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EDITORIAL

Tempo de Agradecer, 
Solidarizar-se e Rezar

G ratidão! Neste mês de julho o jornal “Em Foco” 
recorda os 15 anos de nosso bispo Dom Fer-
nando Mason à frente da Diocese de Piracica-
ba. Sua nomeação aconteceu aos 25 dias do 

mês de maio de 2005, quando o Papa Bento XVI o transfe-
riu da Diocese de Caraguatatuba no litoral norte paulista 
para ser o quinto bispo de Piracicaba. Sua posse canônica 
aconteceu no dia 24 de julho, na Sé Catedral Santo Antô-
nio, diante de grande número de fiéis, de religiosos, do cle-
ro e das autoridades eclesiásticas e dos poderes públicos. 
De lá para cá, foram 15 anos de muito empenho evangeli-
zador, missionário e pastoral de nosso bispo em diversas 
frentes diocesanas, destacando-se a elaboração de dois 
Planos Diocesanos de Pastoral, a criação de 13 novas Paró-
quias, a construção de novos Seminários Diocesanos de Fi-
losofia e Teologia, em Campinas, a reforma da Cúria Dioce-
sana, do Centro Diocesano de Pastoral e da Capelania São 
Francisco de Assis, entre outros. A formação e ordenação 
de 17 novos padres e 27 diáconos permanentes, a criação 
deste jornal “Em Foco”, com distribuição mensal desde de-
zembro de 2006, e a celebração do Jubileu dos 75 anos da 
Diocese de Piracicaba também foram outras grandes mar-
cas de seu pastoreio. Somos gratos ao nosso bispo Dom 
Fernando pelo seu zelo de Pai e Pastor durante esses 15 
anos nos quais está à frente de nossa diocese.

Solidariedade! “Viu, sentiu compaixão e cuidou dele” (Lc 
10,33-34) é o lema da Campanha da Fraternidade 2020. Sa-
ber cuidar do nosso próximo, especialmente dos mais po-
bres e necessidades, é uma situação que se impõe diante 
de nós durante este tempo de pandemia. Em tempos de 
crise, como diz o ditado, a união faz a força, e mesmo se-
parados pela imposição do distanciamento social, nossas 
comunidades estão vivas, unidas, engajadas e empenha-
das no cuidado dos mais necessitados: doando alimentos, 
máscaras de proteção, kits de higiene pessoal e de limpe-
za, dentre outros. Nossas comunidades tem mostrado que 
é “Tempo de Cuidar”, aliviando o pior sofrimento, aquele 
causado pelo vírus da indiferença. É em tempos assim, 
quando somos colocados à prova, que as palavras não 
bastam para manifestar nossa gratidão por tantos testemu-
nhos de solidariedade e partilha manifestados em nossas 
comunidades.

Oração! O Papa Francisco nos pede, para este mês de 
julho, que sejamos perseverantes na oração e que inten-
sifiquemos nossas preces pelas famílias, para que sejam 
acompanhadas com amor, respeito e conselho.

Boa leitura! E que Deus abençoe você, leitor e leitora!

Queridos médicos e 
enfermeiros, o mundo pôde 

ver quanto bem fizeram numa 
situação de grande provação. 

Mesmo exaustos, vocês 
continuam trabalhando com 

profissionalismo e abnegação. 
E isso gera esperança. A vocês 

vai a minha estima e os meus 
sinceros agradecimentos!”

Pe Antonio César Maciel Mota
Pároco da Paróquia São João Batista em Rio Claro

Docente da Curso Diocesano de Teologia
theologia.amoris@gmail.com

REFLEXÕES SOBRE A ESPIRITUALIDADE

Espiritualidade e ecologia

Nos últimos tempos, 
sobretudo depois da 
Carta Encíclica Lau-

dato si’, promulgada pelo 
Papa Francisco, em 2015, 
tem-se falado muito da re-
lação entre espiritualidade 
e ecologia, relação esta 
que muitas vezes não deixa 
de causar dificuldades em 
muitos cristãos, pelo fato de 
termos assumido o hábito 
de pensar, desde o início da 
Modernidade, que espiritua-
lidade é uma coisa predo-
minantemente pertencente 
a nossa subjetividade e ao 
nosso sentimento. Assim, 
costumamos considerar es-
piritual somente as coisas 
que pertencem exclusiva-
mente ao culto religioso, 
de modo que as coisas que 
não estão relacionadas dire-
tamente com o culto (como 
o mundo do trabalho, as 
questões sociais e ecológi-
cas, dentre outras) são difí-
ceis de serem acolhidas na 
nossa vida espiritual. 

Todavia, a espiritualidade 
bíblica é uma espiritualida-

de que abarca o ser humano 
na globalidade do seu ser, 
pois considera a pessoa hu-
mana, que foi feita à imagem 
de Deus, um ser de relação: re-
lação com Deus, relação com 
o outro e relação com as coi-
sas criadas. Aquilo que carac-
terizava a vida no Paraíso era 
o bom relacionamento que 
tínhamos com Deus, com o 
próximo e com a criação em 
geral. De fato, ao nos criar, 
Deus escolheu um Jardim 
para que fosse nossa casa e, 
dentro desse jardim, nos deu 
uma função: de cuidar, de ser 
jardineiro do Éden, criando- 
nos em íntima relação com 
o ambiente em que vivemos, 
como sugere a narração da 
criação: No dia em que o Se-
nhor Deus fez a terra e o céu, 
ainda não havia na terra ne-
nhum arbusto do campo. Ne-
nhuma erva do campo havia 
brotado, pois o Senhor Deus 
não tinha feito chover sobre a 
terra e não havia ser humano 
que cultivasse o solo e fizes-
se subir da terra a água para 
irrigar o solo (Gn 2,4b-7).

(Twitter 20.06.2020)
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A narração da criação de Gn 
2, completando aquela que se 
encontra em Gn 1, apresenta, 
portanto, a razão da vida huma-
na em profunda relação com a 
vida da Terra, como se disses-
se que Terra foi feita para o ho-
mem e o homem  foi feito para 
a terra. Sendo, portanto, no 
cuidado para com a terra que 
homem encontra o sentido dos 
seus dias.  Essa narração, feita 
pelos teólogos javistas, expres-
sa entre o homem e a terra uma 
relação de comunhão. 

 A relação de comunhão do 
homem com a Terra, seu am-
biente, é  caracterizada pela 
dinâmica da reciprocidade, 
onde a Terra fornece ao ho-
mem as condições necessá-
rias para sua vida e o homem 
cuida da terra para que essas 
condições sejam permanen-
temente possíveis. Sem esse 
cuidado as condições de vida 
na terra perdem em qualidade. 

Quando cria e abençoa o ser 
humano, Deus também define 
a sua função na Terra: Sejam 
fecundos, multipliquem-se, 
encham a terra e a submetam. 
Dominem sobre os peixes de 
mar, as aves do céu e todos os 
seres que rastejam sobre a ter-
ra (Gn 1,28). De acordo com a 
terminologia bíblica, esse sub-
meter e dominar estão relacio-
nados com a maneira como 
Deus pastoreia e querem dizer 
que o ser humano é colocado 
em relação ao restante da cria-
ção como pastor. Ele é pastor 
da Criação e, como pastor, 
sua essência é cuidar. Quando 
cuida o homem ama e quando 
ama ele cuida. Aqui está o sen-
tido bíblico de uma espirituali-
dade ecológica. 
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Ação Solidária Emergencial da Igreja 
diocesana: projetos solidários em Rio Claro

A pandemia da Covid-19 vem 
provocando muitas conse-
quências econômicas no 

Brasil e no mundo. Na Diocese de 
Piracicaba não é diferente. Muitas 
pessoas em situação de vulnera-
bilidade social e, principalmente, a 
população que vive em situação de 
rua nas nossas cidades precisa de 
ajuda neste momento. Para aten-
der às necessidades mais urgentes 
causadas pela pandemia, as paró-
quias da diocese realizam campa-
nhas e projetos de solidariedade.

