EM
Ano XIV | Edição 144

FOCO
DIOCESE DE PIRACICABA

AGOSTO DE 2020

Diácono Robson Natis
será ordenado presbítero
PAULO GOMES

O diácono
Robson Natis será
ordenado presbítero no dia 9 de
agosto, às 15h, durante missa solene
na Sé Catedral Santo Antônio, em
Piracicaba. A celebração terá transmissão
por meio do canal da TV Oração no
YouTube, youtube.com/TVOracão e
na página da Paróquia Santo Antônio
Catedral no Facebook, facebook.
com/catedraldepiracicaba.
Conheça um pouco mais sobre
o Diácono Robson. P12
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EDITORIAL

Chamados à
prática da fé

Q

ueridos leitores, no mês de agosto celebramos as vocações do padre, dos religiosos e
religiosas, dos leigos, com enfoque nos catequistas, da família, na missão do pai.
É comum ouvir que as pessoas vocacionadas à vida religiosa têm certa intimidade com Deus e até são mais próximos
d’Ele. Mas, na verdade, sabemos que não é assim, porque
Ele se faz presente na vida de todos, particularmente dos
que o procuram. Basta recordar a passagem que diz: “Vinde a mim todos vós que estais cansados e fatigados” (cf.
Mt 11,28). É um trecho que elucida esta abertura da parte
d’Ele, que nos acompanha e nos acolhe.
Atento às nossas realidades, Deus vem ao nosso encontro. E não importa a idade, porque Ele está além da nossa
compreensão de tempo e espaço. É uma presença misericordiosa e compassiva, repleta de paciência. Deus sabe
esperar o nosso sim.
Neste mês, em nossa diocese, temos dois testemunhos
vocacionais de padre e religiosa: no Mosteiro da Imaculada, foi acolhida uma noviça aos 38 anos de idade e no próximo dia 9 de agosto acompanharemos a celebração, na
qual o diácono Robson será ordenado presbítero da Diocese de Piracicaba. Nunca é tarde para dar o seu sim.
Chamados ao serviço, em meio à pandemia da Covid-19,
catequistas se organizam para se fazerem próximos de
seus catequizandos, o que confirma a vocação para o bom
uso dos meios de comunicação social e o uso para gerar
relação e proximidade. Como nos lembra Papa Francisco:
“ser catequista não é profissão, é missão”.
Não nos esqueçamos da família, diante da vocação do
pai, que também celebramos neste mês. Vocação importante não apenas para gerar vida, mas também cuidar dela,
protegendo para que seja acolhida e se desenvolva com
qualidade.
Quanto à resposta humana a uma vocação divina, o texto de espiritualidade nos dá uma resposta: é preciso ter
claro um propósito de vida e seguir na fidelidade o seu projeto de vida pessoal. Cada um de nós se inspira, de algum
modo, nas Sagradas Escrituras, na vida dos Santos. Porém,
a vida em comunidade, a nossa capacidade de nos encarnarmos em nossa realidade paroquial e na vida das pessoas determinará profundamente a nossa prática. Coragem!
Cristo o chama: “segue-me” (cf. Mt 9). Parabéns a todos os
que, de alguma forma, acolhem e vivem a vocação de ser
e fazer o bem!
Boa leitura
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REFLEXÕES SOBRE A ESPIRITUALIDADE

Três pétalas de espiritualidade
em Clara de Assis

A

teologia
espiritual
encontra na vida
dos santos uma das
suas principais fontes, pois,
quando falamos de espiritualidade, estamos falando
de uma experiência vivida
daquilo que é proclamado
pela fé e pela doutrina da
nossa Igreja. Espiritualidade é, na verdade, a encarnação do conteúdo da nossa
fé, é a fé colocada em prática na vida de uma pessoa.
Assim, não há lugar melhor
a partir do qual falar de espiritualidade do que a vida
dos santos.
Dentre os santos celebrados no mês de agosto,
encontra-se Santa Clara de
Assis que, junto com São
Francisco, aparecem como
a lua e o sol do céu de uma
espiritualidade tão especial
como é a franciscana. Santa
Clara expressa, de maneira
exponencial, a dimensão
contemplativa da espiritualidade franciscana.
A contemplação de Clara, como de todos os mestres espirituais, é encontrada em seus escritos, dentre
os quais ocupam um lugar
privilegiado o seu epistolário a Inês de Praga, através
do qual ela transmite para
além do seu mosteiro – São
Damião – uma vida que ali
foi tomando forma. Essa
forma de vida é o que chamamos de espiritualidade,
a qual pode ser colhida
através do seguinte parágrafo da Segunda Carta a
Inês de Praga: “Fazendo
memória do teu propósito,
como outra Raquel, não
perca de vista seu ponto de

partida, conserve o que você
tem, faça o que está fazendo
e não o deixe. Mas, em rápida
corrida, com passo ligeiro e
pé seguro, de modo que seus
passos nem recolham a poeira, confiante e alegre, avance
com cuidado pelo caminho
da bem-aventurança”.
Clara ensina que, para ter
uma vida espiritual, é preciso
viver a partir de um propósito
que nunca dever ser esquecido, mas mantido diante dos
olhos, permanentemente evo-

cado por nossa memória. De
fato, quem não tem um “objetivo”, não poderá saber onde
precisa chegar. Propósito para
Clara é aquilo que Deus colocou diante dos seus olhos e
motivou a sua vida, a sua caminhada religiosa e motiva o seu
dia a dia. É importante viver a
partir de um propósito, porque
é triste acordar sem ter algo
que nos motive a levantar da
cama e justificar o nosso dia.
Esse princípio motivador, o
propósito do existir de alguém,
é aquilo que dá unidade à vida

de uma pessoa, é o fio da meada de sua história. Ter um propósito é viver a partir de uma
vocação, de um chamado que
se torna a razão pela qual uma
pessoa vive.
Um segundo ponto da espiritualidade de Clara que aparece nesse trecho é a arte de
saber demorar. Conserve o
que você tem (quod tenes teneas), ou seja, não podemos
ter uma vida espiritual consistente, se vagamos de experiência em experiência, se –
como uma mosca – vagamos
de coisa em coisa, sem nos
demorarmos nelas, para que
elas nos marquem profundamente, a ponto de contribuírem para o enriquecimento
de nossa bagagem pessoal.
Quem não souber demorar
sobre as coisas não conseguirá ter uma vida interior,
porque, somente passeando
sobre a vida, não internalizará
nada e acabará por ser uma
pessoa vazia e sobre o vazio
não se constrói nada, muito
menos vida espiritual.
Esse demorar sobre as coisas dá lugar a um terceiro ponto da vida espiritual de Clara:
estar plenamente presente
naquilo que se vive. Faça bem
aquilo que está fazendo (age
quod agis), ou seja, é necessário aprender a arte de ser todo
naquilo que é a nossa tarefa.
Para Clara, a totalidade é a lei
da resposta a uma vocação.
Assim, ter um propósito de
vida, saber demorar sobre as
coisas e ser todo no que fazemos são três pétalas de espiritualidade de Clara que podem
nos ajudar a embelezar o jardim espiritual da vida de cada
um de nós.

