
MARIA DO SILÊNCIO
Eis a chave do mistério de Maria, o seusilêncio. Os Evangelhos, em 33 anos devida íntima com seu divino Filho,apresentam-nos a Maria a falar apenassete vezes. E isto desmente os queacusam a mulher de ser demasiadamenteloquaz. Maria calou mesmo quando pareceque devia falar. Por que não revelou ela aJosé, inclinado a repudiá-la, que o meninofora concebido no templo de seu corpopelo amor do Espírito Santo?Sentimento feminino, talvez, de pudor arefrear - lhe a língua... Mas, parece maisprovável que ela calasse, por saber queDeus, tendo iniciado nela o milagre, haviade esclarecer o mistério. A regra absolutada santidade é o não se justificar alguémdiante dos homens. O Evangelho referesimplesmente que, acusado falsamentediante dos juízes, Jesus calava. Jesusnunca respondeu a uma mentira!...As sete vezes que Maria fala podem serchamadas as Sete Palavras e fazemesplêndido paralelo com as Sete últimasPalavras de seu Filho, na Cruz. A primeira e asegunda das palavras atribuídas à Mariaforam dirigidas a um anjo; a terceira é umasaudação à sua prima Isabel; a quarta, o seucanto do Magnifgicat; a quinta e sexta ao seudivino Filho, no Templo e nas Bodas da Cana;a última, aos criados que serviam o banquete.Há ocasiões, em que teríamos esperadoalgumas palavras da Mãe de Jesus. Por
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exemplo: - No nascimento do menino, ouquando os Magos lhe trouxeram as suasoferendas. Houve um intervalo de dozeanos entre o Magnificat e o encontro noTemplo. E, a partir deste momento, ela secala de novo durante vinte anos.É muito provável que, em sua humil-dade, tivesse pedido aos Evangelistasfalassem dela o menos possível. Estasuposição é reforçada pelo fato de João,quem mais a conheceu e tomou contadela, falar pouquíssimo dela.Vamos vê-la debaixo da Cruz, sempalavras... depois em pentecostes,calada... Uma vez aparecido o sol, já nãohá mais necessidade da Lua...  Quando oVerbo fala, ela já não tem razão parapronunciar uma sílaba. O Verbo é honradopelo silêncio...Por que é ela silenciosa? Por quefalamos tanto dela? Por que silenciosa? Eisa resposta: - Quanto mais se fala c om oCriador, tanto mais calado se é com ascriaturas. Esta é a natureza do amor. Noamor é assim, quando a amada está perto,o amante fica calado... É o Romantismo.Vale a contemplação dos que se amam!e o amor cria o silêncio, como devia sersilenciosa a Mulher que durante novemeses, qual sacrário, teve o privilégio detrazer em si mesma Aquele que do mundoé Hóspede e Dono?...
Frei Walter Hugo de Almeida, ofm

Vamos todos celebrar 
a Grande Festa do 
Jubileu de Ouro da
Diocese de Bauru

Dia 18 de maio de 2014 a partir das 14 horas 
no Estádio Alfredo de Castilho - Noroeste
Santa Missa presidida pelo Núncio Apostólico
e show com o padre Reginaldo Manzoti
Façamos uma grande festa. Venham todos!

INTRODUÇÃO
Um filósofo chinês disse: - Os americanosnão são felizes: Riem demais. Umagargalhada ruidosa é dissipação; umsorriso é comunhão. A gargalhada ébarulhenta e parte do exterior do coração;o sorriso é calmo e vem do interior.Por que será que o ruído exerce tãogrande fascinação sobre as civilizaçõesmodernas? Provavelmente, porque asalmas infelizes e desiludidas precisamdele; para então se dissuadirem de encarara sua própria infelicidade. O ruído exteriordesvia o olhar da alma, das feridas íntimas,e retarda a sua cicatrização.Quanto mais nos aproximamos doespírito, tanto mais aumenta o silêncio... Àmedida que a criatura caminha para oCriador, as palavras diminuem. Deprincípio, o amor fala; depois, mergulhadonas suas próprias riquezas, evita aspalavras.Ao princípio, há o verbo feito carne:depois, o Espírito, que é demasiadoprofundo para as palavras! A princípio, aGalileia em que o Verbo se exprime, depoisnove dias de silencioso retiro, na espera dePentecostes.O amor ganha em profundidade edescobre-se no silêncio... A amizade vemdas palavras, o amor dos silêncios!@... Osilêncio tem mesmo harmonias eequilíbrios. É necessário haver dois, paraexistir um verdadeiro silêncio, mas nãocomunhão de paz.

