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EDITORIAL

A vida é missão

“A vida é missão” e o lema “Eis-me aqui, envia-me” (Is 6,8) 
são as palavras que Papa Francisco escolheu para iluminar 
o mês Missionário 2020, e que irão nos ajudar no crescimen-
to da consciência missionária.

Celebrar no mês de outubro a missão é um convite à 
sensibilização quanto ao chamado e envio a sermos todos 
missionários, numa Igreja em saída. Somos convocados a 
reavivar a graça confiada a nós pelo próprio Cristo: sermos 
continuadores da grande missão de levar a Boa-notícia do 
Seu Evangelho a toda criatura (cf. Mc 16,15-20).

Inspirados pelo pontificado de Francisco, somos impe-
lidos a compreender que a missão da Igreja é integral, ou 
seja, é nossa missão cuidar da Casa Comum, a exemplo de 
São Francisco, que inspira a espiritualidade deste mês mis-
sionário, convidando-nos a um olhar sensível à realidade 
de dor de tantos e, assim, nos comprometermos ao cuida-
do da vida integral.

Iniciando este mês com uma nova encíclica, o Papa Fran-
cisco nos leva a refletir esta realidade global da grande fa-
mília dos filhos e filhas de Deus. Com o título “Tutti Fratelli” 
(Todos Irmãos), o Santo Padre quer convocar a todos nós 
para realizarmos esta grande e bela missão de transformar 
o mundo e nossa realidade com o amor fraterno. Em meio 
a tanto sofrimento, causado pela pandemia, não podemos 
esquecer jamais que precisamos nos tornar, acima de tudo, 
irmãos e irmãs no amor de Deus. Boa leitura!

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

São Francisco de Assis, 
uma espiritualidade de 
paixão e compaixão

A missão, a “Igreja 
em saída”, não é um 

programa, uma intenção 
a ser concretizada 
por pura força de 
vontade. É Cristo 

que faz a Igreja sair 
de si mesma”.

(Mensagem para o Dia Mundial das Missões 2020)
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Dia 4 de outubro, nossa Igreja celebra a 
Memória de São Francisco de Assis, o 
qual nos deixou o fundamental de sua 

espiritualidade em seu Testamento, que é a relei-
tura, feita por ele mesmo, de sua experiência es-
piritual. Eis como ele narra seu início: “O Senhor 
concedeu a mim, Frei Francisco, começar a fazer 
penitência assim, porque, como estava em pe-
cados, parecia-me por demais amargo ver os le-
prosos. E o próprio Senhor me levou para o meio 
deles, e fiz misericórdia com eles. E afastando-me 
deles, aquilo que me parecia amargo converteu-
-se para mim em doçura da alma e do corpo; e de-
pois parei um pouco e saí do século” (Test. 1-3).

Interpretando sua vida religiosa como um 
dom realizado pelo Senhor, Francisco diz que o 
ponto de partida de seu caminho foi justamente 
a sua condição de pecador. Por isso, para ele e 
para a sua época, a vida religiosa é sinônimo de 
fazer penitência. Todavia, o original de Francisco 
é que ele considera como pecado o “parecer-
-lhe” amargo demais ver os leprosos; o que não 
é uma prerrogativa só de Francisco, pois todos 
nós sentimos essa amargura (cf. Is 53,2), o que, 
na verdade, nada mais é do que o rechaço da 
vulnerabilidade da condição humana que é frá-
gil. O pecado de Francisco é o pecado de todos 
nós que temos muita dificuldade de acolher nos-
sa condição de seres frágeis, expostos ao sofri-
mento, à doença e, por fim, à morte. Na verdade, 
temos medo dos leprosos porque somos seme-
lhantes a eles, subsistentes numa carne igual à 
deles. O nojo, na verdade, é medo do contágio, 
medo disfarçado pela vontade e projetos de ser-
mos mais do que somos: seres humanos.

Para Francisco, encontrar-se com os lepro-
sos foi um dom da graça de Deus (Dominus 
conduxit e inter illos), porque foi nesse encontro 
que teve a oportunidade de superar o pecado 
– que também é um preconceito: parecia-me 
amargo – através de um encontro real, do qual, 
diante das fétidas carnes de seres humanos em 
condição de lepra, o Jovem de Assis não foge. 
Ao contrário, movido por compaixão, corre ao 
encontro deles e faz uma ação de misericórdia.

No encontro com os leprosos, Francisco des-

cobre que além de frágil, o ser humano tem um va-
lor: o valor de compadecer-se e fazer misericórdia. 
Isso foi, para ele, uma experiência tão libertadora 
que transformou até mesmo a sua emoção: antes 
do encontro parecia-lhe amargo ver os leprosos; 
depois do encontro, doçura da alma e do corpo, 
ou seja, saudade e desejo de estar junto.

Depois da experiência da misericórdia, Fran-
cisco voltou para sua casa, mas a imagem dos 
leprosos e da experiência feita no meio deles não 
deixou Francisco. Ele queria retornar ao leprosá-
rio para continuar vivendo aquela experiência, 
mas ainda tinha medo do contágio. Por isso, en-
tra em crise e começa procurar lugares solitários 
para rezar. Nessa busca encontra a Cruz de São 
Damião, na qual se encontra com o Cristo Cruci-
ficado, um Cristo chagado, fazendo-se, na Cruz, 
também ele um leproso (cf. Fl 2, 5-8). 

Diante do Crucifixo, Francisco faz a experiência 
de contemplar um Deus que abraça e assume a 
condição humana, por amor, na sua vulnerabilida-
de, enquanto nós a rechaçamos por ela ser frágil. 
Assim, no mistério da Paixão de Deus, Francisco 
justifica sua própria compaixão, decidindo-se, en-
tão, ir morar com os leprosos, entrando no movi-
mento do coração do Deus bíblico, que é um Deus 
de misericórdia e que nos incentiva à misericórdia.
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Quando o Papa Pio XI, em 
16 de Julho de 1930, 
assinou o Decreto cons-

tituindo Nossa Senhora da Con-
ceição Aparecida Padroeira do 
Brasil, ele legitimou um fato já 
consagrado pelo povo. Era o 
Brasil que se consagrava à sua 
Senhora e Mãe: “Senhora Apare-
cida, o Brasil é vosso! Rainha do 
Brasil, abençoai a nossa gente. 
Paz ao nosso povo! Salvação 
para a nossa Pátria! Senhora 
Aparecida, o Brasil vos ama, O 
Brasil, em vós confia! Senhora 
Aparecida, o Brasil vos aclama, 
Salve Rainha!”.

Logo após a realização do 
Congresso Mariano de 1929, 
por empenho do então Arce-
bispo do Rio de Janeiro, Dom 
Sebastião Leme, e do reitor do 
Santuário na época, padre An-

tão Jorge Hechenblaickner, os 
bispos presentes no Congresso 
pediram e obtiveram do Papa 
Pio XI, a graça de Nossa Senho-
ra Aparecida ser declarada Pa-
droeira do Brasil.

O decreto foi assinado pelo 
papa no dia 16 de julho daquele 
ano e a proclamação oficial se 
deu no Rio de Janeiro, então 
Capital Federal, no dia 31 de 
maio de 1931, perante uma mul-
tidão de fiéis, do Presidente da 
República, Dr. Getúlio Vargas, 
do Corpo Diplomático, de 25 
bispos, do Núncio Apostólico, 
Dom Aloísio Masela, de autori-
dades civis e militares.

31 de Maio de 1931: Nossa 
Senhora Aparecida é Procla-
mada Padroeira do Brasil

O Missionário Redentorista, 

padre Júlio Brustoloni descre-
veu em seu livro ‘História de 
Nossa Senhora Aparecida: A 
Imagem, o Santuário e as Ro-
marias’ que naquele ano, a Ima-
gem foi conduzida, saindo de 
Aparecida no dia 30 de maio 
para o Rio de Janeiro.

“A Imagem deixou seu nicho e 
foi conduzida pelo povo de Apa-
recida até a Estação local. Pre-
ces, lágrimas e emoção acom-
panhavam essa peregrinação 
histórica”, descreveu padre Júlio 
no livro. A publicação ainda re-
lata que cerca de um milhão de 
pessoas foram prestar suas ho-
menagens à Padroeira naquele 
dia 31. De manhã, o ponto alto foi 
a Missa Campal celebrada dian-
te da Igreja de São Francisco de 
Paula, onde a multidão cantou e 
rezou participando da eucaristia.

