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Expediente

As festas juninas estão profundamen-
te ligadas à nossa cultura e ao folclore 
brasileiro. Elas acontecem espontane-
amente em todo o país, ligadas a uma 
expressão religiosa ou não. Hoje em dia, 
até entidades religiosas não católicas 
promovem “festas juninas”, dando-lhes 
sentido próprio. Escolas, sindicatos, 
instituições e famílias promovem suas 
festas juninas. As festas juninas foram 
trazidas ao Brasil pelos portugueses. 
Sua origem está na cristianização das 
tradições pagãs da Europa. A Igreja, ao 
evangelizar os povos na Idade Média, 
deu novo sentido àquelas práticas ar-
raigadas no senso comum dos povos. 
Assim, as festas de junho tornaram-se 
as festas devocionais aos santos popu-
lares: Santo Antônio, São João e São 
Pedro.  Desta forma, surgiram práticas 
devocionais em honra aos três grandes 
santos da Igreja. No Brasil, as tradições 
portuguesas se adaptaram ao jeito e ex-
periências de nosso povo.  Apesar de 
não ser uma obrigação religiosa e de 
não existir nenhuma orientação para que 
se faça, a Igreja trata as festas juninas 
como expressão da piedade popular. 
Raro nos dias de hoje, ainda há locais 
que perseveram o sentido mais “religio-
so” da festa junina. Este sentido mais 
religioso só é encontrado no interior do 
Brasil. Na cidade, ele é quase inexisten-
te, até porque a festa junina evoca uma 
memória de um passado rural.  No am-
biente urbano, esta lembrança das raí-
zes rurais se apresenta mais como um 
lado cômico ou lúdico.

Chamo a atenção aqui para a dimen-
são religiosa da festa junina. Para que 
ela aconteça, depende dos objetivos de 
cada comunidade. Por mais que uma 
festa hoje sirva para “angariar fundos” 
para os trabalhos de cada entidade, o 
aspecto religioso não pode ser esque-
cido. Ela pode acontecer através das 
orações, novenas, bênçãos e outras 
atividades durante uma festa. Acredito 
que nela há uma boa oportunidade de 
a comunidade entrar em contato com 
pessoas que não são da comunidade 
e evangelizar, através do testemunho e 
anúncio. A Igreja se preocupa muito com 
o testemunho e hoje há orientações pú-
blicas, por exemplo, para a proibição de 

venda de bebidas alcoólicas em nossas 
festas. Se somos cristãos e vivemos a 
Palavra, não podemos compactuar com 
nenhum estímulo ao vício. Numa multi-
dão, não sabemos quem está presente 
e sempre há pessoas com problemas 
com álcool, além do péssimo exemplo 
aos mais jovens. Por esta razão, des-
de que cheguei, obedecendo às ordens 
dos superiores, suprimimos a venda de 
bebidas em nossa paróquia.

A nossa festa exalta o nosso patrono 
Santo Antônio. Durante o mês de junho, 
haverá uma programação religiosa es-
pecial. Será momento não somente para 
“festejar”, mas também para celebrar. 
Agradeço a Deus, por cada irmão que 
nos ajuda a realizar esta festa, especial-
mente os agentes de pastoral e equipe 
de festas.  E peço a Deus, que seja um 
momento profundo de encontro com o 
Senhor, especialmente nas celebrações.  
Abramos nosso coração a Deus, e 
aprendamos a seguir Jesus, pelo exem-
plo de Santo Antônio. Confira maiores 
informações no interior de nosso jornal, 
que festeja Santo Antônio de cara nova, 
com nova diagramação e novo formato. 
Tudo novo, porque Deus sempre faz no-
vas todas as coisas!

E Viva Santo Antônio!

Padre Edson Roberto dos Santos

Crédito da Foto: Kleber Cardozo

A FESTA JUNINA VAI COMEÇAR

Paróquia Santo Antônio de  Pádua
Av. Guarulhos, 1.535, Vila Augusta
Guarulhos – SP – CEP.: 07025-000
Atendimento da secretaria:
Segunda a sábado, das 8h às 12h
e das 13h15 às 118h
Telefone: (11) 2422-4133
secretaria@santoantoniovilaaugusta.com.br

Programação Fixa

Segunda-feira
Atendimento e confissões: 14h30 às 17h
Missa pelos falecidos: 19h30

Quinta-feira
Adoração ao Santíssimo: 15h
Missa N. Sra do Perpétuo Socorro: 16h30
Grupo de Oração “Quem como Deus”:19h30

Sexta-feira
Missas todas as sextas-feira do mês
1ª sexta-feira do mês
Sagrado Coração de Jesus : 19h30
3ª sexta-feira do mês: Cura e libertação
(Na Par. N. Srª Aparecida – Vl. Galvão) às 19h30

Missas nos finais de semana
Sábado: 16h
Domingo : 7h, 9h, 11h e 19h

Todo dia 13:
Missa em honra a Santo Antônio – 15h e 
19h30 – com a benção do pão e da água
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Aconteceu no dia 26 de abril, o Encontrão da 
Juventude em nossa paróquia. O tema do even-
to “A importância da sua existência aos olhos de 
Deus” foi escolhido com o intuito de mostrar aos 
jovens que suas vidas são preciosas aos olhos 
de Deus, e que eles devem seguir firmes em 
meio a tantas dificuldades que todos encontram 
no dia a dia. Com início às 16h30, em pleno do-

mingo, o evento 
foi um sucesso. 
A quantidade de 
jovens que com-
pareceram su-
perou as expec-
tativas. À noite, 
após o encontro, 
os jovens parti-
ciparam de uma 
missa especial. 