Quando o amor pelos
pais e filhos é animado e
purificado pelo amor do
Senhor, então se torna
totalmente fecundo e
produz frutos de bem
na própria família e
para além dela”.
(Twitter 21.07.2020)
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VOCAÇÕES

Mosteiro da Imaculada
Conceição tem nova noviça
N

FOTOS: ROSA NICOLAU

o último dia 16 de julho, às 9h, aconteceu a
missa dos primeiros votos e entrega do hábito à Irmã Mariana de São José, no Mosteiro
da Imaculada Conceição, em Piracicaba.
A celebração foi presidida pelo padre Danilo Rubia
Soares, reitor do Seminário Propedêutico “Imaculada
Conceição”, na Nova Suíça, com a presença restrita
da família e das quatro irmãs que vivem no Mosteiro.
Batizada com o nome de Mariana Marques de
Oliveira, a mais nova noviça da Congregação das Irmãs Concepcionistas de Santa Beatriz tem 38 anos
e nasceu em Campinas (SP).
Irmã Mariana de São José, nome religioso que
passa a adotar a partir de agora, tem um longo caminho a percorrer na vida religiosa. Após o período
de dois anos de noviciado, ela recebe o Voto Temporário (voto de provação) e, após mais três anos,
fará o Voto Perpétuo.
A Ordem da Imaculada Conceição é um Instituto
religioso, de vida integralmente contemplativa. As
monjas concepcionistas fazem votos perpétuos de
castidade, pobreza, obediência e clausura. Elas vivem em uma rotina diária dedicada às orações, sacrifícios e louvores.
O Mosteiro das Concepcionistas de Piracicaba
foi fundado em 15 de agosto de 1956 por Dom Ernesto de Paula, primeiro bispo diocesano. Apesar
do número reduzido de religiosas, a comunidade
mantém a rotina própria de uma comunidade de
clausura, onde as irmãs assumem a quase totalidade dos serviços internos do Mosteiro. Recebem
diariamente as pessoas interessadas em dialogar,
receber uma oração, se aconselhar. Também produzem e distribuem as famosas “pílulas” milagrosas
de Frei Galvão, o primeiro santo brasileiro, canonizado pelo Papa São João Paulo II.
Atualmente, o Mosteiro das Concepcionistas de
Piracicaba é composto por quatro religiosas: Irmã
Rosa do Carmo Garcia, Irmã Maria Antônia, Irmã Maria Lúcia da Assunção, Irmã Maria Beatriz de Jesus
Hóstia e a noviça Irmã Mariana de São José.

Pe. Danilo e a noviça Irmã Mariana de São José durante celebração

Mosteiro da Imaculada Conceição
Avenida Armando Césare Dedini, 891
Bairro Nova Piracicaba
CEP: 13.405-268 – Piracicaba-SP
Fones: (19) 3421.2249/ 3421.0319
micpiracicaba@gmail.com

Familiares da Irmã Mariana de São
José participaram da celebração

Noviça Irmã Mariana e as religiosas
do Mosteiro das Concepcionistas
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FORMAÇÃO

Pastoral da Criança realiza formação
para coordenadores paroquiais
FOTOS: PAST. CRIANÇA

Higiene e distanciamento entre as participantes

Capacitadora Marlene conduz a reflexão

D

esde o início da pandemia do novo Coronavírus, a Pastoral da
Criança realiza várias ações na
Diocese de Piracicaba. Porém,
devido ao necessário distanciamento social, todas as capacitações presenciais, programadas
a partir da segunda quinzena
de março, foram suspensas. No
entanto, a troca de informações
pelas redes sociais continuou
acontecendo.
Com o objetivo de retomar o
gradual contato pessoal com os
agentes da pastoral, foram realizados encontros com os coordenadores paroquiais das regiões
pastorais. No dia 21 de julho foi a
vez da região pastoral Piracicaba
2 e no dia 28 a participação foi da
região Piracicaba 1. Os encontros
ocorreram no Centro Diocesano
de Pastoral, em Piracicaba. No dia
11 de agosto acontecerá a formação para a região Piracicaba 3.
Utilizando todos os cuidados
necessários de higiene do local e
de higiene e distanciamento dos
participantes, assim como núme-

Aniversariantes
NATALÍCIO
01 - 1939 - Mons. José Boteon
02 - 1946 - Frei José Longarez, OFMCap
02 - 1958 - Diácono Luiz Sergio Cristofoletti
02 - 1968 - Diácono Joaquim Donizete de Oliveira
06 - 1936 - Diácono Luiz Bordignon
09 - 1969 - Pe. Genildo Neves dos Reis
12 - 1944 - Diácono Odalício Ferreira Bruno
14 - 1963 - Diácono Irineu José Teixeira Lisboa
16 - 1975 - Pe. Claudemir da Silva

ro reduzido de pessoas, no ambiente, a capacitadora Marlene
Besen Eckstein, juntamente com
a coordenadora diocesana Clarice
Aparecida Scionilli Pompermayer,
refletiram sobre três questionamentos: “Como estamos?”, “Quem
são nossos exemplos?” e “Como
podemos melhorar com toda essa
situação que estamos vivendo, seguindo o exemplo da Dra. Zilda?”.
Clarice destacou que “a multiplicação do conteúdo deve
acontecer em pequenos grupos
(cinco a oito pessoas) nas comunidades paroquiais”. Até o mês
de dezembro, estão previstos
encontros para os coordenadores paroquiais das demais regiões pastorais da diocese, completou Marlene.
Atualmente a Pastoral da Criança está presente em 11 dos 15
municípios que compõem a diocese, no total de 50 paróquias,
atingindo 148 comunidades.
São 545 líderes, 250 apoiadores
que acompanham mais de 4.404
crianças de zero a seis anos, 148
gestantes e 3.804 famílias.

AGOSTO
16 - 1979 - Pe. Hildeberto Carneiro da Cruz Junior
18 - 1952 - Diácono Edgard Oliveira Batista
18 - 1955 - Diácono Joaquim Antonio de Oliveira
19 - 1976 - Pe. Jordélio Siles Ledo, CSS
26 - 1967 - Pe. José Clementino da Silva
27 - 1975 - Pe. José Geraldo Campos Penido
ORDENAÇÃO
01 - 2009 - Pe. Agnaldo Moreira da Silva
02 - 2014 - Pe. Lucas Emanuel Almeida, CSsR

03 - 1997 - Pe. Edmundo de Lima Calvo
05 - 1988 - Diácono Carlos Bagatin
15 - 1988 - Pe. Miguel Antonio da Silva
15 - 2004 - Pe. William Martins
18 - 2013 - Pe. José Maria Santos de Oliveira, MPS
19 - 2001 - Diáconos Aparecido Pires Vitoriano, Benedito
Valdemir Arena, Carlos Winckler, Edgard Oliveira Batista,
José Roberto Cury Ferreira e Odalício Ferreira Bruno
21 - 2010 - Pe. Elizio Pereira da Anunciação Filho, CSS
29 - 1984 - Pe. Luiz de Sousa Lima

mesmo distantes,
estamos juntos

@domboscopira
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DOGMA DA ASSUNÇÃO - 70 ANOS

