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45 anos dedicados à Americana
Basílica realiza missa de ação de graças pelos 45 anos de paroquiato do padre
Constantino Gardinali.
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Basílica terá réplica
do Cristo Redentor
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Ação entre amigos
“Carro de Nossa Senhora”
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PALAVRA DO REITOR

EXPEDIENTE | “O PADROEIRO”
Agosto, mês de momentos celebrativos e acontecimentos
importantes. Mês vocacional que será, neste ano, coroado
com a celebração jubilar dos 45 anos de Paroquiato de
nosso querido Padre Constantino.
Nosso propósito é grande com este informativo, pois
pretendemos que a voz do Padroeiro de Americana, Santo
Antônio de Pádua, chegue ao cotidiano de todos que nos
sentimos ligados a ele, que temos nosso sentimento de
pertença a esta Basílica Santuário, desejosos de alcançar
sua mensagem e de viver o Evangelho, à luz de seu
exemplo.

Santo Antônio de Pádua, que teve sua língua bendita incorrupta até os dias atuais,
falou a linguagem do amor e da paz, e este informativo pretende alargar o alcance
de sua voz, fazendo conhecer as ações pastorais e sociais de nossa comunidade,
e convidando todos a falar a única língua do Evangelho.
Temos como alta responsabilidade a difusão deste informativo, desde a sua
preparação, na coleta de pautas e propostas para sua edição, na ampla rede de
comunicação que já estabelecemos com nossos fiéis, recolhendo a atuação de
todos, colocando em evidência seu comprometimento, sentimentos, experiências
pastorais, alegrias, esperanças e nossos projetos futuros. Estamos convictos de
que a espiritualidade antoniana deva crescer ainda mais entre nós e fortalecer
nossa vivência de fé.
Aqui nos encontramos como família e compomos nossa comunidade, a Basílica
Santuário de Americana, uma Igreja Viva e Missionária, não virtual, mas formada
por pessoas e histórias vivas e reais. Concretamente isso se demonstra na alegria
de nossas crianças, na energia de nossos adolescentes, no vigor dos jovens e na
vivacidade de nossas famílias, seja pela experiência orante que experimentamos em
nosso cotidiano, nas celebrações que participamos ativamente e no compromisso
pastoral, mas também pelo envolvimento, sempre mais crescente, pela preservação
da memória histórica de nossa centenária comunidade, que neste momento coloca
seu olhar esperançoso nas obras de restauração de nossa Igreja Mãe, a Matriz de
Americana.
Desejo, pois, que este informativo, seja ainda, a voz de muitos, e que todos sejamos
a voz da paz e do bem, a tantos outros irmãos!
Ótima leitura para você!

Pe. Pedro Leandro Ricardo
Reitor Pároco
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MATRIZ

Ação em prol da restauração da Igreja Matriz de Americana
A Basílica está promovendo o sorteio de
um automóvel UP! 0 km na ação entre
amigos denominada “Carro de Nossa
Senhora”, em prol da restauração da
Igreja Matriz de Americana.
Construída em 1897, a Igreja Matriz de
Americana está fechada há mais de
um ano por recomendação da Defesa
Civil devido a risco aos frequentadores.
O projeto de restauração, que prevê a
completa recuperação da originalidade do
templo, segue em análise no Ministério da
Cultura para aprovação na Lei Rouanet.

Os cupons da ação custam R$ 20,00 e
podem ser adquiridos na secretaria da
Igreja ou na Pádua Livraria & Café. O sorteio
será no Dia da Padroeira do Brasil, 12 de
outubro, às 19h30, no salão da Basílica. O
regulamento pode ser consultado no site:
www.basilicasantoantonio.com.br
No final de junho os agentes de pastorais
e ministros leigos da Basílica realizaram
um abraço simbólico na Igreja. O ato
foi uma demonstração da união e do
engajamento da comunidade com as
obras de restauração.

VOZ DA COMUNIDADE

A importância do Coro na liturgia
Por: Dr. Clayton Dias, Regente.

Coro, Coral, Schola Cantorum ou Capela
Musical: são diversos nomes utilizados
pelos documentos sobre liturgia e música
sacra para se referir ao grupo de cantores
que desempenha um verdadeiro ministério
litúrgico nas celebrações.
A Instrução Musicam Sacram determina
a sua função: “O coro (...) merece uma
atenção especial pelo ministério litúrgico
que desempenha.
A sua função,
segundo as normas do Concílio relativas
à renovação litúrgica, alcançou agora uma
importância e um peso maiores. É a ele que
compete assegurar a justa interpretação
das partes que lhe pertencem conforme
os distintos gêneros de canto e promover

a participação ativa dos fiéis no canto”.
(Musicam Sacram, 19)
O Decreto “De titulo Basilicæ minoris”
que trata das condições para que uma
Igreja receba o título de Basílica diz:
“Para que na igreja se possam realizar
convenientemente
as
celebrações
(...) requer-se o suficiente número de
ministrantes, bem como uma condigna
schola cantorum, para fomentar a
participação dos fiéis também na música
e canto sagrados”. Além disso, o mesmo
decreto estimula o uso da língua latina
e do canto gregoriano nas celebrações
(De titulo Basilicæ minoris, 3 e 4)

