na introdução dos livreto dos encontros da CF em família traz uma aﬁrmação da Irmã Dulce: “tudo o que acontece no universo tem uma razão de
ser; um objetivo. Nós como seres humanos, temos uma só lição na vida:
seguir em frente e ter a certeza de que apesar de, às vezes estar no escuro, o
sol vai voltar a brilhar.”
Esta aﬁrmação aplica-se completamente à situação que infelizmente
estamos vivendo, uma pandemia ocasionada pelo novo corona vírus.
Este momento de dor mundial serve para mostrar o quanto somos iguais
e não temos o menor controle sobre os acontecimentos. Não importa se você
é rico ou pobre; nem se é homem ou mulher; criança, jovem, adulto ou idoso; se é negro ou branco; sua nacionalidade ou em que continente vive.
Todos somos igualmente atingidos pelo vírus.
Também serve para entendermos o poder de Deus, todos recorremos
imediatamente às orações. Todas as religiões se unem, sobretudo, as cristãs
para rezar e pedir a interseção do divino.
O momento nos torna mais solidário, valorizando mais a saúde e a liberdade de ir e vir. Por exemplo, na Itália. Temos que ser mais obedientes e disciplinados.
Lamentavelmente, acatando as orientações diocesanas que estão no
decreto de Dom Eduardo, aqui publicado na íntegra; estão suspensas várias
atividades da nossa Igreja. Essa Semana Santa será para sempre lembrada
por todos nós.
Esta edição foi preparada com um pouco de angústia e incertezas, mas
cremos piamente que com fé em Deus e a interseção de São José, Nossa
Senhora e nosso querido Santo Antônio passaremos por esta fase de diﬁculdades com oração, jejum e esmola como nos pede o tempo quaresmal. Oração para a cura de todos os doentes e pedidos de saúde e proteção para todos;
jejum de coisas matérias, de saídas inúteis e desnecessárias e esmola ajudando o próximo no que ele tiver necessidade e no que pudermos ajudar.
E como disse a Irmã Dulce: “...o sol vai voltar a brilhar.”
Que Deus nos abençoe a todos!
Claudia Ferraz (Pascom)
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.
Visite também nosso site: http://santoantoniopirangi.org

SACOLÃO SANTOS
FRUTAS - VERDURAS - LEGUMES
Entregas
em domicílio

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

99663-3883

www.grappin.com.br

Quem frequenta
os terços e novenas do Setor
Santa Luzia da
Cachoeirinha já
deve ter experimentado a famosa cocada da Sra.
Leninha Miola
Fiorentin, uma das zeladoras das capelas rurais, ótima cozinheira e muito
dedicada à sua família. Para escrever
essa receita dizendo “fazer pelo rumo”,
colocamos da melhor forma esta receita.
COCADA DELÍCIA
Ingredientes:
1 xícara (chá) de leite integral
1 xícara (chá) de açúcar cristal
3 xícaras (chá) de coco ralado (ralo
grosso)
1 colher (sopa) de amido de milho
Modo de preparo:
Leve ao fogo o leite com o amido de
milho dissolvido. Engrosse o caldo por
um pouco e junte o coco ralado.
Mexa até engrossar e retire do fogo
quando desgrudar do fundo da panela.
Despeje em uma forma refratária de
alumínio ou no mármore. Antes de
esfriar completamente, modele as
cocadas com uma colher.
Deixe esfriar e bom apetite!
(Diego D. Fiorentin - Pascom)
Aceitamos
encomendas
de pães, doces,
salgados, bolos,
pizzas, etc.

Fone: (17)

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

Assim como o Bom
Samaritano (Lc 10,25-37) viu
um homem que havia sido
assaltado, sentiu compaixão e
cuidou dele, nós também devemos desenvolver nosso senso
de compaixão e de cuidado
com o próximo para assim nos
tornarmos pessoas melhores.
1. Encontre no diagrama a seguir vinte valores e
virtudes que você pode cultivar no dia a dia.