PADROEIRA DO BRASIL

Porque Nossa Senhora Aparecida é Padroeira do Brasil?

CONHECENDO A BÍBLIA

Pe. Demetrius dos Santos Silva  
Biblista e docente do Curso 

Diocesano de Teologia
pe_demetrius@icloud.com

Para ler o Evangelho de São João – 2ª parte

Num curso bíblico, uma aluna 
me perguntou: “Padre, por que o 
evangelho de João fala tão pouco 
de Maria?” Eu respondi: “O Evan-
gelho não fala pouco de Maria, 
mas fala o essencial”. O Quarto 
Evangelho apresenta Maria, não 
como uma senhora poderosa, 
mas como uma discípula de Je-

sus. Mais do que isso: como a Pri-
meira discípula de Jesus, aquela 
que acompanha o Mestre, mora 
com Ele e o tem no coração.

João apresenta Maria em dois 
momentos: Jo 2,1-12 (as Bodas de 
Caná da Galileia) e Jo 19,25-27 (A 
crucifixão de Jesus). Em Jo 6,42 há 
uma citação indireta de Maria por 
parte das autoridades dos judeus. 

Em Jo 2,1-12, vemos o pri-
meiro Sinal de Jesus: a transfor-
mação de água em vinho. É um 
casamento de um homem com 
uma mulher. Mas representa o ca-
samento (aliança) de Deus com 
a humanidade. Deus faz a Eterna 
Aliança, através do grande mo-
mento da Cruz, a Hora de Jesus. A 
Cruz é o grande Sinal do amor de 
Deus pela humanidade. Ainda não 
era a hora da cruz. Por isso Jesus 
disse à Maria: “Mulher, que existe 
entre nós? Minha hora ainda não 

chegou” (2,4). Transformar a água 
em vinho foi uma “amostra-grátis” 
do infinito amor de Deus (mani-
festado na Cruz) que transforma a 
tristeza e a falta de vida (talhas de 
pedras vazias) em alegria radiante 
de amor (água e vinho). 

Ao chamar Maria de Mulher, 
Jesus não está tratando mal sua 
mãe, mas está dizendo que Maria 
é a nova Eva e dela nasce uma 
nova humanidade em Jesus pelo 
Batismo e pela Eucaristia (água 
e vinho). É por isso que Maria (a 
nova Eva sem pecado) nos dá o 
melhor conselho: “Façam o que 
ele mandar”(2,5).

No entanto, ainda não era a 
Hora de Jesus. Mas Maria é a pri-
meira discípula. Quando chegou 
a hora de Jesus, Maria, como a 
primeira discípula, estava lá. Em 
Jo 19,25-27, vemos a presença de 
Maria junto à cruz (hora de Jesus). 

“A mãe de Jesus, a irmã da mãe 
dele, Maria de Cléofas, e Maria 
Madalena estavam junto à cruz” 
(19,25). Chama-me a atenção que 
o nome de Maria não é citado para 
a Mãe de Jesus. Isso porque o 
Quarto Evangelho prefere chamar 
Maria pelo maior título a ser dado a 
alguém: Mãe de Jesus. Não existe 
maior título do que esse!

“Jesus viu a mãe e, ao lado 
dela, o discípulo que ele amava. 
Então, disse à mãe: Mulher, eis aí 
o seu filho.” (19,26). Jesus cha-
ma novamente Maria de Mulher 
(nova Eva), e lhe dá um presente: 
um novo filho, o discípulo que Ele 
amava. Esse discípulo não tem 
nome, significando que somos 
todos nós. Assim, nos tornamos 
filhos e filhas de Maria, porque Je-
sus Mestre quis assim!

“Depois disse ao discípulo: Eis 
aí a sua mãe. E dessa hora em 

diante, o discípulo a recebeu em 
sua casa” (19,27). Jesus também 
dá um presente ao discípulo que 
Ele amava (= todos nós). Jesus 
nos presenteia com uma Mãe, a 
sua Mãe, a nova Eva: Maria. Dessa 
Hora em diante nós acolhemos 
Maria em nossas vidas como nos-
sa Mãe, porque Jesus quis assim! 

Conclusão: Maria é a primeira 
discípula de Jesus (estava no pri-
meiro sinal: as bodas); é também 
a maior discípula de Jesus (esta-
va no maior sinal: a Hora, a Cruz); 
é a nova Eva, a nova Mulher (por 
quem nasceu a nova humanida-
de); é a Mãe de Jesus (o maior 
título); é a nossa Mãe (nosso pre-
sente). Por isso amamos Maria. E o 
Quarto Evangelho não falou pou-
co sobre Maria, mas falou tudo, 
tudo o que é essencial sobre Ma-
ria, discípula de seu Filho! Rogai 
por nós, nossa Mãe! Amém!

Mais tarde, uma procissão 
conduziu a Imagem para a Pra-
ça da Esplanada do Castelo. 
Junto do altar da Padroeira, en-
contrava-se o então presidente 
da república, Getúlio Vargas, 
Ministros de Estado, autorida-
des civis, militares e eclesiásti-
cas. O Núncio Apostólico, Dom 
Aloísio Masella também espe-
rava pela Virgem de Aparecida 
junto ao povo.

Notícias de jornais da época 
relatam que a imensa multidão 
repetiu com entusiasmo as pa-
lavras da consagração da nação 
e do povo a Nossa Senhora, pro-
feridas por Dom Leme. Após os 
atos de consagração e prece, 
Dom Duarte levou a Imagem 
para o carro-capela, estaciona-
do na Estação Dom Pedro II com 
destino à Aparecida.

Na época, o Superior Vice- 
Provincial, padre José Francisco 
Wand escreveu no livro de ponto 
da paróquia, que é absolutamen-
te certo que o dia 31 de maio de 
1931 seria sempre um dos mais 
memoráveis na história eclesiás-
tica da Terra de Santa Cruz. “Este 
dia significa para Aparecida o 
desenvolvimento grandioso das 
romarias”, afirmava a mensagem.

Ainda nos dias de hoje, o 
Santuário Nacional de Apare-
cida, local onde se encontra a 
Imagem da Padroeira do Brasil, 
aos cuidados dos Missionários 
Redentoristas acolhe centenas 
de romarias vindas de todas as 
partes do país.

Fonte: CDM- Centro de Docu-
mentação e Memória do Santuá-
rio Nacional / Catecismo Mariano

http://www.unimedpiracicaba.com.br
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DÍZIMO

As Virtudes Teologais e o Dízimo

NATALÍCIO

03 - 1986 - Pe. Lucas Emanuel Almeida, CSsR

04 - 1943 - Pe. Miguel Antonio da Silva

05 - 1930 - Pe. Alberto Francisco Mariani, CSS

05 - 1964 - Pe. José Ailton Figueiredo

09 - 1972 - Pe. Marcelo Roberto Bellato

11 - 1965 - Diácono Marcos Antonio Canobre

11 - 1967 - Pe. Edvaldo de Paula Nascimento

12 - 1970 - Pe. Gerardo Del Pilar Medina Jauregui, CSS

14 - 1961 - Pe. José Jorge Teodoro

18 - 1942 - Frei Geraldo Monteiro, OFMConv

19 - 1961 - Pe. José Alves de Faria (Pedroso)

20 - 1981 - Pe. Arlon Niquison Beltrão da Silva

22 - 1980 - Pe. Fábio Donizetti Golfetti, MPS

25 - 1965 - Pe. Inácio Cusmano

25 - 1967 - Diácono Waldecir Aparecido Agostinho

26 - 1972 - Pe. Marcos Roberto da Silva

26 - 1979 - Frei Emerson Aparecido Rodrigues, OFMCap

28 - 1940 - Diácono Serafim Martins dos Santos

29 - 1977 - Pe. William Martins

29 - 1981 - Pe. Rodrigo Simões Anholetto, MPS

30 - 1991 - Pe. Rodrigo Stefanini Françoia

31 - 1939 - Diácono Ademar Fragoso

 

ORDENAÇÃO

13 - 1968 - Pe. Igino Giovanelli, SX

14 - 2010 - Pe. Josenildo Carlos da Silva

14 - 2012 - Diácono Diógenes Ribeiro

15 - 1983 - Pe. João Bortoloci Filho, SX

Aniversariantes OUTUBRO

N osso dízimo é ato de 
fé, de esperança e 
de caridade. Através 

do dízimo, exercitamos essas 
três importantes virtudes cris-
tãs, chamadas de virtudes te-
ologais, que nos aproximam 
diretamente de Deus, aco-
lhendo seus dons e nos colo-
cando à disposição para co-
laborar de modo fiel com seu 
projeto de felicidade para to-

dos. Dízimo é agradecimento 
e partilha, visto que tudo o 
que temos e recebemos vem 
de Deus e pertence a Deus.