Em consideração a tudo isso, não poderia
faltar à Basílica Santo Antonio de Pádua de
Americana, um Coro, que desempenhará
a sua função de acordo com os princípios
teológicos, pastorais, musicais e estéticos
que justificam a sua inserção na liturgia.
A exigência de qualidade, condição
da beleza e da verdade do ato de
cantar na liturgia, demanda um trabalho
aprofundado de teoria musical e técnica
vocal para que o repertório (gregoriano
e polifonia) se aprimore cada dia mais e,
para isso, contamos com sua participação.
Quer cantar conosco? Procure a secretaria
paroquial.

IMAGEM

Réplica do Cristo Redentor será instalada na Basílica
No dia 27 de agosto o arcebispo
metropolitano do Rio de Janeiro, Cardeal
Dom Orani João Tempesta, estará em
Americana para inaugurar a réplica do
Cristo Redentor no jardim da Basílica.
A imagem é uma doação de devotos
americanenses. A entrega acontece
após a missa presidida pelo cardeal,
marcada para às 10h.
A imagem desenvolvida pelo artista
Odilon Lima mede 3,8 metros de altura
(dez vezes menor que o monumento
original), foi esculpida em isopor,
empastelada e produzida em fibra e
receberá iluminação especial em led.
O local onde ela será instalada também

passará por uma revitalização.
“O Cristo Redentor é uma das imagens
mais conhecidas e veneradas do Brasil,
não só pela beleza arquitetônica, mas
principalmente pela mensagem que ela
transmite a todos, a de que Cristo está
sempre disposto e de braços abertos a
receber seus filhos”, comenta o reitor da
Basílica, padre Leandro Ricardo.
Já foram produzidas 20 réplicas oficiais,
que estão instaladas em importantes
locais como no Jardim do Vaticano,
Catedral de Notre-Dame (Paris), Catedral
da Sé (São Paulo), Projac (Globo Rio de
Janeiro), e Igrejas de Salvador e Olinda.

O reitor do Santuário do Cristo Redentor,
padre Omar Raposo, também estará
presente na entrega.
A ideia é futuramente transferi-la para
a Praça da Igreja Matriz de Americana,
transformando o local em Largo da
Matriz. “Esperamos que assim como
Santo Antônio, a imagem do Cristo
Redentor possa ser um alento e uma
forma de aproximar as pessoas dos seus
ensinamentos e ações”, finaliza o reitor.
A missa de bênção e inauguração será
cantada pelo Coro Monsenhor Nazareno Magi.
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Igreja celebra 45 anos de paro
A Basílica Santuário Santo Antônio de
Pádua celebra no dia 10 de agosto os 45
anos da presença do padre Constantino
Gardinali em Americana. Natural de
Avanhandava, a 470 km da capital, o atual
pároco emérito tomou posse na então
Matriz de Santo Antônio após a morte
do idealizador e construtor da Igreja,
Monsenhor Nazareno Magi.

casa descansando, tinha terminado a
Festa da Padroeira Sant’Ana e estava
deitado. Foi quando apareceu o arcebispo
de Campinas e me convidou. No início
fiquei com um pouco de medo, antes de
mim já haviam sido convidados dois ou
três padres e eles não quiseram assumir.

Antes de vir a Americana, padre
Constantino já havia trabalhado nos
municípios de Amparo, Limeira e Sumaré
e no distrito de Souzas, em Campinas.

Padre Constantino: A igreja era muito
grande, outros padres já tinham desistido,
então a gente se sentiu meio atordoado.
Mas eu aceitei e graças a Deus deu
tudo certo, conseguimos com a ajuda da
comunidade e do nosso Senhor fazer um
bom trabalho.

Após ser nomeado para a Igreja Matriz
de Santo Antônio pelo arcebispo de
Campinas, Dom Antônio Maria Alves
de Siqueira, assumiu a incumbência de
terminar a construção da maior igreja
em estilo neoclássico do Brasil e ser
a referência em uma cidade em pleno
desenvolvimento.
O Padroeiro conversou com o padre
Constantino sobre esses 45 anos em
Americana e seus 58 anos de vida
sacerdotal.
O Sr lembra como foi feito o convite
para vir a Americana e como reagiu na
época?
Padre Constantino: Eu lembro que
quando eu recebi o convite estava em
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Por que ficou com medo?