Desapego
Esperança
Gratidão
Honestidade
Justiça
Lealdade
Não violência

Os textos bíblicos a
seguir foram sugeridos com
base nas indicações da
CNBB. Com a Bíblia em
mãos, convido você a aprofundar o tema da Campanha
da Fraternidade deste ano:
Gn 1; 2: Criação do
mundo e do homem.
Dn 3,57: A existência
é sinal da grandeza de Deus e
um convite a louvá-lo.
Jó 5,25; Sl 36 (35),6-10: Deus concede vida e posteridade.
Jo 15,13: Não existe amor maior do que dar a vida pelos amigos.
Sl 36,10: Pois em ti se encontra a fonte da vida e com a tua luz nós
vemos a luz.
Ez 18,23: O mandamento de Deus é a vida.
Mt 22,39: Ame o seu próximo como a si mesmo.
Ap 1,18: O Pai o liberta das consequências da morte.
Lc 10,25-37: Proximidade e auxílio aos que sofrem.
Fonte: https://www.grupo-sm.com/br/content/campanha-fraternidade
Jéssica Graciano (Pascom)

Prudência
Responsabilidade
Solidariedade
Verdade
Amizade
Bondade
Compaixão
Humildade
Respeito
Fé
Cuidado
Diálogo
Silêncio

VOCÊ SABE QUAIS SACRAMENTOS UM DIÁCONO PODE PRESIDIR?
Na edição passada foi cometido um erro, ao invés
de publicar uma simples ERRATA resolvi escrever
um pequeno texto explicando quais os sacramentos
que um diácono pode presidir.
Precisamos saber para não cometer equívoco
como o que eu cometi ao dizer que frei Everton,
agora diácono, celebrou missa quando da ausência
do nosso pároco.
Vejam bem, os sacramentos que um diácono
pode ministrar são: o batismo e o matrimônio.
O diácono pode também presidir alguns sacramentais, ou seja, celebração da palavra, exéquias

(encomendação de defuntos) e as bênçãos que não
sejam resevadas a padres e bispos.
Portanto um diácono não pode: presidir a missa;
atender conﬁssão; unção dos enfermos; a Ordem (resevada aos bispos) como também o é a Crisma. Note-se
que a Crisma pode, em casos excepcionais, ser presidida por um padre.
Importante saber que os diáconos são ordenados
como especiais colaboradores do bispo para o anúncio
do evangelho ou serviço da caridade.
O que tivemos o prazer de ver frei Everton fazer foi
a Celebração da Palavra.
Claudia Ferraz (Pascom)
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Apostolado da Oração
Oferecimento Diário
Março 2020
Deus, nosso Pai, eu te ofereço todo o dia
de hoje: minhas alegrias e sofrimentos, em reparação de nossas ofensas, em união com o Coração
de teu Filho, Jesus, que continua a oferecer-se a ti,
na Eucaristia, pela salvação do mundo. Que o
Espirito Santo, que guiou Jesus, seja meu guia e
meu amparo neste dia para que eu possa ser testemunha do teu amor. Com Maria, Mãe de Jesus e
da Igreja, rezo especialmente pela intenção do
Santo Padre para este mês: para que a Igreja na
China persevere na ﬁdelidade ao Evangelho e
cresça na unidade.
O povo chinês convertido é um antigo
sonho cristão. Aﬁnal, devemos sempre de novo
ouvir nosso tão bom Salvador: “Ide fazer discípulos entre todos os povos. batizai-os em nome do
Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a
cumprir tudo o que vos mandei. E eu estarei convosco até o ﬁm do mundo” (Mt 28,19). Houve
várias tentativas. Só vamos recordar como São
Francisco Xavier, com Santa Teresinha padroeiro
tanto das missões quanto do Apostolado da Oração, morreu numa pequena ilha, sem ter conseguido desembarcar no continente chinês. Mais
tarde, outro jesuíta foi bem mais-sucedido; acolhido pelo próprio imperador, conseguiu que os
jesuítas se estabelecessem no país, alcançando
muitas conversões, inclusive, mesmo depois de
sua morte, de um grupo de mandarins coreanos,
sementes da Igreja na Coreia. Seu nome: Mateus
Ricci. De lá pra cá, houve muitas reviravoltas:
expulsões, perseguições, martírios. Em tempos
contemporâneos, duas Igrejas católicas se erguiam, praticamente sem contato uma com outra: a
controlada pelo governo, com Bispos por ele
nomeados, e a outra, clandestina, unida de coração à Igreja de todo o mundo e ao Santo Padre. A
situação parecia “congelada”. Muito recentemente, o Vaticano e o governo chinês, depois de
muitas e longas conversações, chegaram a um
acordo, mantendo como que um pode de veto do
governo chinês, mas reconhecendo a autoridade
papal para nomear os Bispos. Acordos assim
existiam como monarquias europeias, até bem
pouco tempo atrás. O importante é que o povo de
Deus, em qualquer parte, seja atendido por seus
legítimos pastores, caminhe para a unidade querida pelo Coração de Jesus, em torno do Papa, e se
empenhe em viver mais e mais conforme o Santo
Evangelho. Rezemos!
Allan Visconio (Pascom)