Através da nossa contribui-
ção do dízimo, manifestamos 
de maneira concreta a fé em 
Deus e na sua providência 
divina, vivendo a esperan-
ça em seu Reino de amor, de 
vida, paz e justiça, praticando 
a caridade na vivência em 
comunidade.

Em sua dimensão religio-
sa, como ato de fé, ao ofe-
recer o dízimo, o cristão ex-
pressa a sua convicção de 
pertença a Deus, tanto de si 
mesmo como de tudo o que 
possui. Antes de ser partilha, 
o dízimo é ação de graças. O 
dízimo é um dos meios para 
dizer ao Pai: “Obrigado, Se-
nhor, por tudo o que me des-
te: minha vida, minha família, 
meu sustento. Quero Senhor 

fazer parte da Tua vida, da 
Tua família, quero que sejas 
o meu sustento. Estou aqui, 
Senhor, para colaborar com 
Teu Reino. Dá-me um cora-
ção generoso e um espírito 
fraterno para que eu possa, 
cada dia, entender melhor a 
Tua Palavra”.

É fundamental entender-
mos que, por intermédio do 
dízimo, o cristão reconhece 
que deve retribuir a Deus 
uma parte do muito que Ele 
nos dá. Ao conseguirmos 
algo, é porque Deus quer e 
permite. Essa atitude de retri-
buição ao amor de Deus que 
se dá de maneira plena, atra-
vés da contribuição genero-
sa ao dízimo, deve nos levar 
à certeza de que fazemos 
parte de uma comunidade, 
pela qual cada um de nós é 
responsável.

A virtude teologal da espe-

domboscopira

domboscopira.com.br

MATRÍCULAS E 
REMATRÍCULAS

VALORES DE TABELA
2020 MANTIDOS PARA 2021,

SEM REAJUSTE

DESCONTO
ESPECIAL

CONSULTE AS

SECRETARIAS

3417-322/3437-3877

*CONSULTE CONDIÇÕES EM NOSSO SITE

Pe. Celso de Jesus Ribeiro
Animador Diocesano da Pastoral do Dízimo

cj.ribeiro1@gmail.com

rança associamos ao trabalho 
da evangelização. Evangelizar 
as pessoas, principalmente as 
crianças, adolescentes e os 
jovens é alimentar nossa es-
perança de uma comunidade 
do futuro que aprende a viver 
o amor de Deus em sua pleni-
tude. Evangelizar é dever de 
todo cristão e é uma tarefa ár-
dua, ampla e difícil, que deve 
ser feita com muito amor. O 
Dízimo possibilita esta evan-
gelização: formar os leigos 
para que estejam a serviço 
da Igreja e do povo de Deus e 
para que a sua evangelização 
seja eficaz.

Em sua dimensão caritati-
va o dízimo aflora em nós a 
virtude teologal da caridade: 
cada um dê conforme decidir 
em seu coração, sem pena 
ou constrangimento, porque 
Deus ama a quem dá com 
alegria (2Cor 9,7). O dízimo 

possibilita ajudar as pesso-
as necessitadas, através das 
pastorais sociais da Igreja. 
São Paulo nos diz que dentre 
as virtudes teologais a maior 
delas é a caridade. 

Não basta ser dizimista, 
faz-se necessário participar 
da comunidade, viver como 
um autêntico cristão na famí-
lia, na Igreja e na sociedade. 
Ninguém compra Deus com 
seu dízimo. Dízimo é gesto 
de fé de quem se sente res-
ponsável pela Igreja de Cris-
to (caridade) e quer que o 
Reino de Deus se torne cada 
dia mais real na comunidade 
(esperança).

Faça a experiência do dí-
zimo e veja como Deus abre 
todos os espaços do seu co-
ração e derrama sobre você 
e sua família uma chuva de 
bênçãos e graças, muito além 
do necessário.

http://www.domboscopira.com.br/colegio
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ARQUIVO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

TEOLOGIA PARA LEIGOS

Curso Diocesano
de Teologia

Cooperar é 
muito mais 

negócio.

ELEIÇÕES

As eleições municipais de 2020

Rogério Teixeira da Cruz
Coordenador Diocesano da Equipe de 
Fé e Política da Diocese de Piracicaba

rogerioteixeiracruz@gmail.com

Dando sequência às refle-
xões sobre as eleições de 2020, 
a Equipe Diocesana de Fé e Po-
lítica, à luz da cartilha de orien-
tação política do regional Sul 
2 da CNBB, traz alguns pontos 
importantes para a reflexão de 
todos os leitores do jornal “Em 
Foco” da nossa Diocese.

Precisamos tomar muito 
cuidado com a CULTURA DA 
POLARIZAÇÃO, que desde 

2013 vem marcando o cená-
rio político e social, com cenas 
de violência e extremismos. A 
polarização nada mais é que a 
concentração dos pensamen-
tos e opiniões em uma só linha. 
Vale lembrar que a discussão 
de ideias, opiniões e pontos 
de vista diferentes são funda-
mentais para a democracia e 
o valor da liberdade é sinal su-
blime da dignidade da pessoa 
humana, como nos lembra a 
Doutrina Social da Igreja. 

ESTAR BEM INFORMADO 
é essencial para uma boa es-
colha, conhecer o histórico de 
vida dos candidatos, saber se 
é “ficha limpa” ou não, ter co-
nhecimento das propostas de 
trabalho e da trajetória política. 
Vale lembrar que nosso voto é 
na verdade uma “carta branca” 
para alguém tomar decisões 
importantes em nosso nome 
para nossa comunidade, so-
ciedade e cidade. 

Em tempos de facilidade de 
informação, é primordial ficar 
atentos às FAKE NEWS; nem 
tudo que é divulgado e disse-
minado pelas redes sociais é 
verdade. Então: a) confirme a 
procedência da informação, 
b) leia a notícia inteira, c) pes-
quise em outras fontes, d) ve-
rifique se a notícia não é uma 
piada ou ironia, e) na dúvida, 
não compartilhe! É nosso de-
ver, como Cristãos, zelar por 
uma cultura de amor e não 
pela disseminação do ódio. 
Dica: alguns aplicativos como 
o Facebook permitem denun-
ciar notícias falsas. Alertar ami-
gos e familiares sobre notícias 
falsas também é dever de todo 
bom cristão!

Algumas REGRAS PARA 
AS ELEIÇÕES DE 2020 preci-
sam ser conhecidas como: a) 
coligações proibidas no pleito 
a vereador, ou seja, no sistema 
proporcional às vagas para o 

legislativo municipal devem 
ser somente de partidos, de-
vido à questão ideológica e à 
possibilidade de votos na le-
genda; b) 30% das vagas dos 
candidatos devem ser ocu-
padas por mulheres; c) a pro-
paganda eleitoral acontece 
35 dias antes da antevéspera 
das eleições, na TV e no rádio; 
estão proibidas propagandas 
pagas, na imprensa escrita 
elas estão permitidas de 16 de 
agosto até a antevéspera das 
eleições; d) na internet é per-
mitida a campanha em redes 
sociais desde que não seja 
anônima; e) é proibido qual-
quer tipo de propaganda em 
locais públicos ou privados, 
mas equivalentes a públicos, 
como, por exemplo, realizar 
propaganda eleitoral nas igre-
jas ou ao redor dela.

São PROPAGANDAS PROI-
BIDAS: Brindes, trio elétrico, 
showmício e envelopar veícu-

los cobrindo totalmente com 
adesivo. SÃO PROPAGAN-
DAS PERMITIDAS: bandeiras 
nas ruas, comícios, alto-falan-
tes e adesivos em veículos e 
imóveis residenciais de até 
50x40cm.