Foi inspirado em reportagens, 
assistidas pela TV sobre distribui-
ção de alimentos para pessoas em 
situação de rua, que o ministro ex-
traordinário da Comunhão Eucarís-
tica da paróquia Nossa Senhora da 
Saúde, Edilson Fernandes de Sou-
za teve a ideia do projeto “Marmita 
Solidária”. Com o apoio do pároco, 
padre Wanderley Calça, PODP, que 
cedeu a cozinha da igreja matriz 
da paróquia para a preparação das 
marmitas, 16 voluntários participam 
desta ação. Segundo Edilson, o ob-
jetivo é “atender moradores de rua 
e famílias que estão necessitadas”. 
Para isso, algumas marmitas são 
distribuídas às famílias assistidas 
pelos vicentinos da paróquia.

Todos os sábados 200 marmitas 
são confeccionadas e distribuídas 
pelas ruas da cidade. Para isso, o 
grupo conta com a colaboração 
dos paroquianos e de empresas na 
doação de alimentos. “A meta é am-
pliar este número para mais de 250 
marmitas”, explicou Edilson.

Agora, em parceria com a Pa-
róquia São Pedro e São Paulo, 60 
marmitas começaram a ser ofere-
cidas em algumas capelas. A distri-
buição, que acontece também aos 
sábados, é feita pelos voluntários 
de cada comunidade beneficiada. 
O pároco, padre Jorge Luiz Cardo-
so Pinheiro, CMF agradece o grupo 
e afirma “aqui sempre tem gente 
precisando”.

Marmita com Terço
Outra ação que já existe há um 
ano é o “Marmita com Terço”. 
Fiéis do movimento se reúnem 
todas às quartas-feiras, na paró-
quia Nossa Senhora da Saúde, 
em Rio Claro, para a reza do terço 
e preparação de alimentos para 
pessoas em situação de rua.

O trabalho acontece na co-
zinha do salão paroquial da 
igreja matriz Nossa Senhora da 
Saúde, a partir das 16h30 e, às 
19h30, tem início a distribuição 
das marmitas nos vários pontos 
da cidade de Rio Claro.

De acordo com o pároco, 
padre Wanderley Calça, PODP, 
essa ação solidária se intensifi-
cou durante a pandemia.

PAR. N.SRA. SAÚDE

PAR. N.SRA. SAÚDE

PAR. N.SRA. SAÚDE
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15 ANOS

Dom Fernando Mason celebra 
15 anos à frente da Diocese

@domboscopira

mesmo distantes,
estamos juntos

NATALÍCIO
07 - 1954 - Pe. João Bortoloci Filho, SX
08 - 1959 - Frei Itacir Gasperin, OFMConv
09 - 1967 - Frei Denilson Spironello, OFMCap
10 - 1955 - Pe. Ronan Bellinello Avino
11 - 1942 - Frei Antônio Corniatti, OFMConv
11 - 1958 - Mons. Orivaldo Casini
11 - 1964 - Diácono Francisco Correia da Silva
14 - 1956 - Diácono José Carlos Soares
15 - 1967 - Pe. André Andrade Brandão
16 - 1975 - Pe. Reginaldo Aparecido Brandão (Régis)

22 - 1985 - Pe. Marcelo Aparecido Curto
23 - 1990 - Pe. Mateus Kerches Nicolucci
27 - 1969 - Pe. Marcos Roberto Nogueira dos Santos
30 - 1979 - Pe. Tércio Rodrigo Santos da Silva, SDB

ORDENAÇÃO
01 - 1956 - Pe. Alberto Francisco Mariani, CSS
01 - 2012 - Padres Arlon Niquison Beltrão da Silva 
    e Paulo Sérgio Carlos
02 - 2017 - Pe. Mateus Kerches Nicolucci
03 - 1993 - Diácono Odélcio Calligaris Gomes da Costa

07 - 1974 - Frei José Longarez, OFMCap
13 - 1997 - Diácono Luís Alberto Scarazzatti
16 - 1995 - Pe. José Alves de Faria (Pedroso)
16 - 2004 - Pe. Cláudio César de Carvalho
16 - 2006 - Pe. Aparecido Barbosa
25 - 2001 - Pe. André Luis Peira Ruffino
25 - 2010 - Padres Ademilson Lopes da Silva 
   e Anselmo Cardoso Martiniano
29 - 1989 - Frei Adalto Antônio, OFMCap
30 - 1978 - Pe. Elias Guimarães, CSsR

Aniversariantes JULHO

No próximo dia 24 de julho, 
Dom Fernando Mason 
completa 15 anos à fren-

te da Diocese de Piracicaba. Dom 
Fernando é o 5º bispo da nossa 
diocese. Depois de ter exercido 
por seis anos o ministério epis-
copal à frente da Diocese de Ca-
raguatatuba, o então Papa - hoje 
emérito - Bento XVI o transferiu 
para Piracicaba. Iniciou seu minis-
tério na nossa diocese no dia 24 
de julho de 2005, quando tomou 
posse em celebração solene na 
Sé Catedral Santo Antônio. Seu 
lema episcopal é “Christus factus 
obediens” – que significa “Seguir 
Cristo feito obediente”.

Dom Fernando tem sob sua 
administração apostólica 68 pa-
róquias, uma quase-paróquia, 
dois santuários marianos, três 
seminários diocesanos e uma 
capelania, distribuídos em 15 
municípios. Criou 14 paróquias, 
ordenou 17 padres diocesanos e 
26 leigos como diáconos perma-

nentes, instituiu a celebração da 
concentração diocesana e criou 
o jornal mensal “Em Foco”.

Também definiu a Revisão 
Ampla, processo de reestrutura-
ção pastoral e administrativa da 
diocese, com implementação 
do 6º e 7º Plano Diocesano de 
Pastoral e com a criação das co-
missões diocesanas, implantou 
o Plano Missionário de Missão 
Permanente, reformou o Semi-
nário Propedêutico “Imaculada 
Conceição”, no bairro Nova Su-
íça, em Piracicaba, construiu o 
novo Seminário Filosófico São 
João XXIII e o Seminário Teológi-
co São José, ambos em Campi-
nas, e restaurou o antigo prédio 
do Lar Franciscano de Meno-
res, onde hoje estão a Cúria, o 
Centro Diocesano de Pastoral, 
o Curso Diocesano de Teologia 
e a Escola Diaconal “São Filipe”. 
Em anexo também está o Centro 
Documental e a Pasca (Pastoral 
do Serviço da Caridade).

Em solene celebração, Dom Fernando iniciou seu ministério na Diocese

WILSON CHIAREGATO JR
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JUBILEU DE RUBI

JUBILEU DE PRATA

Missa com transmissão pela internet abre  
Ano Jubilar da Paróquia São Francisco Xavier

Padre José Alves de Faria (Pedroso) celebra Jubileu

A Paróquia São Francisco 
Xavier, em Piracicaba, 
iniciou no mês de junho 

as comemorações do seu Jubi-
leu de Rubi. Os 40 anos da paró-
quia serão celebrados em 2021.