A maior satisfa-
ção foi perce-
ber que todos 
estavam felizes 
em estarem 
reunidos, can-
tando, dançan-
do, louvando, e 

adorando a Cristo. Foi possível compartilhar 
experiências, aprender uns com os outros, 
pois quando compartilhamos nossas expe-
riências com nossos irmãos nos sentimos 
melhor, pois todo ser humano precisa obter 
qualidades e sabedoria que ainda não pos-
suí, e o próximo pode lhe oferecer, esse é o 
segredo para se tornar uma pessoa melhor. 

Esse evento foi fruto do primeiro encontro de 
jovens com Cristo, organizado em Outubro de 
2014, pela equipe da Paróquia Santo Antônio 
do Parque. Desde então houve pós-encontros 
mensais, nos quais todos os jovens que parti-
ciparam puderam se aproximar mais de Cris-
to, e isso motivou a formação de mais uma 
equipe. Os dirigentes dessa nova equipe são 
jovens da nossa própria paróquia. Eles ficaram 
responsáveis pela organização do encontrão, 
sob a coordenação do seminarista Bruno Mar-
ques, juntamente com o casal Luciana Feitosa 
e Marivaldo Feitosa, e também contaram com 
a participação da banda da Paróquia São Ju-
das, do Jardim Alice. 

O grande objetivo de todos os trabalhos vol-
tados à juventude realizados em nossa paró-
quia, é que eles possam estar em comunhão 
e descobrir a sua identidade em Cristo. Ao 
reconhecemos quem somos, reconhecemos 
também a importância das nossas vidas e o 
real propósito de tudo. É para isso que igreja 
se faz presente, para cumprir o propósito que 
Deus tem para nossas vidas, nos ajudando a 
expressar e vivermos a nossa fé.

Texto: Wesley Meras/PASCOM
Foto: Ricardo Akiyoshi

ENCONTRÃO DA JUVENTUDE
“A importância da sua existência aos olhos de Deus”
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15ENVELHECER COM CUIDADOS, FÉ E ALEGRIA

Pastoral e Grupo da terceira idade proporcionam bem-estar aos idosos

Percebendo que em nossa co-
munidade existem muitos idosos e 
uma parte deles carece de atenção 
especial, foi implantada, em setem-
bro de 2011, a Pastoral da Pessoa 
Idosa, na Paróquia Santo Antônio da 
Vila Augusta.

Os cuidados são muitos e somente 
após uma formação ministrada por 
multiplicadores da Pastoral é que os 
novos agentes estão aptos para inicia-
rem as visitas domiciliares mensais aos 
idosos, com 60 anos ou mais.

A preferência é dada aos mais neces-
sitados, que pela idade avançada ou 
por doença, não saem mais sozinhos 
de casa. A pastoral vai ao encontro 
destas pessoas com a missão de levar 
a eles uma melhor qualidade de vida, 
com dignidade e esperança, contem-
plando assim o projeto de Jesus: “Eu 
vim para que tenham vida e vida em 
abundância”. (Jo 10,10).

Na oração, diálogo e atenção, é pos-
sível notar se a pessoa idosa e sua 

família estão bem. Eles são acompa-
nhados por meio de questionamentos 
próprios da pastoral, que servem de 
orientação e incentivo à saúde.

São acompanhados e orientados os 
idosos cadastrados no caderno do lí-
der, no sentido de: fazer Atividade Físi-
ca; beber líquidos; tomar contra a pneu-
monia e gripe; prevenção de quedas; 
checagem se houve internação por 
quedas; incontinência urinária; se está 
em tratamento médico da incontinência 
urinária; se é dependente - seguindo a 
escala de avaliação baseada em Katz 
-, e se houve morte. A pastoral atua de 
acordo com o Estatuto do Idoso.

Alguns pontos que levam os idosos a 
carência:
• A maioria fica em casa sozinho du-
rante o dia , a família quase não tem 
tempo para dar atenção;
• Ficam com cuidadores, por morarem 
sozinhos;
• Muitos medicamentos de alto custo, 
não são encontrados em Guarulhos, 
também como fraldas geriátricas;
• As marcações de consultas médicas 

são demoradas. A maioria usa o Ce-
meg e UBS da Tranquilidade;
• Para aqueles que ainda saem de 
casa, há a dificuldade da falta de cal-
çadas em condições de caminhar. Ge-
ralmente têm muitos buracos e o risco 
de uma queda é grande.

Considerando-se um aumento ex-
pressivo do número de pessoas que 
estão envelhecendo em nossa comu-
nidade, formou-se na Fé e alegria o 
Grupo da Terceira Idade, com o intuito 
de proporcionar união e bem-estar. 

O grupo reúne-se mensalmente, sem-
pre iniciando com oração. Há ativida-
des como bingo, confraternização, 
palestras, passeios e muito mais. Atu-
almente acontecem aulas quinzenais 
de artesanato e educação física.

E para finalizar, uma linda mensagem 
do Papa João Paulo II: “Que cada 
comunidade acompanhe com uma 
compreensão amorosa todos os que 
envelhecem”.

Texto: Luis Baraúna
Colaboração: Margarida Filomena

Acompanhamento de saúde, momentos união e bem-estar aos idosos
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“E DEUS OS UNIU PARA SEMPRE”

Os segredos para a longevidade do matrimônio

Recentemente, pesquisadores americanos 
publicaram um estudo no qual provam cientifica-
mente, que a longevidade do matrimônio está inti-
mamente ligada a dois fatores: generosidade e bon-
dade. Por meio do “The Lab Love” (O laboratório do 
amor), estudaram o comportamento de 130 casais 
durante suas rotinas, para confirmarem aquilo que 
há muito tempo Jesus nos ensinou: que a gene-
rosidade, magnanimidade, grandeza, bondade, 
brandura, benevolência, clemência e suavidade são 
atributos necessários na vida de todas as pessoas, 
em especial, na vida dos casais. Portanto, genero-
sidade e bondade são, ou deveriam ser qualidades 

de todo cristão independente do tipo de relação, 
parentesco ou amizade que se mantém com qual-
quer pessoa, pois quando aqui esteve Jesus ia a 
toda a parte fazendo o bem.