Maria

Assunta
Pe. José Eduardo Sesso
sessojedu@hotmail.com

A

Assunção de Nossa Senhora é um dogma e, como
qualquer outro, fundamentado na Sagrada Escritura e na Tradição da Igreja. Esta é a maior das
festas da Santíssima Virgem Maria.
Foi, principalmente, a partir do final do século IV, que começou a
se desenvolver a concepção de
que a Mãe de Jesus, a toda pura e
santa, não poderia experimentar a
corrupção do seu corpo.
O Venerável Pio XII, em 1º de novembro de 1950, há setenta anos,
portanto, procedeu à solene definição dogmática da Assunção de
Maria, com a Constituição Apostólica Munificentíssimus Deus, após
longos estudos no transcurso dos
séculos e uma consulta, em 1946,
a todo o episcopado. Essa crença
da Igreja se transformou em um
Dogma de Fé.
A palavra Assunção, do latim,
assumptere, significa “tomar para
si”, assumir. Pode-se explicar, no
caso de Nossa Senhora, a que foi
assumida, tomada por Deus. A Piedade popular interpreta que a Virgem Mãe de Deus foi levada aos
céus pelos anjos, isto é, a primeira

criatura que Deus ressuscitou. Antes da definição dogmática, essa
Solenidade era chamada do Trânsito ou da Dormição de Maria.
Os Teólogos afirmam que “A
definição do dogma foi evidentemente precedida da discussão
de outras questões e problemas
que nos anos imediatamente precedentes estavam em primeiro
plano. Discutiu-se, antes de tudo,
o problema da demonstrabilidade
do dogma com base na Escritura e
os problemas da metodologia teológica que ainda hoje continuam
a ser debatidos. A este propósito,
a Igreja limitou-se a declarar que
esta verdade está fundada na
Escritura e que encontrou a sua
expressão visível, sobretudo, na
tradição. Embora, não podendo
examinar aqui todas as questões
relativas à origem e à dedução do
dogma, é lícito dizer que esta declaração dogmática corresponde
ao princípio católico de fé, que
remete à tradição viva da Igreja a
explicação dos testemunhos da
revelação e que, portanto, ela é
justificada”.
Esta graça de Maria possui um
significado efetivo para todos nós,
porque Maria, um membro da humanidade necessitada de redenção, agora vive no estado de realização final. Maria assumida por Deus
em corpo e alma, totalmente redimida, é um sinal eficaz para cada um
dos crentes aos quais indica o caminho que leva à realização plena.
São Paulo VI diz que esta festividade
“propõe à Igreja e à humanidade a
imagem e o documento consolador
da realização da esperança final”.
Como todas as solenidades, a
celebração da Assunção de Maria
ao céu prevê ofícios próprios, com

EU COOPERO COM A

ECONOMIA
LOCAL

textos que remetem ao evento da salvação, iniciado com a obediência da
Virgem Maria com relação à Palavra de
Deus e fundamentado na vitória alcançada por Cristo sobre a mortalidade do
nosso corpo de pecado, encontrando
o seu cumprimento na participação de
todos os crentes na glória do Filho de
Deus. Comporta também uma missa
vespertina de vigília, com ricos textos
bíblicos sobre a obra que Deus, em
Cristo, operou em Maria, através da sua
disponibilidade à vontade do Pai.
O Evangelho do dia é o da Visita de
Nossa Senhora a Santa Isabel (Lc1,
39-59). Isabel, repleta do Espírito Santo, disse a Maria: “Bendita és tu entre
as mulheres e bendito é o fruto do teu

ventre!” (1,42). Em resposta, a Mãe de
Jesus proclama o Magnificat que, na
Solenidade da Assunção, ecoa retumbante: “Meu espírito exulta em Deus,
meu Salvador, porque olhou para a
humilhação de sua serva” (1,47-48).
E este olhar de Deus sobre a humilhação de Maria a levou à plena glorificação no céu.
Uma das grandes alegrias desta
festa da Virgem Mãe para nós, seus
filhos e filhas, é a certeza de que, se
nos colocarmos em sua escola no seguimento de seu Divino Filho, assim
como ela, seremos resgatados para
sempre em sua companhia e de todos
os cidadãos do céu, reunidos para o
louvor perene da Trindade Santa.

Sabe como você
pode dar aquela
força para os
empreendedores?
Indo ao mercado que fica perto da sua casa. Comprando na
farmácia mais próxima. Encomendando roupas da sua vizinha
costureira. Simples assim. Porque quando você valoriza e
compra de quem é daqui, o dinheiro circula na economia local.
Isso ajuda cada empreendedor e desenvolve toda a região.
Venha com a gente fazer parte desse movimento.

Acesse: sicredi.com.br/economialocal

sicredi.com.br

SAC 0800 724 7220

Deficientes Auditivos ou de Fala: 0800 724 0525. Ouvidoria 0800 646 2519.
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MÊS VOCACIONAL

Vocação: qual o chamado de
Deus para a minha vida?
N

o mês de agosto a Igreja promove orações e reflexões pelas vocações. Vocação é um
chamado de Deus, que nos faz descobrir o próprio lugar no mundo, na
Igreja e no serviço aos irmãos. Para
descobrir este projeto de Deus é fundamental discernimento ao jovem.
Por isso, há na Diocese de Piracicaba o Serviço de Animação Vocacional
que tem como animador padre Rodrigo Stefanini Françoia, reitor do Seminário Filosófico “São João XIII”, que
conta ainda com a contribuição dos
reitores dos seminários teológico e
propedêutico.
O “Em Foco” traz, nesta edição,
uma entrevista com o padre Mateus
Kerches Nicolucci, reitor do Seminário
Teológico “São José”. Ele descreve
a importância da descoberta vocacional para a vida de cada pessoa e
como é o trabalho dessa importante
pastoral na diocese.
Em Foco - O Papa Francisco destacou quatro palavras-chave na
Mensagem deste ano para o Dia
Mundial de Oração pelas Vocações: gratidão, louvor, coragem,
tribulação. De que maneira essas
palavras podem estar relacionadas ao mês vocacional?
Padre Mateus - Primeiro é sempre
importante lembrar que vocação não é
algo que se refere apenas aos padres
e freiras. Todos somos vocacionados,
todos possuímos uma vocação e somos gratos por esta confiança que
Deus deposita em cada um de nós,
para vivermos nosso chamado.
Por isso, nosso sentimento de gratidão por sermos chamados e desta
gratidão nasce também nosso louvor,
nosso agradecimento e, ao mesmo
tempo, desejo de cumprir a missão
que nos foi confiada. E para sermos
capazes de realizar essa missão é sempre necessária a coragem para enfrentar as dificuldades, as tribulações.

SAV

Como é desenvolvida a Animação Vocacional na Diocese?
O Serviço de Animação Vocacional
tem como responsável o padre Rodrigo
(reitor do seminário de filosofia), mas as
atividades desta pastoral são compartilhadas também com os reitores dos
seminários propedêutico e teológico.
No ritmo normal, podemos dividir os
trabalhos em três ações:
1º - O encontro de acompanhamento vocacional: um encontro realizado
todo primeiro final de semana do mês,
no centro diocesano de formação, voltado para jovens que estão discernindo o chamado, em vista do ministério
ordenado;
2º - As visitas da promoção vocacional: os três padres reitores, a cada
dois anos tentam visitar todas as paróquias da diocese e realizam encontros com jovens, crianças e agentes
de pastoral, onde se trabalham a cultura vocacional dentro das comunidades paroquiais;
3º - Com atividades e eventos específicos: a concentração diocesana de
acólitos e coroinhas, a jornada são Tarcísio e o festival vocacional (FestVoc).
Como está sendo o trabalho nesta época de pandemia? No último
dia 2 de julho foi realizada uma live
com o tema “A Pessoa de Jesus e o
nosso encontro pessoal”. Como foi
essa experiência?
Como toda a sociedade, nós também estamos nos reinventando neste cenário inédito. Estamos fazendo
a experiência de realizarmos lives. Já
fizemos duas: uma direcionada exclusivamente aos jovens que já eram
acompanhados e já estão no processo
do discernimento vocacional e outra,
realizada no dia 2 de julho, voltada
para catequistas, grupos de jovens e
lideranças pastorais.
Essa live aconteceu pelo aplicativo
zoom e também pelo canal da diocese
no YouTube. Pelas duas plataformas

