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Extraordinário

OUTUBRO DE 2019

Paroquia Santa Cruz e
São Dimas, e Paróquia
São José, celebraram o
Jubileu de 60 anos P05

Este ano fomos visitar a Paróquia Nossa Senhora
de Fátima, em Capivari. Ali encontramos uma Igreja
Missionária viva, que supera as dificuldades P06 e P07

HOMENAGEM

Diocese recebe mensagem
do Papa Francisco P03
Sínodo dos Bispos reflete sobre
missão Pan-Amazônica P04
Na ocasião da celebração do “dia do(a) secretário(a)”, a Diocese de
Piracicaba parabeniza os 91 atendentes que trabalham nas suas 69 Paróquias
e na Cúria Diocesana, e invoca sobre todos as bênçãos divinas

35ª Romaria Diocesana ao
Santuário Nacional de Aparecida P11

Acesse: diocesedepiracicaba.org.br
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Vida Missionária
A Igreja sempre encontrará a fonte primária de sua
vida na graça do Espírito Santo, a qual a impulsiona
através de um movimento de saída de si mesmo a ir de
encontro da realidade, e nela estabelecer-se enquanto
presença misericordiosa e acolhedora.
O simples movimento de “sair” nos remete ao fato de
que a Igreja nasce e renasce em missão, porque ao lançar as redes, se lança em direção à humanidade, sedenta da Palavra de Deus.
Quando se convoca o Mês Missionário Extraordinário, se propõe recordar este grande impulso missionário na vida de todo batizado, porque enquanto “Batizados e Enviados”, se responde ao mesmo apelo deixado
por Cristo aos apóstolos, “Ide por todo o mundo” (cf.
Mc 16,15).
Fechada em si mesma, a Igreja deixa de ser presença de Deus na realidade das pessoas, e num mundo
“cada vez mais urbanizado”, como nos recordam os
bispos nas novas Diretrizes de Ação Evangelizadora da
Igreja no Brasil, se não há abertura à Nova Evangelização” e se não se conscientiza da necessária renovação
missionária e pastoral de nossas comunidades, deixará
de exercer o mandado de Cristo de ir ao encontro de
toda humanidade com o grande anúncio evangélico
do amor e salvação, oferecidos da parte de Deus, o Pai,
em Jesus Cristo.
GRASIELA PACHECO
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Outubro, mês missionário
extraordinário – Batizados
e Enviados!

A

pedido do Papa Francisco, a
Igreja em toda a sua unidade
viverá um tempo extraordinário
de missionariedade, neste mês de outubro. Um momento que, com o auxílio
do Espírito Santo, encontrará pessoas
dispostas a temperar, com fé renovada, o dia a dia das paróquias, das pastorais e das famílias.
Incentivados pelas palavras do
Papa Francisco, em sua carta direcionada ao mês missionário extraordinário, “A Igreja está em missão no mundo:
a fé em Jesus Cristo dá-nos a justa dimensão de todas as coisas (…) Eu sou
sempre uma missão; tu és sempre
uma missão; cada batizada e batizado
é uma missão. Quem ama, põe-se em
movimento.... Assim a missio ad gentes, sempre necessária na Igreja, contribui de maneira fundamental para o
processo permanente de conversão
de todos os cristãos”, somos convidados a assumir o compromisso de evangelização que aponta o horizonte da
missão em todos os campos.
Isso me faz recordar, quando a fé
em Jesus Cristo me conduziu às terras
de Moçambique, país que faz parte do
extenso continente africano. Tempo
de esforços, partilha, evangelização e
inculturação, num bairro de periferia,
Bagamoyo, próximo do centro da cidade de Maputo. Nas proximidades
da Igreja, na rua principal do bairro,
três escolas, um posto de saúde e um
corredor humano circulando, formado
por centenas, milhares de crianças,
jovens, mulheres, homens, anciãos
que se deslocam para jornada da vida.
Na casa paroquial, o poço de água faz
com que crianças e mulheres percor-

