
EMFOCO
JUNHO DE 2020DIOCESE DE PIRACICABAAno XIV | Edição 142

Acesse: diocesedepiracicaba.org.br

Pelas mídias digitais, “ide e anunciai 
o Evangelho a toda criatura” (Mc 16,15) 

Fiéis testemunham a vivência da fé como Igreja Doméstica P06

Celebração de Corpus Christi não terá procissão nas ruas 
e missas serão transmitidas pelas redes sociais P08 

EDUARDO CASTRO

Dom Fernando durante celebração da Missa do Dia das Mães no Seminário Diocesano Propedêutico Imaculada Conceição da Nova Suíça P07

Missa do padroeiro da 
diocese, Santo Antônio, será 
transmitida pela internet P03

Municípios autorizam 
celebrações com fiéis e 

Diocese emite orientações P11
PAULO GOMES



Junho de 2020DIOCESE DE PIRACICABA
EMFOCO02

Bispo Diocesano: Dom Fernando Mason 
Coordenador Diocesano de Pastoral: Pe. Kleber Fernandes Danelon
Diretor de Comunicação: Pe. Anselmo Cardoso Martiniano (MTb 0088747/
SP)
Conselho Editorial: Pe. Anselmo Cardoso Martiniano, pe. Kleber Fernandes 
Danelon, pe. Marcelo Sales, Edison Carone, Jaime Alexandre de Lima Curcio, 
Paula Elisa Vaz Rissatto Françóia e Rosiley Lourenço.
Jornalista responsável e redatora: Rosiley Lourenço (MTb 24.155/SP)
Assessoria de Comunicação: Paula E. V. Rissatto Françóia e Rosiley Lourenço
Revisora: Sonia Maria Bernardino Benato
Projeto Gráfico/ Diagramação: Skanner Projetos Gráficos

Administração e Redação: Av. Independência, 1.146 - Bairro Alto
PIRACICABA - SP – Cep: 13.419-155 - Fone: (19) 2106.7556
www.diocesedepiracicaba.org.br - emfoco@diocesedepiracicaba.org.br  
comunicacao@diocesedepiracicaba.org.br

Municípios que compõem o território diocesano: Águas de São Pedro, 
Capivari, Charqueada, Corumbataí, Ipeúna, Mombuca, Piracicaba, Rafard, Rio 
Claro, Rio das Pedras, Saltinho, Santa Bárbara d’Oeste, Santa Gertrudes, Santa 
Maria da Serra e São Pedro

Circulação: Versão digital no site www.diocesedepiracicaba.org.br e mídias 
digitais (redes sociais)

Impressão: S.A. O Estado de S. Paulo

Publicação oficial da Diocese de Piracicaba
Os artigos são de inteira responsabilidade de seus autores.
Permitida sua reprodução desde que se mencione a fonte.

ANO XIV | Edição 142 | Junho/2020

EMFOCO

EDITORIAL

Que Deus tenha piedade 
de nós e detenha esta 

tragédia, esta pandemia e 
também outras pandemias: 

a da fome, da guerra, das 
crianças sem escola. E isto 
o pedimos como irmãos, 

todos juntos”  

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

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

REFLEXÕES SOBRE A ESPIRITUALIDADE

A espiritualidade de Maria (V):  
O poder do manto de Nossa Senhora

(Twitter 14.05.2020)

Neste ano de 2020, o mês de junho é – 
liturgicamente falando – aberto com 
a celebração da Memória de Maria, 

Mãe da Igreja, que é celebrada sempre na 
primeira segunda-feira após o Domingo de 
Pentecostes. 

Dentre outros aspectos espirituais da Ma-
ternidade de Maria, encontramos de maneira 
muito presente na devoção popular a invoca-
ção do seu manto, que se expressa como um 
pedido de proteção e refúgio. Todavia, este 
que é um aspecto assim tão forte na devoção, 
encontra também nas Sagradas Escrituras um 
suporte teológico e espiritual bastante consis-
tente, como refletiu o grande teólogo suíço Von 
Balthasar, em seu livro Maria para nós hoje. 

O manto de Maria é, na verdade, a expressão 
do seu amor materno por Jesus e, através d’Ele, 
estendido a todos os homens, visto que, me-
diante sua Paixão, Ele “escolheu a todos para 
serem seus irmãos e irmãs”, colocando a todos 
debaixo da maternidade de Nossa Senhora.  É 
verdade que essa prerrogativa de Mãe é rele-
vada patentemente por Jesus na Cruz, quando 
Ele diz ao Discípulo Amado (que é símbolo de 
todos os que, no Amor, seguem Jesus Cristo): 
“Mulher, eis o teu filho, e ao Discípulo: eis tua 
Mãe” (Jo 19,26-27). Porém, essa maternidade, 
que desde o Filho se estende para todos, está 
presente durante toda a vida de Jesus, quando 
a Mãe se coloca entre Ele e aqueles que pre-
cisam, como observa Von Balthasar: “Em Caná, 
ela nos mostra a maneira como consegue co-
locar suas preocupações, superando todos os 
inconvenientes. Lá ela é, inicialmente, rejeitada 
[...]; o Filho está com o pensamento voltado 
para as suas próprias obrigações e o pedido 
de Maria parece, no momento, algo que con-
traria o andamento planejado para o cumpri-
mento dessas obrigações. O que faz, porém, 
a Sede da Sabedoria, a “mulher talentosa”, 
em quem confia o seu marido (Pr 31,10s)? 
Ela apela simplesmente para aquilo que há 
de mais íntimo no coração de Jesus e em sua 
própria missão, ao instruir os serventes: ‘Fazei 
tudo o que ele vos disser’. Aqui vem a coin-
cidir simplicidade e astúcia, quando ela, em 
Deus, partindo do plano da justiça, atinge o 

plano mais profundo da misericórdia”. 
Essa mesma atitude maternal de Maria se ex-

pressa fortemente na obra de Ariano Suassuna, 
O Auto da Compadecida, que retrata a piedade 
do povo nordestino.  Ela pede a Jesus por João 
Grilo e seu grupo, que não tinham méritos: Inter-
cedo por esses pobres que não têm ninguém 
por eles, meu filho. Não os condene [....]. É verda-
de que eles praticaram atos vergonhosos, mas é 
preciso levar em conta a pobre e triste condição 
do homem. A carne implica todas essas coisas 
turvas e mesquinhas. Quase tudo o que eles 
faziam era por medo. Eu conheço isso, porque 
convivi com os homens: começam com medo, 
coitados, e terminam por fazer o que não pres-
ta, quase sem querer. É medo. Também aqui a 
Mãe une misericórdia e justiça, pois o medo é 
uma componente da vida humana e ela, como 
mãe, procura salvar os seus filhos com a sua in-
tercessão, pois nenhuma mãe verdadeira casti-
ga os filhos, senão por amor. 

Assim, como ainda diz Von Balthasar, Ma-
ria, como mulher e mãe, tem o coração no co-
ração, mas não no cérebro, e sabe, igualmen-
te, que um Deus que pensou e criou a mulher 
não pode ter o seu coração em nenhum outro 
lugar. Assim, é da essência de Maria, Mãe da 
Igreja e da humanidade, estender seu manto 
sobre todos, e esse manto é, na verdade, o es-
paço da misericórdia de Deus que encontrou 
acolhida no seio de Maria e, por ela, chega a 
todos nós, pecadores necessitados do seu 
amor e da sua proteção. 

Comunicação social

N esta edição do mês de junho, o “Em Foco” 
traz vários textos para o enriquecimento de 
nossos leitores. Estes textos permitem um 
aprofundamento espiritual e pastoral na 

vida pessoal e comunitária.
Celebrar o 54º Dia Mundial das Comunicações Sociais, 

tendo em vista o atual momento de nossas vivências sacra-
mentais que está acontecendo através dos Meios de Comu-
nicações Sociais, é para nós ocasião para aprofundarmos a 
mensagem do Papa Francisco, na qual o Santo Padre nos 
faz refletir sobre a “teia” que formamos através do bom uso 
e presença nos meios de comunicação, e o modo como nos 
“narramos” através dessas mídias, que se tornaram essên-
cias para o vínculo comunitário nesta quarentena.

O mês de junho é muito popular para nós brasileiros. É 
o mês das famosas quermesses e festas juninas; mês de 
Santo Antônio, padroeiro de nossa Diocese; mês da So-
lenidade do Corpo e Sangue de Cristo (Corpus Christi) e 
do Sagrado Coração de Jesus; enfim, não costumam faltar 
motivos para a realização de muitas festas sociais e religio-
sas em nossas paróquias e comunidades. No entanto, com 
o atual momento de pandemia da Covid-19, as quermes-
ses e festas precisaram ser canceladas e todas as festivi-
dades litúrgicas serão transmitidas através dos Meios de 
Comunicação Social. Somos homens e mulheres de espe-
rança. Não podemos nos abater!