Pe. Danilo e Pe. Rodrigo durante live do Serviço de Animação Vocacional

alcançamos um número de 250 pessoas. Até mesmo pessoas de outros
estados participaram.
A principal missão da Pastoral Vocacional é acompanhar os jovens
que desejam ingressar no seminário. Por isso, pretendemos continuar
com as lives para eles. Para participar
basta acompanhar a página do SAV
no Instagram (@sav.piracicaba). A
última live aconteceu no sábado, dia
1º de agosto.
O Mês Vocacional deste ano traz
o tema “Amados e Chamados por

Deus” e o lema “És precioso aos
meus olhos. Eu te amo” (Is 43,1-5).
Qual a reflexão que pode ser feita a
partir deles?
A vocação é uma entrega: uma doação à esposa, ao marido, à família, à
igreja. Mas, ao nos doarmos a estas
pessoas, estamos nos entregando ao
próprio Deus, que nos chamou a vivermos uma missão específica em nossa
vida. A entrega a um chamado se sustenta, fundamentalmente, por amor, o
mesmo amor que Deus tem para com
toda a criação, em especial para com o
ser humano.
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VOCAÇÕES

Dia do Catequista: dedicação
à obra da evangelização
A

cada semana de agosto, a Igreja
no Brasil se dedica a um grupo
específico de vocações. No último domingo, dia 30, é celebrado o Dia
dos Catequistas, homenageando e valorizando esta vocação tão importante
nas comunidades.
Este tempo de pandemia exigiu de
todos uma adaptação e com a Catequese não foi diferente. Segundo o animador diocesano da Pastoral da Iniciação à Vida Cristã, padre Willian Bento,
ficou a cargo de cada pároco analisar,
diante da própria realidade, o que era
possível fazer. Ele lembra que “o bom
esforço e a criatividade de muitos padres e catequistas fizeram com que os
encontros continuassem, por meio das
plataformas digitais com a Catequese online”. Padre Willian conta que na
paróquia Menino Jesus de Praga, em
Piracicaba, onde atua como pároco, a
parceria com os pais foi fundamental,
visto que os catequistas passam semanalmente o conteúdo a eles, que
repassam aos filhos.
Na Paróquia São Paulo Apóstolo,
em Santa Bárbara d’Oeste, o distanciamento provocado pela pandemia não
impediu que os catequistas continuassem se dedicando à Igreja. Há três
anos trabalhando como coordenadora
da catequese na paróquia, Elisângela
Paula Rezende Acioli, 37 anos, afirma
que, desde o início do distanciamento
social, realizam encontros semanais,
sempre às quartas-feiras, das 19h às
20h, através de lives. A reação dos catequizandos tem sido muito positiva,
que se esforçam para acessar o conteúdo, através da página do Facebook
da paróquia. A ideia partiu do pároco,
padre Agnaldo Moreira da Silva.
A paróquia conta com 67 catequistas em todas as etapas que preparam
para a primeira eucaristia. Um grupo

participa das lives e os demais ajudam
durante o encontro, respondendo e interagindo no Facebook, pedindo fotos
das crianças nos grupos de WhatsApp
dos pais, utilizando como sinal de presença na catequese.
Sobre a preparação dos encontros,
que têm como conteúdo a leitura da
bíblia, dinâmica e desenvolvimento de
um tema, Elisângela explica que são
realizadas reuniões com a equipe de
catequistas via WhatsApp. A Pastoral
da Comunicação paroquial ajuda na
parte técnica com os equipamentos
e também orienta em alguns detalhes
porque “é bem delicado falar com o
povo, através de um celular e ao vivo”,
afirma a coordenadora.
Os pais também têm participado junto com os filhos dos encontros e ajudam na realização das atividades, que
devem ser concluídas pelas crianças
até o próximo encontro. Eles enviam as
fotos das lições para os catequistas.
Para animar e incentivar a participação das crianças e dos pais a criatividade é constante. Com a ajuda da
comunidade e de alguns parceiros, os
catequistas arrecadam alguns itens
para a realização de sorteios no final
de cada live: doces e balas para as
crianças e terços, pizzas, kit beleza, Kit
churrasco, entre outros brindes, para
os pais.
Rosângela lembra ainda que fazer
as lives tem sido uma experiência bem
diferente. Para ela, o papel do coordenador é animar sua equipe, “o sim de
vocês tem que ser mais forte do que
esta pandemia. Os santos da nossa
Igreja também passaram por várias
situações difíceis e, com certeza, eles
tinham vontade de parar. Mas o amor
a Jesus e ao Seu evangelho sempre
falaram mais alto”, incentiva a coordenadora.

Mensagem para
os catequistas
da diocese
“Amados irmãos, força e
coragem! Neste tempo
tão desafiador emana em
nós uma sensibilidade
do cuidado para com
todos e uma abertura a
novos instrumentos para
comunicarmos a Boa Nova
do Senhor. Faço uma
importante exortação: não
se distanciem daqueles que
lhes foram confiados para a
missão da educação da fé.
Deus os abençoe”.
Padre Willian Bento
Animador diocesano da Pastoral
da Iniciação à Vida Cristã

PAR. S. PAULO APÓSTOLO-SBO

Catequistas da Paróquia S. Paulo Apóstolo preparam ambiente para a live

Novo Diretório de Catequese
O Novo Diretório de Catequese foi
apresentado no último dia 25 de junho.
O documento é redigido pelo Conselho
Pontifício para a Promoção da Nova Evangelização (CPPNE).
A seguir, padre Willian Bento comenta
sobre como este novo documento da Igreja pode contribuir com a catequese:
Nos últimos anos, emergiu na Igreja
uma grande preocupação com a Catequese. Ela é, por excelência, a grande mensageira de Jesus Cristo e de sua Boa Nova.
A Catequese deve fazer ecoar no coração
das pessoas e na sociedade esta mensagem de vida e salvação. O Novo Diretório
de Catequese está aí para coroar toda essa
perspectiva. Destaco alguns objetivos que
pretende tratar o novo Diretório:
1) Reitera-se a firme confiança no Espírito
Santo, que está presente e age na Igreja, no
mundo e no coração dos homens. Isto confere ao compromisso catequético uma nota
de alegria, serenidade e responsabilidade;
2) O ato de fé nasce do amor que deseja conhecer cada vez mais o Senhor Jesus,
que vive na Igreja; por esta razão, iniciar os
crentes na vida cristã equivale a introduzi-

-los no encontro vivo com Ele;
3) A Igreja, mistério de comunhão, é animada pelo Espírito e torna-se fecunda para
gerar para uma vida nova. Com este olhar
de fé, reafirma-se o papel da comunidade
cristã enquanto lugar natural, onde se gera
e amadurece a vida cristã;
4) O processo da evangelização, incluindo a catequese, é, antes de tudo, uma
ação espiritual. Isto exige que os catequistas sejam verdadeiros “evangelizadores
com Espírito” e fiéis colaboradores dos
pastores;
5) Reconhece-se o papel fundamental dos batizados. Na sua dignidade de
filhos de Deus, todos os crentes são sujeitos ativos da proposta catequética,
não receptores passivos ou destinatários
de um serviço.Por esta razão, são chamados a tornarem-se autênticos discípulos
missionários;
6) Viver o mistério da fé, em termos de
relação com o Senhor, tem implicações
para o anúncio do Evangelho. Com efeito, requer a superação de todas as contraposições entre conteúdo e método,
entre fé e vida.
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SANTA

