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EMFOCO

EDITORIAL

REFLEXÃO TEOLÓGICO-PASTORAL

Hoje Surgiu a Luz do Mundo: 
O Senhor Nasceu para Nós!

Vem, Senhor Jesus!

A 
Igreja renova, com o tempo do advento, a 
expectativa da vinda gloriosa de Jesus e se 
reveste de renovada esperança.

Na abertura desse tempo do advento, o Papa Francisco 
acaba de nos presentear com a sua Carta Apostólica “Ad-
mirável Sinal” sobre o presépio, na qual narra o amor de 
Deus que se fez menino para nos dizer o quão próximo Ele 
está de cada ser humano.

Nessas próximas semanas do advento, nos preparamos 
para a grande festa do nascimento do Salvador, “o Deus 
que se fez homem e habitou entre nós”. Como nos recorda 
o Santo Padre em sua Carta Apostólica, a inspiração de se 
ter um presépio montado em nossas casas e em tantos ou-
tros ambientes de convívio nada mais é do que imaginação 
criativa do ser humano: “Armar o Presépio em nossas casas 
ajuda-nos a reviver a história sucedida em Belém”.

Este gesto São Francisco de Assis realizou pela primeira 
vez no Natal de 1223, na cidade de Greccio, Itália, quando 
deu origem a essa tradição familiar de representar o nasci-
mento do Menino Deus em Belém.

Naquele natal franciscano, unidos em torno do presé-
pio, na noite de Natal, todos ficaram revestidos de inefável 
alegria. Também nós, hoje, precisamos nos deixar alcançar 
por esta mesma alegria, para redescobrirmos, na simplici-
dade de nossos presépios, a alegria de sermos amados por 
um Deus que se fez homem para estar próximo de cada ser 
humano.

Feliz e Santo Natal a você leitor deste jornal diocesano, e 
que 2020 seja ainda mais abençoado por Deus.

Dom Fernando Mason (OFMCov)
Bispo Diocesano de Piracicaba

O mundo estava mer-
gulhado em uma 
grande escuridão, 

as guerras suplantavam a 
paz, a justiça e a concórdia 
eram coisas do passado, 
a verdadeira religião tinha 
seus dias contados. Assim, 
aparentemente todas as 
possibilidades haviam se 
esgotado. O desânimo e o 
desespero pairavam sobre 
os reinos de Israel e Judá. 
A vida do povo estava in-
suportável. Porém, do co-
ração de Isaías, o profeta 
da esperança, surge uma 
grande notícia, um alento 
rapidamente se espalha: o 
vigor de Deus está presen-
te no nascimento de uma 
pequenina e frágil criança, 
“pois um menino nos nas-
ceu, um filho nos foi dado, 
ele recebeu o poder sobre 
seus ombros, e lhe foi dado 
este nome: Conselheiro 
maravilhoso, Deus forte, 
Pai eterno e Príncipe da paz 
e reinaria no trono de Davi 
sobre o mundo purificado” 
(Is 9,6).

A esse povo que cami-
nha nas trevas, o profeta 
anuncia a Luz da Salva-
ção, trazida por um meni-
no. Assim, estamos diante 
de uma profecia vetero-
-testamentária. O profeta 
vislumbra para o futuro a 
coroação de um novo rei. 
Nela renasce a esperança, 
pois na realeza do menino 
e nos seus ombros des-
cansam as atribuições de 
um novo governante. Esse 
nome estranho aos nossos 
ouvidos traz a prática do 
novo rei, será mais sábio 

A Cúria Diocesana estará em recesso no peíodo de 24 de 
dezembro de 2019 a 1 de janeiro de 2020, retornando o 

atendimento em 2 de janeiro de 2020, às 8h. 
Agradecemos aos leitores que acompanharam nosso trabalho 

em 2019. Informamos que não haverá edição em janeiro de 2020.  

Acompanhe as noticias da Igreja no site 
www.diocesedepiracicaba.org.br 

 
Feliz e Santo Natal e um Ano Novo repleto de Paz!

que Salomão, será mais forte 
que Davi e terá uma lideran-
ça que superará a de Moisés.

O primeiro título, Conse-
lheiro Maravilhoso, não é um 
elogio geral, mas é a desig-
nação de uma pessoa capaz 
de estabelecer planos con-
forme a vontade do Senhor, 
planos que podem produzir 
obras de salvação. Conse-
lheiro não designa um cargo, 
mas uma função que o pró-
prio rei pode e deve exercer. 
O segundo, Deus Forte, é 
uma aplicação relacionada 
ao Messias, vencedor de to-
dos os males. O terceiro, Pai 
Eterno, designa que o seu 
reinado será perene e du-
radouro. O quarto, Príncipe 
da Paz, designa um estado 
de ânimo oposto à angústia 
ou ainda à aliança definitiva 
com o Senhor.

Para os cristãos, a profe-
cia de Isaías encontra plena 
realização no natal de Je-
sus, pois assim está escrito 
no evangelho de são Lucas: 
“José subiu de Nazaré, cida-
de da Galiléia, à cidade de 
Davi, na Judéia, chamada 
Belém. Estando eles aí, cum-
priu-se a hora do parto, e deu 
à luz o seu filho primogênito. 
Envolveu-o em panos e o dei-
tou numa manjedoura. Havia 
naquela região uns pastores. 
O anjo do Senhor disse: “Não 
temais. Dou-vos uma boa no-
tícia, uma grande alegria para 
todo o povo: Hoje nasceu 
para vós na cidade de Davi o 
Salvador, o Messias e Senhor. 
Isto vos servirá de sinal: En-
contrareis um menino envol-
to em panos e deitado numa 
manjedoura” (Lc 2,4-7).

Sim, o Senhor nasceu para 
nós e vimos a sua glória! No 
prólogo de São João faz-se 
o elogio do Verbo de Deus 
contemplado na eternida-
de, na glória do Pai, antes 
do tempo e na manifestação 
histórica da carne: a Palavra 
já existia, Ela estava voltada 
para Deus “e a Palavra era 
Deus e a Palavra se fez car-
ne e habitou entre nós” (Jo 
1,14). E nós contemplamos 
a sua glória: glória do Filho 
único do Pai, cheio de amor e 
fidelidade. Nele, em Jesus, se 
realiza o maravilhoso encon-
tro que nos dá vida em pleni-
tude. Pois, no momento que 
o Filho assume nossa condi-
ção humana, tornando-se um 
de nós, tornamo-nos eternos.

Na Luz que vence todas 
as trevas – em cada natal 
-  rendo graças a Deus pela 
sua infinita misericórdia; pelo 
Jubileu de Brilhante recente-
mente celebrado na Diocese; 
pela vida, vocação e missão 
dos ministros ordenados; 
dos religiosos e religiosas; 
dos vocacionados e voca-
cionadas; das leigas e leigos 
comprometidos com a ação 
evangelizadora nas comuni-
dades eclesiais e na socie-
dade civil. Agradeço aos mi-
lhares de homens e mulheres 
de boa vontade que fazem 
acontecer a cada dia o Natal 
de Jesus.

Ainda, dirijo-me a todos 
e renovo a grande notícia 
que os anjos deram aos 
pastores de Belém: “Não 
Temais!”(Lc,2,10). Pois, o Se-
nhor estará conosco até o fim.

Um Santo Natal e abenço-
ado Ano Novo.

COMUNICADO
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NATAL

Dê um presente 
ao Menino Jesus: 
#Anuncie-o!

DIRETO DE ROMA

A árvore de Natal e o presépio da 
Praça de São Pedro no Vaticano

Pe. Paulo Sérgio Carlos
Estudante de História da Igreja Pontificia 

Universidade da Santa Cruz, Roma
paulocchristi05@gmail.com

Já se tornou tradição anual, no 
Vaticano, a montagem do presépio 
e da árvore de Natal na Praça de 
São Pedro. É uma doação ao papa 
e aos peregrinos que visitam o Vati-
cano, nessa época, provinda dos fi-
éis e governos locais de regiões da 
Itália e outras nações. Os materiais 
utilizados para a confecção dos 
mesmos são geralmente da região 
dos doadores, trazem aspectos da 
cultura local e retratam diversas re-
alidades enfrentadas por setores da 
população e que são associadas, 
naquele ano, ao mistério do Natal. 