A abertura oficial do Ano 
Jubilar ocorreu em 13 de ju-
nho, com missa presidida 
pelo pároco, padre Fábio Do-
nizetti Golfetti, MPS, às 9h, na 
Igreja Matriz. Devido às res-
trições provocadas pela pan-
demia do novo coronavírus, a 
celebração aconteceu sem a 
presença de fiéis e foi transmi-
tida pela página da paróquia 
no Facebook: facebook.com/
paroquiasaofranciscoxavier-
piracicaba.

Durante a Celebração Eu-
carística, também foi apresen-

Há 25 anos, na Festa de Nos-
sa Senhora do Carmo, 16 
de julho de 1995, o diáco-

no José Alves de Faria (Pedroso), 
acompanhado por seu pai Eimídio 
Alves de Faria (sua mãe Maria das 
Dores Reis Faria já era falecida à 
época), seus irmãos e familiares, e 
vários padres diocesanos e religio-
sos, sobretudo da Congregação 
dos Filhos do Imaculado Coração 
de Maria (Claretianos) – destaca-
das as presenças do provincial pa-
dre Mauro Zequin Custódio, CMF, 
e do representante do Governo 
Geral da Congregação, padre 
Jesus Palácios, CMF, e um sem 
número de animados fiéis, na Pa-
róquia Nossa Senhora Auxiliadora, 
em Americana (SP), apresentou-se 
ao chamado da Igreja de Deus, e, 
pela imposição das mãos e prece 

de ordenação de Dom Ercílio Tur-
co, bispo diocesano de Limeira 
(SP), foi ordenado presbítero para 
servir o Povo de Deus, em vista do 
cumprimento do mandato de Je-
sus, que ele assumiu como lema 
sacerdotal: “Sereis minhas teste-
munhas até os confins do mundo” 
(At 1,8).

Devido à crise social agravada 
pela pandemia do coronavírus, 
as celebrações do Jubileu de 
Prata presbiteral do padre Pedro-
so foram reorganizadas para o 
próximo ano. Por ora, no entanto, 
transmitida virtualmente na página 
do Facebook da Paróquia Nossa 
Senhora da Conceição de Ipeú-
na; haverá, de 13 a 15 de julho, às 
19h30, a celebração de um tríduo 
e a missa solene de ação de gra-
ças, no dia 16 de julho, no mesmo 

horário, com a exaltação do sacer-
dócio de Cristo Jesus, Filho de Ma-
ria, que escolheu padre Pedroso, 
o ordenou e enviou à messe gran-
de, em vista do anúncio do Reino 
de Deus, por meio da animação 
de comunidades proféticas, aco-
lhedoras e missionárias, que têm 
servido a Deus e aos pobres com 
júbilo, solidariedade e dedicação 
de coração. Na verdade, Pedroso é 
um “padre-coração”, vive seu pres-
biterato à semelhança de Jesus e 
a Ele unido, pois “o sacerdote é o 
amor do Coração de Jesus” (São 
João Maria Vianney), “sempre con-
tente e alegre, em paz com todos” 
(Santo Antônio Maria Claret).

Para saber mais sobre os 25 
anos de ministério sacerdotal de 
padre Pedroso, acesse www.dio-
cesedepiracicaba.org.br.

tado aos fiéis o Hino Jubilar, 
composto por padre Donizete 
Aparecido Vitório. Na homilia, 
padre Fábio comentou sobre 
os objetivos do Jubileu que 
são fortalecer a consciência 
de pertença à Igreja paroquial 
e resgatar a história da paró-
quia. Sendo assim, durante 
o ano jubilar será contada a 
história da paróquia. Padre Fá-
bio ainda falou da importância 
dos padres xaverianos que, 
por muitos anos, trabalharam 
na paróquia, em especial do 
primeiro pároco, padre Vicen-
te Tonetto, SX (in memorian), 
homem corajoso, cheio de fé e 
esperança, que não mediu es-
forços para lançar as raízes da 
paróquia. Também ressaltou a 
dedicação dos padres da Co-

munidade Missionária Provi-
dência Santíssima que, desde 
2007, assumiram a paróquia.

Sobre a importância de ce-
lebrar o Jubileu de Rubi, pa-

dre Fábio lembrou que “esta-
mos aqui para fazer memória 
do que recebemos e realiza-
mos. E é o caminho melhor 
para revigorar a fé. Alegrias 

pelas conquistas feitas, per-
ceber nossos erros, pedir 
perdão e nos lançarmos para 
novos desafios com renovada 
esperança”.

PAR. S. FRANC. XAVIER

ARQUIVO PESSOAL
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SOLIDARIEDADE

Celebração de Corpus Christi é 
marcada pela solidariedade dos fiéis

Este ano não foi possível 
a realização das tradi-
cionais procissões de 

Corpus Christi devido à pande-
mia da Covid-19. As procissões 
pelas ruas nesta data represen-
tam o sinal do Cristo que vai ao 
encontro de todos, para com 
todos permanecer. Apesar dis-
so, muitos fiéis das paróquias 
da nossa diocese expressaram 
todo o seu amor a Jesus Cristo, 
no gesto de partilha com os ir-
mãos necessitados.

Mesmo com as restrições 
à presença de fiéis nos tem-
plos, as paróquias dos 15 
municípios que compõem a 
Diocese de Piracicaba orga-
nizaram um “Dia Eucarístico”, 
com exposição do Santíssimo 
Sacramento para Adoração 

Eucarística, oração pessoal e 
recepção da Sagrada Comu-
nhão. Diversas ações solidá-
rias também aconteceram na 
celebração desta importante 
solenidade da Igreja.

Celebrar a solenidade do 
Corpo e Sangue de Cristo não 
pode ser uma simples recor-
dação histórica, mas sim um 
desafio para o católico: agir 
como Jesus. No episódio da 
instituição da Eucaristia, a do-
ação e a partilha são eviden-
tes na fala e gestos de Cris-
to. Jesus dividiu e distribuiu 
o pão e o vinho, mostrando 
que a partilha é soma, é co-
munhão, é inclusão, princi-
palmente no momento de 
grande dificuldade em que 
vivemos.

Igreja Matriz Imaculado Coração de Maria, em Piracicaba

Igreja Matriz São Benedito, em Capivari

Igreja Matriz São Francisco de Assis, em Santa Bárbara d’OesteIgreja Matriz Senhor Bom Jesus, em Rio das Pedras

PAR. IMAC. COR. MARIA

PAR. SR. B. JESUS-RP

PAR. S. BENEDITO

PAR. S. FRANC. ASSIS-SBO
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CELEBRAÇÕES

Região Pastoral Capivari: paróquias 
retomam celebrações presenciais

PAR. S. PEDRO

Na região pastoral Ca-
pivari, algumas pa-
róquias retomaram 

as celebrações com o povo, 
no último mês de junho. As 
cidades de Capivari, Mom-
buca e Rafard autorizaram, 
através de decreto munici-
pal, a retomada das celebra-
ções presenciais, com limite 
de participantes, chegando à 
quantidade de 30%.

Em Capivari, padre Apare-
cido Barbosa, pároco da Paró-
quia Nossa Senhora de Fátima, 
relata um pouco desta expe-
riência de retomada das litur-
gias presenciais, falando, prin-
cipalmente, sobre a Pastoral 
da Acolhida que exerce um pa-
pel importantíssimo nesta vol-
ta das pessoas, orientando-as 
quanto ao uso de máscaras, in-
dicando os lugares vagos para 
se sentarem e a higienização 
do ambiente. São muitos vo-

luntários que auxiliam a man-
ter tudo em ordem, segundo 
as prescrições exigidas pela 
secretaria de saúde municipal.