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

APLICATIVO DA DIOCESE
Nessa nova era tecnológica, essa ferramenta ajudará todas as Paróquias, paroquianos, líderes, forças
pastorais e evangelizadoras da nossa Diocese a se
comunicarem melhor. O aplicativo foi desenvolvido tendo como base o Guia Pastoral Diocesano, trazendo agenda
de eventos, dados sobre os diversos órgãos e setores, documentos,
enﬁm, importantes informações sobre a Diocese e suas Paróquias.
Dúvidas, críticas e sugestões serão sempre bem vindas e
poderão ser enviadas para o e-mail:
desenvolvimento@diocesejaboticabal.org.
Curtam, compartilhem e ajudem a divulgar essa novidade.
Site: www.diocesejaboticabal.org.br
Aplicativo:
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.
guiadiocesano.guiadiocesanonsc
Obs: Disponível por enquanto apenas para Android

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

PIZZARIA E
BOTECO
DA MAMMA
TODAS AS QUINTAS-FEIRAS SERVIMOS
COMIDA JAPONESA POR QUILO.
Fone: (17) 3386.1374
Rua Dr. Campos Salles, 940 - Pirangi - SP
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Saudação por ocasião do
DIA INTERNACIONAL DA MULHER
8 de março de 2020
Amadas Mulheres!
Penso que “celebrar o dia internacional da mulher” não se
trata de mais uma oportunidade para levantar a bandeira de “ideologismos feministas” em favor da “igualdade entre homem e
mulher” ou coisas do tipo, não obstante seja necessário empenhar
todo esforço para que a mulher tenha o seu lugar reconhecido e respeitado no seio da sociedade humana, sem preconceitos ou discriminações.
Não podemos nos esquecer de que desde a ordem da criação
entre o masculino e o feminino há uma intrínseca e essencial distinção própria de cada um dos gêneros, que em nada diminui; muito
pelo contrário, acrescenta e complementa os que foram criados à
“imagem e semelhança” do Divino Criador e assim chamados
“Adão e Eva”. Formados do
mesmo “húmus” e gerados
no ventre da mãe terra, são
viviﬁcados pelo mesmo
“sopro divino” que os fez um
ser vivente, à sua “imagem e
semelhança”.
Portanto, esta comemoração é, antes de tudo, uma bela
oportunidade para reconhecer, valorizar e promover a dignidade e a missão da mulher em todas
as suas dimensões de acordo com o plano de Deus, nem abaixo, tão
pouco acima daquela conﬁada ao homem, mas com a mesma dignidade, respeitados os limites de suas distinções e interdependências.
Para todos nós Homens, a Mulher será sempre uma “companheira necessária”: mãe, avó, irmã, tia, esposa, ﬁlha, aﬁlhada, comadre,
amiga... presença salutar, rosto feminino que reluz e expande por
toda a face da terra a beleza maternal do amor de Deus, fonte e origem da vida, que é “dom e compromisso”!
Parabéns, amadas Mulheres! Deus lhes abençoe e muito obrigado pela vossa presença de amor em nossa vida “masculina”. Tenham
certeza de que o “mundo dos homens” seria muito “chato” sem a
vossa presença e ternura!
Que Maria de Nazaré, a Mulher por Deus escolhida na plenitude
dos tempos para gerar em seu ventre imaculado o próprio Autor da
Vida, interceda por cada mulher e lhes alcance copiosas e perfumadas graças e bênçãos. Amém.
Com afeto, ternura e respeito,
Minha profunda gratidão e um beijo em vosso coração!
Pe. José Adalberto Salvini, Pároco.