No ano de 2016, as bolas da 
árvore de natal foram confeccio-
nadas por crianças em tratamento 
de câncer, nos vários hospitais de 
Roma. O presépio foi uma doação 
da arquidiocese do governo da 
cidade de Malta. Os personagens 
traziam roupas e instrumentos mu-
sicais típicos da região e chama-
vam a atenção para o drama dos 
imigrantes. Ainda, naquele ano, al-
gumas regiões do centro da Itália 
foram atingidas por um terremoto 
de considerada proporção e, por 
isso, durante a Missa do Galo, um 
guarda e um bombeiro levaram o 
Menino Jesus e o depositaram no 
presépio, representando todos os 
que estiveram envolvidos na assis-
tência às vitimas do terremoto. 

Em 2017, a árvore de Natal de 
28 metros de altura foi doada pela 
Polônia. Os 20 personagens do 
presépio de 80 m2 foram confec-
cionados por monges da região 
de Nápoles e retratavam as “obras 
de misericórdia corporais” como o 
cuidado com os doentes ou o ato 

Em tempos de internet e redes so-
ciais é comum compartilharmos 
o nosso dia a dia, principalmente 

com “posts” de fotografias dos aconte-
cimentos ou lugares onde estamos com 
amigos ou seguidores virtuais e ainda 
aguardarmos, muitas vezes ansiosos, pe-
los “likes” que desejamos receber.

Seguindo este pensamento, um bom 
exemplo é quando nasce um bebê em 
nossa família, na família de um amigo ou 
amiga - filho, sobrinho, primo, neto... É 
bastante comum visitarmos o recém-nas-
cido e tirarmos fotografias, compartilhar-
mos em nossas redes sociais, com lindas 
frases de boas-vindas ao novo membro 
da família, usando alguma hashtag para 
perpetuar o “post”. É bem provável que 
este “post” receba muitos “likes”, compar-
tilhamentos e comentários, pois, normal-
mente, o nascimento de uma criança é 
sempre um momento de grande alegria 
para a família e para os amigos.

No próximo dia 25 de dezembro, ce-
lebraremos o nascimento de um lindo 
bebê. Nós o conhecemos e sabemos o 
seu nome. Há mais de dois mil anos, al-
guns anjos foram incumbidos de anun-
ciar o seu nascimento e aos pastores que 
estavam no campo disseram: “Não te-
mais, eis que vos anuncio uma Boa-Nova 
que será alegria para todo o povo. Hoje 
vos nasceu na cidade de Davi um Salva-

dor, que é o Cristo Senhor. Achareis um 
recém-nascido envolto em faixas e numa 
manjedoura” (Lc 2,10-12). 

Hoje, a nós, cristãos, também é dada 
esta incumbência: anunciar que o Salva-
dor vai chegar. E neste tempo da era di-
gital, das redes sociais surgem algumas 
indagações: Será que neste Natal não 
poderíamos utilizar as redes sociais como 
um espaço para o anúncio do nascimen-
to de Jesus e não apenas para fotos dos 
presentes que, por ventura, vamos dar ou 
receber? Como poderíamos anunciar o 
nascimento de Jesus, em nossa rede so-
cial? Qual hashtag usaríamos para anun-
ciar que Jesus, o Salvador, nasceu?  

Talvez pudéssemos usar, como suges-
tão, algumas dessas hashtag:  #Elenasceu; 
#NasceuJesus; #vem,SenhorJesus; #nas-
ceuJesusSalvador; #nasceuomeninoJe-
sus; #nasceuolibertador; #jesusvive; #nas-
ceuDeusconosco; #nasceuoSalvador;#N
oNatal,eucomemoroJesus #meupresen-
teéJesus;  #Elechegou. Não importa quais 
hashtags usaremos! O importante é anun-
ciar! E assim, como fizeram os anjos na-
quela noite esplendorosa, anunciaremos 
o nascimento de Jesus, o Salvador, porém, 
usando as redes sociais. Este é o momen-
to! Divulgue, anuncie, noticie, compartilhe 
esta grande alegria: “Hoje nasceu para vós 
o Salvador”. Ele espera este presente de 
cada um de nós. #ficaadica.

de alimentar quem tem fome. As bo-
las da árvore de natal foram feitas 
por crianças do “Projeto Contessa 
LenenThun”, uma iniciativa que dá 
assistência às crianças que sofrem 
com algum tipo de doença. As crian-
ças do projeto foram recebidas em 
audiência pelo papa e estavam mui-
to contentes, não só por observarem 
seus trabalhos expostos na Praça de 
São Pedro, mas, principalmente, por 
terem sido acolhidas com muito cari-
nho pelo papa Francisco. 

Já em 2018, foi a região Friuli-Ve-
nezia-Giulia e a Diocese Corcordia- 
Pordenone, que forneceram a árvore 
de Natal. O “Presépio de Areia” foi 
uma doação conjunta entre a cidade 
de Jesolo e o patriarcado de Veneza. 
Construído com 1.300 m3 de areia, 
provindas das praias da Veneza e 
pesando cerca de 700 toneladas, re-
tratava a tradição das “Esculturas em 
Areia” das Dolomitas. Na audiência 
que teve com os doadores do presé-
pio, o papa Francisco lembrou que a 
areia “é um material pobre, remete à 
simplicidade, pequenez e fragilidade 
com que Deus se mostrou, através 
do nascimento de Jesus. Poderia até 
parecer que esta pequenez estives-
se em contradição com a divindade, 
mas, ao invés disso é preciso lembrar 
que a pequenez é sinal de liberdade”. 

Neste ano, a árvore de Natal foi um 
presente da região do “Vêneto” e pro-
vém dos bosques da província de Vi-
cenza. É uma região importante, de 
grande significado histórico e afetivo 
para muitos de nós brasileiros, pois a 
maioria dos imigrantes italianos que vie-
ram para o Brasil, no século XIX, os nos-
sos “nonos e nonas”, eram dessa região.

O papa Francisco incentiva a mon-
tagem de presépios e árvores de 
natal em igrejas, casas e lugares pú-
blicos. Segundo ele, são “símbolos 
que comunicam esperança e amor, 
ajudando a criar o clima natalino e es-
timular a fé no mistério do nascimen-
to do Redentor, que veio à Terra com 
simplicidade e mansidão”.

Lembremos que, além de uma 
bela ornamentação, os presépios e 
árvores de natal estão ligados à es-
perança própria do tempo presente. 
É a nossa vida e história que passam 
a ser iluminadas pela vinda de Cristo, 
que escolheu nascer entre nós. Um 
Feliz e Santo Natal a todos!

PE. ANSELMO MARTINIANO
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aprovados 
2019Novidade

MATRÍCULAS 
ABERTAS

Mini Maternal

UNIDADES:
DOMBOSQUINHO CIDADE ALTA
DOMBOSQUINHO ASSUNÇÃO

FONES:
3417-3222 
3437-3887

(CIDADE ALTA)

(ASSUNÇÃO)

DEZEMBRO

NATALÍCIO
01 - 1963 - Pe. João Quaresma
03 - 1959 - Diácono Angelo Aparecido Zadra
07 - 1972 - Pe. Ademilson Lopes da Silva
10 - 1967 - Pe. Luís Carlos de Siqueira Martins
12 - 1969 - Pe. Mauro Bombo, SDB
12 - 1981 - Pe. Elizio Pereira da Anunciação Filho, CSS
13 - 1951 - Pe. Luiz Carlos Zotarelli
13 - 1990 - Pe. Alcy Maurício da Silva Júnior, SDB
16 - 1973 - Pe. Agnaldo Rogério dos Santos
20 - 1965 - Diácono Márcio Ap. Cardia da Rosa
22 - 1951 - Pe. Luiz de Sousa Lima
25 - 1956 - Diácono Natalino de Jesus Chirelli
26 - 1958 - Pe. Eugenio Pessato