Nesta edição, queremos manifestar nossa especial gra-
tidão a todos os comunicadores de nossas comunidades 
paroquiais, regiões pastorais e de nossa diocese, particu-
larmente os agentes da Pastoral da Comunicação. Mani-
festamos aqui nosso singular agradecimento à equipe da 
Assessoria de Comunicação Diocesana, que é formada 
pela jornalista Rosiley Lourenço e a comunicadora Paula 
Elisa Vaz Rissatto Françóia.

Esta é a última edição com a participação da jornalis-
ta Rosiley Lourenço como responsável pelo Jornal “Em 
Foco”. Nós, da Direção e do Conselho Editorial, gostarí-
amos de manifestar-lhe aqui nossa sincera gratidão por 
todo o trabalho realizado nestes mais de oito anos na As-
sessoria de Comunicação da Diocese de Piracicaba.
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JUBILEU

Padre Edvaldo festeja Jubileu de Prata de ordenação presbiteral
No próximo dia 18 de ju-

nho, o padre Edvaldo de Pau-
la Nascimento irá celebrar 25 
anos de ordenação presbite-
ral. Atualmente é pároco da 
Paróquia Bom Jesus, em Rio 
Claro, onde exerce o minis-
tério sacerdotal desde 4 de 
fevereiro de 2018. 

Natural de Osasco, na gran-
de São Paulo, padre Edvaldo 
foi ordenado presbítero em 
18 de junho de 1995, na Epar-
quia Greco-melquita, em São 
Paulo capital, e transferiu-se 
para a Diocese de Piracicaba 
há 13 anos, onde está incar-
dinado. Iniciou seu ministério 
presbiteral como vigário na 
Paróquia Santa Bárbara, em 

PADROEIRO

Missa de Santo Antônio, padroeiro da 
diocese, será transmitida pela internet

D ia 13 de junho é cele-
brada a festa de San-
to Antônio, padroeiro 

da Diocese e da cidade de 
Piracicaba. A data também 
é feriado municipal em Pira-
cicaba. Todos os anos, para 
manifestar a devoção ao 
Santo Padroeiro, uma intensa 
programação é desenvolvida 
na Sé Catedral Santo Antô-
nio, localizada na Praça José 
Bonifácio. Porém, em 2020 
será diferente.

Devido à revogação do 
Decreto Municipal de Pira-
cicaba nº 18.301/2020, que 
autorizava a retomada das 
celebrações litúrgicas com 
a participação de fiéis, a Sé 
Catedral permanecerá aber-

ta das 6h às 17h30 para a 
oração pessoal dos fiéis e 
também para que recebam a 
Sagrada Comunhão.

A partir das 18h, uma missa 
será celebrada sem a presen-
ça dos fiéis, pelo bispo dioce-
sano Dom Fernando Mason 
e concelebrada pelo pároco 
e Cura da Sé Catedral, mon-
senhor Ronaldo Francisco 
Aguarelli. A missa será trans-
mitida pela internet, por meio 
do canal da TV Oração no 
YouTube, youtube.com/TVO-
racão e na página da Pascom 
Diocesana no Facebook.

Peçamos a intercessão 
de Santo Antônio aos muni-
cípios que compõem a Dio-
cese de Piracicaba para que 

passemos pelas aflições da 
pandemia da Covid-19.

BOLO DE SANTO – Mes-
mo sem os tradicionais festejos 
que sempre acontecem no dia 
de Santo Antônio, o tradicional 
bolo não deixará de ser feito. 
Este ano, o cupom que dá direi-
to a um pedaço, de aproxima-
damente 750 gramas, já pode 
ser adquirido na secretaria da 
Catedral, de terça a sábado, 
das 8h às 12h. O preço é de R$ 
20,00. A entrega ocorrerá no dia 
13 de junho, das 6h às 18h, no 
salão de festa, localizado à Rua 
Boa Morte, nº 1004 (ao lado da 
Catedral), sempre respeitando 
o distanciamento de um metro 
entre uma pessoa e outra.

Santa Bárbara D’Oeste e, em 
seguida, tornou-se o primei-
ro pároco da Paróquia São 
Judas Apóstolo, também em 
Santa Bárbara. 

Em 2008 assumiu a Paró-
quia Nossa Senhora dos Pra-
zeres, tornando-se também 
reitor do Santuário Nossa 
Senhora dos Prazeres. Ficou 
à frente da administração da 
paróquia e do santuário até o 
final de 2017. 

Padre Edvaldo também 
exerceu a função de coor-
denador da Região Pastoral 
Piracicaba I e foi membro 
do Conselho Diocesano de 
Presbíteros. 

Perguntado como foi o 

despertar para o serviço à 
Igreja e ao Evangelho, padre 
Edvaldo se recorda que, ao 
participar de uma Semana 
Santa, aos 16 anos, ouviu a 
apaixonada pregação de um 
padre sobre a Eucaristia e o 
sacerdócio, sobre a necessi-
dade das mãos que consa-
gram, que abençoam, que 
ensinam, que pastoreiam. 
“Me perguntei: por que não 
eu? Ouvi: é a pergunta que Eu 
lhe faço, por que não você? 
Surgia o amor primeiro, do 
qual nunca se esquece. “Se-
duziste-me, Senhor, e eu me 
deixei seduzir. Foste mais for-
te do que eu e venceste” (Jr 
20, 7), finaliza o presbítero.

Dom Fernando durante homilia na missa solene do padroeiro em 2019

Pe. Edvaldo durante adoração ao Santíssimo na Paróquia Bom Jesus em Rio Claro
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PADROEIRO

“A outra face desconhecida de Antônio”

Antônio, o santo, nasceu 
por volta de 1190, em 
Lisboa, e foi batizado 

com o nome de Fernando. Fa-
leceu na periferia de Pádua, em 
13 de junho de 1231. Estudou 
com os cônegos regulares 
agostinianos e, em Coimbra, 
junto à igreja de Santa Cruz foi 
ordenado sacerdote. Dois anos 
mais tarde tornou-se Frade Me-
nor, ocasião essa em que mu-
dou o seu nome de batismo 
pelo qual se tornou conhecido. 
Passou os últimos onze anos 
de sua vida como filho espiritu-
al de São Francisco.

O santo padroeiro é muito 
conhecido no mundo inteiro 
como: “o casamenteiro, o mi-
lagreiro e o achador de coisas 
perdidas”. Não negamos tais 
atribuições, porém precisamos 
desvelar a “outra face desco-
nhecida de Antônio”, ou seja, 
através dos seus preciosos 
sermões. Há dois grupos de 
Sermões: os Dominicais e os 
Festivos. 

Os Sermões foram dedica-
dos “Para a honra de Deus e 
edificação tanto do leitor como 
do ouvinte, a partir da mesma 
compreensão da Sagrada Es-
critura, a fim de que nela, jun-
tamente com Elias, a alma se 
eleve dos bens terrenos e, por 
meio de celeste viver, chegue 
ao céu”. 

As características marcantes 

Mons. Ronaldo Francisco Aguarelli
Cura da Sé Catedral Santo Antônio 

de Piracicaba

da espiritualidade antoniana 
podem ser apresentadas pela  
devoção à Santíssima Trinda-
de, em especial, a Jesus Cristo, 
a Nossa Senhora, aos santos 
e santas, aos sacramentos da 
penitência e da eucaristia, à 
observância dos Dez Manda-
mentos, à Igreja e, finalmente, 
às obras de misericórdia...  As-
sim o bem-aventurado de Pá-
dua escreveu: “Tua imagem é 
o outro homem a quem deves 
visitar com a esmola espiritu-
al e a corporal, porque a alma 
nutre-se com o pão espiritual e 
o corpo com o pão corporal”.

