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REFLEXÕES SOBRE A ESPIRITUALIDADE

A espiritualidade de Maria (II)
a arte da escuta

A

A

cabamos de iniciar o tempo da quaresma, e a
observância deste tempo convida à confiança incondicional em Deus. Neste ano a nossa caminhada quaresmal vem proposta à luz
do tema da Campanha da Fraternidade: Fraternidade e Vida –
Dom e Compromisso, mas o lema é de uma profunda proposta de conversão espiritual, “Viu, sentiu compaixão e cuidou
dele” (Lc 10, 33-34). E é neste contexto que vamos ao longo
deste tempo refletir em nossas comunidades nossa relação
com Deus, com os irmãos e irmãs, nossa vida comunitária,
principalmente porque também temos uma figura importante
para iluminar nossas reflexões quaresmais, Santa Dulce dos
pobres, baiana, que foi canonizada a poucos meses e que
neste ano é a baluarte desta campanha.
À luz de seu testemunho vemos que muitas são as vezes em
que nos sentimos pequenos diante dos nossos problemas, e
esta santa brasileiríssima não se deixou abater de modo algum diante dos problemas, nem mesmo pelo medo, todos
precisamos ser presença do amor de Deus em meio aos pobres e sofredores. Quanto ainda há de ser feito para que vençamos as tentações da autossuficiência, da indiferença, do
egoísmo e do comodismo, e para isso o tempo da quaresma
este ano é providencial, uma vez mais temos a oportunidade
de fazer a experiência do deserto junto a Jesus, e observando
este tempo da quaresma deixemos que a ação misericordiosa de Deus realize grandes coisas em nós, sejamos compassivos e sensíveis à dor do outro, sejamos capazes de sempre
mais testemunhar o amor de Deus entre nós através de nossa
solidariedade e proximidade fraterna com os irmãos. Que a
Palavra de Deus ressoe em nossos corações, convertendo-se em ações concretas através das nossas mãos estendidas
para os irmãos e irmãs.
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espiritualidade de Maria, a Mãe de
Jesus, nos é apresentada por aquilo
que os Evangelhos dizem sobre sua
pessoa. Neste caso, é, sobretudo, o Evangelho de Lucas aquele que mais nos oferece
detalhes sobre a vida de Maria. De fato, encontramos na narração lucana um pequeno,
mas profundo, tratado de espiritualidade mariana; uma espiritualidade que nasce da relação que ela tem com Deus e com o outro, em
particular com da relação que tem com o seu
Filho, Jesus.
Lucas apresenta a pessoa de Maria
através da cena da Anunciação,
na qual Nossa Senhora aparece como alguém que é
capaz de acolher a visita
de Deus na vida cotidiana, como vimos
precedentemente. Todavia, na narração da
Anunciação, Lucas
nos mostra também
aquele “segredo do
Coração de Nossa Senhora” que lhe dá essa
capacidade de acolhida,
ou seja, a capacidade de
dialogar. A capacidade de
manter um verdadeiro diálogo
com Deus e com o próximo é o primeiro segredo do coração de Maria.
A narração da Anunciação coloca a pessoa de Maria dentro de um diálogo: o diálogo
com o Arcanjo Gabriel. Enquanto o sacerdote
Zacarias não soubera dialogar com o Mensageiro de Deus (cf. Lc 1,20 ), Maria se mostra
como alguém já experimentada na arte do
diálogo, uma arte que passa pela capacidade
de saber escutar verdadeiramente.
Eis como essa arte se dá na pessoa de Maria. O Arcanjo lhe faz uma saudação riquíssima
de significado: Ave, Maria! Diante dessa espécie de grande elogio, não dá uma resposta imediata, mas para um pouco, querendo,
primeiramente, encontrar o sentido daquela

saudação, entender de maneira profunda o
que o seu interlocutor estava querendo dizer com aquela saudação: «Perturbou-se ela
com essas palavras e pôs-se a pensar no que
significaria semelhante saudação» (Lc 1,29).
Em grego a palavra que nossas Bíblias traduzem como pensar é o verbo dieloghizeto, que
aí quer dizer dialogar consigo mesma.
Maria é alguém que dialoga consigo mesma para poder entender o que o outro realmente que dizer. Simplificando: procura entender o ponto de vista do outro e, por isso,
quando não consegue entender no
diálogo interior, pergunta o que
não entende: «Como se fará
isto, pois não conheço homem?» (Lc 1,34).
Com tudo isso, vemos que Maria é mestra na arte do diálogo,
porque tem a sabedoria da escuta. Não
é alguém que responde imediata e automaticamente. Ela sabe
demorar na palavra do
outro e porque demora
tem uma resposta elaborada, processada e, portanto, qualitativa. Assim, a Mãe de
Jesus ensina que para dialogar é
preciso, antes, saber escutar, o que exige a renúncia das respostas apressadas, das respostas prontas e repetitivas. Somente essa escuta
pode vencer a mudez e surdez que, no fundo,
nada mais são do que frutos da nossa indiferença à presença viva do outro.
Assim, em Maria, encontramos a espiritualidade da escuta ativa, que é, na verdade, atenção ao outro. Uma escuta que desemboca na
acolhida geradora de comunhão, comunhão
com os outros e com o grande Outro, que é
Deus, com quem trava aquele diálogo que
lhe permite dar uma resposta qualitativa: «Eis
aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra» (Lc 1,38).
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Não bastemos a
nós mesmos, temos
necessidade de
desmascarar a nossa
autossuficiência, de superar
nossos fechamentos, de
voltar a ser pequenos
por dentro, simples e
entusiastas, repletos de
entusiasmo por Deus e
amor ao próximo”.
(Twitter 17.02.2020)
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“Convertei-vos e crede
no Evangelho” (Mc 1,15)
Na quarta-feira de Cinzas teve início o período quaresmal

C

om as celebrações ocorridas na Quarta-feira de
Cinzas, 26 de fevereiro,
em todas as paróquias da diocese, a Igreja deu início ao tempo
da Quaresma. Na Sé Catedral
Santo Antônio, a missa de Cinzas foi presidida pelo bispo Dom
Fernando Mason e concelebrada
pelo vigário geral e pároco da Catedral, monsenhor Ronaldo Francisco Aguarelli e demais padres
diocesanos.
A Quaresma é um tempo em
que todos os cristãos são chamados a mudanças de postura de
vida e à conversão, em preparação para a Semana Santa e Tríduo
Pascal. Este é o momento litúrgico mais significativo para os Ca-

tólicos. Este é o tempo de jejum,
oração, penitência, solidariedade
e conversão.
É também na Quaresma que
a Igreja reflete, com maior intensidade, sobre a Campanha da
Fraternidade, que em 2020, traz
como tema “Fraternidade e vida:
dom e compromisso” e o lema
“Viu, sentiu compaixão e cuidou
dele” (Lc 10,33-34). Em meio a
tantas questões do cotidiano,
neste ano somos convidados
a uma reflexão e um olhar mais
atento e detalhado sobre o significado da vida e a encontrar
caminhos para que este sentido
seja fortalecido ou reencontrado.
“É por isso que a CF 2020 proclama: a vida é Dom e Compro-

misso! Seu sentido consiste em
ver, solidarizar-se e cuidar”, diz o
texto-base da CF 2020.
Como parte do despertar para
este olhar atento, a Equipe Diocesana da Campanha da Fraternidade, que tem como animador
diocesano o diácono permanente
Edgard Oliveira Batista, desenvolveu, nas sete regiões pastorais,
encontros de formação, que contou com a participação de aproximadamente 1.200 agentes de
pastorais e fiéis leigos e leigas
que, após a formação, são chamados a serem multiplicadores
das informações recebidas em
suas respectivas paróquias e comunidades, principalmente no
período quaresmal.