ram o caminho de casa à Igreja, em
busca de água e de pão do espírito.
Algo de muito precioso alimenta a vida
deste povo: a esperança em construir
um novo Moçambique, onde não haja
fome, todos tenham oportunidades e
possam desfrutar, com a força do trabalho, da riqueza da terra. Uma característica forte deste povo!
Senti nos três anos de missão que
o Senhor realiza prodígios com quem
sabe ser necessitado e está disposto
a abrir-lhe o coração. Alguns brados
trago comigo do trabalho como missionário: ambiente simples, gente com
garra, o recurso da fé, o pão do espírito
e da confiança que edificam objetivos,
e, principalmente, as propostas de
uma vida inteira escrita com a força do
evangelho.
Um grande ensinamento da missão
é viver não escolhendo o que fazer,
mas viver abraçando o que a Providência Divina oferece e, assim, viver a
perfeita alegria dessa missão. Aprendi
a aprender com quem muito pouco
tinha, consolar com a esperança que
anima e embeleza a alma. Há lições de
vida que só vamos entender com base
nos solavancos e tropeços. A vida é
muito melhor, quando você não deixa
o drama derrubá-lo.
Neste Mês Missionário Extraordinário, o grande desafio é fazer uma pessoa comum tornar-se extraordinária,
seja pela fé, pelo reino de Deus, amor
a Nosso Senhor Jesus Cristo ou pela
Igreja. O grande desafio está aberto a
todos: missão no seu bairro, sua casa,
sua paróquia, sua cidade, seu coração.
“Uma missão... Quem ama, põe-se em
movimento”.

Quem ama, põe-se em
movimento, sente-se impelido
para fora de si mesmo: é atraído
e atrai; dá-se ao outro e tece
relações que geram vida. Para o
amor de Deus, ninguém é inútil
nem insignificante. Cada um de
nós é uma missão no mundo,
porque fruto do amor de Deus”.
MENSAGEM DE SUA SANTIDADE
O PAPA FRANCISCO
PARA O DIA MUNDIAL DAS MISSÕES DE 2019
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REGIÃO SANTA BÁRBARA

Cidade celebra
os 150 anos de
Emancipação Política

A

cidade de Santa Bárbara D’Oeste celebrou no último dia 26
de setembro 150 anos de
emancipação política, com
mais de 200 anos de fundação, e tendo como marco
zero a Igreja Matriz de Santa
Bárbara, é berço do primeiro automóvel fabricado no
Brasil. A Diocese de Piracicaba se une a todos os barbarenses em festa, e a Igreja
se faz presente através de
12 paróquias, e aproxima-

damente 50 capelas.
Presente desde de sua
fundação, a Igreja Católica
se faz presente pela Igreja
Particular de Piracicaba, que
se alegra e rende graças à
Deus, junto aos irmãos barbarenses, para que toda
história desta cidade, sob a
proteção e intercessão de
Santa Bárbara, seja o berço
de tantas vocações sacerdotais e religiosas, uma Igreja
viva. Deus abençoe a cidade
de Santa Bárbara D’Oeste.
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Sínodo dos Bispos para a
Região Pan-Amazônica
O

Papa Francisco convocou, para o mês de
outubro de 2019, um
Sínodo extraordinário para refletir sobre a Amazônia. A importância dada a esta região é
de valor eclesial, mas, sobretudo, de valor existencial do
planeta, pois se trata de um
bioma com uma variedade
indescritível de vidas. A Amazônia é composta por centenas de povos, rios, florestas e
animais. No entanto, a grande
riqueza deste território está
gravemente ameaçada pela
devastação das florestas e
pela extinção de diversas espécies. A ameaça provém da
ganância humana, representada por empresas privadas
e pelos governos que, em
nome do desenvolvimento,
destroem a vida da Amazônia
e, consequentemente, a vida
de toda humanidade.
Para nos situarmos no
valor da Pan-Amazônia nos
servimos do que diz o documento preparatório do
Sínodo: A bacia amazônica
representa para nosso planeta uma das maiores reservas
de biodiversidade (30 a 50%
da flora e fauna do mundo),
de água doce (20% da água
doce não congelada de todo
o planeta), e possui mais de
um terço das florestas primárias do planeta.(n. 1). Em
meio à grande biodiversidade, é possível dizer que a
sociedade pan-amazônica é
pluricultural e plurirreligiosa
e, por isso, representa um
grande desafio para a Igre-