PASTORAL DA

CRIANÇA

SANTO DO MÊS

Alguns bebês que nasceram
neste primeiro trimestre de 2020.

SANTO OSCAR ROMERO

Nasceram, em 03 de fevereiro, os
gêmeos Miguel e Rafael para alegria de
seus pais e irmãos!

Dia 10 de fevereiro
chegou o pequeno Heitor

Dia 18 de fevereiro, cantamos na
Celebração da Vida parabéns para a
pequena Keimily.

Dia 22 de fevereiro de 2019
nascia o pequeno Breno que
agora completou seu primeiro aninho.

Oscar Arnulfo
Romero Y Gadamez nasceu em
15 de agosto de
1917 em uma
família pobre, na
Ciudad Barrios,
em El Salvador.
Aos 13 anos
entrou no seminário e, aos 20
anos foi para
Roma completar
o curso de teoloFoto da celebração de canonização,
na Praça São Pedro, Vaticano/ROMA gia, tornando-se
sacerdote em
1943.
Retornou ao seu
país como pároco demonstrando
sinais de caridade. Ele visitava
os doentes, lecionava religião nas
escolas e foi capelão do presídio;
os pobres dirigiam-se à casa paroquial e faziam
ﬁla na porta
pedindo e recebendo ajuda.
Em 1970, a maioria dos países sul-americanos
vivia sob-regime ditatorial. Neste contexto, em 1977,
Dom Romero foi nomeado arcebispo de El Salvador.
Ele denunciava a injustiça e a miséria da região e
durante os conﬂitos criticava a atuação do governo, as
injustiças e as interferências estrangeiras.
Em 1979, o presidente do país foi deposto pelo
golpe militar, assim, a ditadura e a violência se instalaram no país, reinando o caos político, econômico e
institucional.

SKINA COUNTRY
LANCHES

Supermercado

(17) 3386-2134

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

Pe. Marcelo Adriano Cervi, Pe. José Benedito Di Túlio,
Mons. Flávio José Proﬁto e Pe. José Adalberto Salvini.

Nessa ocasião, Dom Romero teve que se posicionar
a repeito de dois sacerdotes que foram assassinados
por abrigarem camponeses em suas paróquias, desse
modo ele colocou-se no meio do conﬂito, para tentar
ajudar a resolvê-lo.
No dia 24 de março de 1980, Dom Romero
foi fuzilado enquanto celebrava uma missa na capela
do Hospital da Divina Providência, na capital de El
Salvador.
No dia 3 de fevereiro de 2015, o papa Francisco autorizou a promulgação do decreto a respeito
do martírio de Oscar Romero, cujo processo de beatiﬁcação se iniciara em 1994 e dois anos depois fora
encaminhado ao Vaticano.
Para o papa, “Dom Romero soube guiar,
defender e proteger seu rebanho em tempos difíceis,
permanecendo ﬁel ao Evangelho e em comunhão
com toda a Igreja, e no momento de sua morte recebeu a graça de identiﬁcar-se plenamente com Aquele
que deu a vida por suas ovelhas”.
Oscar Romero pagou com a vida o preço de
ser discípulo de Cristo.
Karen R. Tér Santamaria (Pascom)
Fonte: (Sites: Arquidiocese de São Paulo; Notícias
do Vaticano [Vatican News]; CNBB)

Zanini

Fone: (17) 3386-2459

3 em 1 - Restaurante, Lanchonete e Pizzaria
DISK LANCHE
PIZZA/MARMITEX
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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
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Coração generoso e calmo - Simplesmente Dalmo