Se esses e muitos outros predicados fazem toda a 
diferença na vida em sociedade de modo geral, ima-
gine então na vida a dois, na qual a felicidade é algo 
a ser buscado ao lado de alguém, que pode, ou não, 
ser diferente do outro em muitos aspectos. O tal es-
tudo constatou que colocar esses “dons” em prática 
“envolve a aplicação de pequenas doses de genero-
sidade e bondade no dia a dia: Centrar-se no que a 
outra pessoa faz de bom, não de negativo; gentilezas; 
elogios e evitar cobranças desnecessárias”.

Casados há 24 anos e pais de dois filhos, os pa-
roquianos Eduardo e Gleide, vice-coordenadores 
da Pastoral familiar, relatam, a partir de suas ex-
periências, que generosidade e bondade realmente 
são fundamentais para uma união próspera e que é 
exatamente isso que a pastoral procura passar aos 
casais agentes e aos que se preparam para o ma-
trimônio através do curso de noivos ministrado na 
paróquia. “Um casamento para ser pleno realmen-
te necessita dessas duas qualidades; a generosi-
dade para procurarmos a cada dia dar o melhor de 
nós para fazer o parceiro feliz; a bondade é o que 
nos faz perceber que não somos perfeitos, mas 
que sempre fazemos o melhor possível. Na nossa 

família só eu trabalho no momento, mas isso não 
me faz o chefe da família, pois eu sei que a minha 
esposa é o suporte que preciso no dia-a-dia para 
que eu possa desempenhar meu papel na nossa 
casa”, explemplifica Eduardo. 

A vida moderna, cheia de compromissos e cobran-
ças, impõe rotinas cada vez mais árduas e estres-
santes. Diante desse panorama, fica o alerta para 
que os casais não se ocupem demais a ponto de 
não terem mais tempo para cuidar um do outro. 
Mesmo que o mundo lhe der mil razões para afastar-
-se ou “fechar-se em copas”, não se canse de ser 
bom e generoso. Cuide e dê atenção, seja amigo e 
ajude, seja paciente; tolerante e humilde, socorra e 
seja delicado, seja caridoso e companheiro, genero-
so e bondoso. “Que o casal cristão não duvide da 
força da graça do Sacramento pelo qual está unido. 
Na graça deste Sacramento é possível amar o outro 
na mesma dimensão da Cruz de Cristo. Este amor 
é inesgotável e incansável. [...] Saiba o casal cristão 
ter um relacionamento aberto à vida, livre de todo 
sentimento egoísta”, diz Dom Edmilson.

“Certamente que a bondade e a misericórdia me 
seguirão todos os dias da minha vida; e habitarei 
na casa do Senhor por longos dias.” Salmos 23:6
  

Texto e foto: Val Oliveira/Pascom

O casal Gleide e Eduardo
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Há uma frase bastante conhecida que diz que 
“palavras convencem, mas testemunhos arras-
tam”. Nesta edição, conheceremos o testemunho 
de Patrícia Buzo Antunes. A paroquiana relata o 
poder da intercessão de Santo Antônio na cons-
trução da família tão sonhada por ela. Que his-
tórias assim nos façam acreditar ainda mais no 
poder da oração e na graça da fé.

“Com um ano de casados começamos a fre-
quentar a paróquia Santo Antônio da Vila Au-
gusta. Há cinco anos nós decidimos ter um 
filho. Parei de tomar remédios e em um mês 
estava grávida. Porém, tive pressão alta duran-
te e aos três meses de gestação perdi o bebê. 
Isso causou muita tristeza em nossas famílias.

Eu já não tinha mais coragem de tentar en-
gravidar de novo, pois tinha muito medo de 
perder o bebê novamente, mas em minhas 
orações pedia a intercessão de Santo Antô-
nio, pois além de ser conhecido como “santo 
casamenteiro”, ele também é o santo prote-
tor das famílias. Pedia sempre uma gravidez e 
um bebê saudável, pois eu não aceitaria uma 
gravidez em que tivesse que viver em cima de 
uma cama. E, se assim acontecesse, eu pedia 
a Deus que já me desse um bebê “pronto”, 
para que nós adotássemos, pois o amor seria 
o mesmo.

Um dia, sentada na sala brincando com meu 
sobrinho de três anos chamado Davi, ele disse 
de repente: “Tia, sabia que o Papai do céu vai 
mandar uma Clarinha pra gente?”. Só disse: 
“É, Papai do céu vai mandar!” e ele não disse 
mais nada. Um mês depois descobri que esta-
va grávida, com quase três meses de gestação 
e não sabia. 