ja que deve se estruturar a
partir da realidade local, de
modo que represente um
reforço na preservação ambiental, cultural e religiosa,
sem esquecer sua missão
primordial: a de apresentar a
grande novidade do Evangelho, já que a Amazônia clama
por uma resposta concreta e
reconciliadora.
A extensão territorial nos
oferece uma ideia da biodiversidade como em nenhum outro lugar deste planeta. Este
bioma conta com mais de 7,5
milhões de km2 e adentra o
território de nove países: O
Brasil, a Bolívia, a Colômbia,
o Equador, a Guiana, o Peru,
o Suriname, a Venezuela e a
Guiana Francesa e, por essa
razão, é chamado de Pan-Amazônia. Nos nove países
que a compõem registra-se
uma presença aproximada
de três milhões de índios, que
formam cerca de 390 povos
diferentes, dos quais entre
110 e 130 “povos livres” ou
“Povos Indígenas em situação
de isolamento voluntário”.
Toda esta riqueza corre
sérios riscos de extinção. Por
isso, os desafios a serem enfrentados neste Sínodo estão
relacionados a graves situações que atentam contra a
dignidade humana e contra
a biodiversidade. Situações
que vão desde a violência no
campo e nas periferias das
cidades à violência religiosa e institucional (sobretudo
àquela provocada por igrejas
protestantes); do narcotráfi-

co, que promove a morte de
jovens, ao agronegócio violento, que envenena o solo e
polui os recursos hídricos; da
violação de direitos humanos
com a impunidade e com sistema judiciário, que favorece
os economicamente poderosos, ao desprezo pela identidade cultural indígena, ribeirinha e quilombola.
O Papa Francisco resolveu
colocar este tema no centro
de toda Igreja. É importante
ter claro que o Sínodo dos
Bispos é composto por três
fases sucessivas: a preparação (momento de escuta e
elaboração de documentos);
celebração (momento em
que os Bispos se reúnem em
Roma para discutir o tema);
atuação (momento de colocar em ação as decisões tomadas). A decisão de realizar
um Sínodo extraordinário sobre a Pan-Amazônia é fruto de
um longo caminho de reflexão e missão naquela região.
Um Sínodo não se preocupa
em elaborar uma mensagem
para uma realidade específica
e limitada geograficamente,
mas procura envolver a Igreja na sua dimensão universal, chamando a sua atenção
para um ponto específico,
seja ele teológico ou pastoral. Reconhecendo, pois, a
importância deste lugar para
todo planeta pela sua riqueza
e pelo seu significado é que
o Papa Francisco convocou
esta grande assembleia.
Com um caminho de oração e reflexão até o anúncio

Pe. Elizeu da Conceição, css
Doutorando em Teologia Pastoralpela UPS de Roma
uezile2008@gmail.com

do Sínodo, que será entre
os dias 06 e 27 de outubro,
abrem-se perspectivas para
compreender a necessidade
de mudança de passo e de
estilo no cuidado com a Casa
Comum, sobretudo por parte
da Igreja. Com este olhar, foi
organizado um Conselho Sinodal, formado por bispos, lideranças pastorais e especialistas envolvidos diretamente
com o tema e nomeados pelo
Papa, responsável por iniciar
o trabalho de preparação
de um documento que será
a base para compreender a
fase inicial e dar o pontapé
no aprofundamento do tema.
O mais interessante é que foram envolvidos os povos da
Amazônia para a preparação
deste documento.