Para ler o Evangelho
de São João – 1ª parte

13 de agosto: Igreja
celebra Santa Dulce
dos Pobres

Pe. Demetrius dos Santos Silva
Biblista e docente do Curso
Diocesano de Teologia
pe_demetrius@icloud.com

O evangelho de João é bem diferente dos três primeiros evangelhos. Cada
evangelho tem seu jeito próprio e João
apresenta vários aspectos exclusivos:
longos discursos em vez de parábolas;
sete sinais em vez de muitos milagres.
Enquanto os milagres mostravam o reinar de Deus, os sinais em João revelam
a glória de Deus. Os sinóticos descrevem apenas uma viagem de Jesus a
Jerusalém, concentrando seu ministério principalmente na Galileia, enquanto
João fala de três páscoas nas quais Jesus participou em Jerusalém, atuando
fortemente na Judeia.
A tradição atribui a autoria do Quarto
Evangelho ao apóstolo João, embora o
mesmo evangelho não nos dê o nome do
escritor, ele nos mostra que pelo menos
ele deve ter sido um companheiro íntimo
de Jesus: “o discípulo a quem Jesus amava”. A mesma tradição fala da Ásia Menor
e de Éfeso como locais de origem deste
evangelho, por volta dos anos 90 d.C.
O Quarto Evangelho contém as expressões “Eu sou”, nas quais Jesus
revela sua divindade. Em Mt, Mc e Lc
ouvimos os discursos de Jesus sobre
o futuro, mas em João a ênfase está na
decisão que cai no aqui e agora, de acordo com a posição que cada um assume
diante de Jesus.
Encontramos o objetivo do Evangelho
em Jo 20,31: “Mas estes (sinais) foram es-

critos para que vocês creiam que Jesus é
o Cristo, o Filho de Deus e, crendo, tenham
vida em seu nome”, o que significa um
chamamento para o seguimento de Jesus, o vivente. Assim, quem crê em Jesus
Cristo se torna possuidor da vida eterna,
ou seja, participa da mesma vida de Deus
que é comunicada pela união com Jesus,
de maneira semelhante à forma como os
ramos estão unidos à videira (Jo 15,1-8).
Manifestar a vida é o propósito da revelação de Deus: “Deus amou tanto o mundo
que deu o seu Filho unigênito, para que
todo aquele que nele crê não pereça, mas
tenha a vida eterna” (Jo 3,16). A vida que
os discípulos e discípulas têm: “Quem crê
no Filho tem a vida eterna” (Jo 3,36)– também é garantia da Ressurreição: “Esta é a
vontade de meu Pai: Todo aquele que vê
o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu
o ressuscitarei no último dia ” (Jo 6,40).
A vida eterna consiste no conhecimento do Pai e do Filho, na fé: “Esta é a
vida e terna: que te conheçam, o único
Deus verdadeiro, e Jesus Cristo, a quem
enviaste” (Jo 17,3). E esse conhecimento
é ao mesmo tempo participação no amor
entre o Pai e o Filho: “Eu os fiz conhecer
o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim
de que o amor que tens por mim esteja
neles, e eu neles esteja” (Jo 17,26). A fé
que comunica a vida eterna ao homem
está, portanto, inseparavelmente ligada
ao amor, pois consiste precisamente em
entrar no relacionamento de amor entre
o Pai e o Filho: “Como o Pai me amou,
eu também lhes amei. Fiquem no meu
amor” (Jo 15,9). Por isso, também deve
se manifestar no amor fraterno, o único
mandamento que Jesus dá no evangelho, no qual ele se coloca como modelo
(Jo 15,9-12).
Para uma melhor leitura, dividimos o
Quarto Evangelho da seguinte forma:
1) Prólogo: 1,1-18
2) Livro dos sinais: 1,19 – 12,50
3) Livro da Glória: 13,1 – 20,31
4) Epílogo: 21,1-25
O Quarto Evangelho foi gestado em
comunidades muito vivas que desenvolveram uma verdadeira escola espiritual
que veremos na segunda parte. Paz e
bem a todos.

Na fragilidade do corpo, a grandeza da alma

N

o próximo dia 13 de agosto,
a Igreja celebra Santa Dulce
dos Pobres. Sua festa litúrgica remete ao fato de que nesta data,
em 1933, Maria Rita de Sousa Brito
Lopes Pontes fez sua profissão de fé
e votos perpétuos, tomando o hábito
de freira na Congregação das Irmãs
Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, e recebendo
o nome de Irmã Dulce, em homenagem à sua mãe.
Irmã Dulce, conhecida como
“Anjo Bom da Bahia”, foi canonizada
pelo Papa Francisco no dia 13 de outubro de 2019 e passou a se chamar
Santa Dulce dos Pobres. Ela é a primeira santa nascida no Brasil.
Com seu amor incondicional ao
próximo, principalmente aos mais
necessitados, sua vida foi pautada
pela caridade, persistência e fé. Ela
dizia: “O importante é fazer a caridade, não falar de caridade. Compre-

ender o trabalho em favor dos necessitados como missão escolhida
por Deus”.
Por isso, a Campanha da Fraternidade deste ano “Fraternidade e vida:
dom e compromisso” tem inspiração
no exemplo de caridade de Santa
Dulce dos Pobres. Sua caminhada
foi uma trajetória de humildade e
compaixão que serve de exemplo
de como tratar e lutar pelo próximo.
A oração oficial de Santa Dulce
dos Pobres (texto abaixo) é de 2011,
quando foi beatificada. Elaborada
por Dom Geraldo Majella, na época
arcebispo de Salvador e Primaz do
Brasil, sofreu pequenas adaptações
devido à canonização.
Oremos à Santa Dulce dos Pobres
para que nos ajude na solidariedade
aos irmãos mais pobres, principalmente nesta época de pandemia em
que o índice de pobreza dos países
tem aumentado.

Oração de Santa Dulce dos Pobres
Senhor nosso Deus,
lembrados de vossa filha,
a santa Dulce dos Pobres,
cujo coração ardia de amor por vós e pelos irmãos,
particularmente os pobres e excluídos,
nós vos pedimos:
dai-nos idêntico amor pelos necessitados;
renovai nossa fé e nossa esperança
e concedei-nos, a exemplo desta vossa filha,
viver como irmãos,
buscando diariamente a santidade,
para sermos autênticos discípulos missionários
de vosso filho Jesus.
Amém.
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INICIAÇÃO À VIDA CRISTÃ

Luz que nos leva a discernir como Igreja

Diácono Florivaldo Bertoletti
Coordenador Diocesano da Pastoral
da Iniciação à Vida Cristã
diaconoflori@yahoo.com.br