ORDENAÇÃO
01 - 1985 - Pe. Ronan Bellinello Avino
01 - 2001 - Pe. Vanderlei Carlos, CSS
03 - 2000 - Diáconos Gilberto Pessato 
     e Sebastião Virgílio Caritá
03 - 2006 - Frei Gerson da Silva Mercês, OFMCap
04 - 1978 - Pe. Antônio Carlos D’Elboux
04 - 1999 - Padres Marcelo Sales, Alcídio Laurindo Filho   
       e Inácio Cusmano
06 - 2015 - Pe. Marcelo Aparecido Curto
07 - 1997 - Padres José Jorge Teodoro, Jucimar 
    Bitencourt e Marcelo R. Bellato
08 - 1955 - Mons. Jorge Simão Miguel
08 - 1979 - Pe. José Maria Ribeiro dos Santos, SX
08 - 1989 - Pe. Santo Alves Macedo

08 - 1996 - Padres Candido Aparecido Mariano  
    e Reinaldo César Demarchi
08 - 2009 - Pe. Edmilson Rodrigues de Moraes, SDB
08 - 2018 - Pe. Alcy Maurício da Silva Júnior, SDB
09 - 1990 - Mons. Ronaldo Francisco Aguarelli
09 - 2001 - Diáconos Cícero B. Santos, Florivaldo 
     Bertoletti, José Stripolli e Mário Morette
10 - 1989 - Pe. João Quaresma
10 - 1995 - Pe. Claudemir Aparecido da Rocha
10 - 2005 - Pe. Antonio César Maciel Motta
10 - 2005 - Pe. Jiucinei Vandes de Jesus Cambuí, CSS
11 - 1993 - Pe. Paulo Roberto Saraiva de Brito
12 - 1997 - Pe. Genildo Neves dos Reis
13 - 1981 - Pe. Luiz Carlos Zotarelli
13 - 1998 - Padres Agnaldo Rogério dos Santos, João   
     Carlos da Cunha e Ricardo Martins
13 - 2014 - Frei Emerson Aparecido Rodrigues, OFMCap
14 - 1985 - Pe. Eugenio Pessato
14 - 1997 - Pe. Emerson Correr, CSS
14 - 2002 - Pe. Jordélio Siles Ledo, CSS
15 - 1990 - Diácono Délio Evangelista
16 - 1993 - Mons. Victório Tomasi e Pe. André 
     Andrade Brandão
16 - 2001 - Pe. Sebastião Luiz de Souza
16 - 2006 - Pe. Newton José Furtado Pereira, PODP
18 - 1965 - Pe. Daniel Stenico, CSS
18 - 1988 - Pe. Almarinho Vicente Lazzari, PODP
20 - 1981 - Episc. - Dom Aloísio Hilário de Pinho, PODP
20 - 1997 - Pe. Antônio Carlos Ferreira do Prado, SJC
22 - 1979 - Pe. Gilberto Luiz Pierobom, SDB
27 - 2003 - Dom Norberto Cazellotto Junior, OPraem
29 - 2007 - Pe. Fabio Donizetti Golfetti, MPS

JANEIRO

NATALÍCIO
01 - 1949 - Diác. José Roberto Cury Ferreira
03 - 1972 - Pe. Agnaldo Moreira da Silva
04 - 1942 - Diácono Iracides Pinson
14 - 1934 - Dom Aloísio Hilário de Pinho, PODP
15 - 1970 - Pe. Reinaldo César Demarchi
15 - 1977 - Pe. Valmir Vieira Cardoso, CSS
16 - 1972 - Diácono Márcio Adriano dos Santos
20 - 1965 - Pe. Antônio Carlos Ferreira do Prado, SJC
21 - 1945 - Dom Fernando Mason, OFMConv
22 - 1954 - Diácono Diógenes Ribeiro
22 - 1955 - Diácono Osvaldo Francisco Silva
26 - 1956 - Pe. Almarinho Vicente Lazzari, PODP
27 - 1979 - Pe. Paulo Sérgio Carlos
28 - 1971 - Pe. André Luis Peira Ruffino

ORDENAÇÃO
06 - 1957 - Pe. Renato Scano, PODP
06 - 1966 - Mons. José Boteon
06 - 1989 - Mons. Orivaldo Casini
08 - 1984 - Pe. Antonio Garcia Peres Neto, CS
09 - 1966 - Mons. Jamil Nassif Abib
12 - 1991 - Frei Itacir Gasperin, OFMConv
27 - 2001 - Diácono Iracides Pinson
28 - 1995 - Pe. João Carlos Santin, CMF
30 - 1971 - Pe. Danilo José Ravanello, CS
31 - 1987 - Pe. Luiz Carlos Caroni
31 - 1988 - Episc. - Dom Irineu Danelon, SDB

Aniversariantes DEZEMBRO/JANEIRO

COMUNICAÇÃO

Encontro de 
comunicadores 
católicos

Tendo como tema “Comuni-
cação que promove o engaja-
mento” e o lema “Temos dons 
diferentes, conforme a graça 
que nos foi conferida” (Rm 
12,6), ocorreu no domingo, 3 
de novembro, o 7º Encontro 

Diocesano de Comunicado-
res Católicos, promovido pela 
Pascom (Pastoral da Comuni-
cação). O evento contou com a   
participação de 60 comunica-
dores que atuam nas paróquias 
de nossa diocese.

PASCOM DIOCESANA
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Plano é realizado em diversas 
paróquias da diocese
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MISSIONARIEDADE

FORMAÇÃO DOS LEIGOS

Paróquia Maria Estrela da Evangelização sediou 
10º Encontrão de Pequenas Comunidades 

Com a presença de aproxi-
madamente 260 pessoas, 
tendo como tema “Vejam 

como eles se amam” (Tertuliano) 
e lema “Nisso conhecerão todos 
que sois meus discípulos: se ti-
verdes amor uns para com os 
outros” (Jo 13,35), ocorreu, no 
último dia 24 de novembro, o 10º 
Encontrão Diocesano de Peque-
nas Comunidades, na Paróquia 
Maria Estrela da Evangelização, 
que se reuniram no Salão de Fes-
ta da Igreja de Sant’Ana, no bairro 
de Santana, em Piracicaba.

A programação teve início 
às 8h30 com o café da manhã 
e um momento de oração. Em 
seguida, teve início a primeira 
formação com o tema “Comu-
nidades Eclesiais Missionárias, 

Curso Diocesano de Teologia realiza formatura de 161 alunos
Como ocorre todo final de ano, o 

Curso Diocesano de Teologia para 
Leigos promoveu a formatura de 
161 alunos. No dia 29 de novembro, 
115 leigos da cidade Santa Barbara 
d’Oeste concluíram o curso com a 
celebração de missa solene na Pa-
róquia São João Batista. Em 4 de de-
zembro, foi a vez dos 46 alunos que 
estudaram no Centro Diocesano de 
Pastoral, em Piracicaba, receberem 
o certificado de conclusão, durante 
celebração eucarística.

As celebrações, tanto em Santa 
Bárbara d’Oeste quanto em Piracica-
ba, foram presididas pelo diretor do 
Curso Diocesano de Teologia, padre 

Adalton Roberto Demarchi e conce-
lebradas por demais padres que mi-
nistraram aulas no curso e párocos 
dos alunos.   

Criado em 1992, o Curso Dioce-
sano de Teologia oferece formação 
qualificada, a fim de que se possa 
“investigar mais profundamente os 
vários campos das disciplinas sagra-
das, de tal maneira que se consiga 
uma compreensão, cada vez mais 
profunda, da Sagrada Revelação, 
abrindo-se mais plenamente o pa-
trimônio da sabedoria cristã, trans-
mitido pelas gerações passadas, 
promova-se o diálogo com os irmãos 
separados e com os não -cristãos e, 

enfim, dê-se resposta às questões 
nascidas do progresso cultural” (Gra-
vissimum Educationis, 11). 

O Curso Diocesano de Teologia, 
até 2012, era realizado no Seminário 
Seráfico São Fidélis e desde 2013 
está instalado no Centro Diocesano 
de Pastoral, localizado na avenida In-
dependência, 1146, em Piracicaba. O 
curso também ocorre na Região Pas-
toral Santa Bárbara, na Paróquia São 
João Batista, no bairro Mollon. 