Segundo padre Aparecido, 
“Planejamos acolher as pes-
soas sem controle de acesso, 
uma vez que estávamos retor-
nando, até o último final de se-
mana, sem nenhum problema, 
pois não tivemos nenhum dia 
de lotação acima dos 30% (120 
pessoas), permitido pelo de-
creto municipal. A conscien-
tização do uso de máscaras, 
entrada de pessoas sem sinto-
mas, distanciamento de 2 me-
tros, uso do álcool em gel na 
entrada, a permanência nos lu-
gares durante a celebração, as 
coletas no final das missas, na 
saída da Igreja, o recebimento 
da comunhão eucarística no 
lugar em que a pessoa está, 
saída sem aglomerações... 
Esse trabalho foi realizado nas 

primeiras missas, quando re-
tornamos às celebrações, sem 
nenhum problema no cum-
primento das regras por parte 
dos fiéis.”

Em Rafard, o pároco da Pa-
róquia Nossa Senhora de Lour-
des, padre Reginaldo Brandão, 
relata que o controle vem 
sendo realizado, através de 
agendamento prévio na secre-
taria paroquial, com o distan-
ciamento exigido de 2m entre 
as pessoas, no ambiente cele-
brativo. As pessoas não chega-
ram à quantidade de 30%.

“Colocamos na entrada da 
Igreja voluntários para recep-
cionar os fiéis e orientá-los. 
Em nossa paróquia optamos 
pela lista de presença, ou seja, 
para evitar aglomerações na 
entrada, as pessoas que quei-
ram participar das missas se 
inscrevem na secretaria, e 
os voluntários na entrada da 

Igreja têm a lista das pessoas 
inscritas e verificam os nomes 
colocados na lista. Assim, não 
precisamos despedir aqueles 
que não poderiam entrar, por 
ter excedido a quantidade de 
pessoas permitida, deixando 
de causar qualquer desconfor-
to ou inconveniência para os 
fiéis”,explica padre Reginaldo.

Em Mombuca, a Paróquia 
São Pedro foi recentemente 
autorizada a retomar com as 
celebrações presenciais. Or-
ganizou também, na secretaria 
paroquial, a permissão a ser 
retirada a cada final de sema-
na, havendo um prévio con-
trole de participantes, tendo 
em vista que há possibilidade 
de 25 pessoas participarem, 
devido às restrições impostas 
pelo município. A comunida-
de orienta os pais com crian-
ças para que não deixem seus 
filhos circularem pela Igreja, 

evitando possível contamina-
ção. As pessoas que moram na 
mesma casa podem sentar-se 
juntas, com limite de quatro 
pessoas no mesmo banco, 
mas recomenda-se o respeito 
às regras de distanciamento 
social. As pessoas acima de 60 
anos de idade, diabéticos, hi-
pertensos e demais casos que 
fazem parte do grupo de risco 
são orientadas para que per-
maneçam em casa, acompa-
nhando as celebrações pelas 
redes sociais da paróquia.

Em Rio das Pedras, apesar 
de pertencer à região pastoral 
Capivari retomará suas cele-
brações a partir do próximo 
dia 11/07. Nas demais regiões 
pastorais, até o momento em 
que escrevemos esta matéria, 
não houve a publicação de de-
cretos municipais autorizando 
a retomada das celebrações 
presenciais. 

Missa na Matriz Nossa Senhora de Fátima, em Capivari Higienização dos fiéis na Matriz S. Pedro, em Mombuca

PAR. N.SRA. FÁTIMA
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VOCAÇÕES

Mês Vocacional: Amados e Chamados por Deus

Santo) e o livro dos Atos dos 
Apóstolos (obras do Espírito 
Santo na Igreja de Jesus). Em 
termos literários, Lucas e Atos 
são os textos mais bem escritos 
do Novo Testamento.

As comunidades de Lucas 
escreveram o Evangelho diante 
de uma nova situação: Jerusa-
lém e o Templo foram destruí-
dos e a comunidade cristã da-
quela cidade não existe mais. 
As comunidades judaicas re-
jeitam cada vez mais as comu-
nidades cristãs (que estavam 
cheias de pagãos = gente não 
judia) e que não esperam mais 
pela vinda próxima de Jesus. 
Existia o perigo de esquecer 
o Antigo Testamento e não 
vivenciar o seguimento de Je-
sus. Também havia os gnósti-
cos (grupo fechado que trans-
formava a fé em uma ideologia 
espiritualista).

Nesse contexto, Lucas re-
tomou o caráter histórico da 

fé que nasce de fatos reais e 
se realiza na história humana. 
Seu trabalho vai da Galileia a 
Jerusalém (Evangelho) e de 
Jerusalém a Roma, capital do 
mundo (Atos). Assim, Lucas 
se junta ao AT, mas ao mes-
mo tempo se distancia dele, 
enfatizando o universalismo 
da fé (Roma) e colocando o 
centro da História em Jesus. 
Abandonou a ideia do retorno 
imediato do Senhor, deixando 
o fim totalmente indetermina-
do (21,9). Jesus é chamado 
de Kyrios (Senhor),  de profeta 
dos pobres, já no início de sua 
missão (4,18), e, especialmen-
te, de Salvador (2,11).

Lucas enfatiza Jesus em sua 
proximidade, sua misericórdia 
e salvação integral. A proximi-
dade, sobretudo, dos pobres, 
pecadores, marginalizados (ex-
cluídos da salvação pelos ‘jus-
tos’ da época) e das mulheres, 
um ponto muito marcante; sua 

misericórdia com todos eles, 
como um reflexo da misericór-
dia de Deus (ele tem páginas 
inesquecíveis sobre misericór-
dia); salvação integral, espiritual 
e social. Para uma melhor leitura 
do Evangelho de Lucas, propo-
mos o seguinte esquema: 

- Prólogo: 1,1-4
1 — Narrativa do Nascimento 

e Infância de Jesus: 1,5—2,52
2 — Atividade de Jesus na 

Galileia: 3,19—9,50
3 — Caminhada a Jerusa-

lém; 1ª Parte: 9,51—13,30
4 — Nova Caminhada a Je-

rusalém; 2ª Parte: 13,31—19,27
5 — Jesus em Jerusalém 

(tensão, conflito, morte e vitó-
ria): 19,28—24,43

- Epílogo: 24,44-53
Lucas usa três recursos mui-

to importantes: 1) alegria e mi-
sericórdia, especialmente para 
os pobres, marginalizados e 
pecadores, com contínuo en-
tusiasmo, desde o nascimento 

de Jesus; 2) o Espírito Santo, 
raiz dessa alegria, aparece mui-
to nos dois livros (Lc e At), com 
um grande paralelismo entre o 
início de Jesus e o da Igreja, am-
bos conduzidos no Espírito; 3) 
oração: é o evangelho em que 
Jesus aparece mais frequente-
mente em oração.