O Sr. chegou a conhecer Monsenhor
Magi?
Padre Constantino: Sim, conheci. Como
eu era pároco em Sumaré, vinha visitálo aqui na Igreja. Conversávamos e ele
sempre me dava muita atenção. Era uma

pessoa muito boa, muito amigo de todos.
Quando o Sr chegou a Igreja já estava
terminada?
Padre Constantino: Ainda não. Não tinha
piso, banco, parte dos vitrais de baixo não
tinham sido instalados. Aos poucos fomos
terminando, colocando o que ainda faltava.
Anos mais tarde também instalamos as
grades ao redor da Igreja.
Ao longo desses 45 anos o Sr deve ter
muitas lembranças...
Padre
Constantino:
Sim,
muitas.
Auxiliamos a Creche Sasa. Primeiro
cedemos um salão próximo a Igreja Matriz,
como era pequeno conseguimos a doação
pela prefeitura de um terreno e construímos
o salão onde ainda hoje funciona a creche.
Celebramos os 100 anos da paróquia, uma
festa muito bonita, com bispos e colegas
padres. Recebemos a relíquia de Santo
Antônio. Teve muita coisa.

“A bondade dele é demais. Eu nunca vi uma pessoa que
se doa para outra igual a ele. Padre Constantino tem uma
bondade infinita.”
Darci Zambon Pompermayer, paroquiana.

oquiato do padre Constantino
Passado esse tempo qual o sentimento
que fica?
Padre Constantino: De gratidão. Sou
muito grato por esses 45 anos, pelas
famílias com quem convivi e pelas muitas
que ainda me procuram. Me sinto muito
feliz pelas amizades e por ter sempre
gente boa me ajudando e orientando.
Hoje como o Sr se sente?
Padre
Constantino:
Estou
mais
cansado, né. Já tenho bastante idade,
mas me sinto bem, à vontade aqui na

Basílica. Ajudo naquilo que eu posso,
celebrando aqui e em outras paróquias,
atendendo as pessoas. Com a ajuda de
Deus ainda sigo meu trabalho.
E para finalizar, no dia 10 terá uma
bonita celebração para comemorar
esses 45 anos...
Padre Constantino: Isso, mas eu
quero coisa simples, não quero muito
solenidade, viu. Uma comemoração
simples. O importante é a amizade,
encontrar com as pessoas, esse é o meu
desejo.

O bispo diocesano de Limeira, Dom Vilson Dias de Oliveira,
DC, enviou ao Padroeiro uma mensagem por conta da data:
“Com muita gratidão e alegria
celebramos os 45 anos de trabalhos
exercidos, nesta Basílica Santuário
Santo Antônio de Pádua, de Americana,
do Pe. Constantino, que sempre
levou aos munícipes dessa cidade a
simplicidade e o Evangelho de Jesus
Cristo, concretizando a missão que o
Senhor lhe confiou.
Em nossa Diocese de Limeira, mais
especificamente
na
cidade
de

Americana, Pe. Constantino sempre
foi uma referência de fé, dando ao seu
rebanho o incentivo, apoio e estímulo
para a caminhada diária de milhares de
famílias.
Essa data, para todos nós, é motivo de
alegria, louvor e gratidão a Deus pelos
anos de atividades do Pe. Constantino,
que amparou os que necessitavam e
esteve junto do Povo de Deus dessa
porção da Igreja.

Que Santo Antônio e a padroeira de
nossa diocese Nossa Sra. das Dores,
intercedam pela sua caminhada e pela
sua vida. Parabéns e felicidades!”
Fraternalmente,
Dom Vilson Dias de Oliveira, DC
Bispo Diocesano de Limeira

“Enquanto Pároco da então Matriz de Americana,
recordo o zelo e ardor pastoral que o Padre Constantino
teve no serviço ministerial que tão honrosamente
ofereceu a muitas gerações de pais e filhos, aos quais
administrou os sacramentos da Igreja. Receba meu
aplauso e a gratidão de nossa Comunidade!”

Pe. Leandro Ricardo

Reitor da Basílica

ANOTE NA AGENDA

A missa de Ação de Graças será no
dia 10 de agosto, às 19h. A celebração
será presidida pelo bispo diocesano

e concelebrada por bispos, padres e
diáconos.
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ACONTECEU

Retiro “O mistério
quer falar”

Campanha do
Agasalho 2017

Missas de
São Bento

Cerca de 120 agentes de pastorais
participaram no dia 22 de julho do
retiro “O mistério quer falar! Por uma
liturgia mais silenciosa”, promovido pela
Basílica com assessoria do reitor padre
Leandro Ricardo. O retiro faz parte de
um itinerário formativo da Basílica e tem
o objetivo de oferecer subsídios para
criar uma verdadeira espiritualidade
Litúrgica nas celebrações.