Este Sínodo, que deve ser
lido à luz do documento Laudato Si’ do Papa Francisco,
é mais do que uma simples
ocasião de denúncias das
contaminações da terra e das
águas, do desmatamento, do
etnocídio e dizimação de inúmeras espécies que servem
para o controle próprio da
natureza. Mas é a oportunidade para anunciar o profundo amor do Pai pelo creato e
seu desejo de salvá-lo. Sendo
assim, os novos caminhos
indicados no tema deste sínodo estão relacionados à
preservação, à integração e à
comunhão de todo ser criado
por Deus. Rezemos pelo bom
andamento do Sínodo e vamos juntos apoiar o Santo Padre neste seu grande projeto.

aprovados
Novidade
2019

Mini Maternal

FONES:
3417-3222 (CIDADE ALTA)
3437-3887 (ASSUNÇÃO)

MATRÍCULAS
ABERTAS
UNIDADES:
DOMBOSQUINHO CIDADE ALTA
DOMBOSQUINHO ASSUNÇÃO

Nobel Shopping Piracicaba - Tel.: (19) 3403-2727
Face: @nobelshoppingpiracicaba

Instagram: @nobelpiracicaba
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Paróquias
Jubilares

PARÓQUIAS

Região
Capivari

PEDRO POLO - PASCOM DIOCESANA

Região
Piracicaba I

Região
Piracicaba II

Dom Fernando dedica Igreja Matriz Santa Cruz e São Dimas
KARINE DE FÁTIMA CÔA DE SOUZA

Região
Piracicaba III

Missa na Paróquia São José, presidida pelo Monsenhor Ronaldo Aguarelli

N
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Coleta Óbolo de São Pedro / 2019

CELEBRAÇÃO

o último dia 01 de outubro, as
paróquias Santa Cruz e São
Dimas, e São José, ambas na
cidade de Piracicaba, celebraram o
Jubileu de 60 anos de sua criação.
Na Paróquia São José, a missa
jubilar, presidida pelo Vigário Geral Monsenhor Ronaldo Francisco
Aguarelli, reuniu centenas de fieis
para festejar a história daquela comunidade. Na mesma celebração
eucarística, o pároco, Pe Claudemir
da Silva, e a comunidade paroquial
receberam a moção de aplausos, de
autoria do vereador Osvaldo Schiavolin, o “Tozão”, da Câmara de Vereadores de Piracicaba, pelos 60 anos

DIOCESE DE PIRACICABA

de criação da paróquia.
Na Paróquia Santa Cruz e São
Dimas, a missa jubilar foi presidida
pelo bispo diocesano Dom Fernando Mason, na qual a comunidade
reunida em festa pelos 60 anos de
sua história e missão, celebrou o rito
de dedicação do templo da igreja
matriz paroquial. Ao final da celebração o pároco, Pe Claudemir da
Rocha, e a comunidade paroquial
receberam a moção de aplausos,
de autoria do vereador Laércio Trevisan Júnior.
Ambas as paróquias receberam
uma bênção apostólica do Santo
Padre, Papa Francisco.