Assim, neste artigo serão 
ressaltados os “ditos de An-
tônio” sobre as obras de mi-
sericórdia. São dois grupos: 
obras espirituais e corporais. 
Primeiramente as obras espi-
rituais:                                
• ensinar os ignorantes acerca 
de tudo que eles precisem, 
em particular, a respeito do 
conteúdo do evangelho de 
Jesus;  

• corrigir os que erram, median-
te as chamadas de atenção, 
mas, principalmente, por meio 
dos bons exemplos, opostos 
às más atitudes ou vícios refe-
ridos; 

• dar bons conselhos aos que 
precisam e, muitas vezes, vêm 
ao nosso encontro em busca 
duma palavra de orientação. 
Não podem esses conselhos 
«atear lenha na fogueira» ou 
semear ódio entre as pessoas;  
  
• consolar os angustiados, os 
desesperados por causa de 
problemas pessoais, ou fami-
liares, tais como, uma doença 
prolongada ou o consumo de 
álcool, de drogas, uma gravi-
dez inesperada etc., animá-los 
e dar-lhes força; 

• perdoar de coração os que 
nos ofendem. Com efeito, Je-

sus ensina: «Se perdoardes 
aos homens as suas ofen-
sas, vosso Pai celeste tam-
bém vos perdoará. Mas se 
não perdoardes aos homens, 
tampouco vosso Pai vos per-
doará». O perdão verdadei-
ro não é da boca para fora, 
brota do fundo do coração 
e está enraizado no manda-
mento do amor;

• suportar com paciência as 
adversidades e as fraquezas 
do próximo. Aceitar os outros 
ao nosso redor, tal como eles, 
efetivamente, são, isto é, com 
suas limitações, fraquezas, 
defeitos, bem como as vicissi-
tudes da vida requerem exer-
citar sempre a paciência, a fim 
de não praguejarmos ou, até 
mesmo, blasfemar, nem tam-
pouco, «darmos patadas» a 
torto e a direito;   

• rogar a Deus, tanto pelos vi-
vos quanto pelos falecidos, 
a saber, por quem não se co-
nhece, pela conversão dos pe-
cadores, pelo papa, pelos bis-
pos, pelos sacerdotes, pelos 
religiosos e religiosas; pelos 
governantes do mundo todo 
e da própria nação, e também, 
pelos fiéis defuntos, a fim de 
que, purificados de seus peca-
dos, venham a gozar da visão 
beatífica, da bem-aventurança 
eterna. 

Numa dimensão corporal, 
as sete obras consideradas são 
as seguintes:   

• dar de comer a quem tem 
fome e dar de beber a quem 
tem sede. Jesus teve comise-
ração das multidões famintas 
que o seguiam para receber o 
Pão da Palavra;   

• vestir os nus. É também um 
preceito evangélico: “Quem 
tiver muita roupa partilhe 
com quem não tem, e faça o 
mesmo;    

na prática do bem. Roguemos 
ao Senhor Jesus para que nos 
infunda a Sua misericórdia e 
tenhamos misericórdia para 
conosco e para com os outros, 
não julguemos, nem condene-
mos ninguém, perdoemos ao 
que peca contra nós e demos 
a toda pessoa o que pede, o 
que somos e temos.

Nesta perspectiva, tendo 
sempre diante dos olhos os 
mais necessitados, o Santo 
deixou uma regra para os cris-
tãos de todos os tempos, res-
peitante à riqueza e aos bens 
materiais, que, certamente, se 
observada por todos, tornaria 
as relações socioeconômicas 
mais justas e o mundo melhor: 
... se o que tiver bens deste 
mundo, depois de guardado 
o necessário para ser alimento 
e vestido, vir o seu irmão, pelo 
qual Cristo morreu, padecer 
necessidade, deve dar-lhe o 
que ele precisa. E se não der 
e fechar as suas entranhas 
ao seu irmão pobre, digo que 
peca mortalmente, por não 
existir nele a caridade de Deus.

Tomara que – neste tempo 
pandêmico – exortados pelo 
Santo de Lisboa, de Pádua e 
de Piracicaba saibamos exer-
cer os seus ensinamentos 
evangélicos.

• dar abrigo aos peregrinos; 

• assistir os enfermos e visitar 
os presos. São duas ações mi-
sericordiosas que convidam 
a ir ao encontro do próximo, 
através do voluntariado e que, 
certamente, o glorioso santo 
as terá feito cotidianamente; 

• finalmente, sepultar os mortos. 

As quatro primeiras deste 
conjunto têm a ver diretamen-
te com os pobres ou despos-
suídos ou necessitados e 
também caracterizaram a vida 
e, indubitavelmente, a espiri-
tualidade de Santo Antônio, 
até porque, ele próprio decla-
rou enfaticamente o seguinte: 
... “O falar é vivo quando as 
obras falam”. De palavras es-
tamos cheios, mas vazios de 
obras, pelo que somos amal-
diçoados por Deus, como Ele 
amaldiçoou a figueira quando 
‘viu que não tinha fruto algum, 
senão folhas’.

Praticar sempre as obras 
espirituais ou materiais, ensina 
o Santo de Pádua, impõe-nos 
que, também, roguemos para 
que Cristo nos conceda Sua 
graça, pois, do contrário, pode-
-se assumir um comportamen-
to como o tíbio, o inconstante 

@domboscopira

mesmo distantes,
estamos juntos
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COMUNICAÇÃO SOCIAL

Uma história contada é uma vida vivida

Pe. Anselmo Cardoso Martiniano
Mestre em Teologia da Comunicação

Diretor de Comunicação da 
Diocese de Piracicaba

Animador Diocesano da PASCOM
Pároco da Paróquia Senhor Bom 

Jesus de Rio das Pedras

Neste ano celebramos 
o 54º dia Mundial dos 
Meios de Comunica-

ção Social, promovido pela 
Igreja pós Concílio Vaticano 
II. A data é sempre celebra-
da na Solenidade da Ascen-
são do Senhor, que ocorreu 
em 25 de maio. A cada ano, 
o Santo Padre escreve so-
bre temas relacionados às 
mídias. O Papa Francisco, 
quando escreve esta 54º 
mensagem aos comunicado-

res, propõe o tema da narra-
ção e expressa de um modo 
muito sincero que precisa-
mos “respirar a verdade das 
histórias boas”. Inspirado no 
livro Êxodo, o tema deste ano 
é “Para que possas contar e 
fixar na memória (Ex 10,2). 
A vida se faz história”. Tema 
profundamente existencial 
que, segundo o Santo Padre, 
nos faz ver que toda narração 
é humana e também divina, 
porque na Encarnação Deus 
se faz história.

Nós nos tornamos co-
nhecidos através de nossas 
narrativas e toda narração 
influencia o pensar e o agir 
humano. Por isso, é preciso 
compreender que somos “te-
celões”, ou seja, segundo a 
mensagem deste ano, somos 
aqueles que, ao contar his-
tórias, estamos tecendo um 
texto, perpetuando na histó-
ria momentos de heroísmos 
e derrotas, memórias que 
encorajam e nos movem a 
enfrentar os desafios e, possi-
velmente, moverão também 
outras pessoas. Certamente 

nos faz pensar como o ser 
humano é capaz de transfor-
mar-se, porque se descobre 
e se enriquece com as tra-
mas da vida. Este tear forma 
uma história com situações 
variadas e desafiadoras, mas 
é preciso discernimento para 
encontrar a verdade.

Nem todas as histórias são 
boas, recorda Francisco, mas 
nem por isso podemos deixar 
de crer que somos capazes 
de comunicar o bom e o belo. 
Algumas ações comunicati-
vas enfraquecem a bondade 
e a compaixão, como o termo 
técnico storytelling, muito uti-
lizado no marketing, através 
do qual cria-se um vínculo 
emotivo com o consumidor. 
O Pontífice compara este ter-
mo com a narrativa de Gn 3,4, 
na qual Adão e Eva são ten-
tados e enganados pela ser-
pente, ou seja, um meio usa-
do para manipular e enganar. 
Outro termo que nos sugere 
pensar a respeito das narrati-
vas que devem superar o mal 
é deepfake, na qual a falsifi-
cação alcançou um intenso 

nível de sofisticação - mani-
pula o rosto e a voz de modo 
realista -  e é uma preocupa-
ção ética quanto à verdade. 
Este, como tantos outros ma-
lefícios, danificam o tear da 
comunicação da vida huma-
na e despoja o ser humano 
de sua dignidade. Por isso, o 
Santo Padre evoca sabedoria 
para patrocinar e criar narrati-
vas belas, que nos recordem 
quem realmente somos, es-
pecialmente a heroicidade 
anônima do dia a dia.

Por fim, o Papa Francisco 
nos fez reconhecer a Histó-
ria das histórias: como Deus 
criador e narrador se revela à 
criação, na pessoa de Jesus 
Cristo. A humanidade inteira 
é chamada a ser geradora de 
história juntamente com Ele 
e, para isso, somos tecidos 
e aprimorados, num convi-
te a tecer continuamente a 
vida e tecer a maravilha que 
somos. Quando escolhe o 
tema do Êxodo é para nos 
recordar que Deus intervém 
na história do seu povo, é fi-
xar a memória de geração em 

geração. Desse modo, Deus 
continua a tornar-Se presen-
te ao comunicar-Se. O Ver-
bo se fez narração e, através 
da Encarnação, nos dá uma 
nova maneira de tecer a nos-
sa história, convidando-nos a 
acolher Sua palavra, através 
das narrativas dos Evange-
lhos, configurando-nos a Ele. 