O
SS

Bruno Sala

TE R A
A
PI

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

Porém, desde 1977 trabalha
como Zelador da Catequese. Em
certa reunião, Padre George
disse ter sido iluminado pelo
Espírito Santo ao escolhê-lo
para esta missão. E desde 1977
ele cuida do Salão Paroquial da
Matriz, desde organizar salas,
até a reposição de giz, e acolhimento das crianças. Lembrando
que, desde 1972, a convite do
padre Antoninho, faz parte da
equipe do Dízimo até os dias atuais. Participa das missas
semanais e nos ﬁnais de semana.
Diz que sua missão nunca foi cansativa, mas ao contrário, tem dado novo ânimo para sua caminhada. Possui
uma linda família com três ﬁlhos, e um casal de netos,
nunca sequer um dia reclamou de abrir o salão às 18h30,
sempre no mesmo horário, para acolher os catequizandos, sem horário certo para retornar ao lar, entregando
com cuidado e carinho até o último jovem aos pais. No
chaveiro que leva as chaves dali, ganho pelo Padre Antônio, tem a inscrição: "Eu e minha casa, serviremos ao
Senhor", onde nitidamente existe a essência da sua vida;
pois faz do Salão seu próprio lar, e diz sempre estar disposto a servir o próximo, como a si mesmo. Com muitas
lágrimas nos olhos, enxugadas pela manga da camisa
que se fez o lenço daquele instante, agradeceu a Deus por
sua vida e ﬁnalmente disse que não tem tesouros materiais, mas tem a graça de ter o amor da família e dos amigos
que tanto lhe querem bem. Exemplo de humildade,
Dalmo sabe o tamanho do seu valor na nossa comunidade, e ao abrir as chaves do Salão Catequético, abre antes
de tudo, as chaves do seu coração... E não importa quanto tempo tenha que esperar então, pois assim como esperou sua menina Cleide crescer, ele espera a "menina fé cada dia mais crescer",
para então ganhar a Salvação!
Homem digno e calmo. Este é o
nosso Dalmo...
Cristiane Dicares (Pascom)

MA

No dia 02 de março de
1943, nascia no Córrego
do Sovaco, o pequeno
Dalmo Antonio Sala,
primeiro de sete ﬁlhos do
casal Antonio Sala e
Lúcia Fiorin Sala. Foi
batizado pelos avós
maternos: Sr José Fiorin e
Dona Gertrudes Bizeli.
Nosso homenageado se
recorda com saudades do
tempo de menino, que
entre brincar de pião,
bolinha de gude e armar arapuca, tinha a responsabilidade de ajudar o pai na lavoura do algodão. Tinha apenas nove anos, tinha gosto em aprender passar chapa
com o burrinho que havia no sítio e aprendeu com primor. Conciliava o horário da escola com o trabalho. A
escolinha era no sítio do Cadamuro, e seus professores
por ali até o terceiro ano foram Adibe Atala e Abadio.
Já no quarto ano cursou no "Grupo Escolar" já aqui na
cidade com o professor Chrisógomo Moreira. A catequese foi feita no sítio, com a catequista Elza Cadamuro, com quem aprendeu a rezar. Tempo depois, com
muita alegria, fez a primeira Comunhão e a Crisma
Quanto às missas, iam a pé ou de charrete, o pároco era
o padre Achiles.
Ainda no sítio, com doze anos, um dia soube do
nascimento de uma menina, ﬁlha dos vizinhos, e na
brincadeira disse aos seus pais: "Vou esperar esta menina crescer para me casar com ela..." A menina se chamava Cleide... Porém o tempo passou, e a família de Dalmo se mudou para Pirangi. Tinha-se o
costume de à noite, após participarem da missa,
fazerem o famoso "footing" e numa destas,
mirou o olhar da vizinha do Córrego, e disse se
possuir de um sentimento belo e único. A moça,
acreditem, era a Cleide, com quem namorou
por três anos e meio, casando-se com ela no dia
21de junho de 1975. A partir da União dos dois,
Deus lhes propusera vários serviços religiosos:
Outrora foi Mariano, depois Coordenador do
Grupo de jovens, grupo de Casais, participante
do Movimento de Cursilho de Cristandade e
Ministro da Eucaristia.
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