Região
Rio Claro

Região
Santa Bárbara

Região
São Pedro

VALOR

Nossa Senhora Aparecida - Rio das Pedras...................................1319,00
Nossa Senhora de Fátima ..............................................................2830,05
Nossa Senhora de Lourdes - Rafard..............................................1103,70
São Benedito..................................................................................1170,00
São João Batista.............................................................................2950,00
São Pedro - Mombuca......................................................................442,35
Senhor Bom Jesus - Rio das Pedras................................................2851,15
Imaculada Conceição de Nova Suíça...............................................530,75
Menino Jesus de Praga..................................................................2280,65
Quase-Paróquia Santa Cruz - Anhumas..............................................0,00
Sagrado Coração de Jesus..............................................................1050,00
Santo Antônio - Sé Catedral..........................................................4848,75
Capelania São Francisco de Assis...................................................1104,95
São Francisco de Assis....................................................................2040,00
São Francisco Xavier.......................................................................1889,00
São José...........................................................................................1600,00
Senhor Bom Jesus do Monte.........................................................4211,00
Carmelo Imaculado Coração de Maria..........................................1000,00
Imaculado Coração de Maria.........................................................2114,00
Lar dos Velhinhos............................................................................800,00
Nossa Senhora Aparecida..............................................................2152,25
Sagrado Coração de Jesus - Saltinho.............................................1961,60
Santa Catarina................................................................................1441,00
Santa Clara........................................................................................255,00
Santa Cruz e São Dimas.................................................................1474,95
São João Batista Precursor...............................................................400,00
São José de Tupi.............................................................................1028,50
São Judas Tadeu.............................................................................1534,00
São Paulo Apóstolo..........................................................................650,00
Imaculada Conceição.....................................................................5692,00
Divino Pai Eterno..............................................................................600,00
Maria Estrela da Evangelização.....................................................2447,00
Mosteiro da Imaculada Conceição..................................................500,00
Nossa Senhora dos Prazeres..........................................................2655,85
Sagrada Família................................................................................630,00
Santa Rosa de Lima........................................................................1143,00
Santa Teresinha..............................................................................1621,00
Sant’Ana...........................................................................................682,70
São João Batista - Artemis...............................................................800,00
São Lucas.........................................................................................1810,57
São Pedro .......................................................................................1200,00
Bom Jesus........................................................................................3184,65
Espírito Santo...................................................................................745,35
Imaculado Coração de Maria.........................................................1755,55
Nossa Senhora Aparecida..............................................................3312,70
Nossa Senhora da Conceição - Ipeúna..........................................1341,25
Nossa Senhora da Saúde................................................................3849,00
Santa Cruz.......................................................................................2445,55
Sant’Ana.........................................................................................1200,00
Santo Antônio - Ajapi......................................................................307,90
São Francisco de Assis......................................................................830,00
São João Batista.............................................................................2100,00
São Joaquim - Santa Gertrudes.....................................................1285,00
São José - Corumbataí......................................................................317,65
São José Operário.............................................................................600,00
São Pedro e São Paulo...................................................................1616,40
Imaculada Conceição.....................................................................1232,15
Nossa Senhora Aparecida..............................................................1352,40
Nossa Senhora Auxiliadora..............................................................970,00
Santa Bárbara.................................................................................1467,00
Santo Antônio................................................................................1060,95
São Francisco de Assis....................................................................1920,80
São João Batista.............................................................................1500,00
São José...........................................................................................4594,15
São Judas Apóstolo........................................................................1368,00
São Paulo Apóstolo........................................................................2160,15
São Sebastião..................................................................................1500,00
Senhor Bom Jesus...........................................................................1742,50
São José - São Pedro.......................................................................1348,35
Imaculada Conceição - Águas de São Pedro...................................536,20
Nossa Senhora do Rosário - Charqueada......................................1286,00
Santa Maria - Santa Maria da Serra................................................570,00
São Pedro - São Pedro....................................................................3683,00
Luiz Forti...........................................................................................300,00
TOTAL GERAL RECEBIDO...................................................... 120.297,42

Soluções financeiras pra você,
sua empresa ou seu agronegócio.
Nosso jeito diferente de cuidar
do seu dinheiro traz produtos e
serviços completos, taxas justas
e um relacionamento próximo.

es
Soluçõeiras
financ odos?
para t

Venha crescer com quem
entende você de verdade.
Abra uma conta com a gente na
Rua Prudente de Moraes, 630, Piracicaba.

SAC - 0800 724 7220 / Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525. Ouvidoria - 0800 646 2519.
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MISSÕES

Mês Missionário Extrao
FOTOS: ARQUIVO PASCOM PAROQUIAL

Padre Aparecido, Marli, Ana Paula e Mauro

Visitas missionárias

N

o Brasil, o mês de outubro sempre foi dedicado às missões.
Contudo, este ano, a pedido
do Papa Francisco, será celebrado o Mês Missionário
Extraordinário para dar novo
significado à Igreja, no mundo inteiro, redescobrindo a
tarefa missionária de todo batizado, reestruturando a Igreja para a dimensão missionária e despertando vocações
para missões além-fronteiras.
A razão pela qual o Papa
convoca a Igreja para uma
sensibilização
missionária
está na Carta Apostólica Maximum Illud do Sumo Pontífice Bento XV, cujo tema é