A humanidade merece 
uma narrativa à altura que 
Jesus a elevou, cada histó-
ria é obra do Espírito Santo 
e cada uma pode renascer 
como obra prima. E como 
nos faz pensar Francisco, 
Deus fixa em nós o bem e 
leva ao coração humano o 
Seu amor. Este movimento 
é re-cordar. Nas conclusões, 
o Santo Padre escreve que 
há histórias que pedem para 
ser partilhadas em todas as 
linguagens e por todos os 
meios, e que o Espírito Santo 
renova em nós o que somos 
aos olhos de Deus. Por isso, 
é oportuno narrar-se a Deus, 
que nos faz entrar em seu 
olhar de amor compassivo 
por nós e pelos outros. 

NATALÍCIO
06 - 1946 - Pe. José Carlos Pizzonia (Zezinho)
08 - 1947 - Diác. Odélcio Calligaris Gomes da Costa
10 - 1951 - Diácono Gilberto Pessato
10 - 1960 - Diácono Antônio Carlos da Silva
13 - 1953 - Pe. Antônio Carlos D’Elboux
15 - 1957 - Diácono Vagner Aparecido Pedroso
20 - 1936 - Mons. Rubens Marin
20 - 1938 - Pe. Daniel Stenico, CSS
20 - 1944 - Frei Sermo Dorizotto, OFMCap
21 - 1954 - Diácono Florivaldo Bertoletti
24 - 1972 - Pe. João Carlos da Cunha

27 - 1942 - Diácono Mário Morette
29 - 1977 - Pe. Pedro Luís da Silva Rubio
30 - 1941 - Mons. Victório Tomasi
30 - 1943 - Diácono Luiz Venturini
30 - 1955 - Diácono Silvio Luiz Plotegher

ORDENAÇÃO
01 - 2003 - Padres Altair Aparecido Soares e Marcos 
Roberto Nogueira dos Santos
07 - 2009 - Pe. Claudemir da Silva
07 - 2015 - Padres José Geraldo Campos Penido e Regi-
naldo Aparecido Brandão

14 - 2009 - Pe. Antonio Carlos de Camargo, CSS
15 - 2002 - Pe. Cícero Araújo da Silva
16 - 2012 - Pe. Hildeberto Carneiro da Cruz Junior
18 - 1995 - Pe. Edvaldo de Paula do Nascimento
19 -1994 - Diáconos Luiz Bordignon, Luiz Venturini, 
Serafim Martins dos Santos e Valdir Augusto Huppert
23 - 2002 - Pe. Marcos Roberto da Silva
28 - 1964 - Frei João Rodrigues Dias, OFMCap
28 - 1969 - Frei Sermo Dorizotto, OFMCap
28 - 1980 - Frei Moacyr Forti, OFMCap
29 - 2014 - Pe. Luís Carlos de Siqueira Martins
30 - 1962 - Frei Frederico Lorenzi, OFMCap

Aniversariantes JUNHO
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IGREJA DOMÉSTICA

“Onde dois ou três estiverem reunidos em meu 
nome, eu estarei no meio deles” (Mt 18,20)

D esde o início da 
pandemia, provo-
cada pelo novo 

coronavírus (Covid-19), 
estamos vivendo em isola-
mento social. Como Igreja, 
somos convidados a cele-
brar o Dia do Senhor como 
igreja doméstica, com nos-
sos familiares, em nossas 
casas. Além das missas 
dominicais, o fiel é chama-
do a rezar o terço e outras 
manifestações de fé junto 
à família.

Acolhendo a orientação 
das autoridades civis e sa-
nitárias, a Igreja insiste para 
que os fiéis continuem 
em suas casas, evitando 
aglomeração de pessoas 
e vivenciado a Palavra de 
Deus junto à família, pois 
como ensina Jesus “Onde 
dois ou três estiverem reu-
nidos em meu nome, eu 
estarei no meio deles” (Mt 
18,20).

Em nossa Igreja Dioce-
sana, muitas paróquias 
têm se utilizado das diver-
sas mídias digitais (redes 
sociais) para a transmissão 
das missas dominicais e 
também durante a sema-
na, além da oração do ter-
ço e da Adoração ao San-
tíssimo Sacramento.

O isolamento social não 
significa se isolar de Deus. 
Ao contrário, para muitas fa-
mílias está sendo vivenciar 
ainda mais a fé. Acompanhe 
o testemunho de algumas 
famílias de nossa diocese, 
que unidas têm celebrado a 
Palavra de Deus. 

Assistimos as missas da nossa paróquia pelas redes ou pela TV Canção Nova. 
Aproveitamos esse momento em família para juntos fazermos a reza do Santo Terço e 
pedirmos a intercessão da Virgem Maria pelo nosso Papa, nosso clero, pela paz e fim 

da pandemia no mundo inteiro. É tempo e momento oportuno de desacelerar. A oração 
nos ajuda a crescer e permite que a ação de Deus aconteça em nossas vidas.  

(Selma Sturion Mazzucatto com o esposo Adilson Mazzucatto  e os filhos Gustavo, 
Maria Paula e Pedro Mazzucatto - Paróquia São José/ Piracicaba)

Nesse tempo de pandemia, eu e meu esposo estamos acompanhando as celebrações 
pelos meios de comunicação, diariamente rezando o santo terço, com a intenção 

aos nossos familiares e por todo o mundo, porque acreditamos muito no que diz a 
Sagrada Escritura: “Tudo posso naquele que me fortalece” (Fl 4,13). Que possamos 

continuar unidos através da oração, da fé e confiança em Deus. 
(Rosemara Aparecida Soares da Silva Imposseto com o esposo  

José Carlos Imposseto - Paróquia Santa Cruz/Rio Claro)

Participamos da missa de nossa paróquia pelo Facebook e também do momento de 
adoração ao Santíssimo Sacramento pela TV Canção Nova. A minha mensagem é que 
não vamos desanimar, mas, ao contrário, vamos buscar forças naquele que deu a vida 

para nos salvar, Jesus Cristo. Que nossa fé não seja abalada em nenhum momento, 
nem mesmo agora com essa pandemia. (Roselene Maria Bueno Correa e o esposo 

Antonio Reginaldo Correa - São João Batista Precursor/ Piracicaba)

Neste tempo de Pandemia, devido ao Covid-19, nossa família tem vivido mais 
intensamente a experiência de Igreja Doméstica. De segunda a sábado, assistimos 

pela televisão a missa das 18h e, aos domingos, a missa de nossa paróquia, 
transmitida on line pelo Facebook.  Além da Missa, buscamos rezar o terço todos 

os dias. Fizemos a Via Sacra no Tempo da Quaresma e realizamos, em nossa 
família, os Encontros da Pequena Comunidade, visto que não pudemos nos juntar 

aos demais membros, nesse tempo de isolamento social. Minha mensagem é 
que as famílias que ainda não fazem esta experiência, procurem vivê-la, pois a 

Igreja doméstica nos aproxima uns dos outros, além de nos aproximar ainda mais 
de Deus, e que isso perdure para depois desse tempo de confinamento. (Paulo 

Henrique da Silva com os pais  Sebastião José e Aparecida de Fátima 
Bertolini da Silva - Paróquia Imaculada Conceição/ Santa Bárbara d’Oeste)

Estamos assistindo às transmissões da missa da paróquia, feitas pelo Facebook, 
aos domingos. Também, como agente da PASCOM, ajudo nas transmissões e 

na divulgação da programação da semana para os paroquianos, nos grupos de 
WhatsApp. Este é um momento de distanciamento social, mas não como membros 

da Igreja. Saibamos esperar no Senhor com esperança, fé e amor. Lembremos 
também em ajudar nossos irmãos necessitados, fazendo nossas doações, bem como 

o dízimo para manutenção da Igreja. (o casal Suzete e Juracy Scaravatti - 
Paróquia Santo Antônio/ Santa Bárbara d’Oeste)
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REDES SOCIAIS E EVANGELIZAÇÃO

Pelas mídias digitais, “ide e anunciai o 
Evangelho a toda criatura” (Mc 16,15) 

Há pouco mais de dois 
meses, desde que o 
bispo diocesano de 

Piracicaba, Dom Fernando 
Mason, decretou, em 17 de 
março, a suspensão de missas 
e sacramentos, atendendo à 
determinação das autoridades 
públicas constituídas, visando 
ao isolamento social, devido ao 
novo coronavírus, nossa Dioce-
se, assim como a Igreja no Bra-
sil, tem vivenciado uma nova 
maneira de ser Igreja. 