O seu voto é um direito 
valiosíssimo e deve ser fruto 
de uma escolha pessoal, do 
discernimento de cada cons-
ciência que não termina nas 
eleições, mas que deve ser 
acompanhado, cobrado e 
dialogado ao longo da gestão 
dos políticos eleitos. 

Como gesto concreto, que-
remos convidar a todos para 
que no dia 12 de outubro, dia 
de Nossa Senhora Aparecida, 
Padroeira do Brasil, possamos 
nos unir em oração, suplican-
do ao Deus da vida que ilu-
mine eleitores e eleitos, a fim 
de usarem seus votos e man-
datos em favor do povo e dos 
mais necessitados.

T endo em vista a si-
tuação que estamos 
vivendo no tocante a 

pandemia provocada pelo 
Corona Virus (Covid-19), não 
foi possível a realização das 
aulas de nosso curso de Teo-
logia neste ano de 2020.

Assim, retomaremos as ati-
vidades no início do próximo 
ano, com todos os alunos nas 

suas devidas turmas, e em rela-
ção ao primeiro ano, abriremos 
novas matrículas a partir do dia 
01 de novembro de 2020.

Os alunos que efetuaram 
suas matrículas, estas conti-
nuam valendo e estão ativas 
normalmente, porém é ne-
cessário a confirmação da 
matrícula em 2021, através 
do e-mail curia@diocese-

depiracicaba.org.br ou pelo 
telefone 19 2106-7577. 

Os interessados em iniciar o 
curso em 2021, poderão pro-
curar as secretarias paroquiais 
ou a Cúria Diocesana para efe-
tuar as novas matrículas.

O início das atividades, 
com aula inaugural está pre-
visto pra dia 24 de fevereiro 
de 2021. Padre Adalto Roberto Demarchi é o diretor do Curso Diocesano de Teologia

https://economialocalsicredi.com.br


Outubro de 2020DIOCESE DE PIRACICABA
EMFOCO06

Tema: A vida é missão | Lema: “Eis-me aqui, envia-me” (Is 6,8)

MÊS MISSIONÁRIO

Dia Mundial das Missões acontecerá 
no dia 18 de outubro de 2020

As Pontifícias Obras Missio-
nárias (POM) têm a res-
ponsabilidade de orga-

nizar a Campanha Missionária, 
realizada sempre no mês de ou-
tubro, na Igreja de todo o Brasil. 
Colaboram nesta ação a CNBB 
por meio da Comissão para a 
Ação Missionária e Cooperação 
Intereclesial, a Comissão para a 
Amazônia e outros organismos 
que compõem o Conselho Mis-
sionário Nacional (COMINA).

No Brasil, desde 1972, ce-
lebra-se em outubro o mês 
missionário. Para motivar sua 
vivência são produzidos ma-
teriais que ajudam na reflexão 
e na animação missionária. Os 
cartazes, novenas, santinhos, 
mensagem do papa e enve-
lopes já foram enviados pelas 
Pontifícias Obras Missionárias 
(POM) a todas as arquidioceses, 
dioceses e prelazias do país. 

Neste atual contexto da pan-
demia, os missionários e co-
ordenações de pastoral estão 
orientados para que facilitem 
o acesso das famílias aos ma-
teriais impressos e virtuais para 
realizarem a novena em casa. 
Elas ainda incentivam que se 
realize o lançamento virtual 
da campanha, formações não 
presenciais e lives para refletir 
o tema e rezar a novena missio-
nária. O material para a novena 
missionária está disponível no 
site www.pom.org.br.

De acordo com o papa 
Francisco, “celebrar o Dia 
Mundial das Missões tam-
bém significa reafirmar como 
a oração, a reflexão e a ajuda 
material de suas ofertas são 
oportunidades para partici-
par ativamente da missão de 

Jesus em sua Igreja. A cari-
dade, expressa nas coletas 
das celebrações litúrgicas do 
terceiro domingo de outubro, 
destina-se a apoiar o trabalho 
missionário realizado em meu 
nome pelas Pontifícias Obras 
Missionárias, a fim de atender 
às necessidades espirituais 
e materiais dos povos e das 
Igrejas, em todo o mundo, 
para a salvação de todos”.

O tema deste ano reforça 
que ser discípulo missionário 
está além de cumprir tarefas ou 
fazer coisas, a vida se faz mis-
são. O Papa Francisco lembra 
que “a missão no coração do 
povo não é uma parte da minha 
vida, ou ornamento a ser posto 
de lado. É algo que não posso 
arrancar do meu coração” (Ale-
gria do Evangelho, 27).

Coleta Missionária
O fundo internacional de 

solidariedade ajudou na for-
mação, animação e coopera-
ção missionária em diferentes 
projetos nos cinco continen-
tes, projetos sociais e religio-
sos, evangelização e promo-
ção da dignidade humana. 
O Brasil, através das arreca-
dações diocesanas contribui 
para esses projetos missio-
nários, neste ano em nossa 
diocese o nosso bispo dioce-
sano orienta para que as arre-
cadações aconteçam como 
de costume, este ano no dia 
18 de outubro. As coletas se-
rão direcionadas da seguinte 
forma: 50% à cúria diocesana 
e 50% permanecerá nas co-
munidades paroquiais.

Fonte: CNBB/ Dom Total/POM

Deus Pai, Filho e Espírito Santo,
fonte transbordante da missão,

Ajuda-nos a compreender
que a vida é missão,
dom e compromisso.

Que Maria, nossa intercessora
na cidade, no campo,

na Amazônia e em toda parte,
ajude, cada um de nós,

a ser testemunhas proféticas
do Evangelho,

numa Igreja sinodal
e em estado permanente

de missão.

Eis-me aqui, Senhor, envia-me!
Amém.

Meu nome é Artidonio Rodrigues da Silva, 
sou coordenador do COMIPA (Comissão 
Missionária Paroquial), sou Leigo Missionário 
Xaveriano e faço parte do GAMI (Grupo 
apaixonado pela missão) da Paróquia Imaculado 
Coração de Maria em Piracicaba-SP

“Como leigo xaveriano procuramos rezar, 
aprofundar e agir com o mundo na mão, tendo 
sempre como desafio aqueles que ainda não 
conhecem o Evangelho e vivem num mundo sub-
humano. Como membro do COMIPA, procuramos 
ajudar a nossa paróquia a ser uma Igreja em “Saída 
Missionária”, como nos pede o Papa Francisco”.

Celso Elias Machado
Paróquia São Francisco Xavier
Ministro extraordinário da sagrada comunhão, Ministro 
da palavra, um dos coordenadores do grupo de 
evangelizadores de missão e coordenador de pastoral 
da paróquia São Francisco Xavier em Piracicaba-SP

“Todos nós batizados temos o compromisso de ser 
um anunciador do Evangelho; a cada dia se faz mais 
urgente sair do nosso comodismo e aceitar este apelo tão 
necessário, de levar a Igreja até as casas das pessoas. São 
muitos os que se afastaram da Igreja e de Jesus Cristo 
devido a muitas circunstâncias e que precisam de um 
incentivo para voltar”.

Me chamo Natália Lima, tenho 22 anos, 
moro em Santa Barbara D’Oeste-SP
Participo da Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, 
onde sou catequista.

“Sempre observei meus Catequistas. Não existe nada melhor do 
que falar sobre a vida de Jesus e de como é importante mantê-lo 
sempre em nossas vidas. Se plantarmos pequenas sementes e 
as regarmos com dedicação e sabedoria, o amor de Jesus nunca 
morrerá. Nesse momento de pandemia está sendo crucial a 
dedicação em estar presente de uma forma diferente na vida das 
crianças, mantendo sempre o contato e passando atividades, 
para que esse momento de formação tão importante não fique 
para trás, e que fiquem ainda mais fortes”.

Marli A.Gatti Callegaro
Paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Capivari-SP
É catequista da Crisma de adultos na Missão Permanente e 
coordenadora do Ministério de Evangelização.