Batizados e Enviados: a Igreja de Cristo em Missão no
Mundo. A sugestão é para
que sejamos movidos a uma
abertura missionária em nossas comunidades, no sentido
de missão permanente, mas
também reforçar no coração
da Igreja a necessária saída missionária Ad Gentes,
ou seja, a saída missionária
além-fronteiras.
Paróquia Missionária,
projetada na realidade
Este ano fomos visitar a
Paróquia Nossa Senhora de
Fátima, em Capivari. Ali encontramos uma Igreja Missionária viva, que supera as

dificuldades. Seguindo o
modelo do Plano Diocesano
de Missão e Pastoral há sete
anos, hoje a Paróquia soma
o total de 112 missionários
paroquiais, divididos em 11
pequenas comunidades. O
plano missionário foi iniciado na administração do Pe.
José Jorge e hoje com o
atual pároco, Pe. Aparecido
Barbosa, busca responder
à convocação que é feita a
toda Igreja: que estejamos
em movimento de saída missionária, alcançando os corações afastados.
Segundo a missionária
Marli Antonia Giatti Callegaro, a grande novidade trazida

à comunidade foi a descentralização da paróquia, tornando-a mais participativa.
De fato, o plano missionário,
assim como toda a Igreja na
América Latina, inspirado
pelo Documento de Aparecida (2007), faz um forte apelo
para a setorização paroquial,
a implantação de um projeto
missionário e pastoral em nível diocesano e paroquial. A
urgência do anúncio querigmático é fio condutor do VII
Plano Diocesano de Pastoral
e, segundo Pe. Aparecido,
não há outro modelo tão eficiente que não aquele cuja
vitalidade está na missão e
na pastoral.

A saída missionária leva o
anúncio evangélico a todo
território paroquial e muitas
pessoas são alcançadas,
principalmente, porque estão afastadas pela falta de
um impulso que começa
na experiência do amor de
Deus. É assim que Ana Paula Ferreira Vilalta, agora também missionária paroquial,
expressa a grande alegria
no processo de conversão
pessoal e familiar: “a partir do
testemunho missionário, senti o chamado à vida nova”.
Afirma que a acolhida e o cuidado que a equipe missionária demonstrou para com ela
foram importantes, para levá-
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MISSÕES

ordinário
-la à ressignificação de sua
vida. E o sentimento que tem
por ser chamada a contribuir
com a missão da Igreja, em
sua paróquia, é de gratidão.
Assim
também Mauro
Cesar de Carvalho foi “pescado”. Quando recebeu a
visita missionária de Marli e, ao ser convidado para
participar dos encontros na
“Casa Aberta”, foi acolhido
entre irmãos e ali aprendeu
o dom da vida fraterna. “Casa
aberta” é o local onde os
missionários se reúnem para
acolher aqueles que são chamados, alcançados pela missão e ali recebem o primeiro
anúncio querigmático, em
preparação para o retiro de
evangelização.
O grande protagonista da
missão é Deus que, através
de Seu Espírito, age na vida
dos missionários para atrair
os irmãos pelo anúncio de
Seu amor. Através da escuta
sincera nas visitas, a relação
comunitária reaviva o sentido da vida em Cristo e este
sentimento é unânime nas
palavras dos missionários.
Pe. Cido diz que precisamos
“vocacionar a dimensão missionária na paróquia”. Esta
expressão – vocacionar a dimensão missionária - mostra
muito bem a resposta que se
deve dar à experiência missionária, seja em nível pessoal
ou comunitário, pois não se
participa apenas da missão,
mas precisamos nos sentir
vocacionados, chamados à
missão e enviados em missão.
Movidos pelo tema deste
ano missionário, Batizados