MATRÍCULAS: Estão abertas até 
20 de janeiro as matrículas para o Cur-
so Diocesano de Teologia de 2020. Os 
interessados devem procurar a Centro 

Diocesano de Pastoral ou a secretaria 
de sua paróquia e preencher a ficha 
de inscrição. Para o próximo ano são 
oferecidas 150 vagas. A taxa de ins-
crição é de R$ 60,00. O pré-requisito 
para participar do curso é ter concluí-
do o Ensino Médio. As pessoas que já 
iniciaram o curso em anos anteriores 
e queiram retomar a caminhada, po-
dem fazê-lo, mas devem novamente 
fazer a inscrição. Mais informações 
sobre o Curso Diocesano de Teolo-
gia podem ser obtidas na Cúria Dio-
cesana, na avenida Independência, 
1146, bairro Higienópolis, no horário 
das 13h às 17h, ou pelo telefone (19) 
2106-7577, com Sílvia.

segundo as Diretrizes Gerais da 
Ação Evangelizadora da Igreja no 
Brasil (2019-2023)”, desenvolvida 
pelo Coordenador Diocesano de 
Pastoral, padre Kleber Fernandes 
Danelon. Em seguida, padre Apa-
recido Barbosa abordou o tema 
“Comunidade, lugar do amor 
mútuo” e, fechando o período da 
manhã, o Coach Motivacional 
Tiago Prates Vigna falou sobre 
o tema “Fazendo a diferença 
com atitudes vencedoras”. Após 
o almoço, houve momento de 
animação e conversas entre os 
missionários. O encontro foi fi-
nalizado com a celebração da 
Santa Missa presidida pelo pa-
dre Kleber Fernandes Danelon 
e concelebrada pelos padres 
Emerson Correr e Daniel Stenico.

Encontrão reuniu cerca de 260 pessoas

LUIZ OSHIRO
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Posses canônicas acontecerão no início do próximo ano

MUDANÇAS

Dom Fernando anuncia 
transferências de presbíteros

C omo ocorre to-
dos os anos, o 
bispo diocesano 

Dom Fernando Mason  
comunicou a transferên-
cia de vários presbíteros 
de suas funções atuais, 
seja como párocos, vigá-
rios ou formadores, para 
exerceram o ofício em 
outros locais, no territó-
rio diocesano, atualmen-
te composto por 15 mu-
nicípios, 69 paróquias, 
três seminários e uma 
capelania.

Para o ano de 2020 se-
rão realizadas, no total, 
nove alterações, sendo 
oito delas em paróquias 
nas cidades de Águas de 
São Pedro, Ipeúna, Pira-
cicaba, Rafard, Rio Claro, 
Santa Bárbara d’Oeste 
e Santa Maria da Serra. 
Além das transferências 
de párocos e nomeação 
de vigários paroquiais, 
Dom Fernando anunciou 
padre Mateus Kerches Ni-
colucci como novo reitor 
do Seminário Teológico 
São José, em Campinas.

O comunicado oficial 
das transferências foi 
realizado durante a últi-
ma reunião do Clero de 
2019, ocorrida na manhã 
de quinta-feira, dia 28 
de novembro, no Centro 
Diocesano de Formação 
no bairro Nova Suíça, 
em Piracicaba. A posse 
dos novos párocos deve 
ocorrer no início do pró-
ximo ano, entre os meses 
de janeiro e fevereiro, 
em datas ainda a serem  
agendadas e divulgadas 
no site diocesano.

Confira as transferências 
de presbíteros para 2020:

Após a ordenação diaco-
nal Robson Natis irá atuar na 
Sé Catedral Santo Antônio e 
o diácono Celso de Jesus 

Ribeiro após a ordenação 
presbiteral será vigário pa-
roquial na Paróquia Ima-
culada Conceição, na Vila 

Rezende, ambas em Piraci-
caba. Padre Antônio Porti-
lho, que atuava como pá-
roco da Paróquia São João 

Batista, em Rio Claro, deixa 
a Diocese de Piracicaba e 
retorna para sua diocese de 
origem, Santo Amaro.

Padre Alcídio Laurindo Filho (Nino)
Pároco da Paróquia Imaculada Conceição  

Águas de São Pedro

Padre Cícero Araújo da Silva
Pároco da Paróquia Santa Maria  

Santa Maria da Serra

Padre Mateus Kerches Nicolucci
Reitor do Seminário Teológico São José 

Campinas

Padre Hildeberto Carneiro da Cruz Junior
Vigário paroquial da Paróquia Santo Antônio 

Sé Catedral

Padre José Alves de Faria (Pedroso)
Pároco da Paróquia São Sebastião  

Santa Bárbara d’Oeste

Padre Rodrigo Simões Anholetto
Pároco da Paróquia N. Senhora da Conceição

Ipeúna

Padre Reginaldo Aparecido Brandão (Regis)
Pároco da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes 

Rafard

Padre Antonio César Maciel Mota
Pároco da Paróquia São João Batista 

Rio Claro

Padre Carlos José Coltri
Vigário paroquial da Paróquia Imaculada 

Conceição de Nova Suíça e da Quase Paróquia 
Santa Cruz de Anhumas – Piracicaba
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Celebrações serão realizadas em Rio Claro e Piracicaba

ORDENAÇÕES

Bispo ordenará novo presbítero 
e diácono no início do ano 

A Diocese de Piraci-
caba ganhará, no 
início de 2020, dois 

novos membros para seu 
clero. Pela imposição das 
mãos do bispo diocesano 
Dom Fernando Mason, o 
seminarista Robson Natis 
será ordenado diácono, no 
dia 12 de janeiro de 2020, 
às 15h, durante missa so-
lene na Igreja Matriz da 
Paróquia São João Batista, 
em Rio Claro. O diácono 
permanente Celso de Je-

sus Ribeiro será ordenado 
presbítero, em 26 de janei-
ro, às 15h, em Celebração 
Eucarística na Sé Catedral 
Santo Antônio, em Piraci-
caba.

Robson escolheu como 
lema para sua ordenação 
diaconal o versículo do 
profeta Jeremias: “Não 
tenhas medo, pois estou 
contigo para defender-te” 
(Jr 1,8). Ele explica que, 
como lhe ensinou um pa-
dre, o projeto de serviço 

Diacono Celso e seminarista Robson serão ordenados em janeiro de 2020

ARAMIS BASTOS DA SILVA

Piracicaba - Av. Dr. Paulo de Moraes, 2275 – Paulista
e-mail: astemaq@astemaqrefrigeracao.com.br

Americana - Av. Cillos, 1212 - fone: 19 3405.2777
Rio Claro - Rua 6, 1830 - fone: 19 3523.3603

ao povo de Deus, na Igreja de 
Jesus Cristo, exige coragem e 
disposição para olhar muitas 
vezes para o modelo daquele 
que nos chama e reavivar em 
nós o ardor do primeiro cha-
mado, do Kerigma da experi-
ência com Deus”.

Inspirado na palavra do 
apóstolo Paulo, o diácono 
Celso escolheu como lema o 
versículo: “Vivo, não eu, Cris-
to vive em mim” (Gl 2,20)”. Ele 
nos diz que sempre admirou 
a coragem de São Paulo que, 
depois de encontrar-se com 
o Cristo vivo e verdadeiro, no 
caminho de Damasco, teve 
sua vida transformada. “Que 
essas belas palavras de Pau-
lo, sua coragem e destemor 
no anúncio da boa nova de 

Cristo seja a marca do meu mi-
nistério sacerdotal”, enfatiza o 
diácono.

Após a ordenação diaconal 
Robson irá atuar na Sé Catedral 
Santo Antônio e o diácono Cel-
so será vigário paroquial na Pa-
róquia Imaculada Conceição, 
na Vila Rezende, ambas em Pi-
racicaba.