“Em nossa paróquia há o Plano de Missão Permanente, e a vivência 
comunitária se deu através do uso de aplicativos na internet que facilitam 
a comunicação. Semanalmente realizamos os encontros. Quando iniciou 
o isolamento social devido à Covid-19 nos deparamos com a pergunta: 
como levar a Palavra de Deus até às pessoas durante a pandemia? 
Formei um grupo através do WhatsApp e assim formamos o grupo 
de famílias que já haviam recebido a visita missionária. É assim que 
temos feito encontros semanais refletindo a Palavra e testemunhando, 
mesmo impedidos de realizar a saída missionária conseguimos manter a 
participação das pessoas, mesmo que virtualmente.  O apoio do pároco 
neste tempo foi importantíssimo”.

Rafael, de Santa Bárbara d’Oeste-SP, membro da 
Pastoral da Comunicação Diocesana 

“Nesses tempos de pandemia foi possível perceber ainda 
mais o quão importante é o nosso trabalho junto aos 
meios  de comunicação. Notamos claramente uma maior 
procura e atenção a isso, já que pra muitas pessoas os meios 
de comunicação eram as únicas fontes de informação e 
entretenimento, já que não poderiam sair de casa. Isso me 
mostrou o tamanho da responsabilidade e importância dessa 
nossa missão na comunicação, e me motiva a querer sempre 
aprimorar e fazer cada vez melhor esse maravilhoso trabalho”.

Oração do 
Mês Missionário
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SEMANA NACIONAL DA VIDA

Dia 08 de outubro, 
dia do Nascituro 

LAÍS PADOVEZE LUIZ GUSTAVO GUEDES

Nascituro, na língua portugue-
sa, é aquele que há de nascer. 
Mas nos dias de hoje, devido 

a uma “Cultura de Morte”, isso muitas 
vezes não acontece, sua vida é inter-
rompida. Daí a necessidade de se ter 
um dia especial para defender e pro-
teger àqueles que são os seres huma-
nos mais indefesos. 

Desde 2005 a Igreja realiza entre 
os dias 1º a 7 de outubro a Semana 
Nacional da Vida, instituída pela Con-
ferência Nacional dos Bispos do Bra-
sil (CNBB), culminando com o Dia do 
Nascituro (08). É uma data fixa no ca-
lendário da CNBB.

A Igreja não se cala diante dos 
atentados à vida. Não poucas ve-
zes, vemos matérias veiculadas por 
grande meios de comunicação onde 
se enfatizam que a Igreja é contra o 
aborto, contra os anticoncepcionais, 
contra, contra, contra...  dando-nos a 
impressão que somos uma igreja “do 
contra”, com uma conotação negati-
va. Mas se essas matérias estivessem 
comprometidas com a verdade, as 
manchetes seriam: A Igreja é a favor 
da vida, desde a sua concepção até 
o seu fim natural. 

O Dia do Nascituro celebra espe-
cialmente a vida do bebê no ventre 
de sua mãe, mas não somente, pois 
celebramos também o valor inviolá-
vel da dignidade de toda vida huma-
na. Pois se a vida humana, em seu 
momento mais delicado e indefeso, 
está ameaçada por quem mais deve-
ria guarda-la e protegê-la, qual o seu 
valor? Ela parece ter perdido seu va-
lor absoluto e inviolável, estando su-
jeita à segurança, ao bem-estar e aos 
interesses de terceiros. Nessa escala 
de valores, toda a vida humana está 
em risco. 

O Filho de Deus poderia ter vindo 
ao mundo da forma que quisesse, mas 
ele escolheu se fazer homem no seio 
da Virgem Maria, ser um nascituro e se 

sujeitar aos cuidados e à proteção de 
seus pais, divinizando assim, todas as 
fases da vida humana. 

Sendo de tão grande valor e beleza, 
a vida do nascituro deve ser celebrada.

É muito triste quando nos depara-
mos com pessoas, que mesmo sendo 

católicas, afirmam que por algum mo-
tivo são favoráveis ao aborto. Nenhum 
motivo está acima do direito à vida. 

Celebrando o Nascituro, a Igreja 
quer protegê-lo, conscientizando as 
pessoas, as famílias e a sociedade, que 
os nascituros têm o direito à proteção 

de sua saúde e vida, à alimentação, ao 
respeito e a um nascimento sadio.
Viva a Vida! 

Denis Roberto Quibao
Coordenador da Equipe Diocesana 
para Defesa  da Vida e da Família.

https://claretiano.edu.br/medicina
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(Amanda Matos da Silva, 29 anos, Santa Bárbara d’Oeste/SP)

DÚVIDAS RELIGIOSAS

“Quando um agente de pastoral se candidata 
a um cargo público, é necessário que ele se 

afaste dos trabalhos pastorais ou não?”

“A política é a forma mais perfeita da 
caridade” (Pio XII e São Paulo VI). Por 
isso, os pastores da Igreja incentivam 
os cristãos leigos e leigas a tomarem 
parte ativa no pleito eleitoral, pois “a 
política é uma maneira exigente, se 
bem que não seja a única, de viver o 
compromisso cristão, ao serviço dos 
outros” (São Paulo VI, Octagesima Ad-
veniens, 46), “os fiéis leigos não podem 
absolutamente abdicar da participação 
na política destinada a promover o bem 
comum” (São João Paulo II, Christifide-
les Laici, 42) e “a política, tão denegri-
da, é uma sublime vocação, é uma das 

Pe. Kleber Fernandes Danelon
Mestre em Liturgia pela PUSC, em Roma, 

e Coordenador Diocesano de Pastoral
kleberdanelon@gmail.com

formas mais preciosas da caridade, por-
que busca o bem comum” (Papa Fran-
cisco, Evangelii Gaudium, 205).

No entanto, a Igreja proíbe expres-
samente que os seus clérigos (pa-
dres e diáconos) filiem-se a partidos 
políticos, especialmente sem a devi-
da licença do bispo diocesano ou da 
autoridade competente: “não tomem 
parte ativa em partidos políticos ou 
na direção de associações sindicais, 
a não ser que, a juízo da autoridade 
eclesiástica competente, o exija a de-
fesa dos direitos da Igreja ou a promo-
ção do bem comum” (cf. cân. 287 § 
2 do Código de Direito Canônico), e 
também proíbe que assumam cargos 
públicos: “os clérigos estão proibidos 
de assumir cargos públicos que im-
portem a participação no exercício do 
poder civil” (cf. cân. 285 § 3 do Código 
de Direito Canônico), reservando-lhes 
inclusive sanções penais.

Aproximando-se agora o período 
das Eleições Municipais 2020 e o iní-
cio da campanha político-eleitoral, os 
párocos muito frequentemente são vi-
sitados por candidatos pedindo-lhes 
fotos, amplo apoio e os votos dos fiéis. 
Sobre isso, no entanto, o Papa Bento 
XVI esclareceu que: “o leigo cristão 

é chamado a assumir diretamente a 
sua responsabilidade política e social. 
Não é missão própria da Igreja to-
mar nas suas mãos a batalha polí-
tica para realizar a sociedade mais 
justa possível, todavia ela não pode 
ficar à margem da luta pela justiça. Di-
rijo, pois, um apelo a todos os fiéis para 
que se tornem realmente obreiros da 
paz e da justiça” (Bento XVI, Sacra-
mentum Caritatis, 89).

A Igreja Católica não possui nem 
indica listas de candidatos, pois o 
voto é e deve ser considerado uma es-
colha pessoal, fruto do discernimento 
de cada consciência que, diante de 
Deus, vai responder pelas escolhas 
que fizer.

No que se refere a sua pergunta, 
a orientação pastoral da Diocese de 
Piracicaba é que os cristãos leigos e 
leigas que se candidatarem a cargos 
políticos, durante o período eleitoral 
(setembro a novembro/2020), sejam 
exortados a absterem-se de partici-
pação em ministérios litúrgicos, o 
que poderia dar a impressão, ain-
da que não intencional, de que, 
ao exercer uma função litúrgica, 
os candidatos poderiam ser vis-
tos como candidatos da Igreja ou 

aprovados pela comunidade local. 
Entretanto, os candidatos podem e 
devem continuar alimentando sua fé 
e se fortalecendo na vocação para a 
qual se sentiram chamados.

Durante o período eleitoral, proíbe-
-se ao clero e aos fiéis que promovam 
eventos de natureza eleitoral nos 
recintos dos templos e centros, salões 
e casas paroquiais.