ARTIGO

“Viu, sentiu compaixão e cuidou dele” (Lc 10, 33-34)

Diácono Edgard Oliveira Batista
Animador Diocesano da
Campanha da Fraternidade

A Campanha da Fraternidade é uma campanha realizada
anualmente pela CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do

Brasil), no período da Quaresma. A primeira CF, em âmbito
nacional, aconteceu em 1964
com o tema: “Igreja em Renovação” e com o lema: “Lembre-se: Você também é Igreja”.
Temas e lemas são escolhidos por meio de ampla consulta às dioceses, tendo em
vista a caminhada da Igreja,
a sua vocação e a sua missão
no mundo.
Para 2020, o tema escolhido foi “Fraternidade e vida:
dom e compromisso”, com o
lema “Viu, sentiu compaixão
e cuidou dele” (Lc 10, 33-34).
A CF 2020 nos convida a refletir sobre a vida, um dom di-

vino, mas que exige de nós um
compromisso de protegê-la
das inúmeras formas de ameaça e violência. As palavras
de Jesus “Eu vim para tenham
vida, e a tenham em abundância” (Jo 10,10) nos levam a
ter as atitudes do bom samaritano “Viu, sentiu compaixão
e cuidou dele” (Lc 10,33-34)
para com todos os irmãos, caídos à beira do caminho.
Jesus é o verdadeiro bom
samaritano da humanidade.
Onde a vida está sendo ameaçada, ele se aproxima para restituir a dignidade que recebemos ao sermos criados: “à sua
imagem Deus os criou. Homem

APROVEITE!

peregrina da caridade e da
fraternidade. Dulce, testemunho irrefutável de que a vida
é dom e compromisso. Dulce
que via, se compadecia e cuidava. Dulce que intercede por
nós no céu.” (Texto Base)
Estamos na 57ª edição da
Campanha da Fraternidade
e a cada ano aumenta a nossa consciência de cristãos
católicos, “discípulos e missionários de Cristo, Caminho,
Verdade e Vida” (D.Ap. 1), de
que a CF é um meio concreto e privilegiado de vivência
da espiritualidade quaresmal
que tem como pilares a oração, a esmola e o jejum.

30 04 20

Você tem até

DIA

NÃO PERCA TEMPO...

e mulher os criou” (Gn 1,2).
A CF 2020 também nos
convida a olhar para toda a
criação, recordando a responsabilidade de cuidar também
de todas as criaturas, contribuindo para uma ecologia
integral. É um grande desafio
dos tempos modernos.
“Não temamos se nos sentirmos pequenos diante dos
problemas. Lembremo-nos de
Santa Dulce dos Pobres, mulher frágil no corpo, mas fortaleza peregrinante pelas terras
de São Salvador (BA). Dulce,
presença inquestionável do
amor de Deus pelos pobres e
sofredores. Dulce, incansável

MÊS

ANO

para garantir

a saúde da sua família com 20% de
desconto nas 6 primeiras parcelas*

CENTRAL DE VENDAS:
19 3417-1800

POSTO HOSPITAL UNIMED:
19 3436-8350

unimedpiracicaba.com.br

*Campanha válida para novos contratos de Plano de Saúde Unimed Piracicaba para pessoa física (individual e familiar).
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COLETA

MUDANÇA

Coleta da Evangelização

Dom Fernando
realiza nomeações
para Cúria Diocesana

A Coleta da “Campanha para Evangelização” destina porcentagem
arrecadada para a CNBB Nacional, o Regional Sul1/CNBB e para as
obras de evangelização do Secretariado Diocesano de Pastoral
COLETA EVANGELIZAÇÃO 2019
PARÓQUIAS

Região
Capivari

Nossa Senhora Aparecida - Rio das Pedras.............................R$ 2680,00
Nossa Senhora de Fátima .............................................................R$ 2652,50
Nossa Senhora de Lourdes - Rafard...........................................R$ 1345,90
São Benedito.....................................................................................R$ 1759,00
São João Batista...............................................................................R$ 1900,00
São Pedro - Mombuca....................................................................R$ 301,40
Senhor Bom Jesus - Rio das Pedras...........................................R$ 3440,47

Região
Piracicaba I

Imaculada Conceição de Nova Suíça.........................................R$ 921,00
Menino Jesus de Praga..................................................................R$ 1800,00
Quase-Paróquia Santa Cruz - Anhumas.....................................R$ 246,00
Sagrado Coração de Jesus...........................................................R$ 710,00
Santo Antônio - Sé Catedral..........................................................R$ 4142,75
São Francisco de Assis...................................................................R$ 1203,00
São Francisco Xavier.......................................................................R$ 902,80
São José.............................................................................................R$ 2835,00
Senhor Bom Jesus do Monte........................................................R$ 5076,35
Capelania São Francisco de Assis...............................................R$ 0,00

Região
Piracicaba II

Região
Piracicaba III

ECÔNOMO E MODERADOR - O bispo diocesano Dom Fernando Mason
nomeou em 9 de janeiro, padre Marcelo Sales como novo ecônomo e moderador da Cúria Diocesana. Padre Marcelo Sales atualmente é pároco da
Paróquia São Pedro, na cidade de São Pedro e acumulará as duas funções.
Na Cúria Diocesana o presbítero atuará, sempre, às terças e quintas-feiras,
bem como nas ocasiões necessárias e extraordinárias.

VALOR

REITOR – O bispo também nomeou padre Kleber Fernandes Danelon
reitor da Capelania São Francisco de Assis. O presbítero continuará com
a função de Coordenador Diocesano de Pastoral e, a partir de agora, será
responsável pela ação pastoral e sacramental na Capelania, que está localizada no prédio anexo ao Centro Diocesano de Pastoral e Cúria Diocesana.

Imaculado Coração de Maria........................................................R$ 2105,00
Nossa Senhora Aparecida.............................................................R$ 2008,10
Sagrado Coração de Jesus - Saltinho........................................R$ 882,00
Carmelo Imac.Cor. Maria................................................................R$ 700,00
Lar dos Velhinhos.............................................................................R$ 800,00
Santa Catarina...................................................................................R$ 1366,00
Santa Clara.........................................................................................R$ 345,00
Santa Cruz e São Dimas.................................................................R$ 1503,75
São João Batista Precursor...........................................................R$ 150,00
São José de Tupi..............................................................................R$ 783,15
São Judas Tadeu..............................................................................R$ 638,41
São Paulo Apóstolo.........................................................................R$ 1550,00

Aniversariantes
MARÇO

Imaculada Conceição......................................................................R$ 3945,60
Divino Pai Eterno..............................................................................R$ 407,00
Maria Estrela da Evangelização....................................................R$ 2831,00
Nossa Senhora dos Prazeres........................................................R$ 1800,00
Sagrada Família................................................................................R$ 510,00
Mosteiro da Imaculada Conceição..............................................R$ 300,00
Santa Rosa de Lima.........................................................................R$ 1285,00
Santa Teresinha................................................................................R$ 1535,00
Sant’Ana..............................................................................................R$ 532,70
São João Batista - Artemis.............................................................R$ 600,00
São Lucas...........................................................................................R$ 1832,90
São Pedro ..........................................................................................R$ 500,00

NATALÍCIO
04 - 1940 - Mons. Jamil Nassif Abib
05 - 1956 - Pe. José Eduardo Sesso
06 - 1966 - Diácono Aderbal Soares Gomes
07 - 1962 - Diác. Luís Alberto Scarazzatti

Bom Jesus..........................................................................................R$ 2815,95
Espírito Santo....................................................................................R$ 772,00
Imaculado Coração de Maria........................................................R$ 2211,00
Nossa Senhora Aparecida.............................................................R$ 3210,00
Nossa Senhora da Conceição - Ipeúna......................................R$ 1311,55
Nossa Senhora da Saúde..............................................................R$ 4076,00
Santa Cruz..........................................................................................R$ 1747,10
Sant’Ana..............................................................................................R$ 1100,00
Santo Antônio - Ajapi......................................................................R$ 454,25
São Francisco de Assis...................................................................R$ 875,00
São João Batista...............................................................................R$ 1000,00
São Joaquim - Santa Gertrudes....................................................R$ 2016,00
São José - Corumbataí....................................................................R$ 347,50
São José Operário...........................................................................R$ 500,00
São Pedro e São Paulo...................................................................R$ 1442,00