Perfil - Robson Natis é natu-
ral da cidade de Rio Claro. Nas-
ceu em 16 de abril de 1981, filho 
único do casal Luis Natis e Sueli 
Fátima de Godoy Natis, já fale-
cidos. Iniciou sua caminhada 
vocacional na infância, atuan-
do como acólito nas Paróquias 
Bom Jesus e São João Batista, 
ambas em Rio Claro. Aos 13 
anos ingressou no aspiranta-

do da Congregação Salesiana, 
em Pindamonhangaba, onde 
permaneceu por dois anos. No 
período que ficou afastado da 
caminhada vocacional, cursou 
Direito na Unimep (Universida-
de Metodista de Piracicaba). 
Como universitário, sentiu o 
chamado para servir à Igreja e 
percebeu que o desejo de se 
tornar um presbítero não havia 
desaparecido. Após esse pe-
ríodo, ingressou no seminário 
diocesano, já com 30 anos. Para 
ele, sua vocação não é tardia, 
mas, talvez uma “coragem tar-
dia”  em assumir um projeto de 
vida que exige renúncias e, para 
ser realmente bem desenvolvi-
do, um amor incondicional pela 
missão que nos é proposta”, fi-
naliza o futuro diácono.
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NOMEAÇÃO

Dom José Roberto Fortes Palau é o 
novo bispo da Diocese de Limeira

de Deus que sempre intervém 
na história, por meio de homens, 
chefes, juízes, reis e profetas que 
anunciam a vontade de Deus ou 
denunciam algum tipo de opres-
são que atenta contra a dignida-
de do povo. 

Como sabemos, a espera 
pela chegada do Messias era 
aguardada por todos os grupos 
político-religiosos de Israel. A 
chegada do Messias simboliza-
va o pleno cumprimento da pro-
messa de Deus e a soberania do 
seu povo, que finalmente pode-
ria viver em paz. Sobre isso nos 
diz Rinaldo Fabris: “Para o tempo 
final espera-se uma salvação ple-
na e definitiva com ressonâncias 
universais, que coincida com a 
perfeita segurança e paz. Nesta 
esperança inclui-se não só a eli-
minação de todo mal, mas tam-
bém de suas raízes, ou seja, o fim 
da infidelidade do povo, o peca-

do” (Cf. Jr 31,34; Ez 36,29; 37,23).
Para compreendermos bem, 

vejamos o “Cântico de Zacarias” 
que verdadeiramente mostra 
a salvação oferecida por Deus 
para a libertação dos inimigos 
e opressores do povo: “Bendito 
seja o Senhor, Deus de Israel, 
porque visitou e resgatou o seu 
povo, e suscitou-nos um pode-
roso Salvador, na casa de Davi, 
seu servo. Como havia anuncia-
do, desde os primeiros tempos, 
mediante os seus santos profe-
tas. Para nos livrar dos nossos 
inimigos e das mãos de todos os 
que nos odeiam. Assim exerce 
a sua misericórdia com nossos 
pais, e se recorda de sua santa 
aliança, segundo o juramento 
que fez a nosso pai Abraão: de 
nos conceder que, sem temor, 
libertados de mãos inimigas, 
possamos servi-lo em santidade 
e justiça, em sua presença, to-

dos os dias da nossa vida. E tu, 
menino, serás chamado profeta 
do Altíssimo, porque precederás 
o Senhor e lhe prepararás o ca-
minho, para dar ao seu povo co-
nhecer a salvação, pelo perdão 
dos pecados” (Lc1, 68-77). 

Na missão de Jesus fica níti-
do o convite à Salvação que, no 
Evangelho de Lucas, é universal, 
isto é, para todos. É para Zaqueu, 
o chefe dos cobradores de im-
postos: “Hoje entrou a salvação 
nesta casa” (Lc 19, 9), é também 
para nós, no dia de hoje. Assim 
sendo, “o canto de Zacarias, que 
toca toda a gama da linguagem 
salvífica de Lucas [...] pode ser 
considerado o primeiro esboço 
de reflexão cristã sobre a experi-
ência salvífica centrada em Jesus 
Cristo. [...] A salvação não é mais 
uma vaga espera projetada para 
o futuro: é anúncio para hoje, em 
favor de todos os homens”.

Portanto, podemos perceber 
que Lucas deixa aos cristãos 
de todos os tempos o convite à 
salvação. Vivê-la, plenamente, 
é aceitar o Reino de Deus que 
em cada “tempo” se manifesta. 
Podemos denominar em três 
os tempos salvíficos: 1º) Tempo 
de Israel: marcado pela promes-
sa e a espera da salvação; 2º) 
Tempo de Jesus: “o centro do 
tempo”, momento único, pleno 
e irrepetível; e 3º) Tempo da Igre-
ja: fundamentado nas primeiras 
testemunhas. Tempo em que se 
anuncia a salvação trazida por 
Jesus e se espera a sua plena 
realização para o fim. A salvação 
de Deus em Jesus é o centro da 
história, porque Ele é o salvador 
de todo o gênero humano. Por 
sua morte e ressurreição, toda a 
humanidade se abre à esperan-
ça de um mundo novo e de uma 
libertação definitiva.

EVANGELHO 

Pe. Willian Bento  
Animador Diocesano da 

Pastoral de Iniciação à Vida Cristã
bento90w@gmail.com

Um dos temas mais caros ao 
evangelista São Lucas é, com 
certeza, a Salvação. Lucas é o 
evangelista que coloca a histó-
ria e a missão de Jesus à luz da 
perspectiva salvífica, desejada, 
desde todos os tempos, pelo 
povo de Israel. Desta forma, po-
demos perceber, ao longo de 
toda a Sagrada Escritura, a ação 

A Salvação no Evangelho de São Lucas

O Papa Francisco no-
meou Dom José Ro-
berto Fortes Palau 

como novo bispo da Diocese 
de Limeira. A decisão do Papa 
Francisco foi comunicada pela 
Nunciatura Apostólica no Brasil, 
no último dia 20 de novembro. 
Dom José, atualmente bispo 
auxiliar da arquidiocese de São 
Paulo, será o sexto bispo da 
Diocese de Limeira, que estava 
vacante desde maio de 2019, 
quando o Pontífice aceitou a 
renúncia de dom Vilson Dias 
de Oliveira. A Celebração Euca-
rística da posse canônica está 
marcada para 18 de janeiro de 

2020, às 17h, em local ainda a 
ser definido.

Histórico - Dom José Rober-
to Fortes Palau foi nomeado bis-
po auxiliar para a Arquidiocese 
de São Paulo pelo Papa Francis-
co, em 30 de abril de 2014 e or-
denado bispo, em 21 de junho 
do mesmo ano, em São José 
dos Campos (SP). Desde então, 
atuava como Vigário Episcopal 
da Região Ipiranga, na capital 
Paulista.

Nasceu em Jacareí (SP), em 9 
de abril de 1965 e foi ordenado 
sacerdote, em 6 de fevereiro de 
1993, sendo incardinado no cle-

ro da Diocese de São José dos 
Campos. É mestre em Teologia 
da Espiritualidade pela Pontifícia 
Faculdade de Teologia Teresia-
num (Roma, 1994-1996) e dou-
tor em Teologia pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de 
Janeiro (2003-2007).

Ao longo de sua atuação 
como padre, foi reitor do semi-
nário de Teologia da diocese de 
São José dos Campos (2000 a 
2009); lecionou Teologia da 
Espiritualidade no Instituto Sa-
grado Coração de Jesus, em 
Taubaté (2000 a 2003); fez par-
te do Conselho de Presbíteros 
da diocese de São José dos 

Campos (1997 a 2013); partici-
pou, como membro, do Colégio 
de Consultores (2001 a 2014). 
Foi Pároco da Paróquia São 
José, em São José dos Campos 
(1997 a 2000); coordenou a 
Pastoral Presbiteral da Diocese 
de São José dos Campos (1998 
a 2001); atuou como Vigário 
Geral da Diocese de São José 
dos Campos (2005 a 2013); 
foi diretor da Escola Diaconal 
(2005 a 2011); diretor e profes-
sor na Faculdade Católica de 
São José dos Campos (2008 a 
2014)  e foi Pároco na Paróquia 
Santo Agostinho (2010 a 2014). 
(Fonte: CNBB) Dom José Roberto Fortes Palau 

ASSESSORIA DA DIOCESE DE LIMEIRA
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DÚVIDAS RELIGIOSAS

Pe. Kleber Fernandes Danelon
Mestre em Liturgia pela PUSC, 

em Roma, e Coordenador 
Diocesano de Pastoral

kleberdanelon@gmail.com

“Qual o significado do 
incenso na missa?”
(Anderson Vaz, 36 anos de idade, Piracicaba/SP)

Desde o século IV, a Igreja 
Católica, costumeiramente, aos 
domingos e nas grandes so-
lenidades (Instrução Geral do 
Missal Romano, 119), utiliza o 
incenso na Santa Missa e nou-
tras celebrações especiais.