O seguimento de Jesus não 
se dá pela proximidade do fim, 
mas pela misericórdia e salvação 
em 5 passos:1) Abandonar o pe-
cado (ex: Pedro, Lc 5,8); 2) Forte 
desapego econômico, deixando 
a riqueza e confiando em Deus 
(ex: Zaqueu, 19,1-10); 3) Ouvir 
a Palavra de Deus (ex: Maria, 
2,19,51b; 11,27-28); 4) Vigilância 
contínua para realizar a Palavra 
(ex: 12,35-40); 5) A oração con-
tínua, com muitos ensinamentos 
e o exemplo de Jesus. O Evan-
gelho de Lucas quer nos levar a 
acolher Jesus Mestre, dando es-
ses 5 passos na nossa vida. Paz 
e bem a todos.

CONHECENDO A BÍBLIA

Pe. Demetrius dos Santos Silva  
Biblista e docente do Curso 

Diocesano de Teologia
pe_demetrius@icloud.com

Lucas é o terceiro Evangelho 
do NT e foi escrito numa comu-
nidade profundamente grega, 
por volta do ano 85 d.C. O autor 
conheceu o Evangelho de Mar-
cos e o usou como base, mas 
também adicionou algumas 
memórias próprias e destacou 
diferentes aspectos de Marcos.

A obra de Lucas é o Evange-
lho (obras de Jesus no Espírito 

Para ler o Evangelho de Lucas

O mês de agosto foi instituído 
como o Mês Vocacional, du-
rante a 19ª Assembleia Geral 

da CNBB, ocorrida em 1981. Desde 
então, a Igreja do Brasil reza durante 
todo este período, com mais ênfase, 
por todas as categorias de vocações 
à vida cristã, despertando a consci-
ência dos cristãos para sua respon-
sabilidade com a Igreja.

O tema deste ano é “Amados e 
Chamados por Deus” e o lema “És 
precioso aos meus olhos. Eu te amo” 
(Is 43,1-5), em consonância com a 
Exortação Pós-Sinodal do Papa Fran-
cisco, a Christus Vivit. Porém, em ra-
zão da pandemia, atividades diferen-
ciadas serão realizadas este ano.

Em entrevista ao portal da CNBB, 
Dom José Albuquerque, bispo au-
xiliar de Manaus e referencial da 
Pastoral Vocacional, ressaltou que 

este ano “o pessoal vai se mobilizar 
de outras formas e nós estaremos 
disponibilizando um subsídio para 
que, de algum modo, possamos 
ajudar a fazer com que aconteçam 
estes encontros virtuais”. O subsídio 
contém propostas de terço voca-
cional, momentos de leituras oran-
tes da Palavra de Deus, celebrações 
com os jovens, com as famílias.

Dom José também explicou o 
significado do cartaz deste ano: “É 
de criação do padre Reinaldo Leitão, 
diretor da revista Rogate. No cartaz, 
nós encontramos o tema e o lema e 
como símbolo nós temos o coração 
em vermelho, que é o sinal do amor, 
lembra o amor de Deus pelo qual nós 
somos escolhidos e chamados. No 
centro deste coração nós temos uma 
chaga e desta chaga está saindo um 
rio. A chaga é sinal da entrega e o rio 

nos faz lembrar do batismo, que é a 
origem de todas as vocações. Acima 
do coração nós temos uma semen-
te, semente vocacional da Trindade, 
porque a vocação é de fato uma se-
mente que Deus planta no coração 
de cada pessoa e essa semente pre-
cisa germinar, crescer e florescer. Do 
outro lado nós temos o símbolo da 
rede que, de fato, nos faz lembrar da 
animação vocacional. Somos cha-
mados a sermos pescadores e nesta 
rede estão os peixes que represen-
tam toda a humanidade. Também no 
cartaz estão presentes duas mãos, 
em referência àquele que chama e 
àquele que ama. As mãos que mos-
tram todo o serviço, todo o trabalho, 
todo o comprometimento dos ani-
madores vocacionais e, claro, inspi-
rado no grande animador vocacio-
nal: Jesus Cristo”.          (Fonte: CNBB)
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Jesus formou discípulos e dis-
cípulas, instruindo-os com a sua 
original atitude de acolhida, de 
compreensão e de valorização 
das pessoas, principalmente as 
marginalizadas. A vida de Jesus 
transformou de tal modo essas 
mulheres e esses homens que, 
aos poucos, foram compreen-
dendo que a salvação cristã é 
vida concreta, existência cotidia-
na de relação pessoal com Deus 
e com os irmãos e irmãs. Por aí 
passou a formação progressiva 
de novos discípulos. Nesse pro-
cesso, contavam sempre com a 
ação do Espírito Santo, presente 
no testemunho de vida dos que 
já faziam parte das comunidades 
cristãs. 

O Concílio Vaticano II (1962-
1965) nos convidou a procurar 
novos caminhos para a transmis-
são da fé, em nosso tempo, reco-
mendou oficialmente a restaura-

ção adaptada do Catecumenato. 
Além disso, prescreve a elabora-
ção de um diretório de formação 
catequética. Este desafio deu 
origem a uma série de iniciativas 
renovadoras em muitas dioce-
ses, paróquias e comunidades, 
por parte de leigas e leigos, con-
sagrados e ministros ordenados, 
compromissados com a renova-
ção pastoral da iniciação cristã. 

O evangelho não mudou, 
mas mudaram os interlocutores. 
Jesus nos convida a sair, a es-
cutar, a servir, num movimento 
de transformação missionária de 
nossa Igreja. Esta atitude exige 
estarmos atentos aos sinais dos 
tempos. O processo é de escuta 
e atenção aos clamores do povo. 
Voltando-nos assim para a “Sa-
maria” dos nossos dias, como fez 
Jesus, abrem-se novos espaços, 
livres, críticos, comunitários e fra-
ternos, de onde a fé cristã pode 

emergir, com uma renovada per-
tinência, na busca de mais huma-
nidade e de melhor qualidade 
de vida, com um profetismo es-
pecial que responda às necessi-
dades da nossa realidade. Fazer 
da Igreja uma casa da Iniciação 
à Vida Cristã é um caminho ne-
cessário para a evangelização no 
contexto atual e deve ser assumi-
do por toda a comunidade.

Maria Santíssima, primeira ca-
tequista, guiai os caminhos da 
história para que todos vivam a 
conversão, a partir de um encon-
tro pessoal com Jesus!

09

No Brasil e em Portugal, o Dia dos Avós 
é comemorado nesse dia, em razão de ser o 

dia de Santa Ana e São Joaquim, pais de Maria 
e avós de Jesus. Aproveite para mandar uma 

mensagem de carinho aos queridos vovô e vovó 
e dizer o quanto você os ama.
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INICIAÇÃO À VIDA CRISTÃ

Luz que nos leva a aprender da história e da realidade

O segundo capítulo do do-
cumento 107 narra a história do 
processo da iniciação cristã, que 
defende a necessidade da con-
versão, a partir do encontro pes-
soal com Jesus. O encontro com 
Jesus provoca o acolhimento 
para fazer acontecer uma místi-
ca, sem rigorismo, assumindo o 

Diácono Florivaldo Bertoletti
Coordenador Diocesano da Pastoral 

da Iniciação à Vida Cristã
diaconoflori@yahoo.com.br

jeito de ser de Jesus e entregar-
-se com amor e alegria à missão 
de catequizar. Será muito provei-
toso ao catequista conhecer os 
documentos da Igreja.

Animados pela narrativa do 
encontro de Jesus com a sama-
ritana, a Igreja, que somos todos 
nós que O seguimos, é chama-
da, hoje, a promover um novo 
encontro luminoso, um novo di-
álogo, com novos interlocutores, 
reconhecendo que nos encon-
tramos num momento histórico 
de transformações profundas e 
de interlocuções novas. Não es-
tamos partindo de zero. Há um 
passado que pode nos impulsio-
nar a buscar, constantemente, 
novos caminhos para que che-
guemos a viver, com autenticida-
de e zelo ardente, o seguimento 
de Jesus, a partilhar com Ele a 
missão de fazer acontecer o Rei-
no, no mundo de hoje.