A Igreja tem consciência de que “é 
sua missão oferecer critérios éticos, 
educação política, conscientiza-
ção e formação de leigos para o exer-
cício da política” (Doc. 105 CNBB, nº 
261). Por isso, a CNBB lançou a “Car-
tilha de Orientação Política 2020” 
(CNBB/Regional Sul-2), com o tema 
“Os cristãos e as eleições” e o lema “a 
boa política está a serviço da vida e da 
paz” (Papa Francisco). Diversas dioce-
ses têm insistido no protagonismo dos 
cristãos leigos e leigas na “Pastoral de 
Fé e Política”, a fim de que Deus “nos 
conceda mais políticos que tenham 
verdadeiramente a peito a sociedade, 
o povo, a vida dos pobres” (Papa Fran-
cisco, Evangelii Gaudium, 205).

Mande suas duvidas para o email 
da diocese comunicacao@diocese-
depiracicaba.org.br

A Pastoral da Comunicação diocesana realizou no último dia 28/09 um encontro virtual para comunicadores. 
O tema abordado foi “Igreja e Comunicação: como evangelizar através das mídias digitais”. 

O encontro foi conduzido pelo animador diocesano da Pascom, com a participação da jornalista Cátia Kist da Diocese 
de Santa Cruz do Sul/ RS. O foco da reflexão foi mais a espiritualidade e identidade dos comunicadores católicos. 
O encontro está disponível na página da Pascom no Facebook e no YouTube no canal da Diocese de Piracicaba.

Próximo evento da Pascom através das redes sociais na próxima segunda dia 5 de outubro às 20h00 da noite

Pascom Diocesana promove encontro on-line
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dos Sacramentos da Iniciação: 
Batismo, Crisma e Eucaristia, 
promovendo a unidade e inte-
gração dos três sacramentos, 
que geralmente são conside-
rados de modo desconexo e 
independente.

• Realizar a revisão do pro-
cesso formativo de idosos, 
adultos, jovens, adolescentes 
e crianças para o Batismo, a 
Crisma e a Eucaristia, para evi-
tar que a recepção destes sa-
cramentos seja o ponto final 
da catequese, mas se torne um 
caminho do discipulado de Je-
sus Cristo.

• Priorizar a Iniciação à Vida 
Cristã com adultos e idosos, con-
siderando as adaptações neces-
sárias que garantam o processo 
adequado a cada situação.

• Apresentar uma propos-
ta comum sobre a idade mais 
propícia para iniciar o itinerário 

catequético, especialmente 
com crianças e adolescentes, 
de acordo com a psicologia 
das idades.

• Organizar um novo tipo de 
preparação dos pais e padri-
nhos de Batismo e de Crisma, 
que contemple o processo ca-
tecumenal, segundo a propos-
ta da Iniciação à Vida Cristã.

• Mostrar o compromisso 
que se assume em cada sacra-
mento, na dimensão pessoal, 
comunitária e social.

• Organizar o planejamen-
to da Iniciação à Vida Cristã, 
garantindo um calendário em 
vista dos objetivos a serem al-
cançados.

• Garantir recursos de fundo 
paroquial destinados ao desen-
volvimento da Iniciação à Vida 
Cristã, particularmente para sub-
sidiar a formação de pessoas e 
prover os materiais necessários.

As propostas aqui apresen-
tadas são portas abertas, a fim 
de que as Paróquias encon-
trem inspiração para elaborar 
o seu próprio Projeto de Ini-
ciação à Vida Cristã, à luz do 
documento 107. É necessário, 
contudo, que se garanta uma 
visão orgânica, uma agenda 
pastoral construída de forma 
que todas as pastorais parti-
cipem. Workshop Pastoral é 
um belo instrumento para a 
concretização da integração 
das pastorais no processo ca-
tequético e da integração das 
pessoas que participam das 
nossas celebrações.

Maria Santíssima, inspirada 
pelo Espírito Santo, fez o pri-
meiro anúncio de Jesus. Esteja 
à frente da coordenação paro-
quial, para vencer os desafios 
na implantação da Iniciação à 
Vida Cristã.
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INICIAÇÃO À VIDA CRISTÃ

Luz que nos leva à implantação na paróquia

A Coordenação da Paróquia 
deve apresentar o itinerário de 
formação cristã para os fami-
liares das crianças, adolescen-
tes, jovens, adultos e idosos 
que participam do processo 
catequético. Convocá-las para 
um encontro pode ser uma óti-
ma oportunidade para reforçar 

Diácono Florivaldo Bertoletti
Coordenador Diocesano da Pastoral 

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

a fé das famílias e integrá-las à 
comunidade, para formar os fa-
miliares e torná-los conscientes 
de sua missão como evangeli-
zadores da sua própria família.

Algumas propostas neces-
sárias para implantação da Ini-
ciação à Vida Cristã:

• Oferecer formação Bíblico-
-Teológica de inspiração cate-
cumenal para os membros das 
pastorais, especialmente Batis-
mo, Catequese, Crisma, Litur-
gia e Pastoral Familiar.

• Refletir sobre o tema com 
os articuladores das comu-
nidades, coordenadores das 
dimensões e das pastorais 
para que cada qual assuma o 
seu papel nesta implantação 
da nova consciência da ação 
pastoral paroquial inspirada 
no catecumenato.

• Formar os envolvidos na 
Iniciação à Vida Cristã, em vista 

No dia 4 de outubro comemoramos o dia de um 
santo muito especial: São Francisco de Assis.
Ele é um santo muito querido e que intercede 

todos os dias por nós!
São Francisco de Assis, rogai por nós!

Vamos nos divertir colorindo esse desenho 
de São Francisco de Assis?!

Olá, amiguinho e amiguinha, tudo bem?

http://www.bomjesuspiracicaba.com.br
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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 é ato de 
amor a Deus e ao 

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

Comunicados
O Pe. Pedro Luís da Silva Rubio, no dia 22 de abril de 2020, dirigiu ao 

Santo Padre Francisco pedido de dispensa do estado clerical (isto é, dis-
pensa do celibato e das obrigações inerentes à Sagrada Ordenação Pres-
biteral).

O Santo Padre Francisco, no dia 09 de julho do corrente ano, acolheu o 
pedido do Pe. Pedro.

No dia 11 de agosto, o Pe. Pedro recebeu e assinou a notificação da dis-
pensa, fazendo com que, a partir desta data, ele não mais faça parte do 

Presbitério da Diocese de Piracicaba, e não mais pertença na Igreja ao es-
tado clerical.

Que Deus o abençoe no seu novo caminhar.

Cúria Diocesana de Piracicaba, 17 de Agosto de 2020.

Dom Fernando Mason, OFMConv
Bispo Diocesano

No dia 21 de julho de 2020, o Pe. Marcos Roberto Nogueira dos San-
tos comunicou ao Sr. Bispo Diocesano Dom Fernando Mason, OFMConv, 
sua firme decisão de candidatar-se a Vereador pelo PT, na cidade de Pi-
racicaba, no pleito eleitoral do dia 15 de novembro do corrente ano, e 
resignava as demissões de Pároco da Paróquia Sagrada Família.

No exercício de suas funções, o Bispo Diocesano Dom Fernando Ma-
son, OFMConv, houve por bem aceitar suas demissões de Pároco, a par-
tir do dia 01 de setembro do corrente ano e - pelo fato do Código de 
Direito Canônico, que disciplina a vida eclesiástica, no cânon 285 § 3 
determinar que “Os clérigos são proibidos de assumir cargos públicos 
que implicam participação no exercício do poder civil”, e no cânon 287 
§ 2 determinar que os clérigos “não tenham parte ativa nos partidos po-
líticos e na direção de associações sindicais, a não ser que, a juízo da 
competente autoridade eclesiástica, o exijam a defesa dos direitos da 

Igreja ou a promoção do bem comum”, bem como pelo fato de nunca ter 
sido pedido o “juízo da competente autoridade eclesiástica” - decretar 
o retiro do uso de ordens ao Pe. Marcos Roberto Nogueira dos Santos e 
proibir-lhe o uso de qualquer título eclesiástico (tal como padre, vigário, 
etc.) na campanha eleitoral e no exercício do embate político.

Segundo a norma comum vigente na Igreja Latina, estando suspenso 
do exercício das funções inerentes à Ordem Sacra em nossa Diocese, 
não poderá exercê-las em nenhuma outra jurisdição eclesiástica sem a 
prévia revogação do decreto.