O incenso (resina aromática 
que é queimada em brasas) não 
é usado para “atrair bons fluídos”, 
mas como símbolo da oração da 
Igreja (Ap 5,8 e 8,3-5) que sobe 
à presença de Deus: “Suba mi-
nha oração como incenso na tua 
presença; a elevação das minhas 
mãos, como sacrifício vesperti-
no” (Sl 141,2). “Queimar incenso 
é ato de adoração e equivale à 
oferta de um sacrifício. O perfume 
nele acrescenta um elemento ju-
biloso, alegre, de satisfação e de 
beleza” (S. Rosso, Dicionário de 
Liturgia, p. 340).

O incenso foi um dos presen-
tes que os magos do Oriente 
ofereceram ao Menino Jesus 
(Mt 2,1-12), quando foram ao 
seu encontro e, de joelhos, se 
puseram a adorá-lo. Na Bíblia, 
fala-se da tradição da oferta 
do incenso durante os sacrifí-
cios antigos (Êx 30,1, Pr 27,9 e 
Is 1,13). Hoje, ele é usado pela 
liturgia cristã como sinal de 
“oblação, reverência e oração” 
(IGMR, 75 e 276).

Na celebração da Santa Mis-

sa, é utilizado, em vários mo-
mentos, (IGMR 276) para incen-
sar o altar, a cruz, as oferendas, 
o Santíssimo Sacramento (pão 
e vinho eucarísticos), o Evan-
geliário (livro dos Evangelhos), 
o bispo celebrante, os sacer-
dotes concelebrantes, o povo, 
e, ainda, algumas imagens, tais 
como de Nossa Senhora ou 
do(a) Santo(a) festejado(a) na-
quela celebração.

É usado também na Litur-
gia das Horas, na Adoração ao 
Santíssimo Sacramento, nas 
exéquias e na cerimônia de de-
dicação de igreja e altar. Nessa 
última celebração, incensam-
-se o novo altar, as relíquias dos 
santos e mártires, os fiéis e as 
paredes da igreja, “para signi-
ficar que o sacrifício de Cristo, 
que aí se perpetua de maneira 
sacramental, sobe para Deus 
em odor de suavidade, mas 
também para exprimir que as 
orações dos fiéis sobem até o 
trono de Deus, por Ele aceitas 
e a Ele agradáveis. A incensa-
ção da nave da igreja indica que 
ela, por meio da dedicação, se 
torna casa de oração. Mas, em 
primeiro lugar, se incensa o 
povo de Deus, pois ele é o tem-
plo vivo, no qual cada fiel é altar 
espiritual” (Ritual de Dedicação 
de Igreja e Altar, nº 9-10). Bem 
significativa é a oração que 
acompanha o rito da queima 
de incenso sobre o altar: “Suba 
até vós, Senhor, a nossa oração 
como incenso na vossa pre-
sença e, assim como esta casa 
se enche de suave presença, a 
vossa Igreja exale o bom odor 
de Cristo”. Nos ritos exequiais, 
pode-se incensar também o 
túmulo e o corpo da pessoa fa-
lecida, para nos recordar a sua 
“dignidade de templo de Deus”: 
o seu corpo foi templo do Espí-
rito Santo e agora é destinado à 
ressurreição final.

CAÇA-PALAVRAS

VAMOS PINTAR O PRESÉPIO! 

Olá, você amiguinho, que gosta do “Em Foquinho”.
Estamos vivendo o Tempo do Advento. Este período é de preparação 

para celebrarmos o Natal, o nascimento de Menino Jesus.
Vamos fazer o caça-palavras e saber um pouco mais deste lindo 

momento litúrgico de nossa Igreja?

Fontes: catequesecarinho.blogspot.com e catequesecomcriancas.blogspot.com
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Contato: 
(19) 3425.0030 | 3425.0409

Transporte de Passageiros e Turismo

Rua Santa Olímpia, 239 | Bairro Santa Olímpia
Piracicaba-SP

www.viacaostenico.com.br
viacaostenico@uol.com.br

Pe. Sebastião Luiz de Souza
Ecônomo e Moderador da Cúria Diocesana

Caro leitor, desde o primeiro ar-
tigo sobre este assunto, estamos 
refletindo que o dízimo é um ato 
de fé. Deus colocou no coração 
humano a semente da fé. Logo, 
a fé é um dom pessoal e graça 
de Deus: eu creio, enquanto res-
posta livre do homem a Deus que 
se revela, mas é ao mesmo tem-
po um ato eclesial, que se expri-
me na confissão: “Nós cremos”. 
De fato, é a Igreja que crê. Deste 
modo, ela, com a graça do Espíri-
to Santo, precede, gera e nutre a 

DÍZIMO

Dízimo: uma questão de fé
fé do indivíduo. 

A fé dá sabor e sentimento ao 
dízimo, pois se não acredito no que 
professo, o dízimo se torna apenas 
um ato solidário e nada mais que 
isto. O cristão católico consciente 
deve superar esta mentalidade de 
ajudar a Igreja. É comum se ouvir 
dizer “vamos ajudar a Igreja” ou 
“precisamos ajudar este padre”. 
Nós não ajudamos a Igreja, nós so-
mos responsáveis por ela, porque a 
Igreja somos todos nós. Para nós, a 
fé vem antes da quantia partilhada. 
Não sou cristão porque sou dizimis-
ta, mas sou dizimista porque sou 
cristão. Assim, a quantia partilhada 
tem uma motivação que vem antes: 
a fé em Jesus Cristo e na sua Igreja. 

O Documento 106 da CNBB 
(Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil) diz que o dízimo é um 
exercício de partilha, em que você 
se coloca disponível a cuidar das 
dimensões: religiosa, eclesial, carita-
tiva e missionária.   

Pela dimensão religiosa enten-

de-se que, em nossa partilha do 
dízimo, estamos dizendo a Deus 
que temos consciência de nossa 
plena e total pertença a Ele. É nisso 
que consiste a espiritualidade do 
dízimo: ele amadurece e aumenta 
a nossa comunhão com Deus, já 
que vivemos conscientes de que 
a nossa segurança está Nele e não 
nos bens que possuímos.

Pela dimensão eclesial, é sabi-
do que não é Deus que precisa 
de nosso dízimo, mas a Igreja 
presente no mundo, pois ela 
não tem como evangelizar, sem 
utilizar-se dos instrumentos ade-
quados. Cabe a nós contribuir, 
para que se cumpra a missão 
deixada por Jesus de anunciar 
a boa Nova do Reino. Portanto, 
somos nós, clérigos e leigos, que 
fazemos com que a comunidade 
tenha o suficiente para se sus-
tentar. Nenhum cristão batizado 
que tenha renda, seja ministro 
ordenado ou agente de pastoral, 
jovem ou idoso, está isento ou 

FESTIVIDADE

Duas Paróquias celebraram 40 anos de 
criação e instalação  em novembro 
As Paróquias de São Pedro e 

Sant’Ana, ambas na cidade de 
Piracicaba, completaram, no fi-

nal do mês passado, 40 anos de cria-
ção e instalação. Elas foram criadas, 
em 21 de novembro de 1979, por Dom 
Aníger Francisco de Maria Melillo e 
instaladas nos dias 24 e 25 do mesmo 
mês, respectivamente. 