Olá, amiguinho e amiguinha, 
tudo bem?

Dia 26 de julho é o 
Dia dos Avós

ERRATA 
Houve erro na publicação do 
conteúdo desta seção na edição 
de junho do “EM FOCO”. Por isso, 
publicamos novamente o artigo 
“Luz que nos leva a aprender 
da história e da realidade”. 
Por esse erro, pedimos desculpas.
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quarentena, devido à Covid-19 
(coronavírus), que aflige o mun-
do inteiro. 

Sua pergunta nos leva a uma 
grande análise que se tem feito. 
Num período tão curto de tem-
po, muitas mudanças acontece-
ram em nossas comunidades, e 
a maneira de viver e celebrar a 
fé se fez, unicamente, através 
dos meios de comunicação so-
cial, especialmente das redes 
sociais, que estão mais dispo-
níveis às nossas comunidades 
paroquiais. As equipes de Pas-
toral da Comunicação foram e 
são essenciais, particularmente, 
neste momento e, responden-
do a sua pergunta, creio que foi 
só o início de um novo tempo 
em nossa ação pastoral, através 
da comunicação.

A Igreja sempre valorizou o 
uso dos meios de comunica-
ção. A segunda Rádio cons-

truída pelo próprio Manzone, 
inventor do rádio, em 1929, 
inaugura um novo tempo na 
vida pastoral da Igreja: a palavra 
do Papa enviada ao mundo, a 
mensagem do Evangelho co-
dificada através das ondas do 
rádio. No decreto conciliar In-
ter Mirífica, de 1963, a Igreja faz 
apelo quanto ao uso dos meios 
de comunicação para o anún-
cio da Palavra de Deus, aos 
pastores um esforço para a rea-
lização de sua missão e a todos 
os batizados  um testemunho 
cristão, através destes meios. 
Tudo isto contextualizo apenas 
para se perceber a necessária 
transmissão da vida pastoral e 
litúrgica da Igreja, através dos 
meios de comunicação, neste 
momento de pandemia em que 
nos encontramos, demonstran-
do como a nossa criatividade, 
colocada a serviço da evan-

gelização, contribuiu para se 
manterem laços comunitários, 
impossibilitados pessoalmente, 
descobrindo-se um novo modo 
de estarmos unidos, em comu-
nhão, através da comunicação.

Esta realidade nova das 
transmissões, ocorridas neste 
período de pandemia, com cer-
teza foi apenas o primeiro passo. 
Nossas comunidades descobri-
ram que não precisam de tanto 
para alcançar muitos corações 
e casas, a que nem sempre 
conseguiam chegar. Será sem-
pre uma necessidade, cada vez 
mais exigente, de uma presença 
pastoral da Igreja e de nossas 
comunidades no ambiente midi-
ático. Só não podemos deixar de 
reforçar o que nos exorta o Papa 
Francisco, em sua mensagem 
para o Dia Mundial dos Meios 
de Comunicação Social: que os 
meios de comunicação sejam 

recursos que favoreçam a co-
munhão, que fortaleçam nosso 
comprometimento missionário 
de evangelizar em todos os am-
bientes. Mas, enquanto recur-
sos, devem  favorecer, sempre, 
uma Igreja viva e missionária, 
uma Igreja em saída. Sendo um 
recurso, será sempre útil e ne-
cessário, porém não substituirá 
a celebração presencial que, 
aos poucos, deverá retornar em 
quase todas as paróquias, bem 
como não substitui a relação 
face a face entre as pessoas.

A missão no ambiente midi-
ático encontrou, neste período, 
novos desafios. Com certeza, 
virão muitas coisas boas e au-
mentarão os trabalhos paras as 
equipes de Pastoral da Comuni-
cação, que esperamos, em bre-
ve, estarão presentes em mais 
paróquias de nossa Diocese de 
Piracicaba.

DÚVIDAS RELIGIOSAS

Cara Grislainne, muito obri-
gado pela sua pergunta. Em 
um primeiro momento é preci-
so recordar que, há pouco mais 
de três meses, estamos viven-
do um período prolongado de 

As missas on-line vão continuar acontecendo após a pandemia? 

Pe. Anselmo Cardoso Martiniano
Diretor de Comunicação da 

Diocese de Piracicaba
Pároco da Paróquia Senhor 

Bom Jesus de Rio das Pedras
Animador Diocesano da PASCOM

Mestre em Teologia da Comunicação, 
Pontifica Università Lateranense

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

Dízimo é ato de 
amor a Deus e ao 

próximo. Não é taxa 
nem mensalidade; 
não é imposição 
nem obrigação. 

(Grislainne Leticia Pereira, 19 anos - Rio Claro)

FAKE NEWS

Cartilha ajuda no combate às Fake News

O fenômeno das Fake 
News (notícias falsas) 
espalha desinforma-

ção neste período de pande-
mia e prejudica a divulgação 
de informações e orientações 
corretas.

No artigo “Fake News: pro-
blema sério!”, Dom Pedro Ci-
pollini, bispo de Santo André 
(SP) e presidente da Comissão 
para a Doutrina da Fé da Con-
ferência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB), afirma que 
no mundo das fakenews não 
existem fatos, apenas interpre-
tações. Por isso, “necessita-se 
urgente de uma comunicação 
verdadeira levada avante por 
comunicadores verdadeiros. 

A comunicação verdadeira 
tem o poder de criar pontes, 
favorecer encontro e inclusão. 
Traz grande bem à sociedade 
especialmente hoje, quando o 
mundo digital facilita a amplia-
ção do poder da palavra”.

Para que as pessoas pos-
sam se proteger das muitas 
inverdades e boatos que cir-
culam pela internet, a Rede 
Eclesial Pan-Amazônica/ RE-
PAM-Brasil lançou uma carti-
lha para ajudar no combate 
às Fake News. Organizada 
pelo setor de comunicação da 
Rede, a produção do material 
contou com a participação de 
estudantes de comunicação 
social – jornalismo e publici-

dade – do Centro Universitá-
rio Estácio de Brasília. A pro-
posta é oferecer um material 
que ajude a refletir, discernir e 
combater a disseminação de 
notícias falsas.

A cartilha apresenta os con-
ceitos, tipos e oferece dicas de 
como identificar e combater as 
Fake News e, ainda, aponta al-
gumas ferramentas, como apli-
cativos e sites, que podem aju-
dar na checagem das notícias 
para verificar a veracidade das 
informações compartilhadas.

Para baixar a cartilha, aces-
se repam.org.br/wp-content/
uploads/2020/06/Cart i lha-
-Fake-News.pdf
                   (Fonte: CNBB)
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PAPA FRANCISCO

Pandemia no Brasil preocupa Papa Francisco
VATICAN NEWS

NOVA EMBALAGEM

Mais proteção para o seu café

Prazo de validade
              3x maior  

eclesial, especialmente a partir 
do lançamento da «Carta Encí-
clica “LAUDATO SI’” (LS) sobre 
o cuidado da Casa Comum», 
há exatamente 5 anos. Trata-se 
de uma carta encíclica dirigida 
pelo Papa Francisco à humani-
dade inteira e não somente aos 
cristãos católicos, na qual ele 
manifesta a relação entre fé e 
cuidado da obra da criação.