Região
Rio Claro

Região
Santa Bárbara

Região
São Pedro

09 - 1972 - Frei Rosinaldo Alves, OFMCap
13 - 1959 - Diácono Arlindo Ferreira da Silva
14 - 1974 - Frei Gérson da Silva Mercês, OFMCap
16 - 1967 - Pe. Celso de Jesus Ribeiro
19 - 1979 - Pe. José Maria Santos de Oliveira, MPS
22 - 1962 - Diácono Wagner Perez

Imaculada Conceição......................................................................R$ 1224,35
Nossa Senhora Aparecida.............................................................R$ 1113,40
Nossa Senhora Auxiliadora...........................................................R$ 375,00
Santa Bárbara....................................................................................R$ 3072,05
Santo Antônio....................................................................................R$ 1794,80
São Francisco de Assis...................................................................R$ 1834,20
São João Batista...............................................................................R$ 1000,00
São José.............................................................................................R$ 3594,50
São Judas Apóstolo.........................................................................R$ 1637,00
São Paulo Apóstolo.........................................................................R$ 1816,25
São Sebastião...................................................................................R$ 2325,00
Senhor Bom Jesus...........................................................................R$ 1883,45

30 - 1954 - Diácono Valdevino José Zem
ORDENAÇÃO
02 - 1980 - Pe. Ésio Fernando Juncioni, CSS
13 - 1960 - Frei Luiz Gonzaga dos Santos Filho, OFMCap

São José - São Pedro......................................................................R$ 1712,00
Imaculada Conceição - Águas de São Pedro...........................R$ 310,00
Nossa Senhora do Rosário - Charqueada.................................R$ 1215,00
Santa Maria - Santa Maria da Serra.............................................R$ 456,00
São Pedro - São Pedro...................................................................R$ 3099,47

19 - 1967 - Pe. Otto Dana
19 - 1963 - Presb. - Dom Aloísio Hilário de Pinho, PODP
30 - 1968 - Côn. Paulo Haenraets, OPraem

Anônimo.............................................................................................R$ 75,00
TOTAL GERAL RECEBIDO..............................................................R$ 113.242,60

APROVADOS

2020

UNESP

UNESP
UEL

Física
Biológica

IFMG
Engenharia
Elétrica

UFSCAR

Física (3º LUGAR)

Athos Estevam Zamboni

APROVADO

Eng. Mecânica

USP

Luca Augusto Paniago

treineiro

UNICAMP

Química

Engenharia de
Transportes
(19º lugar)

APROVADO

USP

Ciências dos
Alimentos

UEMS

USP

Produção
Sucroalcooleira
(5º lugar)

Enfermagem

UNESP
Zootecnia

Paula C. Pilon Gaiotto

APROVADA

treineira

Gustavo Paparotto Lopes
treineiro

APROVADO

Lorenzo Gutierrez Casale

APROVADO

(3º lugar)

UNESP

Serviço
Social

FATEC
Tecnlogia em
Alimentos

SENAC

Gabriele Baccarin

Hotelaria

APROVADA
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CONFISSÕES

Regiões Pastorais realizam mutirão de confissões,
durante a Quaresma, em preparação à Páscoa

A

Quaresma é, como sabemos, um tempo de conversão. Se estamos distantes de Deus, a conversão nos leva à reconciliação com Ele, com a
Igreja e com todos os irmãos.
Para que haja esta reconciliação, dois caminhos
nos são oferecidos: a Confissão ou Reconciliação e
a Comunhão. Para seguirmos o caminho da graça,
é preciso reconhecer que somos pecadores e buscarmos o perdão do Pai. Assim, estaremos preparando-nos para a Semana Santa e para a Páscoa da
Ressurreição do Senhor Jesus.
Para atender a todos que procuram o Sacramento
da Penitência, neste período quaresmal, mutirões de
confissões serão realizados nas sete regiões pastorais
que compõem a Diocese de Piracicaba.

Acompanhe o cronograma de confissões da sua Região Pastoral:
REGIÃO PASTORAL CAPIVARI
Data
Horário Paróquia
09/03
19h30 São Benedito (Capivari)
10/03
19h30 Nossa Senhora de Fátima (Capivari)		
12/03
19h30 São João Batista (Capivari)
13/03
19h30
Nossa Senhora de Aparecida (Rio das Pedras)
16/03
19h30 Senhor Bom Jesus (Rio das Pedras)
17/03
19h30 Nossa Senhora de Lourdes (Rafard)		
17/03
19h30 São Pedro (Mombuca)
REGIÃO PASTORAL PIRACICABA 1
Data
Horário Paróquia
10/03
20h
Imaculada Conceição de Nova Suíça
11/03
20h
São Francisco Xavier (Matriz)
12/03
20h
São Francisco Xavier (Capelas)
17/03
20h
Menino Jesus de Praga
18/03
20h
São Francisco de Assis
24/03
20h
São José
25/03
20h
Senhor Bom Jesus do Monte
26/03
20h
Sagrado Coração de Jesus (Frades)
31/03
20h
Capelania São Francisco de Assis
01/04
20h
Santo Antônio (Sé Catedral)
REGIÃO PASTORAL PIRACICABA 2
Data
Horário Paróquia
03/03
20h
Sagrado Coração de Jesus (Saltinho)
04/03
20h
São Paulo Apóstolo
09/03
20h
Santa Catarina
10/03
20h
Nossa Senhora Aparecida
11/03
20h
São José - Tupi

12/03
17/03
24/03
25/03
26/03

20h
20h
20h
20h
20h

Santa Clara
São João Batista Precursor
São Judas Tadeu
Santa Cruz e São Dimas
Imaculado Coração de Maria

REGIÃO PASTORAL PIRACICABA 3
Data
Horário Paróquia
16/03
19h30 Santa Rosa de Lima
16/03
19h30 Sant’Ana
17/03
19h30 Sagrada Família
18/03
19h30 Santa Teresinha
20/03
19h30 Imaculada Conceição
23/03
19h30 Maria Estrela da Evangelização
24/03
19h30 Santuário Nossa Senhora dos Prazeres
25/03
19h30 São Pedro
26/03
19h30 Divino Pai Eterno
26/03
19h30 São João Batista (Ártemis)
27/03
19h30 São Lucas
REGIÃO PASTORAL RIO CLARO
Data
Horário Paróquia
16/03
19h30 São Joaquim (Santa Gertrudes)
17/03
19h30 São José Operário (Rio Claro)
17/03
19h30 São João Batista (Rio Claro)
18/03
19h30 Nossa Senhora da Saúde (Rio Claro)
18/03
19h30 Bom Jesus (Rio Claro)
20/03
19h30 Nossa Senhora da Conceição (Ipeúna)
20/03
19h3
Nossa Senhora Aparecida (Rio Claro)
23/03
19h30 Sant’Ana (Rio Claro)

23/03
24/03
24/03
26/03
26/03
27/03
27/03

19h30
19h30
19h30
19h30
19h30
19h30
19h30

São Francisco de Assis (Rio Claro)
Espírito Santo (Rio Claro)
São Pedro e São Paulo (Rio Claro)
Imaculado Coração de Maria (Rio Claro)
Santa Cruz
Santo Antônio (Ajapi)
São José (Corumbataí)

REGIÃO PASTORAL SANTA BÁRBARA
Data
Horário Paróquia
11/03
19h30 Nossa Senhora Auxiliadora
12/03
19h30 Santo Antônio
13/03
19h30 Senhor Bom Jesus
16/03
19h30 São Francisco de Assis
17/03
19h30 Imaculada Conceição
18/03
19h30 São João Batista
20/03
19h30 São Paulo Apóstolo
23/03
19h30 São Judas Apóstolo
24/03
19h30 São José
25/03
19h30 Nossa Senhora Aparecida
26/03
19h30 São Sebastião
27/03
19h30 Santa Bárbara
REGIÃO PASTORAL SÃO PEDRO
Data
Horário Paróquia
23/03
19h30 Nossa Senhora do Rosário (Charqueada)
24/03
19h30 Imaculada Conceição (Águas de São Pedro)
25/03
19h30 Santa Maria (Santa Maria da Serra)
26/03
19h30 São Pedro (São Pedro)
27/03
19h30 São José (São Pedro)

Atendimento próximo que entende as
pessoas, as empresas e o agronegócio.
Aqui, a gente se dedica a estar sempre próximo, entendendo de
verdade o que você precisa para oferecer alternativas cada vez
mais justas para a sua vida financeira.

es
Soluçõeiras
financ odos?
para t

• Conta Corrente
• Cartões
• Crédito
• Poupança
• Investimentos
• Seguros
• Consórcios e muito mais
Venha abrir uma conta com a gente.