Nas duas paróquias missas festivas 
marcaram a data. Na Paróquia São Pe-
dro, a celebração ocorreu na Solenida-
de de Jesus Cristo Rei do Universo,  no 
dia 24 de novembro e foi presidida pelo 
bispo diocesano Dom Fernando Mason 
e concelebrada pelo pároco, padre José 
Ailton Figueiredo. Na Paróquia Sant’Ana, 
a missa ocorreu em 30 de novembro e 
foi celebrada pelo pároco, padre Jose-

Dom Fernando asperge o altar na Paróquia São Pedro

JOSÉ PISSOL E MAURICIO DORIZOTTO

imune desta responsabilidade. 
Pela dimensão missionária, en-

tendemos que, sendo cristãos pela 
graça do batismo, todos somos cha-
mados a evangelizar como discípu-
los missionários. Devemos superar a 
mentalidade de uma Igreja fechada 
em si mesma, realizando apenas 
uma pastoral de manutenção, indo 
ao encontro de quem deixou de 
participar e, também, daqueles que 
ainda não fizeram uma experiência 
profunda de Jesus Cristo em suas 
vidas. Papa Francisco, na Evangelii 
Gaudium, cita uma reflexão de São 
João Paulo II, onde ele nos convi-
dou a reconhecer “que não se pode 
perder a tensão para o anúncio 
àqueles que estão longe de Cristo, 
porque esta é a tarefa primária da 
Igreja. A atividade missionária ainda 
hoje representa o máximo desafio 
para a Igreja e a causa missionária 
deve ser (…) a primeira de todas as 
causas” (Evangelii Gaudium, 15).

Por fim, a dimensão caritativa 
que leva os dizimistas a fazerem 

o que Jesus fez: olhar com amor e 
se colocar a serviço dos mais ne-
cessitados. Como é possível que 
adoremos Jesus na Eucaristia e 
não o identifiquemos em quem 
sofre? É preocupante que uma 
comunidade invista somente em 
construções e não perceba o po-
bre que está a sua porta, como a 
parábola contada por Jesus sobre 
o rico e Lázaro (Lc 16,19-31). Uma 
parte do dízimo deve ser destina-
da aos menos favorecidos, seja 
pela assistência, seja pela pro-
moção da formação, através de 
cursos que podem ser realizados 
em nossas comunidades.  Quan-
do falamos sobre dízimo, não fala-
mos apenas sobre dinheiro, antes 
devemos entender que o dízimo 
é parte integrante no processo de 
evangelização. A Graça e o Amor 
de Deus não têm preço e nem são 
produtos de comercialização junto 
aos cristãos. Deus nos oferece tudo 
de forma gratuita. Faça a experiên-
cia. Seja dizimista! 

nildo Carlos da Silva.
Durante a celebração eucarística, 

a Igreja matriz da Paróquia São Pe-
dro, após ser reformada e ampliada, 
foi dedicada a Deus em honra ao 
seu padroeiro. O rito de dedicação é 
realizado quando as obras são con-

cluídas e o templo está apto a ser 
consagrado ao culto divino.

Rico em significados, o rito de de-
dicação é composto de aspersão da 
água benta, as unções do altar e das 
paredes no templo, a incensação do 
altar e do templo. 
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ESTUDO
ABADE

Colégio Pio Brasileiro: 
“Um pedaço do Brasil 
em Roma” O cônego Norberto 

Cazellotto Junior (OPra-
em), pároco da Paróquia 
São Judas Tadeu, em 
Piracicaba, foi eleito, no 
início de agosto, durante 
capítulo eletivo, o novo 
abade da  Abadia de São 
Norberto dos Cônegos 
Premonstratenses da Ca-
nonia de Jaú. A Bênção 
Abacial ocorreu em 11 
de outubro, durante Ce-
lebração Eucarística, pre-
sidida pelo bispo dioce-
sano de São Carlos, Dom 
Paulo Cezar Costa. Com 
a benção, o novo abade 
recebeu o título clerical 
de “Dom”. 

Dom Norberto lembra 
que o abade é o pai es-
piritual de um mosteiro 
e assume a paternidade 
como um serviço, no qual 
empenha sua própria sal-
vação e da qual terá que 
um dia prestar contas ao 
Senhor. “Na Ordem Pre-
monstratense, o abade é 
aquele que cuida da parte 
espiritual da comunidade, 
o elo que une os membros 

em torno da oração e da 
vida fraterna. É previsor da 
parte material e espiritual 
da Abadia e delega as fun-
ções do governo das ca-
sas dependentes da Aba-
dia”, salienta o religioso. 

Ele explica, ainda, que 
o título de “Dom”, embora 
não sendo ordenado bis-
po, ocorre porque é utili-
zado como título clerical, 
com diversas acepções 
(pároco, cura de almas, 
prelado de mosteiro ou 
congregação religiosa, 
monge), ainda que se re-
fira, na sua acepção ori-
ginal, à vida monástica 
e a quem governa uma 
abadia.

Dom Norberto informa 
também que, com a sua 
eleição, ele deixa, até o 
final do ano, a Paróquia 
São Judas Tadeu e que, 
durante o capítulo da 
Congregação que ocor-
rerá neste mês dezembro, 
será anunciado o novo 
pároco da comunidade, 
que assumirá a paróquia 
no começo de 2020.

Localizado a cerca de cin-
co quilômetros do Vatica-
no, o Colégio Pio Brasilei-

ro completou 85 anos em 2019 e 
foi chamado pelo Papa São João 
Paulo II “Um pedacinho do Brasil 
em Roma”. 

Atualmente, o colégio é a mo-
radia de quase 80 padres brasi-
leiros, além de um presbítero de 
Cabo Verde (África), que estão 
em Roma para aprimorar o co-
nhecimento nas áreas teológicas 
e eclesiásticas em cursos de mes-
trado e doutorado, nas diversas 
universidades na capital da Itália.

São sacerdotes provenientes 
de diversas dioceses e arquidio-
ceses de norte a sul do Brasil. 
Atualmente, pela Diocese de Pira-
cicaba mora no Colégio Pio Bra-
sileiro padre Paulo Sérgio Carlos 
que está no segundo ano do cur-
so de mestrado na área da histó-
ria da Igreja, na Pontifícia Universi-
dade da Santa Cruz.

O Pio Brasileiro, como é co-
nhecido, é administrado desde 
2014 pela Conferencia Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB) e 
tem como reitor padre Geraldo 
dos Reis Maia, que pertence à 
Diocese de Uberaba (MG). “Nos-
sa função primeira como admi-
nistrador é cuidar com carinho 
e atenção dos presbitérios que 
aqui residem, que a nós foram 
confiados para que possam ter 
tudo de necessário, desenvolver 
um projeto de estudo e aperfei-
çoamento para bem servir suas 
dioceses”, salienta padre Geral-
do. Ele afirma também que estar 
à frente do Colégio é uma gran-
de alegria. “É uma missão e um 
desafio que a Igreja nos confia 

Seis padres da Diocese de Piracicaba já residiram no Pio

e me sinto honrado por servi-la 
neste trabalho”, finaliza.

Terminando sua tese de dou-
torado em Bíblia, padre Osmar 
Debatin, da Diocese de Rio do 
Sul (SC), reside no Pio Brasileiro 
há três anos. Ele afirma que, no 
início, a adaptação é sempre um 
desafio, estar em outro país, com 
uma nova língua e cultura, mas 
residir em um espaço com os 
brasileiros ajuda muito no pro-
cesso. “Essa convivência com os 
padres de diversas regiões brasi-
leiras é um enriquecimento e um 
aprendizado muito grande e nos 
permite ainda ter um retrato da 
realidade e os desafios da Igreja 
no Brasil”, afirma o presbítero.

No início de agosto, o Colégio 
recebeu um novo grupo de 21 
padres para iniciar os estudos em 
Roma. Entre eles está padre Jor-
dano Viana Fernandes, perten-
cente ao clero da Diocese de Ca-

etité (BA) que iniciou em outubro 
o curso de mestrado, também em 
Bíblia, no Pontifício Instituto Bíbli-
co. De acordo com ele, estudar 
em Roma sempre foi um desejo 
e, quando surgiu a oportunidade, 
sentiu-se honrado. “Nossa dioce-
se e o Regional Nordeste 3  tem 
carência de padres com forma-
ção na área bíblica. Então me pro-
pus a realizar o aprimoramento 
nesta área para servir minha Igre-
ja Particular” e completa: “estou 
muito animado”. 