Este terceiro capítulo é o
coração do documento 107.
Trata das urgências pastorais, ligadas à Iniciação para
a Vida Cristã, de inspiração
catecumenal, assim detalhada: mergulho pessoal no
mistério de Deus, mergulho
no mistério e ministério de
Cristo, dimensões teológicas

da Iniciação à Vida Cristã. O
Documento ressalta a Igreja
como uma comunidade querigmática e missionária e a reforça como uma comunidade
mistagógica e materna. A vivência cristã é fruto da iniciação. Traz como a Igreja pretende implantar a Iniciação.
A Igreja, “comunidade de comunidades”, é quem realiza a
Iniciação à Vida Cristã. Temos
que amar a Igreja como ela é
e não como gostaríamos que
ela fosse. Um itinerário significa uma caminhada, no qual é
necessário um mergulho pessoal na fé. Nas urgências da
Igreja com relação à evangelização, hoje, devemos iniciar
um diálogo com toda a sociedade sobre: Igreja como Casa
de Iniciação à vida cristã, em
estado permanente de Missão, Animação Bíblica (nunca
começar reunião de trabalho

sem a luz da Palavra de Deus),
Formação de Comunidades e
Valorização da Vida.
É muito importante a utilização de temas que sejam
atraentes, aprender com o catequizando, cada um deve se
sentir pessoalmente envolvido, buscar o uso de símbolos,
valorizar os ritos, mergulhar
no mistério pascal de Jesus,
participar de formação continuada, vivificar a relação filial
com Deus que nos faz novas
criaturas. Testemunhar com
vida de oração que Cristo é
o Centro, anunciando-O com
linguagem adequada. Promover a inserção, tendo Maria
como modelo de mãe.
As etapas devem ser trazidas no Quadro Geral e
uma explicação quanto ao
uso do RICA (Ritual de Iniciação Cristã de Adultos),
no que for pertinente (como

inspiração). É necessário
um aprofundamento após
a recepção do sacramento:
introdução aos Mistérios de
Deus, aprender e viver os
gestos. Não só falar da fé,
mas viver a fé, experimentar
Deus, além das aparências
(Tempo da Mistagogia).
É preciso superar a divisão
entre a Catequese e a Liturgia.
É Deus trabalhando na gente,
salvando, purificando, libertando do mal. Nós trabalhando para que Deus trabalhe
em nós, colocando no centro
a Eucaristia. Em tudo procurar
a coerência de vida. O catequista precisa ser exemplo de
vida cristã.
Na sequência, o capítulo
descreve o processo de inspiração exposto no RICA e
faz uma reflexão sobre os sacramentos da Iniciação à Vida
Cristã. E conclui, afirmando

que a vivência cristã é fruto
da iniciação.
A Iniciação à Vida Cristã é
uma urgência que precisa ser
assumida com decisão, coragem e criatividade. Ela renova
a vida comunitária e desperta
seu caráter missionário. Isso
requer novas atitudes evangelizadoras e pastorais. Não
se trata, porém, de uma pastoral a mais, mas, sim, de um
eixo central e unificador de
toda ação evangelizadora e
pastoral. Tem como OBJETIVO a formação inicial e, ao
mesmo tempo, permanente
do discípulo missionário de
Jesus Cristo.
Maria Santíssima, mãe e modelo de catequista, ajude-nos
a mergulhar no ministério e
mistério pascal de Cristo, para
discernir e viver a plenitude de
uma fé transformadora na Igreja e na Sociedade!

Olá, amiguinho e amiguinha, tudo bem?
Em agosto celebramos o mês das vocações.
Cada domingo é reservado para a reflexão
sobre uma determinada vocação.
1º Domingo - 2 de agosto: celebramos a Vocação dos
Ministros Ordenados (bispos, padres e diáconos);
2º Domingo - 9 de agosto: celebramos a Vocação
da Vida em Família (em sintonia com a Semana
Nacional da Família);
3º Domingo - 16 de agosto: celebramos a Vocação
da Vida Consagrada (religiosas, religiosos, leigas
e leigos consagrados);
4º Domingo - 23 de agosto: celebramos a
Vocação dos Ministros Não Ordenados (todos os
cristãos leigos e leigas).
Último Domingo - 30 de agosto: Dia Nacional
do Catequista

Fonte: catequesecomcriancas.blogspot.com.br
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“Por que, em I Sm 15,3 Deus mandou Saul matar o povo
e os animais? Não consigo ver um Deus assim!”
(Ester Amstaldem Menegatti, 68 anos, Piracicaba)

Padre Danilo Rubia Soares
Reitor do Seminário Propedêutico
Imaculada Conceição
Diocese de Piracicaba

Para responder a indagação,
primeiramente, devemos ter
uma clareza de que, realmente, não temos um Deus punitivo, vingativo, propagador da
violência e da morte, mas um
Deus justo e misericordioso. Já
no Pentateuco, Deus demonstra o seu amor ‘ahavah’ ()הבהא
por Abraão (Cf. Gn 26,24), pelo
povo de Israel (Cf. Ex 15,13;
18,18; Lv 26; 45).
Embora encontremos essa
perspectiva do amor de Deus,
também encontramos textos,
em que Deus combate o povo
inimigo, mergulha os egípcios
no mar vermelho, afoga os ímpios em meio ao dilúvio, entre
outros textos encontrados sobre mortes e violência. Daí, a
indagação: como podemos
considerar, a partir da pessoa
de Jesus, o amor aos irmãos e
aos inimigos? (cf. Mt 5,43-48;
Lc 6,27-28.32-36) Como podemos entender a lei do decálogo que diz: ‘não matarás’?
Como podemos compreender
esse Deus que é amor?
Para explicar, precisamos
ler os textos de maneira não
fundamentalista, pois este não
é o meio pelo qual nós, cristãos católicos, interpretamos a

Palavra de Deus. Também não
podemos retirar esses textos
da nossa reflexão cristã, pois
toda a Escritura revela a Verdade. Já no início do cristianismo, um herege chamado Marcião (85-160) reivindicava a
retirada desses textos ‘contraditórios’, sobretudo o Antigo
Testamento inteiro, alegando
que os cristãos não cultuavam
‘esse Deus” do Antigo Testamento, mas somente o Deus
do Novo Testamento, revelado em Cristo Jesus.
O contexto, em que se encontra o texto questionado,
refere-se ao primeiro Livro de
Samuel. O profeta Samuel, escolhido por Deus, unge o primeiro rei de Israel, Saul. A missão do Rei de Israel é governar
o povo de Israel na ‘fidelidade
às promessas de Deus’. Saul,
como primeiro rei, tinha que
proteger Israel da opressão
dos povos vizinhos da época,
entre eles, os amalecitas (ou
amalequitas), que eram povos seminômades que viviam
sob diversos cultos pagãos.
Saul, neste relato bíblico, comete um erro: não ouve a voz
de Deus sobre o pedido de
derrotar e exterminar todos os
amalecitas, ele conserva a vida
de Agag, o chefe dos amalecitas (cf. I Sm 15,9), bem como
“todos os seus animais”. Saul
foi desobediente, deixando-se interessar pelos ‘bens’ dos
amalecitas. Por isso, Deus se
‘arrepende’ de ter ungido Saul
como rei de Israel e pede que
Samuel encontre um novo Rei
de Israel, que será Davi.
Para interpretarmos esse
relato, precisamos entender o
que existe em relação ao desenvolvimento da história da
monarquia de Israel, que é a

‘obediência e a fidelidade’ à
aliança com Deus. O segundo
ponto a considerar é que, para
interpretarmos a palavra, precisamos pensar sob a perspectiva da unidade dos “testamentos” inteiros. É preciso ter uma
posição inteiramente cristológica de toda a palavra de Deus,
como afirma a Const. Dogm.
Dei Verbum, 16.
A partir do conceito de
Santo Irineu de Lião (Séc. II)
sobre a ‘recapitulação de Jesus’, podemos dizer que em
paralelo com o texto de Samuel, Jesus também veio ao
mundo para destruir definitivamente o que é mal, o que
é opressivo, o que é idolátrico. Jesus, o novo “ungido”,

o Cristo, veio não para conservar o que é mal, mas para
bani-lo de nossas vidas.
A partir da visão agostiniana,
os textos devem ser entendidos em sentidos ‘figurados’ e
contextuais. Podemos então
nos indagar: Será que ainda
não existe a opressão dos amalecitas que precisam ser ‘exterminadas’? O que devemos
exterminar? A idolatria, o erro,
o pecado, a injustiça?... Deus
continua querendo exterminar
o que é mal, não a pessoa, mas
o mal que existe no mundo. Por
isso, assim como em Samuel,
podemos dizer, à luz da fé, que
do mesmo modo que Samuel
advertia Saul, não podemos
compactuar com as idolatrias