Alguns dias antes de descobrir que estava 
grávida, fomos a duas missas pela cura e li-
bertação. Eu estava com o coração apertado, 
pois já estava tentando engravidar há algum 
tempo e não conseguia. Já havia feito todos 
os exames possíveis e imagináveis e a médica 
já havia deixado claro que eu não tinha proble-
ma algum de infertilidade. Mas, ainda assim, 
não conseguia engravidar. Quando participei 
da missa pela cura, o Santíssimo veio na mi-
nha direção. Eu estava bem no meio da multi-
dão, mas ele me enxergou lá no meu cantinho 
e me tocou, me soprou e eu saí daquela missa 
certa de que Santo Antônio tinha intercedido 
por mim e por minha família. Ainda disse para 
o meu esposo: “Deus está me entregando a 
minha maternidade”. Depois fomos à outra 
missa pela cura e aconteceu a mesma coisa: o 
Senhor veio ao meu encontro e mais uma vez 
eu recebi o sopro do Espírito Santo. E mais 
uma vez saí de lá com a certeza de que Deus 
já tinha me feito mãe, de que Ele já tinha en-
tregado o meu filho. 

Dois domingos antes de descobrir que estava 
grávida, uma das leituras da missa era sobre 
a anunciação do anjo Gabriel à Maria, sobre o 
nascimento de Jesus. Eu olhava para o meu 
esposo e dizia: “Deus já me entregou o meu 
bebê. Olha Deus fa-
lando com a gente”. 

No domingo seguinte, 
a leitura era sobre a 
visita de Maria à Isa-
bel. Eu olhei para meu 
esposo e disse: “Eu 
estou grávida. Nós 
vamos ter um bebê”. 
Na mesma semana 
fiz os exames e de 
fato, três anos após 
ter perdido o primeiro 
bebê, estava grávida 
novamente. 

Tive uma gravidez 
muito tranquila, mes-
mo que as pessoas 
apostassem que não 
seria assim, por con-
ta do meu excesso 
de peso e pelo histó-
rico de pressão alta 
na primeira gravidez. 
Passei os nove meses 
pedindo a intercessão 
de Santo Antônio e de 
Nossa Senhora Apa-
recida, pois Deus es-
tava me concedendo 
a família que eu tanto 
havia pedido.

Ana Clara nasceu exatamente no dia 13 DE JU-
NHO, dia de Santo Antônio, e o parto não foi 
agendado. “Ana Clara” significa iluminada por 
Deus. Ela é uma benção em nossas vidas. Um 
milagre que Deus entregou para nós pela inter-
cessão de Santo Antônio e de Nossa Senhora 
Aparecida. Nada mais justo de que o significado 
do nome dela fosse esse, pois ela veio trazer luz 
para nossas vidas, luz de Deus. 

Ana Clara foi batizada e consagrada a Nossa 
Senhora em nossa paróquia, no dia 27 de se-
tembro, dia de São Cosme e Damião (protetores 
das crianças), não só pelo fato de frequentarmos 
aqui, mas também como forma de agradecimen-
to. No que depender de nós, ela irá aprender a 
seguir e servir a Deus.

Hoje ela está aqui para testemunhar a interces-
são de Santo Antônio em nossas vidas. Sempre 
que ela fica doente, continuo pedindo a inter-
cessão dele para minha família, pois sei que ele 
protege. Assim como na imagem que ele cuida 
do Menino Jesus, sei que ele cuida de nossos 
filhos. É preciso ter fé, acreditar”. 

Por Fran Braz/Pascom
Fotos: Arquivo pessoal

SANTO ANTÔNIO E O MILAGRE DA VIDA
“...por intercessão de Santo Antônio, Deus me deu o direito de ser mãe”.

Patrícia, o marido Sérgio Rodrigo e a filha Ana Clara
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ESTÁ CHEGANDO...
Ministério Adoração e Vida animará festa de nosso padroeiro

Como já se tornou tradição nas festi-
vidades do nosso padroeiro Santo Antô-
nio, todo ano somos agraciados com a 
realização de grande show, a céu aberto 
e gratuito para toda a população, com 
o objetivo maior de evangelizar e levar a 
palavra de Deus através da música.

Para este ano, teremos a honra da 
presença da banda católica Ministério 
Adoração e Vida, com apresentação 
prevista para o dia 13 de junho. (Dia de 
Santo Antônio).

O evento é organizado pelo padre Edson 
Roberto dos Santos e todas as pessoas 
engajadas na paróquia de Santo Antô-
nio, em especial, pela equipe de festas, 
que se unem e trabalham com o objetivo 
de promover sempre uma atração dife-
rente e marcante, que cative a juventude 
e reúna as famílias da região e de outras 
paróquias, em um momento de fé, ora-
ção, louvor e descontração.

Sobre a banda

Com um jeito marcante de anunciar o 
Evangelho na música católica cristã, Ado-
ração e Vida é um ministério musical, fun-
dado em 2005, em São José dos Campos, 
SP, pelo músico Walmir Alencar, cuja mis-
são é transformar o palco em altar, no qual 
o amor de Deus possa ser experimentado 
por todo e qualquer ser humano que dese-
ja ter um encontro pessoal com o Senhor.

A banda já gravou três CDs com vários su-
cessos, entre eles destacam-se: Abraço de 
Pai; Em Teu Altar; Deus Imenso; Hoje Livre 
Sou e Renda-se, entre outros.
(Fonte: www.adoracaoevida.com)

Todas as famílias e cidadãos de Guarulhos 
estão convidados para uma experiência 
com Deus, pela música, em prol da boa 
nova do Senhor Jesus Cristo.

Venha partilhar conosco,
Vem pra Festa! Vem!

Texto: Rodrigo Távora/ Pascom

Festa 2015
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BASTIDORES DA FESTA DE SANTO ANTÔNIO
Realização da festa exige planejamento, doação, entrega e muito trabalho

Começa, no próximo dia 30 de maio, a 
edição 2015 da Festa em homenagem ao 
nosso padroeiro Santo Antônio. A cada ano, 
com a graça de Deus, nossa festa vem cres-
cendo tanto em público quanto em atrações 
e novidades.