DIOCESANOS NO PIO - Já 
estudaram em Roma e residi-
ram no Colégio Pio Brasileiro 
os seguintes padres da nossa 
diocese: Marcelo Sales, Adal-
ton  Roberto Demarchi, Agnaldo 
Rogério dos Santos, Claudemir 
Aparecido da Rocha, Kleber Fer-
nandes Danelon e Anselmo Car-
doso Martiniano.

Alunos atuais do Colégio Brasileiro, entre eles pe. Paulo Sérgio Carlos

Eleito novo abade da Abadia 
de Jaú, Dom Norberto deixa 
Paróquia São Judas Tadeu

Dom Norberto foi eleito novo Abade em agosto

ARQUIVO PESSOAL
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NOSSA GENTE 

“Devemos ser agradecidos à fonte de todo o bem: Deus”

Em 21 de janeiro de 2020, o 
bispo diocesano Dom Fer-
nando Mason completará 

75 anos de idade e, de acordo 
com Código de Direito Canônico 
(Côn. 401 e 402), “roga-se que 
apresente a renúncia do ofício ao 
Sumo Pontífice”, o qual tomará as 
providências depois de avaliadas 
as circunstâncias”. 

Dom Fernando está à frente da 
Diocese de Piracicaba desde 24 de 
julho de 2005, quando tomou pos-
se como o quinto bispo diocesano. 
Nesses 14 anos à frente da dioce-
se, Dom Fernando vem atuando, 
com afinco, como pastor do povo 
de Deus e também administrador 
da Igreja. 

Nesta edição do Em Foco re-
produzimos a entrevista concedi-
da por Dom Fernando à Revista 
Jubileu, publicada em junho, por 
ocasião das celebrações pelos 75 
anos de criação e instalação da 
Diocese de Piracicaba. Neste bate-
-papo, nosso pastor fala sobre sua 
trajetória em nossa Igreja Particular 
e agradece a dedicação do clero, 
religiosos(as) e leigos(as) à Igreja e 
ao Evangelho de Jesus Cristo.

Em Foco - Há 14 anos o se-
nhor chegou à Diocese de Pi-
racicaba. O senhor se recorda 
como foi a recepção dos fiéis 
para com o seu novo pastor?

Dom Fernando - A recepção 
não poderia ter sido melhor. Evi-
dentemente cheia de expectativas. 
A pergunta mais frequente era qual 
seria meu  programa de ação, como 
se tratasse de um político que plei-

teou o cargo e inicia seu governo. 
Minha situação era totalmente dife-
rente a de um político que buscou 
o cargo.  Antes, era necessário co-
nhecer a história da Diocese e das 
possíveis iniciativas que poderiam 
surgir deste conhecimento e, so-
bretudo, conhecer as pessoas, os 
padres e suas histórias, para instau-
rar um relacionamento profícuo ao 
pastoreio na diocese.

Como foi iniciar o traba-
lho na Diocese de Piracicaba, 
ou seja, primeiros passos em 
“nova casa”? 

O passo primeiro e fundamen-
tal foi ouvir as pessoas e suas 
histórias. Foi uma dose “cavalar” 
de informações, afirmações, situ-
ações, pedidos... O desafio con-
sistia, sobretudo, em conhecer as 
pessoas e, evidentemente, elas 
conhecerem o novo bispo. Não 
foi fácil discernir quem era quem. 
Fiz também uma rápida visita ini-
cial a todas as paróquias para ter 
uma ideia da dimensão da dioce-
se, das paróquias e suas estrutu-
ras e, sobretudo, para ver o lugar 
de atuação dos padres, suas aco-
modações e suas iniciativas pas-
torais. Este processo foi relativa-
mente longo, mas maturou a ideia 
das primeiras transferências, jul-
gadas, por mim, necessárias. Elas 
não foram fáceis nem para mim, a 
quem cabia à decisão, nem para 
os interessados. Provocaram cer-
to sofrimento para ambos os la-
dos, mas foram úteis e oportunas. 
Diversos padres, tempos depois, 
me agradeceram.

Do início do seu episcopa-
do até os dias atuais, no olhar 
do bispo, quais ações o se-
nhor elencaria como sendo as 
principais realizações do seu 
pastoreio? 

Não cabe a mim este julgamen-
to. Penso sobre isso e faço meus 
julgamentos, mas prefiro deixar que 
outros achem e julguem. Além dis-
so, toda realização não é do bispo, 
pois sozinho pode fazer bem pou-
ca coisa ou nada. São realizações 
de todo o “corpo da Diocese”, no 
qual têm um papel determinante os 
presbíteros. As realizações e os fra-
cassos também são de todos.

No território diocesano forma-
do por 15 municípios, quais fo-
ram e continuam sendo os princi-
pais desafios para o episcopado?

O desafio maior para as paró-
quias atuantes nestes municípios 
é sermos mais e melhor do que 
já somos: “Igreja Una, Santa, Ca-
tólica e Apostólica”, dinamizando 
e renovando as ações pastorais 
de evangelização. A chamada 
“conversão pastoral” é uma tare-
fa grande e desafiadora que nós 
tentamos realizar pela “Missão 
Permanente”, uma estruturação 
pastoral paroquial que torna a “Pa-
róquia Missionária”. É a Igreja em 
saída, tão cara ao Papa Francisco. 
Infelizmente, ela não teve a com-
preensão e a colaboração de to-
dos. Talvez seja esta a frustração 
maior que eu irei carregar, ao ter-
minar o meu mandato episcopal 
nesta diocese.

A formação dos vocaciona-

dos e dos presbíteros sempre 
foi uma das prioridades de seu 
episcopado. Por quê?

Na formação dos vocaciona-
dos e seminaristas se joga o fu-
turo da diocese e na formação 
permanente dos presbíteros está 
em jogo o “bom tom”, a compe-
tência e a habilidade deles e de 
seu trabalho pastoral. Por isso, foi 
dada uma atenção prioritária a 
esta área. Ao longo destes catorze 
anos, tivermos na animação vo-
cacional e em nossos seminários 
bons formadores que, com sacrifí-
cio pessoal, se doaram e se doam 
incondicionalmente a esta tarefa. 
Deus, nosso Pai, há de recompen-
sá-los. Por outro lado, a formação 
permanente do clero representa 
um desafio diferente e mais árduo, 
mas, sem dúvida, quem tinha âni-
mo de tirar proveito das iniciativas 
propostas,obteve muito ganho.

Em 2020, o senhor comple-
tará 75 anos e pelo Código de 
Direito Canônico deverá pedir a 
renúncia. Ao deixar a pastoreio 
da Diocese de Piracicaba, como 
espera ser lembrado?

Do jeito que cada um achar me-
lhor. Possivelmente, tendo miseri-
córdia pelas minhas insuficiências, 
deficiências e pecados.

Quais conselhos o senhor da-
ria ao seu sucessor?

Não há como aconselhar. Seja 
quem for, que venha, veja e possa 
discernir. Que possa fazer mais e 
melhor do que eu pude fazer. Será 
nosso empenho eclesial acolhê-lo 

de todo o nosso coração e favore-
cer sua inserção em nossa diocese.

Qual a mensagem do pastor 
para toda a Igreja Diocesana?

Celebramos recentemente 
nosso Jubileu de Brilhante. So-
mos uma Igreja que caminhou es-
tes anos procurando fazer o bem, 
apesar de nossas fragilidades. 
Disso devemos ser agradecidos 
à fonte de todo o Bem: Deus.  O 
tempo não fica à espera, ele vem 
e passa. Muitos e muitos anos es-
peram a nossa diocese e sua ação 
de evangelização pelas atuações 
pastorais. Que fiquemos sempre 
atentos a nossa Raiz, Jesus Cristo, 
e que a partir Dela, pelo Espírito 
Santo, continuemos, todos, a fazer 
o Bem que Deus, nosso Pai, espera 
de nós. Obrigado!

Dom Fernando Mason