Nesse novo contexto, mui-
tos párocos das diversas pa-
róquias da diocese encararam 
um novo desafio para levar a 
Palavra de Deus e continuar 
próximo ao seu rebanho: co-

“Celebrar de forma on-line tem sido uma experiência muito nova, boa e 
estranha! Nova por ser um meio diferente de celebrar, boa por saber que estou 

indo pelo mundo a outros lares distantes do território paroquial e estranha 
por não ter a presença acolhedora dos nossos amigos paroquianos, não poder 
dar aquele bom dia, olhando nos olhos de cada um, apenas através das belas 
mensagens que recebemos” (Pe. Claudemir Aparecido da Rocha –  pároco 

da Paróquia Santa Cruz e São Dimas – Piracicaba 2)

municar-se por meio das mí-
dias digitais. A maioria das 
setenta paróquias da diocese 
realiza missas, adoração ao 
Santíssimo Sacramento e ter-
ços, por meio das redes sociais.  

O ambiente digital é também 
espaço de crescimento na fé para 
os fiéis e para o sacerdote que con-
tinuam a atender o envio do Mestre 
“Ide pelo mundo e pregai o evan-
gelho a toda criatura” (Mc 16,15).

O “Em Foco” conversou 
com um padre de cada Re-
gião Pastoral, inclusive com o 
decano do clero diocesano, 
monsenhor Jorge Simão Mi-
guel, sobre o desafio de levar o 
Evangelho pelas redes sociais. 
Acompanhe:

“Nestes tempos de pandemia, em que somos motivados a evitar todo tipo de aglomeração, 
a forma de chegar até os fiéis e ao povo de Deus são as redes sociais e as mídias digitais. É 
uma ferramenta moderna que, se bem usada, nos ajuda a colocar em prática o mandato 

de Jesus. A Cidade de Santa Maria da Serra tem uma população de 6.000 habitantes. 
Nas missas, nos finais de semana presenciais, havia uma participação de 10%, mas 
nas missas transmitidas pela página da Paróquia no Facebook passamos de 1.200 
visualizações. Bem mais do que a participação presencial na Igreja. Por isso, apesar dos 

desafios e da falta de recursos técnicos, tem sido gratificante. Tanto que, depois de 
passarmos esta pandemia, continuaremos a transmissão nas redes sociais” 

(Pe. Cícero Araújo da Silva – pároco da Paróquia Santa Maria – Santa Maria da Serra)

“Sem dúvidas, na realidade atual, os meios digitais se revelam como 
um instrumento de evangelização e, ao mesmo tempo, como um desafio. 

Como meio, somos capazes de atingir pessoas nos mais diferentes lugares 
e espaços, mas creio que diante da proposta de Jesus, muito mais que 

anunciar, soa como desafiante o “ir” que supõe o encontro, a experiência 
do estar junto, em comunhão. Evangelizar é testemunhar com a vida, com 
atitudes e com a coerência no agir” (Pe. Adalton Roberto Demarchi – 

pároco da Paróquia São João Batista - Capivari)

“Experiência nova e necessária neste 
momento de isolamento social. A 

comunidade participa, embora não 
presente fisicamente. Sua ausência 

física causa tristeza e dor, mas é alívio 
e consolo a consciência das pessoas 

terem, para além de algo físico, alma, 
emoções e sentimentos. Isto pode ser 
alcançado pela Palavra proclamada 

e celebrada, e pela Comunhão 
Espiritual. Mídia e redes sociais têm 
sido, sobretudo neste momento, um 
importante instrumento de presença 
evangelizadora” (Pe. Genildo Neves 

dos Reis – pároco da Paróquia Santo 
Antônio - Santa Barbara d’Oeste)

“Estamos vivendo um tempo diferente 
de ser Igreja. Diante da pandemia 
do Coronavírus, a Fé não deixa de 

ser manifestada pelos fiéis que, 
devotamente, participam com amor e 

empenho, vivendo um novo jeito de ser 
Igreja, acompanhando e comungando 
Jesus Vivo no meio de nós. Os canais 

e sites da mídia nos proporcionam 
este novo jeito se ser Igreja, Povo de 

Deus” (Pe. Renato Luís Andreatto – 
pároco da Paróquia Nossa Senhora 

Aparecida – Rio Claro)

“Os sacerdotes diretamente 
e os leigos indiretamente 
devem ser Apóstolos do 
Evangelho. Não importam 
os meios de comunicação. 
A imprensa pode ser 
falada, escrita, televisada, 
internet, todas devem ser 
usadas para cumprir o 
mandato do Senhor Jesus” 
(Monsenhor Jorge Simão 
Miguel – pároco emérito 
da Paróquia Imaculada 
Conceição)

“Ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura”(Mc 16,15). Ide pelos 
meios sociais ao mundo anunciar a boa notícia, pregai sem medo e com clareza 
a palavra do Evangelho, que nos ensinou Jesus Cristo, a todas os seres humanos 
que possam ouvir, dando às criaturas o alento e conforto necessário  em meio a 

tanta “pandemia”; através dos meios que possuímos, sendo um canal de graça a 
todas as pessoas, dando a elas esperança,  fé e amor, porque “ juntos somos fortes 

e separados somos fracos “e com Deus seremos salvos!!!” (Pe. Luís Carlos de 
Siqueira Martins – pároco da Paróquia São Francisco de Assis – Piracicaba 1)
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O Evangelho segundo Mar-
cos foi o primeiro a ser escrito, 
por volta do ano 70 d.C. No pas-
sado ele foi considerado um re-
sumo do Evangelho de Mateus 
e, por isso, foi colocado depois 
deste. Após muita pesquisa, per-
cebeu-se que Marcos era mais 
antigo e influenciou os outros 
evangelhos (Mateus e Lucas).

Marcos foi escrito por uma 
comunidade com forte pre-

CONHECENDO A BÍBLIA

Para ler o Evangelho de Marcos

Pe. Demetrius dos Santos Silva  
Biblista e docente do Curso 

Diocesano de Teologia
pe_demetrius@icloud.com

sença de galileus, gregos, ro-
manos e outros estrangeiros. 
Antigamente se falava que ele 
foi escrito em Roma, mas hoje 
cremos que ele foi escrito no 
norte da Galileia. Atribui-se a 
autoria deste evangelho a João 
Marcos (At 12) que foi amigo de 
Barnabé, Paulo e Pedro.

A comunidade de Marcos 
enfrentou a perseguição do Im-
pério Romano e a hostilidade de 
comunidades judaicas. Mas, tam-
bém confrontou uma visão triun-
falista de messias, mostrando 
que Jesus plenamente humano 
é “o messias, o Filho de Deus”.

Este evangelho tem caráter 
catequético e quer levar o leitor 
a responder a pergunta princi-
pal: “Quem é Jesus?”, propon-
do um caminho (itinerário) para 
fazer do leitor um verdadeiro 
discípulo de Jesus.

São 16 capítulos que convi-
dam a vivenciar a intimidade com 
Jesus. Como numa viagem, par-

tindo da Galileia para a Judeia, te-
mos o ponto de partida, a parada 
e o ponto final. Assim, para uma 
melhor  leitura, dividimos este 
evangelho em 5 partes: 

1- Preparação do caminho 
(ponto de partida): 1,1-14;

2 - Ministério de Jesus na Ga-
lileia (caminhando com Jesus): 
1,14–7,23;

3 - Viagens de Jesus fora da 
Galileia (parada para permane-
cer com o Mestre): 7,24–10,52;

4 - O ministério de Jesus em 
Jerusalém (lutando com Jesus): 
11,1–13,37;

5 - A paixão e ressurreição 
(ponto final - escrever na vida): 
14,1–16,20.

Na 1ª parte temos o ponto 
de partida que se dá na Galileia: 
“Início do Evangelho de Jesus, 
o messias, Filho de Deus” (1,1) 
e este é um resumo de todo o 
Evangelho, mostrando que este 
livro é só o começo do Evange-
lho que deve terminar de ser es-

crito com nossa própria vida. Je-
sus é apresentado como aquele 
que pregará a Boa Notícia e im-
plantará o Reino de Deus.