A “Laudato Si’” (Louvado se-
jas) é considerada a sinfonia de 
amor do planeta e o cuidado 
que devemos ter com a nossa 
Casa Comum. É um documento 
pontifício que, seguindo a meto-
dologia Ver-Julgar-Agir, herdada 
dos tempos da Ação Católica e 
da JOC, foi escrito em 246 pará-
grafos, divididos entre seis capí-
tulos, nos quais o Papa Francisco 
descreve o que está acontecen-
do com a nossa Casa Comum 
(I cap.), trata do “evangelho da 
criação” à luz dos textos bíbli-
cos (II cap.), das grandes cau-
sas das origens dos problemas 
do planeta (III cap.), propondo-
-nos uma forma quase holística 
para olharmos para a ecologia 
(IV cap.), linhas de orientação e 
ação (V cap.), e apontando-nos 

a necessidade de uma educa-
ção e espiritualidade ecológi-
cas (VI cap.).

O Papa mostra na “Laudato 
Si’” que ser Igreja é comprome-
ter-se com o cuidado da Casa 
Comum, rompendo com a cultu-
ra da indiferença, que considera 
tudo como normal e admissível 
em nome do progresso, mas 
que traz terríveis consequên-
cias para o planeta e seu clima. 
Questões como a poluição do 
ar e da água pelas indústrias e 
o uso dos combustíveis fósseis, 
a geração do lixo, o consumo e 
comércio da água, a perda da 
biodiversidade, a divida ecoló-
gica dos mais ricos com os mais 
pobres, fracos e oprimidos e ou-
tros assuntos estão presentes na 
reflexão que o Papa Francisco 
propõe, através da LS.

Ser Igreja é viver a fé no cui-
dado da Casa Comum, reco-
nhecendo que no centro da 
criação não está o ser humano 
e sua política de exploração, 
mas está o Deus Criador, único 
dono do mundo e origem da 
vida, o qual nos confia a obra 
da sua criação para que dela 
cuidemos e cultivemos; é sa-

ber admirar-se com a beleza da 
vida e reverenciar a obra criado-
ra de Deus, sabendo resgatar a 
dimensão do necessário des-
canso semanal do ser humano 
e o tempo jubilar do descanso 
da terra; é lutar contra a explora-
ção do ser humano e de todos 
os bens da criação.

O Papa Francisco nos re-
corda que o planeta, embo-
ra esteja dividido em países 
e governos, é um só, de tal 
modo que há questões como 
o aquecimento global, que não 
respeitam as fronteiras geográ-
ficas impostas, e que urgem 
medidas para as quais não po-
demos esperar a iniciativa dos 
outros. Em casos assim, o Papa 
propõe que os países mais ri-
cos e desenvolvidos e aqueles 
que mais poluem é que de-
vem fazer mais. Francisco nos 
propõe a necessidade de uma 
conversão, de uma conversão 
ecológica como comunhão 
cósmica universal, através da 
qual busquemos um novo esti-
lo de vida, uma vida mais sim-
ples, mais modesta e que sabe 
se satisfazer com o necessário, 
capaz de consumir menos luz 

e água, comprar só o que é ne-
cessário e, sobretudo, viver o 
“amor social”, através do “culti-
vo do cuidado”.

A Casa Comum nos ensina 
que tudo está interligado, e ser 
Igreja é saber cuidar da vida, 
começando com o cuidado 
dos mais pobres; é assumir uma 
postura profética frente aos cri-
mes ambientais, como aque-
les da mineração em Mariana 
(2015) e Brumadinho (2019), 
para que não mais continuem a 
acontecer em nosso meio.

A Igreja, que tem na sua mis-
são evangelizadora a tarefa de 
comunicar o evangelho da sal-
vação, não pode se esquecer de 
que este anúncio evangelizador 
se dá também nos muitos cuida-
dos com a vida do planeta.

Na Diocese de Piracicaba, 
o fruto mais visível da LS foi a 
criação do Núcleo Diocesano 
Laudato Si’, com o objetivo de 
promover uma reflexão e práti-
ca ecológicas integrais, contri-
buindo para a formação e ações 
eclesiais, perpetuando em nos-
sas memórias os desafios exis-
tentes e os caminhos que deve-
mos e podemos percorrer.

ECLESIOLOGIA PASTORAL

O documento das Diretrizes 
Gerais da Ação Evangelizadora 
da Igreja no Brasil 2019-2023 
(CNBB, doc. 109), publicado 
pelo episcopado brasileiro du-
rante a 57ª Assembleia Geral 
da CNBB, em 06 de maio de 
2019, completou seu primei-
ro ano. Logo no seu “Objetivo 
Geral”, observa-se a preocu-
pação da Igreja em cuidar da 
Casa Comum.

Casa Comum já é uma ex-
pressão antiga entre os ambien-
talistas e os ecologistas, mas 
tão recente na Doutrina Social 
da Igreja (DSI) e no magistério 

“Ser Igreja que cuida da Casa Comum”

Pe. Kleber Fernandes Danelon
Mestre em Liturgia pela PUSC, 

em Roma, e Coordenador 
Diocesano de Pastoral

kleberdanelon@gmail.com

Desde o início da pande-
mia da Covid-19, que 
atinge praticamente 

todos os países do mundo, 
Papa Francisco tem demons-
trado toda sua preocupação 
nas inúmeras palavras e ges-
tos realizados por ele.

Em se tratando de Brasil, 
foram três telefonemas: ao 
arcebispo de Manaus, Dom 
Leonardo Steiner, no dia 25 
de abril; ao arcebispo de São 
Paulo, cardeal Dom Odilo Pe-
dro Scherer, no dia 9 de maio, 
e ao arcebispo de Aparecida, 
Dom Orlando Brandes, no dia 
10 de junho.

Na conversa com Dom Le-
onardo, o Papa manifestou 
sua solidariedade e quis saber 
quais as ações estavam sendo 
tomadas pela Igreja no enfren-
tamento da pandemia do novo 

coronavírus. Também enviou 
uma bênção especial para a 
Amazônia, em atenção espe-
cial aos povos indígenas, ribei-
rinhos e pobres.

Já para Dom Odilo, o Sumo 
Pontífice mostrou sua preocu-
pação pelo número crescente 
de doentes em São Paulo e 
pelas perdas de vidas huma-
nas, prometendo rezar por 
todos. Também perguntou 
sobre a situação dos mais po-
bres, já que muitos não têm 
casa e não podem seguir as 
medidas preventivas de con-
tágio da doença.

No diálogo com Dom Orlan-
do, além da solidariedade ao 
povo brasileiro, o Papa con-
cedeu sua Bênção Apostólica, 
demonstrando ainda mais sua 
proximidade com a população 
e recomendou a todos que se 

coloquem no colo da Mãezi-
nha Aparecida.

O Papa Francisco, por meio 
da Nunciatura Apostólica no 
Brasil, também fez doações 
de R$ 10 mil à arquidiocese de 
Belém e às dioceses de Parin-
tins, no Amazonas, Óbidos, no 
Pará e Nova Iguaçu, no Rio de 
Janeiro. Assim, as comunida-
des puderam receber cestas 
básicas e kits de higiene.

A ajuda chega às comuni-
dades ribeirinhas através do 
Barco-Hospital Papa Francis-
co, uma embarcação que tem 
sua base na cidade de Óbi-
dos, no Pará, e atende mais de 
1000 comunidades ribeirinhas 
na Região Amazônica.