Nossa Senhora
do Silêncio
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A Missa da Mãe Peregrina será dia 06/05 - 15h.Maio é o Mês de Maria. Façamos uma grandefesta dia 06/05. Você é nosso convidado!

Material escolar e de escritório, cópias, fax, digitação, cartões de recarga paracelular, selos, encadernação, plastificação,presentes, armarinhos e bijuterias.
Rua Silva Jardim, 9-05 - B. Vista - Bauru - SP •  Fone/Fax (14) 3232-4618

BelaVista
• Colocação de vidros comum e temperado• Instalação de portas automáticas• R esidencial e comercial• Box para banheiro, espelhos e molduras

R. Bela Vista, 8-42 - Tel. 3222-7977Jardim Bela Vista - Bauru - SP

Anote: dia 25 de maio das 11h30 às 14h.Valor antecipado: R$ 20,00 - marmitex ou self service.Fátima 3232-4762 • Angela 3019-2154 • Valdir 3016-0741

DISK GÁS
3232-6517

ÁGUA CRISTALINA
DISK ÁGUA MINERAL3222-7361

Rua Hildebrando de Carvalho, 13-80 - Bela Vista

1º- Quinta-feira: S. José Operário – missa às 19:302- Sexta-feira: S. Atanásio – missa às 19:303 – Sábado: missa às 19:304 – III DOMINGO DA PÁSCOA: missas as 7; 9; 10:30 e 19:305 – Segunda-feira: missa às 19:306 – Terça-feira: missas às 7; 15:00 e 19:307 – Quarta-feira: missa às 19:308 – Quinta-feira: missa às 19:309 – Sexta-feira: missa às 19:3010 – Sábado: missa às 19:3011 – IV DOMINGO DA PÁSCOA: missas as 7; 9; 10:30 e 19:3012 – Segunda-feira: missa às 19:3013 – Terça-feira: missas às 7 e 19:3014 – Quarta-feira: S. Matias, Apóstolo, missa às 19:3015 – Quinta-feira: missa às 19:3016 – Sexta-feira: missa às 19:3017 – Sábado: missa às 19:3018 – V DOMINGO DA PÁSCOA e JUBILEU DIOCESANO: missas somente às 7 e 9hs nesse dia. Não haverá missa à noite.19 – Segunda-feira: missa às 19:3020 – Terça-feira: missa às 7 e 19:3021 – Quarta-feira: missa às 19:3022 – Quinta-feira: S. Rita – missa às 19:3023 – Sexta-feira: missa às 19:3024 – Sábado: missa às 19:3025 – VI DOMINGO DA PÁSCOA; missas às 7; 9; 10:30 e 19:3026 – Segunda-feira: missa da Renovação às 19:3027 – Terça-feira: missas às 7 e 19:3028 – Quarta-feira: missa às 19:3029 – Quinta-feira: missa às 19:3030 – Sexta-feira: missa às 19:3031 – Sábado: Visitação de N. Senhora – Abertura da TREZENA DE S. ANTÔNIO – missa às 19:30 Ótimas opções de presentes para as mães. Venham conferir:
03/05- sábado das 14 às 21h e 04/05 - domingo das 8 às 20h

Renda em prol da oficina de costura para atendimento aos mais carentes.