Na 2ª parte, Jesus inicia seu 
ministério e os discípulos come-
çam a caminhar animados. São 
realizados muitos milagres, que 
são como que amostras grátis 
do Reino de Deus. No entanto, 
logo surgem curvas e pedras no 
caminho (conflitos) e Jesus é 
acusado por escribas e fariseus. 
Jesus coloca a vida acima da lei 
e, apesar das vitórias, os discí-
pulos desanimam e não enten-
dem quem é Jesus.

Na 3ª parte, Jesus para de per-
correr a Galileia, faz um caminho 
em terra estranha e instrui os dis-
cípulos na dinâmica do Reino de 
Deus. Os discípulos descobrem 
que Jesus é o Messias (8,27-30), 
mas não conseguem compre-
endê-lo como Servo de Deus e 
aceitar a realidade da cruz (8,31-
38). Há a diminuição dos mila-

gres e o aumento dos ensinos 
aos discípulos.

Na 4ª parte, Jesus entra em 
conflito direto com os grupos 
que detêm o poder: sacerdo-
tes, anciãos, escribas, fariseus, 
saduceus e herodianos. Os dis-
cípulos começam a compreen-
der que viver o Evangelho im-
plica em enfrentar as forças da 
morte e que conflitos são inevi-
táveis. Os poderosos decidem 
eliminar Jesus e os discípulos 
enfrentam o medo.

Na 5ª parte, temos o ponto 
final desse itinerário. Jesus é o 
Servo de Deus e é assassinado 
na cruz. Os discípulos se disper-
sam, tendo muita dificuldade 
em compreender esse aconte-
cimento. É o soldado estrangei-
ro que descobre quem é Jesus: 
“Verdadeiramente, este homem 
era Filho de Deus” (15,39). Se 
caminharmos com Jesus, sabe-
remos quem Ele é e seu amor 
dará sentido a nossa vida.

SOLENIDADE

Celebração de Corpus Christi não terá procissão nas 
ruas e missas serão transmitidas pelas redes sociais

Uma das mais belas e impor-
tantes solenidades da Litur-
gia Católica, a festa de Cor-

pus Christi (Corpo de Deus), será 
celebrada, este ano, no dia 11 de 
junho, mas devido ao isolamento 
social, em decorrência do novo co-
ronavírus (Covid-19), também será 
vivenciada na  Igreja Doméstica.

A Solenidade de Corpus Christi 
(Corpo de Cristo) é a festa da con-
templação, adoração e exaltação 
do Santíssimo Sacramento. Nes-
te dia, o Corpo do Senhor Jesus 
deixa o Sacrário ou Tabernáculo 
para caminhar junto ao povo. E 
como demonstração de respei-
to ao Senhor, presente na Hóstia 

Santa que passa pelo meio dos 
fiéis, muitas paróquias, tradicio-
nalmente, confeccionam belos e 
coloridos tapetes, utilizando os 
mais diversos produtos como pó 
de café, cascas de ovos, pipoca, 
papelão, tampinhas de garrafas, 
serragem, entre outros materiais.

Este ano não haverá tapetes 
e o Senhor Jesus não irá às ruas, 
mas estará dentro da casa e do 
coração de cada um nós, cristãos 
católicos, que continuamos firmes 
na fé e na oração. 

O bispo diocesano de Piracica-
ba Dom Fernando Mason presidi-
rá missa e adoração ao Santíssimo 
Sacramento, na Sé Catedral Santo 

Antônio, às 16h. A celebração será 
transmitida pela internet por meio 
do canal da TV Oração no YouTu-
be, youtube.com/TVOracão e na 
página da Pascom Diocesana no 
Facebook.

Até o momento as cidades de 
Capivari e Rafard possuem de-
creto municipal autorizando a 
celebração litúrgica com a par-
ticipação de fiéis, entretanto as 
missas continuarão sendo trans-
mitidas pela internet, especial-
mente nas cidades onde ainda 
não haverá celebrações com a 
presença dos fiéis neste momen-
to (para mais informações, leia 
matéria na pág. 11).

Dom Fernando Mason durante a Adoração ao Santíssimo 
Sacramento na Solenidade de Corpus Christi em 2019

ROSILEY LOURENÇO
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INICIAÇÃO À VIDA CRISTÃ

Luz Que Nos Leva a Aprender da História e da Realidade

O primeiro capítulo do do-
cumento 107 abre o texto do 
encontro de Jesus com a Sa-
maritana, que reflete o momen-
to atual da Igreja, mas também 
revela a busca de um sentido 
para a vida, a procura de um 
sentido religioso que preencha 
a sede de transcendência que 

Diácono Florivaldo Bertoletti
Coordenador Diocesano da Pastoral 

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

Olá, amiguinho e amiguinha, tudo bem?

caracteriza a vida humana: a 
necessidade da água viva. O 
caminho a ser tomado é o do 
aprofundamento da evange-
lização pela catequese inici-
ática: “Nós mesmos ouvimos 
e sabemos... é o Salvador do 
mundo” (Jo 4,42).  Apenas se 
encontra razão de ser nas coi-
sas que se conhece, mais que 
isso: apenas se ama o que se 
conhece.

Esperamos que o encontro 
de Jesus com a samaritana ilu-
mine nossas reflexões sobre a 
Iniciação à Vida Cristã, animan-
do-nos a dar novos passos, no 
caminho da ação evangeliza-
dora, o encontro para perceber 
a revelação D’Ele em nossa 
vida. E, com o anúncio e o tes-
temunho, convidamos, pois, o 
leitor a contemplar esse encon-
tro transformador. Um diálogo 
profundo, fundado na verdade, 

carregado de esperanças e 
atento aos anseios das pesso-
as, ao respeito por elas e suas 
buscas por Jesus, que se apre-
sentou com sede. Dar de beber 
era símbolo de acolhimento. A 
sede de Jesus é o seu desejo 
de nos ver seguindo seu cami-
nho. Ele se apresenta reconhe-
cendo, primeiramente, que ela 
pode oferecer-Lhe algo de que 
está precisando. E o que Jesus 
precisa, ainda hoje, é que to-
dos nós conheçamos o dom 
de Deus em nossas vidas.

O evangelista, porém, quer 
que o leitor perceba a disposi-
ção de Jesus em dialogar com 
a samaritana. Portanto, é preci-
so superar as distâncias para 
conhecermos o dom de Deus. 
O que parecia ser uma cena 
de muitas suspeitas, dois des-
conhecidos próximos de um 
poço, torna-se um encontro 

entre a necessidade humana 
e a gratuidade de Deus. Jesus 
fala de outra “água viva” que, 
efetivamente, atenda a nossa 
verdadeira sede de estar com 
Deus: “Quem beber da água 
que eu lhe darei, nunca mais 
terá sede” (Jo 4,14). E isso só 
acontece num encontro pes-
soal com Ele, num novo cami-
nho que Jesus vai revelar. A 
água que Jesus oferece é dada 
gratuitamente. Basta aceitá-la. 
Mais ainda, quem assim fizer, 
também se tornará fonte.

A água do poço sacia mo-
mentaneamente, a que Jesus 
oferece faz do sedento “uma 
fonte de água jorrando para a 
vida eterna” (Jo 4,14). Como 
poderia aquela mulher, se be-
besse da água que Jesus lhe 
daria, tornar-se fonte de água 
abundante? Os samaritanos 
creram.

Como Jesus no poço de Si-
car, também a Igreja sente que 
deve sentar-se ao lado dos ho-
mens e mulheres deste tempo, 
para tornar presente o Senhor 
na sua vida, para que o possam 
encontrar, porque só o seu Es-
pírito é água que dá a vida, não 
há outro caminho, a não ser o 
encontro pessoal para tê-Lo 
como Senhor. Isso valeu para 
aqueles samaritanos e conti-
nua valendo para nós, hoje. É 
o encontro pessoal com Jesus, 
através da catequese perma-
nente para viver uma experiên-
cia pessoal, a base da fé que 
vai gerar um processo de con-
tínuo crescimento e conversão 
pessoal para Jesus.

Virgem Maria, primeira ca-
tequista, dai-nos a santa ousa-
dia de buscar novos caminhos 
que nos levem à vivência da Fé 
em Jesus.

Dia 13 de junho celebramos a festa de Santo Antônio, 
padroeiro da Diocese de Piracicaba. 

Muito querido aqui no Brasil, Santo Antônio nasceu 
em Lisboa, em Portugal no ano de 1195, e morreu nas 

vizinhanças da cidade de Pádua, na Itália, em 1231, por 
isso é conhecido como Santo Antônio de Lisboa ou de Pádua. 

Santo Antônio era “fera” na pregação da Palavra de 
Deus, falava de um jeito simples que todos entendiam, 

por isso recebeu o título de “Doutor da Igreja”. 