SAC - 0800 724 7220 / Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525. Ouvidoria - 0800 646 2519.
Seguros intermediados pela Corretora de Seguros Sicredi. Verifique se o crédito consultado cabe no seu orçamento.
Crédito sujeito a análise e aprovação.

06

DIOCESE DE PIRACICABA

EM

FOCO

Março de 2020

ECONOMIA DE FRANCISCO

Jovens da diocese participarão do e
Convocado pelo Papa
Francisco, evento que
iria ocorrer de 26 a 28
de março foi adiado
para novembro e
reunirá 2.000 jovens,
em Assis, na Itália

D

iante da atual desigualdade social e da visível
devastação do planeta, o
Papa Francisco convocou jovens
economistas e empreendedores
de todo o mundo, para junto com
ele e diversos palestrantes convidados pensar uma nova ordem
economica mundial. Ao todo
3.300 jovens responderam o
chamado do Pontífice e 2.000 foram credenciados para o encontro “Economia de Francisco”. O
evento que ocorreria de 26 a 28
de março, na cidade italiana de
Assis foi adiado para 21 e 22 de
novembro, devido ao COVID-19
( coronavírus) que tornou impossível a reunião com milhares de
jovens, provenientes de 115 países neste mês.
São jovens pesquisadores,
estudantes, doutorandos; empresários e líderes empresariais; inovadores sociais, promotores de
atividades e organizações locais
e internacionais; atuantes com
o meio ambiente, pobreza, desigualdades, novas tecnologias,
finanças inclusivas e desenvolvimento sustentável, todos jovens
com menos de 35 anos que estão interessados na vida humana.
O Brasil é o segundo país com
maior número de participantes,
ficando atrás somente da Itália,
e enviará uma delegação composta por aproximadamente 200
jovens, provenientes das cinco
regiões brasileiras. Entre esses
jovens, estão três da Diocese de
Piracicaba: Flávia Mengardo Gouvêa, formada em Relações Inter-

nacionais; Álvaro Micheletti, economista, e Marcelo de Medeiros,
administrador.
O encontro vai discutir, a partir do olhar de São Francisco de
Assis, a construção de uma economia voltada para uma renda
cidadã e o bem comum. Dentro
deste contexto, a cidade de São
Francisco foi organizada em doze
“Aldeias” que hospedarão os
trabalhos dos participantes nas
principais questões da economia
de hoje e do amanhã. São elas: trabalho e cuidado; empreedimento
e dom; finanças e humanidade;
agricultura e justiça; energia e pobreza; lucro e vocação; políticas
para a felicidade; meio ambiente
e desigualdade; negócio e paz;
economia e mulher; empresas em
transição e vida e estilos de vida.
O diretor científico do evento,
professor Luigino Bruni, destaca
que, em Assis, os protagonistas
serão os jovens que dirão as
suas ideias sobre o mundo, em
termos de ecologia, economia,
desenvolvimento e pobreza.
“Eles terão a oportunidade de
pensar e se perguntar, por meio
dos passos de São Francisco, o
que significa construir uma nova
economia do homem para o homem”, finaliza o cientista.
Durante três dias, o evento
contará com a presença de importantes nomes de cientistas e
empreedendores mundais que
construíram e constroem uma
sociedade inclusiva e sustentável. Entre os palestrantes estão os
Prêmios Nobel da Economia e da
Paz, Amartya Sen e Muhammad
Yunus, respectivamente, o economista Juan Camilo Cardenas, o
especialista em desenvolvimento
inteligência artificial sustentável
John Frank, de Microsoft e do
empresário Brunello Cucinelli e
a física, ecofeminista, ativista ambiental, Vandana Shiva.
Para saber mais sobre o encontro “Economia de Francisco” acesse o site francescoeconomy.org

ROSILEY LOURENÇO

Assis sediará o Encontro Economia de Francisco

1
Paíse
Un

O economista indiano Amartya Sen, Prêmio Nobel
de Economia em 1998 será um dos palestrantes

O Bengalês e Premio Nobel da Paz em 2006, Muhammad
Yunus, participará como convidado do encontro
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encontro “A Economia de Francisco”
ROSILEY LOURENÇO

A física e ativista
Vandana Shiva
será uma das
palestrantes do
encontro

Não à economia que mata e
exclui: “Economia de Francisco”

Jovens da Diocese que participarão do Encontro Economia de Francisco

O ENCONTRO
EM NÚMEROS:
ü3.300 pedidos de participação
ü2.000 jovens credenciados
(mulheres 41%, homens 56%)
ü115 países participantes

Os participantes mais jovens têm
12 anos e são da Eslováquia e Tailândia.
es mais representados: Itália, Brasil, Estados
nidos, Argentina, Espanha, Portugal, França,
México, Alemanha e Grã-Bretanha
80 eventos preparatórios
12 aldeias

O Brasil é o
segundo país com
maior número
de participantes,
ficando atrás
somente da Itália

Expectativa e ansiedade
Flávia, Álvaro e Marcelo estão contando os dias
para estarem em Assis,
terem a oportunidade
de se encontrarem com
jovens do todo o mundo e trocarem informações que poderão ser
implementadas em seus
projetos sociais, além da
oportunidade de ouvirem
grandes empreendedores
mundiais que atuam na busca de uma sociedade mais
justa e inclusiva.
Flávia, de 32 anos, explica
que fez a inscrição na categoria pesquisadora e acredita que o encontro será uma
grande oportunidade para
trocar experiências e pretende partilhar as informações
colhidas durante o encontro
na sala de aula, visto que,
atualmente, é docente na
área de economia. Álvaro,
de 22 anos, que se formou
em economia pela Unicamp
(Universidade de Campinas),
no ano passado, salienta que

a escolha do curso foi para
repensar a sociedade atual e
espera que o encontro possa
ajudar a transformar ideias
em ações práticas para transformação social. Ele lembra
que é preciso ter uma visão
global para conseguir atuar
localmente. Para o administrador, Marcelo, de 28 anos,
o que levou a se inscrever
para o encontro foi a visão
do Papa Francisco de pensar uma nova economia que
visa o combate à desigualdade. Ele afirma que a proposta
do pontífice vem de encontro aos seus anseios que é a
construção de uma sociedade menos consumista. “Precisamos repensar um novo
modelo de sociedade. Com
certeza a troca de experiência com jovens de várias partes do mundo, a partir de suas
realidades, será muito enriquecedora para nós e queremos trazer o aprendizado
para nosso país e para nossa
região”, finaliza Marcelo.