A Comunidade São Francisco promove sábado - 10 de maio - às 20h30 uma super noite, com Música ao vivo, bebidas e porções deliciosas.

A Comunidade São Lucaspromove sua Festa da Pizza Semi-pronta. Anote aí: dia 24/05 à partir das 16h até 19h. Preço: R$ 18,00Sabores calabresa e muçarela. Adquira o seu vale com o pessoal da comunidade.
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No próximo dia 7 de Maio, quarta-feira,teremos nossa reunião com as equipes deLiturgia e Canto. Nesse encontro estaremosnos ocupando da programação e preparaçãoda Trezena de Santo Antônio, que começano dia 31 de Maio. Solicitamos a presençade todos, também das comunidades, parajuntos organizarmos nossa Trezena (temas,dias, horários...). Participe!
Dia: 7 de Maio (quarta-feira)Local: Salão de Pastoral - Horário: 20h

No último dia 27/04 realizamos nosso Chá Beneficente. Agradecimentos aospatrocinadores, às pessoasenvolvidas na organização e à todosque estiveram em nosso Salão paraesse momento de contribuição etambém de confraternização.

Comunicamos a todos que a nossa Coletaem prol da CF 2014 realizada no dia 13 deAbril (domingo de ramos) deu um total deR$ 5.232,40. Agradecemos a todos queparticiparam desse gesto concreto.

Nossa coleta em prol da Terra Santa,realizada na sexta-feira santa, apresentouum total de R$ 732,00 reais. Nossa gratidãoa todos que contribuíram com os trabalhosdos Frades nos lugares santos. Lembramosa todos que o Ordem Franciscana cuida e administra a maioria dos Santuáriosda Terra Santa.

Walter Hugo de Almeida

Maria, a Mãe das Mães, algo profundo,É o mês de maio, que assim, nos refaz,Traz seu consolo, para a dor do mundo,Treze lembra Fátima e também Paz...
Pra mim o mês de maio é o mês que adoro,Mês do Labor, e o mês das noivas, flores,Pra mim nem cruz, dificuldades choro,É o mês de muita festa e nunca dores!...

Maio também, uma simpatia linda,O mês das Mães, da vida, enfim, diria,Maio, mês, tempo, que jamais se finda...
Eu tive sempre Maio em minha vida,Um sentimento nobre lá bem fundo,E uma alegria imensa assim florida!

Renda em prol da oficina de costura para atendimento aos mais carentes.

m o pessoal da comunidade.

Está acontecendo em nossa Paróquiaformação para leitores e leitoras. Os encontros têm a assessoria daFonoaudióloga Ester e acontecem 2 vezes por mês, na segunda e quartaquinta-feira de cada mês, às 20h15.
Em Maio, o curso será nos dias 8 e 22.
Temos ainda poucos participantes em face dos muitos leitores que nos ajudam nas celebrações e quepoderiam aproveitar os recursos etécnicas para uma boa leitura da Palavra de Deus. Convidamos nossos leitores a se preparar melhor,partcipando dos encontros que são teóricos e práticos. 
Participe, aproveite, divulgue.Você precisa e será bom para sua vida!
Dias 8 e 22 de MaioSalão João Paulo 20h15 às 21h15 

Comunicamos a todos que o e-mailda Paróquia Santo Antônio a ser utilizado para qualquer necessidade é este: 
secretaria@paroquiasantoantonio.org.br

Agradecemos e pedimos desculpas pelo tempo em que tivemos dificuldades na comunicação. 

Colabore com o Dízimo de nossa Paróquia.



Estamos em festa!
No último dia 27/04 tivemos uma grande festa na 

nossa Paróquia. A Primeira Eucaristia de crianças e 
adolescentes trouxe um novo momento para nossa 
comunidade. Agradecimentos aos pais, catequistas, 
catequisandos e à maravilhosa presença de todos 

nesse momento mais que especial.
É importante que esse júbilo se mantenha. 

Esperamos todos nas Santas Missas. 
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