Vamos agora colorir a imagem de 
Santo Antônio e deixá-la bem bonita? 

 Viva Santo Antônio!
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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

Dízimo não é taxa 
nem mensalidade; 
não é imposição 
nem obrigação. 
É ato de amor a 

Deus e ao próximo.

FORMAÇÃO SEMINARÍSTICA

O protagonismo da formação inicial:
Elaborar-se a partir do chamado de Deus

Pe. Rodrigo Stefanini Françoia
Reitor do Seminário Filosófico 

“Papa São João XXIII”

Seminaristas do propedêutico durante os estudos com o reitor padre Danilo Rubia Soares

Seminaristas durante estudo no Seminário em Campinas

Dentro da realidade 
atual, em que vive não 
só o Brasil, mas todo 

o mundo, faz-se necessário 
buscar novos métodos para 
continuarmos os nossos tra-
balhos de evangelização e, 
também, de formação dos 
nossos Seminaristas. Mais do 
que nunca, é preciso que fi-
que claro aquilo que os docu-
mentos da Igreja já apresen-
tavam, desde o pontificado 
de São João Paulo II: “o can-
didato ao sacerdócio deve 
ser considerado protagonista 
necessário e insubstituível 
de sua formação” (Pastores 
Dabo Vobis, n. 69). 

É indispensável que os 
Jovens Seminaristas tomem 
consciência deste protagonis-
mo, colocando todo o seu ser, 
com todas as suas virtudes e 

fragilidades, nesse caminho 
de elaboração de si mesmo 
para abraçar a vida presbite-
ral. Quanto mais isso for claro 
para o vocacionado, menos 
dificuldades ele encontrará 
na condução de seu caminho 
quando algo diferente do 
usual for pedido. Como é o 
caso que estamos vivendo no 
momento, em que nossos se-
minários tiveram que se rein-
ventar. A maioria de nossos 
seminaristas está na casa de 
seus familiares, recebendo as 
atividades da faculdade pe-
los meios de comunicação. 
Também recebem as orien-
tações da equipe formativa, 
sempre que necessário. Cada 
jovem é orientado a fazer co-
munhão com a comunidade 
formativa, não só nos mo-
mentos de estudo, mas tam-
bém nos momentos das ora-
ções da Liturgia das Horas e 
das Santas Missas. 

Cada um de nós deve ser 
fiel ao dom recebido de Deus 
e também ao caminho de 
conversão diária, tendo em 
vista que nenhum de nós está 
definido. Estamos em elabora-
ção. Neste sentido, é pruden-
te manter a vigilância sobre si 
mesmo e seu caminho. Ao en-
contro do nosso querer, que já 
é um grande passo, vem o agir 
de Deus que nos transforma e 
nos molda a cada dia, tornan-
do-nos novas criaturas. 

Assim caminhamos, pedin-
do à Santa Mãe de Deus que 
nos faça retornar, assumindo 
com maior intensidade nos-
so compromisso de sermos 
o coração pulsante de nossa 
Igreja Diocesana, preparando 
homens de sabedoria, segun-
do o Coração de Deus, para 
frutificar na vida do povo que 
a Ele pertence. 

Cada um de nós deve 
ser fiel ao dom recebido 
de Deus e também ao 
caminho de conversão 
diária, tendo em vista 
que nenhum de nós 

está definido. Estamos 
em elaboração. 

ROSA NICOLAU

PE. RODRIGO STEFANINI FRANÇOIA
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NOVA EMBALAGEM

Mais proteção para o seu café

Prazo de validade
              3x maior  

DÚVIDAS RELIGIOSAS 

O casamento celebrado en-
tre batizados pode ser nulo por 
12 impedimentos. No conteúdo 
da pergunta acima, de acordo 

Pe. Claudemir da Silva
Vigário Judicial do Tribunal 
Diocesano de Piracicaba

Mestre em Ciências da Religião 
pela PUC Campinas

Mestrando em Direito Canônico 
pelo ISDCSC Florianópolis

A Igreja Católica permite o casamento entre um católico e uma 
pessoa de outra religião? (Caroline Miguel Barbosa, 23 anos – Piracicaba)

com o cânon 1.086 do Código 
de Direito Canônico, é confi-
gurado como “disparidade de 
culto”. Trata-se, portanto, de um 
impedimento.

Os impedimentos são leis da 
Igreja que dirimem os casamen-
tos realizados entre contraentes 
católicos. O Código de Direito 
Canônico estabelece normas 
que são a positivação de leis 
divinas, leis naturais e leis ecle-
siásticas que a Igreja, com a lon-
ga experiência que a história lhe 
ensinou, prescreve para o bem 
dos cônjuges, da família e da pró-
pria Igreja. Todas as leis da Igreja 
têm como fim último o bem das 
almas, uma vez que “a salvação 
das almas deve ser a lei suprema 
da Igreja” (cânon 1.752).

Quando os impedimentos 
não são de Direito Divino positi-
vo ou de Direito natural, a Igreja 
pode dispensar. Quem pode 
dispensar é o Ordinário do lu-
gar ou a Santa Sé, se esta se 
reserva a faculdade de dispen-
sar.  Quando falamos de Ordi-
nário do lugar, trata-se do Bispo 
Diocesano ou então do Vigário 
Geral da Diocese, a não ser que, 
em algum caso particular, fique 
reservado à pessoa do Bispo 
Diocesano.

O impedimento de dispari-
dade de culto se dá, quando no 
casamento uma das partes é ca-
tólica e a outra não é batizada. Diz 
o cânon 1.086 §1: “é inválido o 
matrimônio entre duas pessoas, 
uma das quais tenha sido batiza-

da na Igreja Católica ou nela re-
cebida e que não tenha abando-
nado por um ato formal, e outra 
não batizada”. É o casamento re-
alizado, por exemplo, entre uma 
pessoa católica e outra judia, 
maometana, budista etc., que 
não foi batizada. Para a validade 
de um casamento deste porte é 
sempre necessária a dispensa do 
Ordinário do lugar. O casamento 
celebrado nestes moldes é váli-
do, mas não é sacramento. Con-
tudo, se a parte não batizada um 
dia receber o batismo, o matrimô-
nio, automaticamente, se tornará 
sacramento. Não será necessário 
fazer nenhuma celebração para 
torná-lo sacramento.

Dentro desse quadro, temos 
também o casamento de “mista 

religião” cânon 1.124. Chama-
-se casamento de mista religião, 
quando no casamento uma 
das partes é católica e a outra 
parte é batizada não católica 
ou abandonou formalmente a 
Igreja Católica. Para a liceidade 
de um casamento assim é ne-
cessária sempre a licença do 
Ordinário do lugar. Se um páro-
co assistisse ao casamento de 
um católico com um batizado 
não católico, sem licença, o ca-
samento seria válido, mas ilícito. 

Portanto, a Igreja Católica 
permite casamento entre um 
católico e uma pessoa de outra 
religião, desde que sejam ob-
servadas as normas do Direito 
Canônico, com a devida dis-
pensa do Ordinário do lugar. 

ORIENTAÇÃO

Municípios autorizam celebrações 
com fiéis e diocese emite orientações

A Diocese de Piracicaba 
divulgou no último dia 
3 de junho, Nota de 

Orientação às paróquias dos 
municípios autorizados a reto-
marem as celebrações com a 
presença de fiéis.

Tendo em vista as diferentes 
orientações municipais acerca 
das regras de flexibilização da 
quarentena, decorrente do en-
frentamento da pandemia do 
Coronavírus (Covid-19), e em 
vigor o decreto do Estado de 
São Paulo, alguns municípios 
autorizaram a realização de 
atos litúrgicos com a presença 
de fiéis.

A Diocese de Piracicaba é 
composta por 15 municípios, 
sendo que destes somente 
Capivari e Rafard possuem, 
atualmente, decreto municipal 
autorizando as celebrações 
litúrgicas com a presença de 
fiéis. Entretanto, sabendo das 
diferentes orientações, e ten-
do muitas outras em comum, a 
orientação que se tem para os 
párocos e comunidades é que 
estejam atentos aos requisitos 
necessários nos decretos mu-

nicipais para a retomada das 
atividades litúrgicas.

Ainda permanecem vetados 
os encontros de catequese e 
demais encontros formativos. 
A princípio somente as missas 
e celebrações litúrgicas estão 
sendo autorizadas, mas sem-
pre com atenção aos decre-
tos de distanciamento social 
e aglomeração de pessoas, 
orientando a higienização das 
mãos e o uso obrigatório de 
máscaras.