Dízimo é ato de
amor a Deus e ao
próximo. Não é taxa
nem mensalidade;
não é imposição
nem obrigação.
Transporte de Passageiros e Turismo

Contato:
(19) 3425.0030 | 3425.0409
www.viacaostenico.com.br
viacaostenico@uol.com.br
Rua Santa Olímpia, 239 | Bairro Santa Olímpia
Piracicaba-SP

do pecado e do erro, nem querer conservar para nós mesmos
‘valores’ não cristãos.
É fato que existem pensamentos defectíveis nos textos
veterotestamentários, como
assinala a Const. Dogm. Dei
Verbum (cf. nº 15). No entanto, Deus quer que todos nós,
ungidos no Ungido, possamos
eliminar o que é mal, o que é
idolátrico e opressivo.
Queremos visualizar essa
‘pedagogia’ de Deus, que, na
sua graça, deseja a Salvação
de todos, assimilada no rosto
de Jesus Cristo Nosso Senhor,
o rosto misericordioso e amoroso. A partir de Jesus, realmente
não enxergamos a morte, mas
a Vida plena para todos!
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DÍZIMO

A dimensão religiosa do dízimo como questão
de fé, partilha generosa, ato livre e consciente
Padre Celso de Jesus Ribeiro é o mais novo articulista do “EM FOCO”. A partir desta edição, ele trará reflexões sobre o “Dízimo”

Pe. Celso de Jesus Ribeiro

Animador Diocesano da Pastoral do Dízimo
cj.ribeiro1@gmail.com

Muitos de nós expressamos nossa alegria em sermos
católicos, nosso amor a Cristo e à sua Igreja, através do
vestuário (bonés, camisas ou
camisetas com mensagens

de fé, imagens de Jesus e
dos santos...) ou objetos religiosos (terços, correntinhas,
cruz, velas, imagens). Isso é
muito bom e salutar, mas são
gestos externos e a fé é dom
de Deus semeado em nosso
interior.
Neste sentido, eu não posso afirmar que sou “100% católico” ou “100% Jesus”, frases que vemos muitas vezes
estampadas em camisetas, se
não estou 100% comprometido com minha fé, na qual está
inserido meu amor a Deus e à
Sua e minha Igreja.
Ser uma pessoa de fé, que
expressa seu amor a Deus e
à Igreja da qual faz parte, é
também ser um dizimista fiel e
comprometido. Eu não posso

amar Jesus e a Instituição que
Ele me deixou para se fazer
presente no mundo, se o meu
amor é parcial, ou seja, se eu
discordo do dízimo ou não
contribuo regularmente com
ele na minha paróquia. Ser
100% católico ou 100% Jesus é amar a sua Igreja como
um todo e o dízimo é uma
das formas de expressar esse
amor a Deus, em reconhecimento à vida que Ele me deu
e mantém, em louvor a Ele e
em sinal de pertença a minha
comunidade de fé que é a Paróquia da qual participo.
A partir do momento em
que eu me comprometo com
Jesus a contribuir, regularmente, com o dízimo, entra a
questão da generosidade, ou

seja, do tamanho da minha fé
e do meu amor por Ele: quanto
mais amor e fé, mais generoso
eu sou. Muitas pessoas têm o
bolso pequeno, mas um coração enorme e, ao contrário,
muitos têm o bolso grande,
mas um coração minúsculo.
O dízimo é um ato livre e
consciente e não está condicionado a uma troca de
favores. Jesus não aceita
barganhas! Não posso contribuir com o dízimo, esperando
retribuição em forma de bênçãos de saúde e prosperidade, mas na gratuidade. Tudo
o que tenho vem de Deus, é o
que nos ensina São Paulo em
sua carta aos Coríntios: “Que
possuís que não tenhais recebido?” (1 Cor 4,7).

Jesus sentiu compaixão
do povo que estava com
fome e realizou o milagre da
partilha (multiplicação dos
pães) duas vezes, no Evangelho de Mateus (14,13-21
e 15,29-39) e no Evangelho
de Marcos (6,34-44 e 8,1-9).
Com esse milagre Jesus nos
ensina que partilhar é dar
o que o outro precisa, e dar
com amor, na confiança de
que nada daquilo que ofereço vai me fazer falta.
Desta forma, com o dízimo colaboro com a minha
paróquia na construção de
uma comunidade de amor
a serviço do Reino de Deus,
na certeza de que este gesto
torna-se, para mim, uma fonte de bênçãos.
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Ser Igreja pobre para os pobres

Pe. Kleber Fernandes Danelon
Mestre em Liturgia pela PUSC,
em Roma, e Coordenador
Diocesano de Pastoral
kleberdanelon@gmail.com

A evangélica opção preferencial
pelos
pobres
(EOPP), “implícita na fé cristológica naquele Deus que
se fez pobre por nós, para
nos enriquecer com a sua pobreza” (Bento XVI, “Discurso
Inaugural de Aparecida”, 3), é
apresentada no objetivo geral
das Diretrizes Gerais da Ação
Evangelizadora da Igreja no
Brasil 2019-2023 (CNBB, doc.
109), publicado pelo episco-

pado brasileiro, durante a 57ª
Assembleia Geral da CNBB,
em 06 de maio de 2019.
Os pobres sempre estiveram no coração de Jesus e
na missão da Igreja (cfr. Lc
4,18-19). A EOPP, no entanto,
nunca foi exclusiva nem excludente (DAp, 392), pois “o
Evangelho fala de amor aos
pobres, mas não de ódio aos
ricos (...) Deus quer salvar os
ricos de sua riqueza” (Frei Raniero Cantalamessa). Sobre
isso, assim diz o Papa Francisco: “O Papa ama a todos,
ricos e pobres, mas tem a obrigação, em nome de Cristo, de
lembrar que os ricos devem
ajudar os pobres, respeitá-los
e promovê-los. Exorto-vos a
uma solidariedade desinteressada e a um regresso da economia e das finanças a uma
ética propícia ao ser humano”
(EG, 58).”
A EOPP, própria da fé no
Evangelho, foi reafirmada na
história da Igreja pelo seu ma-

Loja
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gistério em Medellin, Puebla,
Santo Domingo e Aparecida,
particularmente nas diretrizes
da CNBB e nos pontificados
de São João XXIII, São Paulo
VI, São João Paulo II, Bento
XVI e Francisco. Ela implica
compreender que:
a) “Na base do amor pela
pobreza e pelos pobres, ou
está o amor por Cristo, ou os
pobres serão, de um modo ou
de outro, instrumentalizados,
e a pobreza se tornará facilmente um polêmico fato contra a Igreja ou uma ostentação
de maior perfeição em relação
a outros na Igreja” (Frei Raniero Cantalamessa, “Apaixonado por Cristo: o segredo de
Francisco de Assis”, p. 22);
b) “Os pobres são os
destinatários privilegiados
do Evangelho” (Bento XVI,
11.05.2007). Não podemos
privar os pobres do direito
de receberem o anúncio da
Boa Nova;
c) “Contemplar o Cristo