Mas, você pensa que é fácil organizar tudo 
isso? A festa não é organizada do “dia pra 
noite” por “meia dúzia” de pessoas. Na ver-
dade, para organizar toda essa festa, con-
tamos com a nossa Equipe de Festa. Essa 
equipe é composta por 12 casais, hoje lide-
rada pelo casal Ezequiel e Katia (coordena-
dores) e Edson e Nane (vice). 

A Equipe de Festa é responsável por pla-
nejar e organizar tudo que envolve a quer-
messe. Ela também coordena o trabalho 
de todas as pastorais, que são responsá-
veis pelas barracas do evento. Os agentes 
de cada pastoral se organizam da melhor 
maneira para realizar seus trabalhos, com 
apoio e orientação da Equipe de Festa.

Crédito da Foto: Ezequiel Garcia

Crédito da Foto: Romilce Duarte

Crédito da Foto: Ricardo Akiyoshi

VOLUNTARIADO
Se você quiser nos ajudar na quermesse, pro-
cure o representante de uma pastoral que você 
sinta mais à vontade e se programe com ele para 
saber os dias e horários que você deverá com-
parecer para ajudar. 

DOAÇÃO DE PRENDAS
Se você quiser doar ou conhece alguém que 
esteja disposto a colaborar com prendas, refri-
gerantes ou alimentos para nossa quermesse, 
entre em contato com a nossa Equipe de Festa 
e faça a sua doação.

As pastorais trabalham bastante durante o pe-
ríodo da quermesse. Elas são responsáveis por 
preparar todas as comidas típicas que são ven-
didas nas barracas. Também são responsáveis 
pela organização interna das barracas, pela lim-
peza do material e utensílios utilizados, assim 
como pela venda dos produtos durante a festa. 
Cada pastoral tem autonomia para montar o es-
quema de trabalho que julgar melhor para reali-
zar seu trabalho, sempre com o apoio e orien-
tação da Equipe de Festa, quando necessário.

Ao contrário do que muitos pensam, os alimen-
tos utilizados em nossas barracas para fazer as 
comidas típicas que são vendidas, são, em sua 
maioria, comprados. Uma das nossas maiores 
dificuldades está em encontrar pessoas ou em-
presas dispostas a fazerem doações. A Equipe 
de Festa todo ano procura parceiros e amigos 
que possam colaborar conosco e dar a sua con-
tribuição para a nossa quermesse. Seja doando 
bebida, comida, insumos, produtos de limpeza, 
entre outros. Infelizmente não temos encontrado 
muitos doadores para nos ajudar.

O ideal seria que tudo o que oferecemos fos-
se produto de doação. Mas, infelizmente, isso 
não é possível. Com isso, muitos dos alimen-
tos que utilizamos são comprados pela Equipe 
de Festa, que coordena as compras: um grupo 
fica responsável por organizar o cronograma e 
a logística de compras dos produtos que serão 
utilizados pelas pastorais. Tudo isso é planejado 
e feito com antecedência para que nos dias de 
festa tudo saia perfeito e sem problemas. Pode-
mos comparar essa estrutura de trabalho ao de 
uma empresa, com hierarquia definida e depar-
tamentos que fazem cada um seu trabalho, em 
prol de nossa paróquia, de nossa comunidade 
e de você, que vem nos prestigiar com a sua 
presença, a de seus familiares e de seus ami-
gos. E agora que você sabe como tudo isso é 
organizado, pode ter mais certeza de que tudo é 
feito com carinho, segurança, respeito e amiza-
de. Por isso, renovamos nosso convite e chama-
mos você a vir em nossa festa esse ano. Traga 
sua família e chame seus amigos. Venham todos 
prestigiar a nossa festa.

Essa equipe começa o planejamento da festa 
com alguns meses de antecedência. Ela se pla-
neja e se organiza de modo a trabalhar em diver-
sas frentes:
- Decoração: é definida, criada e montada toda 
a decoração que será utilizada. Nesse ano a no-
vidade é que cada barraca terá uma decoração 
com um santo diferente.
- Materiais/Equipamento/Insumos: é realizado, 
em conjunto com todas as pastorais, um levan-
tamento de todo material, equipamento, insumos 
e infraestrutura que serão necessários para toda 
a festa. 
- Investimentos: após levantamento dos ma-
teriais, equipamentos e insumos necessários, 
é definido onde é necessário investir. Esse ano, 
por exemplo, voltaremos a contar com a cozi-
nha, que agora atende as normas da Vigilância 
Sanitária.
- Instalações: reforma e consertos das barra-
cas, além de higienização; reforma e conserto de 
fogões e equipamentos de cozinha; verificação 
da iluminação e instalações elétricas; verificação 
dos banheiros. 
- Limpeza: bastante elogiado no ano passado, a 
equipe cuida da limpeza das barracas e do local 
da festa antes de começar; da manutenção da 
limpeza durante a festa; e da limpeza e recolhi-
mento de todo o lixo logo depois que a festa ter-
mina, inclusive da rua.
- Segurança: uma empresa especializada em 
segurança de eventos é contratada para garan-
tir a ordem e o ambiente familiar que a nossa 
festa se propõe. Além disso, a Equipe de Festa 
organizou a Equipe de Brigada de Incêndios e 
Primeiros Socorros, que conta com 21 pessoas 
entre agentes de pastorais e pessoas de nos-
sa comunidade, que são coordenados por três 
bombeiros (militar e civil). Essa equipe foi treinada 
para atuar em situações de emergência que por 
ventura possam ocorrer.
- Atrações: com exceção da atração principal, 
as atrações que se apresentarão aos sábados 
também são organizadas pela Equipe de Festa.
- Voluntários: nossa festa cresce cada vez mais 
e por isso precisamos de voluntários para nos 
ajudar, principalmente nas barracas. Nesse ano, 
cada pastoral ficará responsável pela busca de 
voluntários para suas respectivas barracas. Em 
caso de dificuldades, a Equipe de Festa dará 
apoio para encontrar voluntários. 
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A partir desta edição nosso jornal contará com 
esta coluna fixa para “dar voz” à comunidade. Intitu-
lada “Coisas da Vida”, este espaço, que será intera-
tivo, buscará mostrar e denunciar os diversos pro-
blemas sociais e estruturais em nosso bairro, bem 
como, destacar e exaltar suas belezas. Portanto, se 
você tem conhecimento de algum fato que é digno 
de críticas ou elogios, mande-nos essa informação 
que a apresentaremos em uma das nossas edições 
para o email: coisasdavila@hotmail.com