Diante da destruição ambiental, do desemprego
crescente, da fome voltando, do desmonte da previdência, enquanto a riqueza, cada vez mais, vai
para as mãos de poucos, o Papa Francisco nos diz
ser urgente “repensar”esta economia que mata e
depreda. Para isto, o Papa convoca um grande encontro a se realizar em 21 de novembro de 2020,
em Assis, Itália, chamado por ele de “Economia
de Francisco”, em referência a São Francisco de
Assis, chamando todos para uma economia mais
justa, sustentável e inclusiva. É proposta de sobrevivência, pois a economia vigente está levando o
Planeta e a humanidade ao colapso. Hoje, cinco
megabilionários têm a mesma riqueza que 3,5 bilhões de pessoas!
No Brasil, as famílias, hoje, pagam 100% de juros
nas compras a prazo (na Europa é 13%), são 60 milhões endividados. Para as empresas, os juros é de
50% (na Europa é 2%). Por ano, ambos pagam de
juros R$ 1 trilhão aos bancos, conforme Dr. Ladislau
Dowbor. O Estado brasileiro, através dos juros da dívida pública – a qual apresenta inúmeras irregularidades em existir – paga anualmente mais de R$ 1
trilhão aos bancos (40% de toda a receita do país).
O dinheiro está demais concentrado com os bancos, as famílias não conseguem comprar, as empresas não vendem, o Estado não investe. Aqui está a
crise do Brasil! Nos últimos sete anos, o número de
bilionários triplicou, em 2012 possuíam R$ 340 bilhões, hoje os 210 bilionários brasileiros têm R$1,2
trilhões, e sem produzir nada a mais, nem gerado
empregos, sugando a riqueza só pela especulação
financeira, pelos juros.
Por isso, o Papa Francisco diz ser urgente “trazer alma” às relações econômicas que muito matam e devastam. A mudança da economia requer
uma mudança no pensar com o humano e o meio
ambiente no centro. Assim, o Papa convoca para
maio de 2020 um “Pacto Educativo”, para formar
uma mentalidade para esta nova economia. Promover economias solidárias e bancos comunitários, organizar articulações locais e regionais,
participando, assim, da Economia de Francisco
(www.ecofranbr.org).
Frei Marcelo Toyansk Guimarães(OFMCap)
Membro da Articulação Brasileira da Economia de Francisco
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CANDIDATOS AO DIACONADO

Escola Diaconal São Filipe inicia último ano de formação

N

o sábado, 1º de fevereiro, ocorreu a missa da
abertura do 5º e último
ano do curso para os candidatos ao diaconado permanente
da Escola Diaconal “São Filipe”,
Diocese de Piracicaba. A celebração foi presidida pelo bispo
diocesano, Dom Fernando Mason e concelebrada pelo vigário episcopal para os diáconos,
monsenhor Ronaldo Francisco
Aguarelli, pelo coordenador
diocesano de Pastoral e reitor
da Capelania São Francisco de
Assis, padre Kleber Fernandes
Danelon e pelos padres Eugênio Pessato e Willian Bento. A
celebração contou ainda com
a participação de vários diáco-

nos permanentes e familiares
dos alunos da escola diaconal.
Em sua homilia, Dom Fernando lembrou aos candidatos
ao diaconado que é necessário sempre ter momentos reservados para os estudos, principalmente no último ano da
formação. “Reservem semanalmente o tempo para o estudo
e para oração”. Ele enfatizou
ainda que quando um diácono permanente é ordenado,
toda a família se torna “família
diaconal”. “O ambiente e apoio
familiar é fundamental nesta
caminhada até a ordenação”,
finalizou o bispo.
Ao todo, são 29 alunos que
percorrem o itinerário de for-

mação. Entre eles está Jonas
Aparecido Schiner, da Paróquia
Nossa Senhora do Rosário, em
Charqueada, que na celebração estava acompanhado pela
esposa Maria Teresa Marchesin
Schiner. Para ele, o apoio da família tem sido fundamental no
processo de formação diaconal. Opinião compartilhada por
Ilton Élcio de Lima, da Paróquia
Nossa Senhora Aparecida, de
Santa Bárbara d’Oeste, que na
missa estava com a filha mais
velha, Sarah de Lima. Segundo
Sarah, toda a família sempre o
apoiou. “É muito gratificante
estar ao lado do meu pai e fazer parte de sua escolha no serviço da Igreja”.

ROSILEY LOURENÇO

Dom Fernando presidiu celebração de abertura da Escola Diaconal

CONHECENDO A BÍBLIA

Paulo e a carta aos Filipenses

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

“O que desejo e espero
é não fracassar, mas, agora
como sempre, manifestar com
toda a coragem a glória de
Cristo em meu corpo, tanto na
vida, como na morte. Pois para
mim o viver é Cristo e o morrer
é lucro” (Fl 1,20-21).
O Apóstolo São Paulo foi
quem introduziu o uso de carta como instrumento evangeli-

zador e orientador das comunidades cristãs. Conhecer o
uso das cartas e o ambiente
de seu surgimento ajuda a ler
bem a Bíblia.
Particularmente, eu gosto
muito da Carta aos Filipenses.
Este escrito sagrado é uma
carta. Não é uma carta como
no nosso tempo. Ao abrirmos
a caixa de correios, nos deparamos com um monte de envelopes impressos: propagandas,
anúncios, vendas, encomendas, etc. Não lemos tudo. Quase tudo vai para o lixo. Não vemos a “cara” do carteiro e não
sabemos seu nome. Cartas são
digitadas, bonitinhas, impessoais, vazias. Cartas não nos
tocam o coração. Agora com o
tal do “emeio”, “tuíter”, “uatzap”,
as cartas são coisa do passado.
No passado, a carta representava a única forma de comunicação à longa distância.
Esperávamos o carteiro no
portão, pois sabíamos que ele

traria a mensagem de uma pessoa amada. Quando o carteiro
chegava, tomava um café conosco, era um amigo que trazia
o amor, a Boa-Nova.
Vinte séculos atrás, antes
das etiquetas de computador,
dos códigos de barra, das impressoras laser, da mala direta
e máquinas copiadoras, os povos já enviavam cartas escritas
“à mão”, uns aos outros. Eram
delegadas a amigos ou por
correios postais. Essas cartas
traziam cumprimentos, instruções, incentivos, ordens, decretos, editais e palavras pessoais. Sem lixo para inundar a
caixa de correios e competir
com sua atenção. Essas cartas
sempre foram recebidas com
alegria e compartilhadas com
os outros. Assim foi com a carta
aos Filipenses...
Para entendermos a Carta
aos Filipenses é preciso conhecer duas coisas muito importantes: quem é essa comu-

nidade e a ligação que ela tem
com o apóstolo Paulo. Essa
comunidade está localizada
em uma importante cidade
europeia. Filipos é a primeira
cidade ocidental a receber a
mensagem cristã. Isso ocorre
no ano 50 d.C., durante a segunda viagem missionária do
apóstolo.
Em Filipos, Paulo é acolhido por Lídia, uma comerciante
de púrpura. Paulo tem uma ligação muito íntima com essa
comunidade e é de Filipos
que ele aceita ajuda financeira e material. A comunidade
de Filipos é uma comunidade
de profunda vivência do Evangelho e essa carta, escrita da
prisão em Éfeso, entre os anos
de 55-57, tem por objetivo
agradecer o auxílio enviado
pela comunidade, por meio
de Epafrodito; anunciar a visita
de Timóteo à comunidade; advertir sobre a divisão causada
pela competição e o egoísmo

de alguns; prevenir contra os
pregadores de origem judaica
que põem a salvação na observância da Lei e na circuncisão; e lembrar à comunidade
que vivenciar a Evangelho e
o projeto de Deus passa pela
cruz de Cristo.
Paulo, nessa carta, assume
mais o papel de um amigo
querido que o de um pregador
teológico. Porém, o apóstolo
não deixa de ser vigoroso, ao
mostrar que a salvação vem
apenas por meio de Jesus
que, feito homem, morreu na
cruz e recebeu do Pai o poder
de dar aos homens e mulheres
a salvação. Paulo exorta todos
a viverem a caridade, que é
uma característica marcante da comunidade, e que se
mantenham firmes no verdadeiro Evangelho.
Essa Carta é, com certeza, o
mais belo escrito de São Paulo. Leia e seja transformado
pelo amor de Cristo.