O barco-hospital tem con-
sultórios médicos, odontoló-
gicos, centro cirúrgico, sala 
oftalmológica, laboratório de 

análises, sala de medicação, 
sala de vacinação e leitos de 
enfermaria, além de equipa-
mentos para exames, e conta 
com a ajuda de voluntários 
em expedições, com duração 
máxima de 10 dias. Existe par-
ceria com universidades que 

enviam equipes de médicos 
e residentes. Desde setembro 
de 2019, já foram realizados 
mais de 40.000 atendimentos.

Ainda, no mês de junho, 
quatro respiradores artificiais 
foram doados pelo Papa Fran-
cisco a hospitais no Brasil.

Barco Hospital
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Padre Fábio: anúncio do Reino de Deus como família missionária

Neste mês conversamos 
com o pároco da Paró-
quia São Francisco Xa-

vier, no bairro Itapuã, na cidade 
de Piracicaba. Há pouco mais 
de um ano em nossa diocese, 
tivemos a oportunidade de co-
nhecê-lo um pouco mais. Seja 
bem-vindo, Padre Fábio! Agra-
decemos a sua participação 
nesta página do “Em Foco”.

Em Foco - Pe Fábio, pode-
ria se apresentar aos nossos 
leitores e contribuir com sua 
história para o Em FOCO?

Pe. Fábio - Sou Pe Fábio Do-
nizetti Golfetti. Tenho 39 anos 
de idade. Sou natural de Tam-
baú, que é um município do Es-
tado de São Paulo. Faz parte da 
região metropolitana de Ribei-
rão Preto. A cidade é conhecida 
como “Cidade da Cerâmica”, 
devido a grande produção do 
material. Também muito co-
nhecida no âmbito religioso, 
uma vez que, Pe Donizetti Tava-
res de Lima, hoje Beato da Igre-
ja, nela viveu durante 35 anos. 
Um detalhe: o Beato assistiu ao 
Matrimônio dos meus avós pa-
ternos e também batizou meu 
pai. Tenho duas irmãs, sou o ca-
çula. Desde pequeno sentia for-
temente o chamado à vida sa-
cerdotal. Nesse contexto muito 
colaborou minha avó paterna, 
mulher de profunda fé! Depois 
de um processo de discerni-
mento vocacional, entrei para 

o Seminário aos dezoito anos, 
em 1999. Ingressei na Comu-
nidade Missionária Providên-
cia Santíssima, cuja Casa Geral 
fica na cidade de Mococa-SP. 
Fiz meus votos perpétuos em 
2007 e, depois de cursar Filo-
sofia e Teologia, fui ordenado 
Sacerdote aos 27 anos de ida-
de, no ano de 2007. Fui envia-
do logo em seguida, em 2008, 
à cidade de Porto Alegre-RS 
na função de Pároco da Paró-
quia Nossa Senhora da Glória. 
Depois fui enviado à Paróquia 
Santo Antônio, na cidade de 
Mococa, onde fui Pároco por 
um período de 7 anos. Em De-
zembro de 2018, fui indicado 
pelos meus superiores a Dom 
Fernando para a função de Pá-
roco na Paróquia São Francisco 
Xavier, em Piracicaba-SP.

Como o senhor é da re-
gião do Padre Donizetti, 
recentemente beatificado, 
e em seu nome traz sua me-
mória, tem alguma ligação 
ao beato da Igreja? Ele, de 
algum modo, o inspirou 
para sua vocação?

Sim, meu nome tem profunda 
ligação com o Beato. Segundo 
uma pesquisa realizada no Bra-
sil, mais de 2 milhões de pesso-
as trazem o nome Donizetti por 
causa do Padre Taumaturgo de 
Tambaú! Sou muito grato por 
fazer parte deste número! Meus 
pais, muito devotos do Beato, 

acharam por bem que eu trou-
xesse o seu nome. Sim, o Beato 
Donizetti, sem dúvida alguma, 
muito inspirou minha vocação. 
Cresci ouvindo sempre as pes-
soas falando de suas virtudes de 
Sacerdote, de Bom Pastor!

Sendo religioso e de uma 
comunidade de vida, Provi-
dência Santíssima, como é 
sua vida fraterna? E qual foi 
a motivação para a escolha 
deste caminho?

Segundo o Código de Di-
reito Canônico, entra-se para a 
vida religiosa por causa da fra-
ternidade. Ser comunhão para 
ser missão na Igreja é o nosso 
Carisma. Sempre Juntos! Por 
isso, assumimos as Paróquias 
em equipes. Padres, irmãs e 
irmãos. A vida fraterna exige 
muito abertura e despojamen-
to, mas é essencial, para que o 
nosso testemunho seja acredi-
tado. O que me motivou para a 
escolha deste caminho foi jus-
tamente isso: sempre juntos, 
em fraternidade, anunciarmos 
o Reino de Deus. Somos uma 
família missionária!

Está em Piracicaba há 
pouco mais de 1 ano e sa-
bemos dos preparativos do 
jubileu de 40 anos da Paró-
quia em que está. Como tem 
sido sua experiência pasto-
ral e missionária em nossa 
diocese e nesta paróquia?

Sim, estou há mais de um 
ano como Pároco da Paróquia 
São Francisco Xavier. Diga-se 
de passagem, a maior Paró-
quia em território da Diocese. 
Estamos na maior periferia de 
Piracicaba. Temos 22 comuni-
dades. Nosso povo é piedoso, 
bom e generoso. Vivemos a 
realidade das Santas Missões. 
Estou muito feliz com esta 
nova experiência. Senti-me 
muitíssimo acolhido pelo nos-
so Presbitério, sobretudo por 
Dom Fernando, nosso Bispo 
Diocesano. Iniciamos o nosso 
Ano Jubilar, que é um tempo 
de graça para celebrar as con-
quistas, perceber nossos erros, 
pedir perdão e nos lançarmos 
para novos desafios com re-
novada esperança. Queremos 
celebrar com gratidão estes 40 
anos de instalação de nossa 
Paróquia. Queremos continuar 
seguindo os passos de nosso 
Padroeiro, Francisco Xavier! E 
que o espírito missionário dele 
anime toda a comunidade Pa-
roquial a tornar Jesus Cristo 
sempre mais conhecido, ama-
do e servido!

Pe Fábio, qual sua men-
sagem aos jovens vocacio-
nados à vida religiosa e sa-
cerdotal?

Minha mensagem aos jo-
vens vocacionados à vida re-
ligiosa e sacerdotal é que vale 
a pena! Ou melhor, vale a vida! 

Doar-se totalmente à causa do 
Reino de Deus é maravilhoso. 
Experimentamos, à medida 
que vamos respondendo ao 
chamado do Mestre, a promes-
sa dos “Cem vezes mais”! Não 
tenham medo de responder 
positivamente ao Senhor da 
Messe, que sempre chama!

Poderia deixar uma men-
sagem final aos nossos lei-
tores, principalmente para 
este tempo difícil  que esta-
mos vivendo?

Queridos leitores do Em 
Foco! Vivemos, sim, momen-
tos difíceis! Atravessamos esta 
terrível Pandemia, nossa eco-
nomia fragilizando-se, acom-
panhamos o cenário conturba-
do em nossa política, etc... Mas 
é tempo de esperança, pois o 
nosso Deus é Providente! Sa-
bemos que Ele prepara dias 
melhores para nós. Força e co-
ragem! Contem com minhas 
orações!

Pe. Fábio Donizetti Golfetti