O destaque inicial, infelizmente negativo, vai para o 
problema do lixo espalhado pelas ruas e terrenos 
abandonados. Em um rápido passeio pelas ruas 
da Vila foi possível constatar que mesmo contando 
com coleta de lixo domiciliar as segundas, quartas 
e sextas, a partir das 18 horas, há muito lixo orgâ-
nico nas ruas e calçadas, assim como todo tipo de 
entulho e velharia. Encontramos caçamba de en-
tulho sendo usada para descarte de lixo orgânico, 
moscas e mau cheiro, lixo transbordando e fora do 
horário de coleta, restos de construção, podas de 
árvores, colchão, e até uma TV, entre outros.

Há locais que já se tornaram “pontos fixos” de des-
carte ilegal pela população. Dessa forma, mesmo 
realizando coleta e limpeza, o poder público não 
consegue vencer a falta de consciência e cidadania 
de alguns. 

Para quem não sabe, além da coleta do lixo orgâ-
nico porta a porta, a prefeitura mantém em nossa 
cidade 17 postos de coleta, os chamados PEVs, 

Posto de Entrega Voluntária, no qual o cidadão 
pode descartar, por dia, 1 m³ de entulho, o equiva-
lente a 12 carrinhos de mão, 50 latas de 20 litros ou 
20 sacos de 50 litros, gratuitamente. Lá é possível 
deixar resíduos de construção, metais, podas de 
árvores e jardins, madeiras, móveis velhos, vidros, 
isopor, gesso, entre outros. O PEV Gopoúva é o 
mais próximo de nosso bairro. Rua Nadir (esquina 
com Rua Guarulhos). Horário de funcionamento: 
Segunda a sexta, das 8h15 às 16h / sábado, das 
8h15 às 15h30. Mais informações: 2468-7206 Se-
cretaria de Serviços Públicos

Texto e fotos: Val Oliveira/Pascom
Fotos tiradas em 14/05/2015

COISAS DA VILA
Descarte irregular de lixo “emporcalham” Vila Augusta

Canteiro central, anel viário, cruzamento Av. Guarulhos 

Rua Carlos Roberto Doto, próximo ao número 100

Anel Viário, entre os números 2000 e 3000 

Rua Vito Lila, próximo ao número 140

Rua Dr. Sebastião Ferraz, próximo ao número 10

Anel Viário, entre os números 2000 e 3000 

Rua Professor Ferreira Paulino, altura do número 321

Utilidade Pública
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SANTO ANTÔNIO: MISSIONÁRIO DA EVANGELIZAÇÃO
Com seu dom tornou a palavra de Deus acessível a todos

Santo Antônio desde criança buscou cons-
tantemente a Deus e foi fiel a seu chamado. Ele 
tornou-se conhecido como guardião das escri-
turas, por sua sabedoria em entender as dádivas 
de Deus, e também por saber anunciá-la e prin-
cipalmente aplicá-la.

Ele era da Ordem de Santo Agostinho, e após 
entrar para a Ordem dos Franciscanos, partiu 
em missão pelo Marrocos. Ao voltar foi designa-
do para atender a Ordem de Assis e viajou pela 
Itália, assumindo diversas posições administrati-
vas. Teve seu espírito missionário reconhecido, 
pois foi ao encontro das populações mais caren-
tes e desatendidas. 

Muito conhecido por defender a santidade do 
matrimônio, auxiliou diversas famílias a conse-
guirem realizar este sacramento, porém teve 
outras atuações fortes que demonstram seu es-
pírito missionário. Ele pregava e confrontava os 
hereges de sua época. O Papa Gregório IX deu 
a ele ordem para deixar de lado seus outros de-
veres e continuar a sua pregação. Assim, ele se 
fixou em Pádua, reformou a cidade, acabou com 
a prisão de devedores e ajudou os pobres.

Ser missionário é lutar pelo povo e tornar a palavra 
de Deus acessível a todos. É lembrar que a missão 
de evangelizar é um desafio que deve vencer todas 
as barreiras. Antônio pregava para multidões mes-
mo na chuva. Certa vez, durante uma pregação para 
uma multidão em um descampado, apareceram 
nuvens ameaçadoras, acompanhadas de relâmpa-
gos e trovões. Então o povo começou a dispersar, 
porém o pregador prometeu que nada aconteceria. 
As pessoas se mantiveram ali. O temporal realmente 
desabou, choveu muito naquela região. Mas, no lo-
cal nada aconteceu.

Outra vez, frei Antônio discursava com um herege 
sobre os sacramentos, porém este não se conven-
cia de modo algum. Então, o herege deixou sua 
mula sem comer por três dias e disse que apenas 
acreditaria se a mesma deixasse de comer para 
venerar a hóstia. Santo Antônio trouxe o sacramen-
to enquanto o animal comia, mas ao se aproximar 
falou-lhe que, em nome de Deus, prestasse reverên-
cia. A mula deixou de comer, aproximou-se, abaixou 
a cabeça e pôs-se de joelhos. O herege se conver-
teu, assim como outras pessoas que testemunha-
ram o fato.