Cúria Diocesana de Piracicaba, aos 27 de agosto de 2020.

Dom Fernando Mason, OFMConv
Bispo Diocesano

No dia 20 de agosto do corrente ano, Mons. Orivaldo Casini dirigiu ao 
Bispo Diocesano carta na qual, ispsis litteris, dizia: “...venho através desta for-
malizar o meu pedido de afastamento do ministério (ano sabático) a partir de 
01 de setembro de 2020. Os motivos foram expostos em nossa conversa pes-
soal ocorrida no dia 04 de agosto de 2020 na Cúria Diocesana, momento no 
qual manifestei meu cansaço físico e mental da responsabilidade de adminis-
tração de uma paróquia, afinal se passaram mais de 32 anos de serviço à Igre-
ja. Este período será importante para uma reflexão sobre minha vida pessoal e 
sobretudo renovar as minhas condições físicas e psíquicas”.

O afastamento pedido foi concedido pelo Bispo Diocesano no dia 
24.08.2020; na ocasião foi explicitado que este “afastamento”, por ser 
uma autoexclusão do uso de ordens, comportava a interdição de celebrar 
publicamente a Eucaristia, os sacramentos do Batismo, Crisma, Penitên-
cia e Unção dos enfermos, a assistência aos Matrimônios, a Pregação da 
Palavra de Deus, ainda que em palestras, conferências ou situações se-
melhantes, bem como a celebração dos sacramentais.

No final do mês de setembro, porém, ficou patente que o Mons. Ori-
valdo era candidato a Vereador na Câmara de S. Pedro - SP, pelo PL, nas 
eleições de 15 de novembro de 2020.

A recente autoexclusão do ministério pedida por Mons. Orivaldo e con-
cedida pelo Bispo, não o excluiu do “estado clerical”. Portanto, como “clé-

rigo” ele permaneceu sujeito à disciplina eclesiástica, regrada pelo Código 
de Direito Canônico. Ocorre que este no cânon 285 § 3 reze: “Os clérigos 
são proibidos de assumir cargos públicos que implicam participação no 
exercício do poder civil”, e no cânon 287, § 2 reze: Os clérigos “não tenham 
parte ativa nos partidos políticos e na direção de associações sindicais, a 
não ser que, a juízo da competente autoridade eclesiástica, o exijam a defe-
sa dos direitos da Igreja ou a promoção do bem comum”.

Por haver proibição explícita de assumir cargos públicos e por haver 
a necessidade de um “juízo” da competente autoridade eclesiástica, ju-
ízo nunca pedido, o Sr. Bispo, como ato devido, se viu na obrigação de 
retirar o uso de ordens a Mons. Orivaldo, uso do qual ele já se tinha auto 
afastado. Com isso fica interditado o uso de qualquer título eclesiástico, 
tal como Monsenhor, Padre, Vigário, etc., no embate eleitoral e político.

Segundo a norma comum vigente na Igreja Latina, estando suspenso 
do exercício das funções inerentes à Ordem Sacra em nossa Diocese, 
essas funções não poderão ser exercidas em nenhuma outra jurisdição 
eclesiástica sem a prévia revogação.

Cúria Diocesana de Piracicaba, setembro de 2020.

Dom Fernando Mason, OFMConv
Bispo Diocesano

http://www.viacaostenico.com.br
https://www.instagram.com/grupocasadascores
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SETOR JUVENTUDE

ECLESIOLOGIA PASTORAL

A Igreja celebra todos os 
anos o “Dia Nacional da 
Juventude” – DNJ. Este 

ano, a pandemia do novo Co-
ronavírus impossibilitou a rea-
lização de eventos presenciais 
com um grande número de jo-
vens. Apesar disso, a juventu-
de de todo o país é convocada 
a testemunhar sua fé, mesmo 
que de formas alternativas.

Com inspiração na Campa-
nha da Fraternidade, a Comis-
são Episcopal Pastoral para 
a Juventude da Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB) definiu como tema do 
DNJ de 2020 “Fraternidade e 

Dia Nacional da 
Juventude terá 

celebração virtual

“Ser Igreja num mundo urbano”

Vida: Dom e Compromisso”, 
e o lema “Ouviu e junto com 
eles caminhou” (Lc 24,15-17), 
versículo da passagem dos 
discípulos de Emaús. Os jo-
vens são convidados a refletir 
a vida como a obra mais per-
feita que Deus criou, o valor 
imensurável da vida e a res-
ponsabilidade que cada um 
tem pela vida do próximo.

O que é o DNJ?
O Dia Nacional da Juven-

tude surgiu em 1985 (Ano 
Internacional da Juventude, 
ONU) como uma atividade 
permanente da CNBB que 

é realizada nas dioceses de 
todo o país. Com total apoio 
dos pastores de nossa Igreja, 
o DNJ quer celebrar a vida 
dos jovens de forma alegre, 
descontraída e comprometi-
da com a realidade social em 
que vivem, tendo como base 
a Pessoa e a Mensagem de 
Jesus Cristo.

Na Diocese de Piracicaba, 
o DNJ será celebrado no dia 
25 de outubro e terá uma pro-
gramação on-line, organizada 
pelo Setor Juventude.

Para saber mais, acesse 
facebook.com/SetorJuventu-
dePiracicaba.

use cupom
de desconto

Loja
     virtual clique

aqui para
 acessar

JFOCODESC
válido para compras acima de R$45,00 até 31/08/2020

As “Diretrizes Gerais da Ação 
Evangelizadora da Igreja no Brasil 
2019-2023” (Doc. 109 CNBB) nos 
apontam que a missão da Igreja 
é “evangelizar, no Brasil cada 
vez mais urbano”. O fenômeno 
da urbanização nos aponta para a 
necessária “conversão missioná-
ria e pastoral” de nosso agir pas-
toral, pois, em 1950, por exemplo, 
o índice de brasileiros que mora-
vam na cidade era de 36,1%; no 
ano 2000, esse índice saltou para 
81,2%; em 2010, o índice chegou 

a 84%. Esta realidade mostra que, 
hoje, praticamente ninguém vive 
na zona rural e, como a vida na 
cidade é muito diferente, nós pre-
cisamos repensar a ação evange-
lizadora, missionária e pastoral da 
Igreja de um modo diferente da 
cultura rural.

A Diocese de Piracicaba, 
por exemplo, é composta terri-
torialmente por 15 Municípios 
(Águas de São Pedro, Mombu-
ca, Corumbataí, Santa Maria da 
Serra, Ipeúna, Saltinho, Rafard, 
Charqueada, Santa Gertrudes, 
Rio das Pedras, São Pedro, Ca-
pivari, Santa Bárbara d´Oeste, 
Rio Claro e Piracicaba), numa 
superfície de 4.662,417Km2, 
abrangendo uma população 
estimada em 1.016.858 habitan-
tes, da qual se declara “católica” 
aproximadamente 554.464 pes-
soas. Até nas menores cidades 
a mentalidade que prevalece é 
a da cultura urbana.

Outro fenômeno da vida urba-
na é a “velocidade”. Nas cidades 
tudo parece acontecer muito de-
pressa. Nas telecomunicações, 
por exemplo, até a internet mais 
veloz parece ser ainda muito len-
ta. Por outro lado, o trânsito urba-
no, em alguns horários, não tem 

nada desta velocidade e tudo se 
resume num sofrível congestio-
namento!

Nas cidades, as pessoas mo-
ram e trabalham, constroem a 
sua vida pessoal, familiar e social, 
cultivam seus relacionamentos, 
valores, ideias, sonhos, cultura, fé, 
etc. Na cultura urbana, “o cenário 
atual é ambíguo, marcado por lu-
zes e sombras. Entre outras carac-
terísticas, pela emancipação do 
sujeito, a pluralidade, o avanço de 
novas tecnologias que permitem 
cuidar melhor da vida, entre ou-
tros. Constata-se, por outro lado, 
a globalização, pelo secularismo, 
pelo relativismo, pela liquidez, 
pelo indiferentismo” (Doc. 109 
CNBB, nº 27). Na cidade, quase 
tudo é relativizado e parece ter 
perdido sua importância, inclusi-
ve o pecado. É aí que a força do 
Evangelho precisa chegar!