IS
SIM! É POSSÍVEL SE APOSENTAR DEPO
DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA!
Venha conhecer
nossos serviços!

Av. Dona Lídia, 786
Nova Piracicaba

A CONCEDE PODE AJUDAR VOCÊ A SE APOSENTAR!
Agende sua consulta: (19) 3403-6600

Endereço: Rua Governador Pedro de Toledo,
nº 594 - Centro, Piracicaba
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INICIAÇÃO CRISTÃ

Pelos caminhos da Iniciação à Vida Cristã

Pe. Willian Bento
Animador Diocesano da
Pastoral de Iniciação à Vida Cristã
bento90w@gmail.com

A Iniciação à Vida Cristã desde
os primórdios da Igreja ocupou
lugar de grande importância na
formação dos cristãos, uma vez
que “a iniciação dos catecúmenos
se desenvolve gradativamente no
seio da comunidade dos fiéis que,
refletindo com os catecúmenos sobre a excelência do mistério pascal
e renovando sua própria conversão, os induzem pelo seu exemplo
a obedecer com maior generosidade aos apelos do Espírito Santo”
(RICA, n.4). Desde o Concílio Vaticano II, observamos uma importância ainda maior quando vemos nos
documentos e na edição do RICA
(Ritual de Iniciação Cristã de Adultos) que inclui, “além da celebração
dos sacramentos do Batismo, da
Confirmação e da Eucaristia, todos
os ritos do catecumenato” (Cf. Sacrosanctum Concilium, n. 64-66),
o grande resgate da Igreja no processo de identidade dos discípulos
de Jesus Cristo e a sua inserção na
vida da Comunidade Cristã.
Dando um grande salto, queremos falar neste artigo sobre A Iniciação Cristã à luz do Documento
de Aparecida publicado em 2007
que exorta a todos os batizados
presentes na América Latina e
Caribe a assumir com alegria a
missão de ser Discípulos e Missionários. Tal documento foi um marco tão profundo na vida da Igreja,
que o Papa Francisco, ao escrever
a Evangelii Gaudium (Alegria do
Evangelho), universaliza algumas

diretrizes que surgiram a partir de
Aparecida.
Resumidamente, o Documento de
Aparecida tem o objetivo de lançar à
Igreja um grande desafio: a construção de uma nova identidade evangelizadora que permeia todas as ações
pastorais da Igreja, entendendo a
Catequese como a base de todo o
caminhar da fé, para isso, a Igreja
deve estar atenta aos sinais dos
tempos e, participando das alegrias e tristezas dos cristãos, deve
sempre favorecer o encontro com
Jesus Cristo, por meio da catequese sacramental e também da catequese permanente, isto é, por toda
a vida.
“Sabemos que as mudanças culturais têm dificultado a transmissão
da fé. Há um distanciamento da pratica cristã que não é herdada mais
no ambiente familiar” (cf. A Iniciação
à Vida Cristã a partir de Aparecida).
Diante disso, é urgente entender
que a catequese necessita redescobrir sua tarefa de ser um canal
privilegiado para a transmissão da
fé. “Propomos que o processo catequético de formação adotado pela
Igreja para a iniciação cristã seja assumido em todo o Continente como
a maneira ordinária e indispensável
de introdução na vida cristã” (DAp.
294), fazendo com que o cristão assuma sua própria identidade de ser
discípulo. “Ser discípulo é dom destinado a crescer. A iniciação cristã
dá a possibilidade de uma aprendizagem gradual no conhecimento,
no amor e no seguimento de Cristo.
Dessa forma, ela forja a identidade
cristã com as convicções fundamentais e acompanha a busca do
sentido da vida” (DAp. 291).
Portanto, podemos perceber o
forte apelo do documento em nos
conduzir a um encontro pessoal
(querigmático) com o Mestre, por
meio de uma catequese que nos
leva a compreender a nossa identidade enquanto discípulos para assim, nos tornarmos missionários. O
Documento de Aparecida é a grande porta por onde o resgate da Catequese Catecumenal começa novamente a ser pensada e desejada.

Olá, você amiguinho e você amiguinha, tudo bem?
Você sabe que estamos no tempo da Quaresma?
Uma coisa boa foi o que o Papa Francisco falou sobre
a Quaresma. Ele disse que é “Tempo de renovação para a
Igreja, para as comunidades e para cada um dos fiéis”.
Para você entender melhor a Quaresma ache as
palavras que estão escondidas no Caca-palavras!
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FORMAÇÃO DO LAICATO

Aula inaugural do Curso de Teologia tem participação de 260 pessoas
Curso tem duração de quatro anos e as aulas são ministradas às quartas-feiras, à noite

A

proximadamente 260
pessoas participaram
da aula inaugural do
Curso Diocesano de Teologia,
no último dia 5 de fevereiro, no
Centro Diocesano de Pastoral,
que teve como tema “Vaticano
II e a Igreja de Jesus Cristo –
propostas para a caminhada
do povo de Deus no século
XXI”. A palestra foi proferida
pelo diretor do Curso, padre
Adalton Roberto Demarchi.
Com o auditório lotado, a
aula foi aberta pelo ecônomo e vice-diretor do Curso,
padre Marcelo Sales. A aula
inaugural contou ainda com
as presenças dos padres
Kleber Fernandes Danelon,
responsável pela Coordena-

ção Diocesana de Pastoral e
Aparecido Barbosa, ambos
docentes do Curso.
Ao discorrer sobre o tema,
padre Adalton lembrou a trajetória da Igreja nos diversos
Concílios até chegar ao Vaticano II e teve como foco
principal “arejar” a Igreja e
provocar uma transformação.
“Passados 50 anos de história, conquistas do Concilio
estão alicerçadas, mas temos,
ainda, muito que aprender
com as decisões do Vaticano
II, um concÍlio profundamente
pastoral e inovador”, ressalta
o presbítero.
Entre os alunos que iniciarão o Curso Diocesano
de Teologia, neste ano, está

Paulo César Zoz da Silva, que
pertence à Paróquia São Benedito, cidade de Americana,
Diocese de Limeira, e fará a
formação na turma da cidade
de Santa Bárbara d’Oeste. Ele
afirma que ficou muitos anos
afastado da Igreja e que, atualmente, está em processo de
conversão. “Acredito que o
curso de teologia me ajudará
a encontrar de fato a Igreja
que tenho de ser e entender
melhor a minha religião”, enfatizou Paulo. Também, Bruna
Fernanda Moraes, da Paróquia São José, em Piracicaba,
disse que o objetivo de ter se
matriculado no curso é a possibilidade de conhecer melhor a Bíblia. “Quero conhecer

ROSILEY LOURENÇO

Padre Adalton durante aula Inaugural da Teologia

e entender a Sagrada Escritura”, finaliza a jovem Bruna.
NÚMEROS – Atualmente, a
Curso Diocesano de Teologia
tem 450 alunos matriculados,

sendo 190 matriculados no 1º
ano (130 em Piracicaba e 130
em Santa Bárbara d’Oeste), 77
alunos no 2º ano, 65 cursando
o 3º ano e 47 estudantes no 4º
e último ano.