Por fim, a principal lição missionária de Santo An-
tônio é que ele não se abatia nem mesmo com a 

indiferença das pessoas à sua volta. Às margens 
do rio Marecchia, os homens de Rimini não queriam 
escutá-lo. Ele começou a pregar para os peixes, os 
quais pararam e prestaram atenção nas palavras. 
Ao perceberem o milagre, as pessoas começaram 
a ter fé, arrependeram-se e começaram a ouvir o 
sermão junto ao santo.

Santo Antônio testemunhava sua fé com ações que 
atingiam diretamente a sociedade, sem esquecer-
-se dos necessitados ou daqueles que não tinham 
fé. Assim, ele nos deixa seu exemplo missionário e 
de protagonistas de Nova Evangelização, para nos 
fortalecer cada vez mais como discípulos em todas 
as nações.

Texto: Jéssica Rodrigues/Pascom
Foto: conventosantoantonio.org.br

Vocação
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Comunicação
50° EDIÇÃO LÍRIO DE SANTO ANTÔNIO

Ao comemorar seis anos, nosso jornal apresenta novo formato e diagramação

Nesta edição comemoramos a 50° edição de 
nosso jornal paroquial “Lírio de Santo Antônio”. 
Para abrilhantar ainda mais a nossa Festa de San-
to Antônio 2015, o “Lírio” chega de cara nova: 
com novo layout e moderna diagramação.

Nosso jornal tem como principal objetivo apresen-
tar o modo de ser e viver de nosso povo, mostrar 
a “cara” da comunidade de Vila Augusta. Duran-
te os seis anos de Pastoral da Comunicação, o 
“Lírio” se constituiu num importante canal de co-
municação. Nele é possível encontrar os eventos 
que irão acontecer, os registros dos eventos que 
já aconteceram, notícias das pastorais, de nossa 
diocese, além dos acontecimentos que cercam o 
Brasil e o mundo e que de alguma forma também 
nos atingem como a política, economia, seguran-
ça, educação, comportamento, entretenimento e 
formação, sempre dentro do contexto cristão e 
sob o “olhar” da Igreja.

O maior diferencial de nosso jornal, quando com-
parado aos modelos de jornais paroquiais, é a sua 
linguagem não apenas teológica e/ou catequética, 
mas sim, de prática e vivência da fé que experi-
mentamos em comunidade.

Também como projeto de comunicação e aproveitan-
do o ritmo de festa, lançamos o novo site paroquial. 
Lá, você poderá encontrar também as notícias de 
nossa paróquia, bem como vídeos, fotos e o link para 
nossa página no Facebook.

Por falar nisso, você já curtiu nossa página? Acesse: 
Santo Antônio Vila Augusta, curta nossa página e con-
vide seus amigos para curtirem também. Na página 
você encontra o evangelho diário, vídeos musicais, 
informações sobre a programação diária em nossa 
paróquia e muito entretenimento.

É preciso que a Boa-Nova chegue aos quatro can-
tos do universo e para isso precisamos nos atualizar 
na forma de evangelizar. O “Lírio” é patrocinado por 
empresas parceiras na evangelização, parceiros dis-
postos a auxiliar-nos no anúncio do Reino. Com a 
graça de Deus, durante todo este tempo, muitos nos 
ajudaram e ainda nos auxiliam nesse trabalho, mas 
sabemos que sempre é possível agregar mais irmãos.

Seja você também nosso parceiro na evangelização. 
Colabore visitando nosso site ou compartilhando e 
curtindo nossas publicações no Facebook. Faça parte 
da nossa equipe. A Pascom precisa de “mais braços”.

Texto: Fran Braz/Pascom
Montagem: Luiz Marcelo
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Vai Acontecer16
CORPUS CHRISTI
04 de junho - Missa e procissão – 9h00

SOLENIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
Com benção especial para os namorados - 12 de Junho – 19h30

MISSA PELA CURA E LIBERTAÇÃO
Súplica pela Quebra das Maldições
Dia 19 de junho de 2015 – 19h30
Local: Paróquia N. Sra. Aparecida 
Pça. N. Sra. Aparecida – Jd. Vila Galvão
Realização: Pe. Edson e Paróquia de Vila Augusta

ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO 2015
31 de julho/ 01 e 02 de agosto
Faça sua inscrição na secretaria ou ao final das missas

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA CATEQUESE DE ADULTOS 
CAMINHO CATECUMENAL
Para adultos que ainda não celebraram o batismo, 1º comunhão
ou crisma, ou ainda, para aqueles que queiram aprofundar sua fé
Inscrições e informações na secretaria

PROCLAMAS MÊS DE JUNHO:
Serão proclamados os seguintes casamentos em nossa paróquia:
20/06 às 18h, Lucas Matos Rodrigues Alves e Ana Tereza Di Lorenzo Alho;
27/06 às 18h, Fabio Costa Da Silva e Glaciane De Sousa
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Aniversariantes Dizimistas