Leia, a seguir, a íntegra da 
Nota de Orientação da Diocese 
de Piracicaba:

Diante da situação pandê-
mica tão diversificada nos 15 
municípios que compõem a 
nossa Diocese,

Diante das posições e de-
cisões tomadas pelas autori-
dades, decisões por vezes tão 
diferenciadas,

Diante da urgência por par-
te do clero e das comunidades 
católicas de se ter uma orienta-
ção comum,

a Diocese de Piracicaba 
considera oportuno dar as se-
guintes orientações:

1. Os presbíteros e as comu-
nidades sigam as orientações 
oficiais dadas pelas autorida-
des competentes, a saber: De-
cretos do Governo do Estado, 
Decretos dos Prefeitos Munici-
pais e determinações do Minis-
tério Público.

2. Quando as autoridades 
competentes determinarem 
a possibilidade de realização 
de atos religiosos presenciais, 
tendo a possibilidade de cum-
prir todas as orientações e 
exigências por elas feitas, os 
presbíteros e as comunidades 
poderão retomar suas cele-
brações litúrgicas, a saber: 
Missas, Celebração da Pala-
vra, Casamentos, Batizados, e 
outros.

3. Havendo a necessidade 
de assinar algum termo de 
responsabilidade, a assinatu-
ra deste será de competência 
do pároco ou equivalente. A 
cópia do mesmo deverá ser 
protocolada na Chancelaria 
da Cúria Diocesana.

4. Na retomada das cele-
brações presenciais, as equi-
pes de liturgia e música sejam 

reduzidas ao mínimo, e as ce-
lebrações sejam mais breves.

5. Nas celebrações presen-
ciais, a distribuição da comu-
nhão eucarística aconteça 
no seguinte modo: os fiéis 
comungantes permaneçam 
em seus respectivos lugares; 
os ministros, com máscara, e 
higienizadas as mãos, os al-
cancem, lhes entregando a 
santa eucaristia nas mãos. A 
distribuição da sagrada co-
munhão fora da missa não 
aconteça deixando a âmbula 
em cima do altar e permitindo 
que cada fiel aproxime-se e 
auto comungue; seja, antes, a 
eucaristia distribuída segundo 

a modalidade descrita ante-
riormente.

6. O recolhimento das co-
letas seja feito no final da ce-
lebração, ao sair da igreja, por 
uma equipe responsável.

Vivamos este momento 
com esperança e ânimo fiel. 
Rogamos a Deus, pela inter-
cessão de Nossa Senhora e 
de Santo Antônio, nosso Pa-
droeiro, que nos liberte desta 
pandemia e de todos os ma-
les e enfermidades.

Piracicaba, 03 de junho de 2020.
Dom Fernando Mason,
OFMConv
Bispo Diocesano de Piracicaba

PAULO GOMES
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NOSSA GENTE 

Padre Mauro Bombo: Na inquietude a vocação

Piracicabano e religioso da 
Congregação Salesianos 
de Dom Bosco, padre 

Mauro Bombo voltou a sua ci-
dade natal em janeiro do ano 
passado, quando tomou posse 
como pároco da Paróquia Se-
nhor Bom Jesus do Monte, em 
19 de janeiro de 2019. 

Formado em Filosofia, 
Pedagogia, Teologia, com 
pós-graduação em Gestão 
Universitária, Educação Sale-
siana, mestrado em Educação 
e Doutorando em ciências so-
ciais, o religioso afirma que o 
carisma salesiano sempre im-
pulsionou sua vocação.  

Em entrevista para o jornal 
“Em Foco”, ele fala de sua ca-
minhada vocacional e do seu 
carinho pela Diocese de Pira-
cicaba.

Em Foco - Para quem não 
o conhece, como o senhor 
se define?

Pe. Mauro - Creio que sou 
um ser humano em constru-
ção, já cresci em muitas coisas, 
mas me faltam muitas outras 
para melhorar. Não estamos 
prontos, o nosso processo de 
crescimento dura até chegar-
mos à plena estatura  de Cristo 
(Ef. 4,13). 

Fale-nos um pouco mais 
do sr.?

Sou piracicabano, nasci em 
dezembro de 1969, filho de 
uma família simples, muito re-
ligiosa, sou o terceiro filho de 
quatro irmãos. Cresci vendo a 
vida de fé de meus pais e de 
minha nona (avó) e, com isso, 
fui entendendo o valor de se 
viver uma vida unida a Deus. 
Estudei no Sesi 165 (Jardim 
Primavera), fiz vários cursos no 
Escola Senai, entre eles o cur-
so técnico em mecânica. Tra-
balhava em uma metalúrgica 
e quando me preparava para 
continuar com os estudos em 
engenharia, decidi fazer uma 
experiência no Seminário Sa-
lesiano.

Em qual momento da sua 
vida o sr. sentiu o chamado 
para servir à Igreja de Cris-
to? 

Quando eu estava na quin-
ta série do ginásio (Ensino 
Fundamental), queria ir para o 
seminário em Lavrinhas (SP), 
meus pais não deixaram que 
eu fosse. Diziam que eu era 
muito novo. Sentia dentro de 
mim uma inquietação, era algo 
que me questionava, algo mis-
terioso que não parava dentro 
de mim. Era um impulso de fa-
zer relativizar uma serie de coi-
sas em vista de um bem maior. 
O tempo foi passando, mas 
essa inquietude não passava.

Conte-nos como foi seu 
percurso de formação ini-
cial até a ordenação presbi-
teral? 

Iniciei a formação, morando 
aqui em Piracicaba, no Orató-
rio São Mário, com o Pe. Diler-
mando Luiz Cozatti  em um 
projeto social para meninos de 
rua. Naquela época era um tra-
balho muito grande. Depois fui 
para Pindamonhangaba (SP) 
fazer uma preparação para 
prestar o vestibular e assim ini-
ciar a caminhada de formação 
especifica salesiana. Depois 
de Pindamonhangaba, com o 
vestibular feito e conseguido 
um bom resultado, iniciei  a 
faculdade de Filosofia em Lo-
rena (SP). Tempo bom aquele, 
reflexão séria. Fiz em Lorena 
então a faculdade de Filosofia. 
Fiz o noviciado e o trabalho 
de tirocínio aqui perto, em São 
Carlos. Depois dessa etapa 
fui pra São Paulo para cursar a 
faculdade de teologia, no Ins-
tituto teológico Pio XI. Conclu-
ídos os estudos, fui ordenado 
sacerdote aqui em Piracicaba, 
em 11 de setembro de 1999, 
pela imposição das mãos de 
Dom Irineu Danelon, bispo 
emérito de Lins, que é Salesia-
no e piracicabano como eu.

Por que decidiu entrar 
para a Congregação Sale-

sianos de Dom Bosco?
Eu estava em contato inten-

so com os padres Salesianos 
e eles me animavam a fazer a 
experiência com eles na Con-
gregação Salesiana. Decidi 
pela congregação por causa 
desse contato, mas sempre 
cultivei um carinho especial 
pela minha diocese, a Diocese 
de Piracicaba.  

Sendo um religioso, o sr. 
vive em uma comunidade. 
Como é conviver com ou-
tros padres? 

Viver em comunidade para 
mim é uma grande alegria. É 
bom poder ter irmãos com 
quem podemos partilhar a 
vida, as alegrias e dificulda-
des. A construção da vida 
comunitária é uma arte, onde 
precisamos saber respeitar as 
diferenças de cada um. Todos 
nós temos nossas riquezas e 
pobrezas. Cada um do seu jei-
to. Formamos uma comunida-
de feliz, onde nos amamos e 
nos ajudamos no crescimento 
mútuo.

Com qual versículo bíbli-
co o sr. mais se identifica?

 Deixo aqui o meu lema sa-
cerdotal: Com o coração cheio 
de misericórdia, “apascentai o 
rebanho de Deus que vos foi 
confiado” (1Pd 5,2) “O bom 

pastor dá a vida por suas ove-
lhas” (Jo10,11).

Para finalizar, qual a sua 
mensagem para os leitores 
do “Em Foco”, principal-
mente neste momento de 
ser Igreja Doméstica e da 
pandemia do novo corona-
vírus? 

Agradeço o carinho do con-
vite para participar desse meio 
de comunicação valioso de 
nossa querida Diocese. Nesse 
tempo difícil em que vivemos, 
eu diria: coragem... coragem! 
Com fé passaremos por isso. 
Gosto de recordar Santo Agos-
tinho, que dizia: “tudo passa, 
tudo passa, só Deus permane-
ce”. Este tempo difícil também 
vai passar. Permaneçamos fir-
mes em Deus! Só ELE é a nos-
sa força! Abraço a todos, com 
minhas preces.

Padre Mauro Bombo