sofredor na pessoa dos pobres significa comprometer-se com todos os que sofrem,
buscando compreender as
causas de seus flagelos, especialmente as que os jogam na
exclusão” (DGAE 2019-2023,
nº 110). “Não devemos culpar
a Deus pela miséria do mundo, mas a nós mesmos. Um
dia, vendo uma menina que
tremia de frio e chorava de
fome, um homem foi tomado
de revolta e gritou: ‘Ó Deus,
onde estás? Por que não fazes
nada por esta criatura inocente?’. E uma voz interior lhe respondeu: ‘É claro que fiz algo.
Eu te fiz’! E ele compreendeu
no mesmo instante” (Frei Raniero Cantalamessa, “Apaixonado por Cristo: o segredo de
Francisco de Assis”, p. 101).
d) Ser Igreja pobre é “superar as ambições, o consumismo e a insensibilidade diante
do sofrimento” e assumir posturas de uma “vida simples,
austera, livre do consumismo

e solidária, capaz da partilha
de bens” (cfr. DGAE 20192023, nº 108).
A evangélica opção preferencial pelos pobres, na Diocese de Piracicaba, é realizada especialmente na atuação
do seu clero, religiosos(as) e
cristãos leigos e leigas que
atuam, pessoal e comunitariamente, nas paróquias e
pastorais, movimentos e associações das equipes da
“Comissão Caridade, Justiça e Paz”, a saber: Pastoral
Afro-Brasileira, Pastoral Carcerária, Pastoral da Criança,
Pastoral da Pessoa Idosa,
Pastoral da Saúde, Pastoral
da Sobriedade, Pastoral do
Menor, Pastoral da Mobilidade Humana – Migrantes, Pastoral do Serviço da Caridade
– PASCA, Sociedade São Vicente de Paulo – Vicentinos,
Fraternidade Cristã de Pessoas com Deficiência – FCD e
Núcleo Diocesano “Laudado
Si’” (Ecologia).
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“Em tudo dai graças a Deus” (1Ts 5,18a)

A

presentamos a vocês o
Diácono Robson Natis,
natural da cidade de Rio
Claro e futuro sacerdote da Diocese de Piracicaba. Foi ordenado diácono no dia 12 de janeiro
de 2020 e, agora, no próximo dia
9 de agosto será ordenado presbítero da Diocese de Piracicaba.
Em Foco - Diácono Robson,
conte-nos um pouco de sua
família, onde nasceu e quem
foram seus pais?
Diácono Robson - Sou natural da cidade de Rio Claro, pertencente a esta Diocese de Piracicaba. Nasci aos 16 de abril de 1981
e fui batizado aos 16 de agosto
do mesmo ano. Meus pais são
Luis Natis e Sueli Fátima de Godoy Natis, ambos já falecidos.
Não tenho irmãos.
Como se deu o chamado de
Deus em sua vida? Conte-nos
de sua vocação.
Minha caminhada vocacional
começou em minha infância.
No período em que eu era adolescente, ingressei no grupo de
acólitos de duas paróquias de
Rio Claro, paróquia Bom Jesus
e paróquia São João Batista, ambas vizinhas. Não demorou muito
para eu começar a sentir grande
amor pelo serviço à comunidade
e ao altar. Também criei grande
admiração pelos presbíteros e
comecei a ter a vontade de me
tornar um. Aos treze anos ingres-

sei no aspirantado Salesiano, em
Pindamonhangaba, permanecendo por dois anos.
Após esse período vocacional com os Salesianos, sabendo que o senhor é formado
em Direito, como se deu esse
ciclo em sua vida?
Após esse período, apesar de
ter aparentemente deixado a caminhada vocacional, sempre tive
latente o desejo de retomá-la, embora apresentasse grande relutância. Acredito que o longo período que permaneci afastado me
serviu para amadurecer e repensar diversos aspectos de minha
vida. Após alguns anos do término do ensino médio, ingressei no
curso de Direito da Unimep, no
Campus de Piracicaba. Durante
o período que cursei a faculdade
de Direito, também retomei com
muita vontade a participação na
comunidade paroquial, dessa
vez na paróquia Santa Cruz e São
Dimas, em Piracicaba, pois nesse
período eu estava residindo em
seu território. Percebi que o desejo de servir a Igreja e de me tornar
um presbítero não havia desaparecido com o passar dos anos e
que eu deveria me dar a chance
de experimentar novamente a
caminhada vocacional.
Após essa pausa, decidiu
entrar novamente para o seminário e retomar seu caminho vocacional. Como foi en-

trar para seminário Diocesano
de Piracicaba, depois de tanto
tempo?
Ingressei no seminário diocesano de Piracicaba com mais
de trinta anos, porém não considero a minha vocação como
uma “vocação tardia”, mas vejo,
talvez, uma “coragem tardia” de
realmente assumir um projeto de
vida que exige renúncias e, para
ser realmente bem desenvolvido, um amor incondicional pela
missão que nos é proposta. O
seminário é um período em que
o candidato deve estar disposto
a se deixar conduzir por um processo, no qual as qualidades devem ser trabalhadas em favor do
futuro ministério, mas também
deve estar disposto a modificar
hábitos que, vindos com a própria pessoa, como é natural em
todos, talvez não sejam convenientes ao futuro presbítero. Esse
processo em que nos deixamos
“melhorar”, às vezes, pode ser
um pouco desgastante, principalmente quando já passamos
dos trinta anos. Mas tudo vale a
pena para quem ama a missão
que quer abraçar.
Você tem um lema para sua
ordenação presbiteral. Qual
o porquê da escolha deste
lema?
Como já disse, alguns fatos e
acontecimentos na vida das pessoas podem ser bastante desgastantes, e comigo não foi dife-

rente. Tive que enfrentar alguns
desafios que, em algum momento, quase me fizeram desistir do
trajeto vocacional. Dois fatos
também me marcaram demais:
o falecimento de meu pai e, não
muito tempo depois, também o
falecimento de minha mãe.
Após a perda de minha mãe,
esta era a frase que mais me vinha
à mente: “Em tudo dai graças a
Deus” (1Ts 5,18a). Fazer ação de
graças a Deus, mesmo nos desafios, significa viver “Eucaristicamente”, pois Eucaristia também
é ação de graças. Quem perde
a capacidade de dar graças vive
uma vida egoísta, amargurada,
fechada nos seus próprios problemas, como se apenas eles, os
problemas, existissem. Acredito
que escolher um lema, principalmente o de ordenação, é querer
ter a vida toda lembrando de algo,
enquanto propósito de vida.
Como está sendo a expectativa para este momento de
ordenação, principalmente,
porque estamos num contexto de pandemia há cinco meses e a sua ordenação será a
primeira de nossa diocese a
ser transmitida ao vivo?
A ordenação não vai ocorrer
do jeito que eu desejava que fosse. Mesmo sendo transmitida, ao
vivo, pessoas queridas que marcaram a minha história e a minha
trajetória vocacional talvez não
possam participar. Terei também
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algumas restrições no rito. O que
me consola é acreditar que, após
a ordenação, se Deus me permitir, terei tempo para celebrar com
todos e dividir esta alegria, principalmente ao realizar os sacramentos e viver a palavra de Deus
em minha vida, em favor do povo
de Deus. Após o rito, o sacramento da ordem no ministério presbiteral perdura a vida toda. Já tenho
a graça de viver o sacramento da
ordem no ministério diaconal,
pois ganhei um tempo extra, visto
que a data original para a ordenação seria 3 de maio. Então, não foi
perdido. Fiz uma ótima experiência e incentivo aos irmãos que estão se preparando para o diaconato permanente a querer viver,
com intensidade, esta missão
de servir. Também aos diáconos
de nossa diocese, digo que vale
a pena o amor a esse ministério.
Tenho a certeza de que o presbiterado me apresentará outros
desafios e o primeiro já encontrei
antes da ordenação, por causa
da pandemia.