01/06 MARIA AUGUSTA DA S. DOMINGUES
01/06 ROSIMEIRE URIAS DE SOUZA
02/06 TELMA MARIA ALVES DA COSTA
02/06 GUSTAVO FARIA DE CASTRO
02/06 ANA FLAVIA NAVILLI PEREIRA
02/06 CARLA REGINA DE CARVALHO
03/06 ISAURA MARIA LOPES
03/06 MÔNICA REGINA PEREIRA TEIXEIRA
05/06 DELIAN MARIA BONFIM
05/06 MARIA LUCIA O. SOUZA SILVA
05/06 JOSÉ FUJII
05/06 MARIA SALETE NASCIMENTO
06/06 PATRICIA BARREIRO BILLOT
06/06 IDALINA FREITAS DA SILVA
06/06 ONDINA DE OLIVEIRA PEREIRA
06/06 CANDIDA DO N. CORREIA
07/06 MARIA APARECIDA V. TEIXEIRA
07/06 FERNANDO SAGAE F. RAMOS
07/06 CLAUDIO ROBERTO DE CARVALHO
08/06 CRISTIANE GONÇALVEZ
08/06 TANIA CRISTINA PENHA BÉGIO
09/06 LOURDES SANCHES RIATTO
09/06 CLAUDIA TAVARES AZUMA
09/06 MARIA HELENA LEMOS MAIA
09/06 ISABEL LUQUE PRADOS DOTO
10/06 APARECIDA VILLANO DE CASTRO

10/06 LUCIANE ASSIS NETTO
10/06 JOÃO CARLOS RIBEIRO
11/06 MARIA DE LOURDES F. MARTINS
11/06 APARECIDA BENEDITA P. MASSON
11/06 GERALDA FATIMA ALMIEDA SILVA
12/06 SILVIA MARIA I. DE OLIVEIRA
12/06 JOSÉ CARLOS DOS SANTOS
12/06 JEFFERSON MACIEL ALVES
12/06 OLINDA VALENCIANO DIAS
13/06 RICARDO SAPIA
13/06 ELAINE DA NOBREGA WENT
13/06 ANTÔNIO JOSÉ GOVEA
13/06 MARIA ANTÔNIA PIZÃO DE JESUS
13/06 MARIA JOSÉ TAVARES DA SILVA
14/06 MARIA CÉLIA SIMÕES
14/06 KYOKA IOKOMIGO SUGAI
14/06 ALESSANDRA RAMOS CAMARGO
15/06 EDIANE DOS SANTOS ANDRADE
15/06 IRENE COLALLILO JUST
15/06 ANA CRISTINA SANTOS CIRILO
15/06 MARIA AUXILIADORA CAVALCANTE
16/06 QUITÉRIA ALVES LISBOA
17/06 LOLA TEANI GARCIA
17/06 VALERIA TESSER ROCHA DE SOUZA
17/06 BRUNO SOUZA SILVA MESQUITA
17/06 MARLI LEMES NASCIMENTO

18/06 ALEXANDRE CARLOS DUARTE
18/06 CLAUDIA SAMPAIO APATE
18/06 ADILSON FERREIRA
18/06 ARILDA CHAGAS ARAUJO
19/06 JOSIANE MARIA DOS SANTOS
19/06 KÉSSYA PAULA SOUZA MELO
21/06 CLAUDIA BIONDO
21/06 LAURA MARIA DA SILVA MATOS
22/06 LUCIA MARIA CORDEIRO DIAS
22/06 JACIRA JONAS DE OLIVEIRA
23/06 JOÃO BATISTA MILANEZ
24/06 LUCIA MARIA DA SILVA
25/06 ROBERTO BARROS
25/06 OLGA MONTEIRO CREMON
25/06 REINALVA FRANCO DA SILVA
25/06 JOSÉ DE SOUSA MELO
25/06 SUELI APARECIDA F LEÃO
26/06 NELSI ESPILDORA GUANIMI
26/06 ANÁLIA ALVES DA SILVA
27/06 MARIA SIRLENE DA R. PEREIRA
28/06 NALVA AGUIAR DE F. BARBOSA
28/06 VALTER CARVALHO DE SOUZA
28/06 PEDRO DOS SANTOS SOARES
29/06 LIDIANE ALVES CANDIDO DE SOUZA
30/06 MARIA DA SALETE SOUZA

A Paróquia Santo Antônio de Pádua de Vila Augusta parabeniza 
todos os dizimistas aniversariantes do mês de Junho, com votos de 
felicidade, saúde e perseverança. Pedimos a Deus, que conhece as 
necessidade de cada um dos seus filhos, que derrame graças infini-
tas, em especial sobre a vida desses nossos irmãos que ajudam na

manutenção de todos os trabalhos realizados por nossa comunida-
de. Sem vocês nada disso seria possível.

Deleite-se no Senhor, e ele atenderá
aos desejos do seu coração. Salmo 37,4
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Aconteceu
MOMENTOS MARCANTES

Confira o que aconteceu em nossa paróquia nos meses de abril, maio e junho

Aniversário do Padre Edson Reunião do Conselho Pastoral Paroquial (CPP)

Missa do Dia das Mães com Padre Rene
Dia de São José – Sagrado Coração

Entrega de faixa Apostolado da Oração

Missa pela Cura e Libertação

Missa Diocesana da Pascom

Pascom recebe selo de Comunicação pela Paz

Missa setorial Vila Sorocabana

Missa setorial Vila Endres Momento de espiritualidade da Equipe de Festa Missa em honra a Nossa Senhora de Fátima

Multicom (Mutirão Diocesano de Comunicação)

Tarde de Louvor Treinamento da Brigada de Incêndio

Créditos das fotos: 

Ricardo Akiyoshi: Aniversário do padre, CPP, 
Multicom, Momento de Espiritualidade Eq. Festa

Priscila Nunes: Missa de Cura

Bete Abrahão: Brigada de Incêndio, Missa Dio-
cesana Pascom, São José, Nossa Senhora de 
Fátima, Dia das Mães, Missas setoriais Soroca-
bana e Vila Endres.