“Deus habita esta cidade” (Sl 
47,9). A fé na encarnação do Fi-
lho de Deus nos mostra que Deus 
está no meio desse mundo, cada 
vez mais urbano, e se faz solidário 
em tudo com o ser humano: “as 
alegrias e as esperanças, as tris-
tezas e as angústias dos homens 
de hoje, sobretudo dos pobres e 
de todos aqueles que sofrem, são 

também as alegrias e as esperan-
ças, as tristezas e as angústias dos 
discípulos de Cristo; e não há rea-
lidade alguma verdadeiramente 
humana que não encontre eco 
no seu coração” (Gaudim et Spes, 
nº  01). É por isso que a cidade 
torna-se um local privilegiado 
para o trabalho evangelizador.

Em resposta aos desafios da 
vida religiosa na cidade, a Igre-
ja no Brasil nos propõe investir 
nossa ação pastoral na criação 
de “Comunidades Eclesiais 
Missionárias”. As “pequenas 
comunidades oferecem um 
ambiente humano de proximi-
dade e confiança que favorece 
a partilha de experiências, a aju-
da mútua e a inserção concreta 
nas mais variadas situações” 
(Doc. 109 CNBB, nº 34). Elas são 
a verdadeira “Igreja em Saída”, 
em estado permanente de mis-
são, igreja samaritana, profética, 
discípula e missionária, que re-
conhece a presença de Deus na 
cidade e atua como sua parceira 
na transformação da sociedade, 
da cultura da morte, da indiferen-
ça e do descartável em Reino de 
Deus. Os bispos do Brasil, portan-
to, insistem que favoreçamos, na 
prática, muitas ações: “investir em 

comunidades que se compre-
endam como missionárias, em 
estado permanente de missão; 
acompanhar de perto a realida-
de urbana; desenvolver projetos 
de visitas missionárias a áreas e 
ambientes mais distanciados da 
vida da Igreja; favorecer a missão 
e a comunhão pastoral entre as 
dioceses e paróquias; dinamizar 
ainda mais as ações ‘ad gentes’; 
considerar o investimento com 
os jovens uma prioridade pas-
toral; investir na presença nos 
Meios de Comunicação Social; 
valorizar como espaços missio-
nários os hospitais, as escolas e 
as universidades, o mundo da 
cultura e das ciências e dos en-
carcerados; priorizar a pessoa 
como objetivo da ação missio-
nária; implantar e aperfeiçoar os 
Conselhos Missionários em to-
dos os níveis; promover as Ponti-
fícias Obras Missionárias; acolher 
o Programa Missionário Nacional; 
olhar a Amazônia como uma res-
ponsabilidade para todos os bra-
sileiros; valorizar a dimensão ma-
riana e outras formas de piedade” 
(CNBB, Cartilha de Estudos das 
Diretrizes Gerais da Ação Evan-
gelizadora da Igreja no Brasil, Edi-
ções CNBB, pp. 29-30).

Pe. Kleber Fernandes Danelon
Mestre em Liturgia pela PUSC, 

em Roma, e Coordenador 
Diocesano de Pastoral

kleberdanelon@gmail.com

JOVENS CONECTADOS

https://loja.cafemorrogrande.com.br
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ENTREVISTA

Diácono Florivaldo: apoio incondicional 
da família na realização do ministério

A partir desta edição, 
você, leitor, conhece-
rá um pouco mais dos 

Diáconos Permanentes da 
nossa Diocese na seção NOS-
SA GENTE.

Nosso primeiro entrevistado 
é o diácono Florivaldo Berto-
letti. Conhecido como diácono 
Flori, ele é administrador paro-
quial da Paróquia Santo Antô-
nio, no distrito de Ajapi, em Rio 
Claro. Também é articulador 
da Comissão para Animação 
Bíblica, Catequética e Missio-
nária, coordenador da Pasto-
ral da Iniciação à Vida Cristã e 
membro do Conselho Diocesa-
no de Pastoral.

Em Foco - Diácono Flori, 
como costumamos cha-
má-lo, conte um pouco de 
sua história. Onde nasceu 
e viveu?

Diácono Florivaldo - Nasci 
na zona rural de Analândia, em 
21 de junho de 1954, sendo o 
sétimo dos onze filhos do Casal 
Tercilio e Nair Garbuio Bertoletti. 
Os meus pais eram lavradores. 
Vivi minha infância nos sítios da 
região de Corumbataí e Rio Cla-
ro. Aos 12 anos mudamos para 
Rio Claro, onde vivo até hoje.

Há quantos anos o senhor 
é casado, como foi o chama-
do a ser diácono e há quanto 
tempo foi ordenado?

Sou casado com Sueli Apare-
cida Degasperi Bertoletti há 42 
anos; temos dois filhos: Ariane 
Christine e André Philip, e qua-
tro netos. O meu chamado para 
servir à Igreja de Jesus Cristo 
aconteceu na comunidade da 
Paróquia Santa Cruz, em Rio 
Claro. O padre Devanir da Silva 
e o irmão Romão Ruiz, na época, 
me ajudaram a responder o SIM. 
A minha ordenação data de 9 de 
dezembro de 2000, portanto, há 
19 anos. Recebi o Sacramento 
da Ordem no Grau do Diacona-
do pela imposição das mãos de 
Dom Eduardo Koaik.

Em quais paróquias 
atuou? E como foram para 
sua família as mudanças nes-
ses anos todos?

Inicialmente atuei na Paró-
quia Santa Cruz, durante dois 
anos, auxiliando nas comuni-
dades da mesma. No dia 2 de 
janeiro de 2004, fui empossa-
do por Dom Moacyr José Vitti 
como Administrador Paroquial e 
Coordenador de Pastoral, na Pa-
róquia Nossa Senhora da Con-

ceição, em Ipeúna, onde per-
maneci durante 14 anos. Em 20 
de janeiro de 2018, monsenhor 
Ronaldo Francisco Aguarelli me 
deu posse na Quase Paróquia 
Santo Antônio (hoje Paróquia),-
no distrito de Ajapi, nas mesmas 
funções anteriores, onde estou, 
atualmente, desenvolvendo a 
minha vocação diaconal. Com 
a graça de Deus, sempre apoia-
do e incentivado pela minha es-
posa Sueli, que muito me ajuda 
na formação permanente e na 
catequese, a qual é de suma im-
portância na realização do meu 
apostolado. Também dos meus 
filhos tenho total aceitação e 
colaboração, adaptando-me à 
realidade de cada comunidade.

O senhor atua à frente da 
catequese há algum tempo. 
Como é esta experiência 
de acompanhar tantas mu-
danças na compreensão da 
catequese como Iniciação à 
vida cristã?

Um grande desafio para mim, 
para os catequistas e toda a 
Igreja. Mas estas mudanças se 
fazem necessárias e urgentes, 
para que possamos preparar os 
nossos catequizandos, através 
do querigma, para um encontro 

pessoal com Jesus Cristo, que 
vai se aprofundando por toda a 
vida. Cada um de nós deve to-
mar consciência de que todos 
estamos em processo iniciático 
no mistério do amor de Deus. 
Processo que requer esforço e 
boa vontade, deixando-nos ilu-
minar pelo Espírito Santo, para 
nos adaptarmos a este novo 
sistema, lembrando que toda 
a catequese já vivida é alicerce 
para Iniciação à Vida Cristã.

Que mensagem o senhor 
deixa aos casais que atuam 
nas pastorais e que muitas 
vezes encontram dificulda-
des para a missão?

ROSA NICOLAU/PASCOM DIOCESANA

Coragem! Sou eu - disse 
Jesus a Pedro na tempestade 
daquela noite. Em seguida, es-
tendeu a mão para ajudá-lo, 
porque Pedro tinha uma missão 
a realizar. Assim, age Jesus co-
nosco, quando nos deparamos 
com alguma dificuldade pasto-
ral, familiar ou pessoal. ELE se 
identifica, nos encoraja, salva e 
nos anima a seguir em frente na 
nossa missão. Quanto à nossa 
atitude deve ser reconhecê-lo 
como nosso ÚNICO Senhor e 
Salvador e termos o olhar fixo 
NELE. Assim, sentiremos nossas 
forças renovadas, pois SUA gra-
ça é infinitamente maior do que 
qualquer tempestade.

Diácono Florivaldo Bertoletti

http://www.hmbcaminho.com.br