DÚVIDAS RELIGIOSAS

O que devemos fazer com imagens, terços, escapulários, medalhas
e cruzes abençoadas quando estes se quebram? Jogamos fora?
(Katia Gomes, 32 anos – Paróquia Santo Antônio – Catedral Sé Piracicaba)

Pe. Elizio Anunciação Filho, CSS

Pároco da Igreja Santa Cruz de Rio Claro-SP

De acordo com o Catecismo da Igreja Católica (1159), “a
imagem sagrada [...] representa principalmente Cristo. Ela
não pode representar o Deus
invisível e incompreensível; é a
encarnação do Filho de Deus

que inaugurou uma nova ‘economia’ das imagens”. Logo,
compreendemos que a realidade dos objetos de devoção,
ao serem abençoados, trazem
consigo uma representação
do sagrado, que marca nossa
experiência de fé. São João
Damasceno, diz: “a beleza e a
cor das imagens estimulam minha oração. É uma festa para
os meus olhos [...] e estimulam meu coração a dar glória
a Deus” (Catecismo da Igreja
Católica, 1162).
Contudo, estes objetos religiosos e de devoção são finitos
e, às vezes, por descuido, acidente ou outras circunstâncias
se rompem, quebram. Então
nos perguntamos: o que fazer

com aquilo que, representando o sagrado, se quebrou? No
Código de Direito Canônico
(1171) diz que, as coisas sagradas “sejam tratadas com reverência, e não se empreguem
para uso profano ou não próprio a elas, mesmo que pertençam a particulares”. Mas, uma
imagem ou um objeto de devoção só terá o seu pleno valor na
inteireza do sinal. Se o sinal não
está completo, ele não mais
transmite a mensagem adequadamente. Assim, concluímos que um objeto religioso
quebrado, mesmo que tenha
sido abençoado, não está mais
cumprindo a sua função.
O que se deve fazer, primeiramente, é analisar o valor da

peça. Se é algo precioso, de valor artístico ou tem um valor de
pertença muito forte, a solução
é procurar o reparo, a restauração, um artista, que possa fazer
o trabalho de recomposição da
peça. Pensemos, por exemplo,
na imagem de Nossa Senhora
Aparecida, quando foi destruída no atentado, em 1978. Neste
caso, o restauro foi a solução.
Porém, tratando de algo que
se possa readquirir facilmente,
substituindo o objeto de devoção quebrado, podemos destruí-lo no fogo, queimando-o,
portanto. No caso de uma peça
de gesso ou barro, podemos
tirar as feições da imagem e
depositá-la na terra, em um jardim, por exemplo, enterrando-a.
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Não se recomenda guardar um
objeto quebrado ou, tampouco,
descartá-lo no lixo.
Portanto, a função, tanto das
imagens abençoadas quanto
dos sinais sagrados (terços,
escapulários, medalhas, etc),
em boas condições, é entrar
“na harmonia dos sinais da celebração, para que o mistério
celebrado se grave na memória do coração e se exprima em
seguida na vida nova dos fiéis”
(Catecismo da Igreja Católica,
1162). Que a nossa oração
pessoal e comunitária sempre
encontre, nos sinais visíveis,
aquela beleza real, que nos
leve a contemplar, por analogia, a Beleza plena de nosso
Deus (Cf. Sb 13,5).
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A partir desta edição do “Em Foco”, padre Kleber Fernandes
Danelon será responsável pela coluna Eclesiologia.

Querida Amazônia:
ECLESIOLOGIA PASTORAL
Papa Francisco escreve Ser Igreja Diocesana
Exortação Apostólica
Pós-Sinodal com
rosto amazônico
REUTERS

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

Querida Amazônia: a nova Exortação Apostólica do Papa Francisco

“A Amazônia querida apresenta-se
aos olhos do mundo com todo o seu
esplendor, o seu drama e o seu mistério”. Assim tem início a Exortação
Apostólica Pós-Sinodal “Querida Amazônia”, escrita pelo Papa Francisco e
lançada em 12 de fevereiro. Nela, o
Pontífice aborda os caminhos para a
evangelização, o cuidado com o meio
ambiente e a atenção da Igreja para
com os povos da Amazônia, levando
em consideração os aspectos social,
cultural, ecológico e eclesial. A Exortação é o documento final do Sínodo
para Amazônia, ocorrido em outubro
do ano passado, no Vaticano.
Na Exortação, Francisco explica que,
com este documento, oferece uma
síntese das reflexões sobre as grandes
preocupações manifestadas por ele
anteriormente, trata de temas como
evangelização e inculturação, preservação do meio ambiente e o desenvol-
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vimento de uma ecologia sustentável,
valorização da figura da mulher na Igreja, opção preferencial pelos pobres e
da natureza da missão da Igreja.
A Exortação é composta por quatro
capítulos, nos quais o papa expressa
seus quatro sonhos para a Amazônia:
o Social, o Cultural, o Ecológico e o
Eclesial. O Papa compartilha os seus
“Sonhos para a Amazônia”, cujo destino deve preocupar a todos, porque
esta terra também é “nossa”. Assim,
formula “quatro grandes sonhos”: que
a Amazônia “lute pelos direitos dos
mais pobres”, “preserve a riqueza cultural”, “guarde zelosamente a sedutora beleza natural” e, por fim, as comunidades cristãs sejam “capazes de se
devotar e se encarnar na Amazônia”.
A Exortação Apostólica Pós-Sinodal “Querida Amazônia” está disponível na íntegra no site diocesedepiracicaba.org.br.

Iniciamos com o presente artigo
esta nova coluna mensal sobre eclesiologia pastoral, para refletirmos sobre o nosso “ser” Igreja à luz de sua
missão evangelizadora e pastoral.
Antes de tudo, porém, faz-se preciso esclarecer o que seria eclesiologia.
Pela palavra eclesiologia, do hebraico “qahal” e do grego “ekklesia”, entendemos significar “congregação”,
“igreja”, “reunião”, “assembleia” ou,
melhor ainda, na linguagem bíblica,
a “Igreja de Deus” (1Cor 1,2; 10,32;
2Cor 1,1; Gl 1,13; 1Ts 2,14), isto é, o
“povo unido pela unidade do Pai e do
Filho e do Espírito Santo” (LG, 4).
A Igreja de Deus, congregada na
unidade da Santíssima Trindade, é
entendida como o “povo que Deus
reúne no mundo inteiro. Existe nas
comunidades locais e se realiza
como assembleia litúrgica, sobretudo eucarística. Ela vive da Palavra e
do Corpo de Cristo e se torna, assim,
Corpo de Cristo” (C. Ig. C., 752). Nascida da cruz e visível ao mundo em
Pentecostes, a Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, que nós somos,
recebe a tarefa de continuar nesta
terra a missão de seu fundador: “Ide
pelo mundo inteiro e anuncia a Boa-Nova a toda criatura! Quem crer e for
batizado será salvo” (Mc 16,15-16a).
Esta Igreja, cuja tarefa irrenunciável
é “evangelizar”, faz-se visível numa
comunidade local, a Diocese à qual
pertencemos e formamos.
O que é uma Diocese? Há várias
maneiras de explicar este conceito. O
cânon 369 do Código latino de Direito Canônico, porém, define “Diocese”
como sendo a “porção do povo de
Deus que é confiada ao Bispo para

NOVA EMBALAGEM
Mais proteção para o seu café
Prazo de validade
3x maior

ser apascentada com a cooperação do presbitério, de tal modo
que, aderindo ao seu pastor e por
este congregada no Espírito Santo,
mediante o Evangelho e a Eucaristia, constitua a Igreja particular,
onde verdadeiramente se encontra e atua a Igreja de Cristo Una,
Santa, Católica e Apostólica”.
Criada pelo Papa Pio XII e instalada em 1944, a Diocese de Piracicaba é a porção do povo de
Deus que está presente em 15
municípios do interior paulista: Piracicaba, Rio Claro, Santa Bárbara
d´Oeste, Capivari, São Pedro, Rio
das Pedras, Santa Gertrudes, Charqueada, Rafard, Saltinho, Ipeúna,
Santa Maria da Serra, Corumbataí, Mombuca e Águas de São Pedro, totalizando uma superfície de
4.662,417 Km2 e uma população
estimada em 1.016.858 de habitantes, agrupada em 68 Paróquias,
1 Quase-Paróquia e 1 Capelania.
O Bispo Diocesano é o italiano
da província de Pádua, franciscano conventual e missionário no
Brasil desde 1972, Dom Fernando
Mason, de 75 anos de idade. Nomeado pelo Papa Bento XVI para a
igreja local de Piracicaba, em 25 de
maio de 2005, tomou posse canônica como 5º bispo diocesano, em
24 de julho daquele mesmo ano.
No serviço pastoral desta Igreja
são colaboradores do bispo nesta
diocese: 72 sacerdotes diocesanos,
51 padres religiosos e 48 diáconos
permanentes. Há nela uma significativa presença de consagrados,
totalizando 135 religiosos de 22
congregações religiosas masculinas e femininas, além dos cristãos
leigos e leigas, seminaristas e consagrados das “Novas Comunidades”, cuja missão de evangelizar
está expressa no seu VII Plano Diocesano de Pastoral (2015) e no objetivo geral das diretrizes da ação
evangelizadora da Igreja no Brasil
2019-2023: “evangelizar no Brasil
cada vez mais urbano, pelo anúncio da Palavra de Deus, formando
discípulos e discípulas de Jesus
Cristo, em comunidades eclesiais
missionárias, à luz da evangélica
opção preferencial pelos pobres,
cuidando da Casa Comum e testemunhando o Reino de Deus rumo à
plenitude” (CNBB, Doc. 109, p. 13).
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Padre Cícero: Da crença popular ao amor à Igreja