A Basílica participou da Campanha do
Agasalho 2017 promovida pelo Fundo
Social de Solidariedade do Estado de
São Paulo.

Os fiéis da Basílica nutrem uma devoção
especial por São Bento, por isso a Igreja
contou com três horários de missas a ele
dedicadas.

No total foram arrecadadas 1295 peças
de roupas. Os itens foram entregues
pelos acólitos a famílias atendidas pela
Basílica do Parque da Liberdade.

Com muita fé e devoção, os devotos
tiveram suas medalhas de São Bento
abençoadas.

perto. Por isso, o que mais nos chama
atenção são a acolhida e a fé da nossa
comunidade Basilical, realmente “nesta
casa Deus está”, como diz a letra do
hino de nossa Basílica. E Deus está não
só pela beleza da Basílica, que é a Igreja
mais linda que já vimos, mas Deus está
pela fé do povo orante, pelo acolhimento
e alegria de nossa Comunidade.

crescimento na fé e conhecimento da linda
liturgia de nossa Igreja, nos tornando mais
zelosos com o Sagrado.

QUEM É QUEM
Nomes:
Maicon Lázaro Teixeira
Daniele Gonçalves de Lima Teixeira
Profissão:
Analista de Administração Pessoal
Autônoma
Quais atividades vocês desempenham
atualmente na Basílica?
Coordenadores do Conselho Pastoral,
Ministros Leigos e Coordenadores da
Catequese Batismal.
Há quanto tempo frequentam a Igreja?
Aproximadamente três anos
Dentro de tudo que envolve a Basílica,
o que mais chama a atenção de vocês?
A princípio, a vida de comunidade nos
chamou bastante atenção, pois viemos de
uma comunidade orante e participativa.
Quando chegamos à Basílica logo fomos
bem acolhidos pelo Padre Leandro e a
acolhida dele foi uma resposta de Deus
para nós, pois até então não tínhamos
sido acolhidos em nenhuma Paróquia em
Americana como fomos acolhidos pelo
Padre Leandro, que teve para conosco,
mesmo sem nos conhecer, um olhar
carinhoso de pastor. Não nos vemos
morando sozinhos aqui, pois vivemos
dentro de uma comunidade que podemos
chamar de família e isso significa muito
pra nós, uma vez que não temos ninguém
de nossa família de sangue morando por
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Como se sentem em participar das
atividades da Basílica?
São momentos que nós nos sentimos mais
próximos de Deus, pois são muito bem
preparados e que nos levam a sentir a
presença D’Ele. Participar das atividades
na Basílica tem nos proporcionado

Como é a relação de vocês com Santo
Antônio?
Viemos de uma comunidade no interior
do Estado de São Paulo onde o padroeiro
era Santo Antônio, então podemos dizer
que temos muito amor por nosso amigo
Santo Antônio. Somos de uma família
que tem vários testemunhos de sua
intercessão. Estar hoje morando em
Americana e mais uma vez participar e
servir numa comunidade que o Padroeiro
é Santo Antônio é mais um testemunho de
que ele é nosso fiel intercessor.

AGENDA DE EVENTOS

01

Terça-feira

02

Quarta-feira

Indulgência da Porciúncula

19h30 | Reunião
Pastoral Litúrgica

19h30 | Reunião do
Conselho de Pastoral

04

Sexta-feira

Sagrado Coração de Jesus e
Dia do Padre

7h, 12h e 19h
Missas festivas

05

Sábado

06

Domingo

Festa da Transfiguração do
Senhor

9h | Ofício de N. Senhora

7h | Catequese Batismal

10h | Reunião do Reitor
e Cerimonialista com os
noivos
10h30 | Reunião Coroinhas

10

Quinta-feira

11

Sexta-feira

12

Sábado

Consagração do Dízimo

19h | Solene Santa Missa
pelos 45 anos de presença
do Padre Constantino em
Americana

19h30 | Formação para
leitores e animadores de
celebração

15h30
Reunião de Acólitos

22

26

27

Terça-feira

19h30 | Encontro com os
Ministros Leigos

Sábado

10h | Café da manhã
com os catequistas na
Pádua Livraria e Café

13

Domingo

Consagração do Dízimo
e Dia dos Pais

10h | Missa de abertura
da Semana Nacional da
Família

20

Domingo

Solenidade da Assunção de
Nossa Senhora

7h, 10h, 18h e 20h
Missas Solenes

Domingo

10h | Missa presidida por S. Eminência, Cardeal Dom OranI Tempesta, Arcebispo
Metropolitano do Rio de Janeiro, cantada pelo Coro Monsenhor Nazareno Magi e
inauguração da imagem do Cristo Redentor.
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