O

pernambucano da pequena Lagoa do Ouro,
Cícero Araújo da Silva,
assim como muitos nordestinos,
deixou sua terra natal em busca
de uma nova vida no estado de
São Paulo. Aqui, após conhecer
uma jovem da comunidade começou a frequentar encontros
de jovens e celebrações. Mal sabia que Deus tinha outros planos
para ele!
Nesta entrevista para o jornal
“Em Foco”, ele nos fala sobre sua
trajetória e amor pelo povo de
Deus e pela Igreja.
Em Foco - Para quem não o conhece como o senhor se define?
Padre Cícero - Como definir
a si mesmo? Confesso que tenho
dificuldade. O conceito que temos
de nós mesmos, acredito, deixa a
desejar. Nós nos achamos! Achamos
que somos bons, perfeitos e até que
estamos sempre certos. Acredito
que esta pergunta deve ser feita para
quem nos conhece, pois só assim ela
será coerente, real e verdadeira. Mas,
como nós não gostamos do que os
outros pensam de nós, preferimos
responder nós mesmos. Sendo sincero, nunca me preocupei em me
definir como pessoa. Prefiro acreditar
que tenho muito a melhorar, crescer,
me converter, sempre. Assim sendo,
vamos ficar com “alguém que vive na
busca de servir melhor às pessoas, à
Igreja e a Deus, tendo consciência de
que preciso dar mais de mim mesmo,
sair do comodismo, ir ao encontro
dos outros...”.

Qual o momento da sua vida
que sentiu o chamando para
servir à Igreja de Cristo?
Geralmente ouvimos falar que
um padre, religioso ou consagrado a Deus vem de uma família estruturada e religiosa. Esta ideia não
se encaixa na minha vida. Sou nordestino, natural de Lagoa do Ouro,
região de Garanhuns (PE). Família
de pais separados e de nenhuma participação na vida da Igreja.
Meus pais são católicos, mas da
religiosidade popular. Devotos
de “Padim Ciço” - daí vem meu
nome -, Frei Damião e os santos
populares. Que eu me lembre, até
os meus 20 anos, tinha ido à Igreja
somente duas vezes. Uma para ser
batizado (acredito que tenha sido
na Igreja) e outra no casamento de
uma das minhas irmãs. Em 1986,
me mudei para Campinas, em busca de trabalho e condições de vida
melhor e trabalhei como metalúrgico. Nessa época, entrei no curso
de Engenharia Industrial Mecânica
na Unimep (Universidade Metodista de Piracicaba), mas só consegui
cursar dois anos, pois trabalhava
no turno da noite e estudava durante o dia. Não aguentei! Ficava
dias sem dormir. Foi nesse tempo
que fiquei encantando com a minha vizinha, uma morena encantadora chamada Vanda. Por ela
participar da Igreja, me convidou
para irmos juntos aos encontros
de jovens. Pensei: “vou, pois, com
certeza, ficando mais perto, teremos algo”. Fui, mas jamais fiquei
com ela. Deus instrumentalizou

a Vanda para me atrair até Ele. Fui
participando das atividades da Comunidade. Noivei com outra morena, de nome Joselha e, vez ou
outra, brincava com ela que um dia
eu a largaria e seria padre. Achava
que era brincadeira, mas não. Em
dezembro de 1992, fiz isso. E aqui
estou. Feliz e realizado.
Como foi seu percurso de
formação até à ordenação presbiteral?
Quando tomei a decisão de ser
padre procurei conhecer Congregações, Institutos e Ordens Religiosas. Acabei fazendo a opção, com
certeza por influência do Hábito
Franciscano de Frei Damião, pela
Ordem dos Capuchinhos. Ingressei no Seminário de Birigui (SP), em
setembro de 1993. De 1994 a1996,
fiz o Curso de Vida Religiosa no Seminário Seráfico, em Piracicaba. Em
1997, fui para o Noviciado em Sumaré e, de 1998 a 2002, fiz o curso
de Teologia no Itesp (Instituto Teológico de São Paulo). Fiz os votos
Perpétuos e ordenação diaconal
em 2001 e fui ordenado presbítero
em julho de 2002, na Igreja Sagrado Coração de Jesus (Frades), em
Piracicaba.
Em algum momento, o Sr.
sentiu dúvidas quanto ao caminho escolhido?
Sempre! A dúvida faz parte de
nossa vida. Acredito que ela sempre
está presente no nosso dia. E é ela
que nos faz caminhar para frente.
A certeza plena ninguém tem. Por

isso, a resposta é dada a cada dia,
a cada instante. As perguntas “será
que estou no caminho certo e será
que é isto que Deus quer de mim”?
estarão sempre presentes em minha vida. Eu procuro corresponder
ao chamado de Deus, no dia a dia,
procurando ser mais fiel a Ele, à Igreja, ao Ministério confiado a mim pela
Igreja e ao Povo de Deus.
Como chegou à Diocese de
Piracicaba?
Por ter uma formação Franciscana Capuchinha, Piracicaba faz
parte da minha vida. Tive três anos
de formação aqui em Piracicaba. Fui
crismado e ordenado na Diocese
por Dom Eduardo Koiak. Trabalhei o
meu primeiro ano de padre na Igreja
dos Frades. Depois fiquei mais três
anos como animador vocacional
dos freis, no Seminário Seráfico São
Fidélis. Quando decidi seguir outro
caminho, foi só ver os sinais presentes em minha vida. E neles estava
sempre a Diocese de Piracicaba.
Acabou sendo até fácil optar por ela.
No início do ano, o Sr. tomou
posse como pároco da Paróquia
Santa Maria. Como está sendo
esta missão?
Tudo em nossa vida é um desafio. Mas este está sendo o mais
fácil, pois fui e estou sendo muito
bem acolhido. Sinto-me como um
sapo jogado na água. Estou feliz da
vida. Não poderia querer algo melhor. O povo é maravilhoso. Aliás,
todo lugar é maravilhoso. A diferença é como nos colocamos nes-

Padre Cícero Araújo da Silva

tes lugares. Nós é que fazemos o
lugar. Como gosto do interior, está
sendo bem mais fácil. Hoje posso
dizer, sem nenhuma demagogia,
estou vivendo o melhor momento
da minha vida.
Com qual versículo bíblico o
sr. mais se identifica?
“Se alguém quiser ser o primeiro,
que seja o último de todos e aquele
que serve a todos!” (Mc 9,35).
Para finalizar qual a sua mensagem para os leitores do “Em
Foco”?
Acredite em Deus! Creia nele!
Deixe que ele conduza a sua vida.
Tenha certeza de que ele sempre
o conduzirá para os melhores lugares. Ele jamais o decepcionará. Sinta-se como um barco a vela em alto
mar, sem remos, sem nada. Apenas
sendo conduzido pelo Espírito de
Deus. Ele o levará para terra segura e estará esperando com o fogo
aceso, peixe e pão nas brasas para
saciá-lo (Jo 21,1-14).