e Enviados, o impulso missionário envolve toda ação
pastoral da Igreja e, segundo
o Pe. Aparecido, a paróquia
com DNA missionário produz
a missionariedade necessária em todos os âmbitos da
vida pastoral de uma comunidade. Toda a ação missionária acontece a partir do
retiro de evangelização, que
os introduz num caminho de
conversão e vida nova. Depois, reunidos em pequenas
comunidades, semanalmente, recebem a catequese que
os amadurece para o acompanhamento e crescimento
na fé. Mauro relata que a vida
em comunidade o presenteou com uma família que
nasce em Cristo. Para Marli,
a comunidade é onde acontece a vida da Igreja, a catequese, a edificação espiritual e solidariedade social. Ali
experimentamos a alegria de
estar juntos, diz ela. Ana recorda que um dos benefícios
da vida em comunidade está
na diversidade das pessoas
que, dispostas à vivência comunitária da fé e da própria
vida, dão resposta a Deus
que nos chama à comunhão.
A pedagogia missionária
é um processo exigente, segundo Pe. Aparecido. Porém,
não há outro modo de ser
Igreja que não seja, conforme nos diz Papa Francisco,
uma Igreja “em saída”, que
vá ao encontro dos irmãos e
irmãs que se encontram, ainda hoje, abandonados, seja
pela indiferença ou mesmo
por não conhecerem o amor
de Deus.

Testemunho - Missão Ad Gentes
Religiosa esteve em missão, durante 14 anos, na África

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - PE. ANSELMO MARTINIANO

Irmã Rosa

Irmã Rosa Nair Carlos, natural de Araxá-MG, há 34 anos é religiosa da Congregação das Irmãs Franciscanas da Imaculada Conceição (FIC), é farmacêutica
e, atualmente, está à frente do Colégio
Baronesa de Rezende, em Piracicaba. É
missionária e traz para nossos leitores um
belo testemunho de missão Ad Gentes,
seguindo a proposta do Mês Missionário Extraordinário quanto à realidade de
evangelização dos povos.
Ir. Rosa, há quase dois anos, atua em
nossa Diocese, após 14 anos na Costa
do Marfim – África. Seu testemunho missionário nos enriquece muito. A princípio
seriam apenas seis meses de missão,
mas, segundo a religiosa, “ser missionário é estar pronto para qualquer necessidade da Igreja, numa disponibilidade
total”. A comunidade em que esteve era
uma realidade internacional da congregação, ou seja, era formada por religiosas
franciscanas de várias partes do mundo
e, ali, realizou atividades paroquiais, nas
escolas e hospitais.
A realidade em que foi missionária,
bastante comum na África, era de quase
60 etnias e se falavam 12 idiomas, dentre
os quais prevalecia o francês. A missão tinha como prioridade a educação, mas a
realidade social exigia o essencial para a
vida humana e, portanto, também a saúde. Nas paróquias se dedicavam à for-

mação para catequistas, que se tornavam
“multiplicadores” em outras comunidades.
Para a Ir. Rosa a missão faz brotar, na
vida de uma comunidade e também do
missionário, a solidariedade que acontece
no sair de si mesmo para ir ao encontro de
outras realidades, que também precisam
ser alcançadas. Recorda à Igreja a necessidade de vocações missionárias e enfatiza
a grande força que temos nos missionários
leigos que, atuando em suas realidades,
superam todo tido de superficialidade,
num encontro pessoal com Cristo, em
cada irmão.
É preciso encorajar para a missão, diz a
religiosa, que aponta para um testemunho
enraizado em Cristo, e garante “quem conhece Cristo, quer mostrá-lo aos outros”.
Esta é a fonte de toda missão. Questionada
sobre o deixar tudo, ela responde com um
sorriso no rosto que “deixar tudo é dolorido
demais, mas Deus mostra a graça, a força
que transforma tudo: o amor. É o amor que
une nossas realidades”.
Irmã Rosa nos deixa uma mensagem:
“que ‘a Palavra de Cristo habite constantemente em vós’ (Col 3,16), de modo que,
esse movimento de sairmos de nós mesmos em missão, seja uma saída para o
encontro com uma realidade que precisa
de nós e não se cansem de fazer o bem,
enquanto vontade de Deus”.
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EVANGELHO

A atividade de Jesus em Jerusalém

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

Amados irmãos em Cristo!
Continuamos nossa reflexão
mensal do Evangelho de São
Lucas. Neste artigo, refletiremos a chegada e a atividade
de Jesus na Cidade Santa
de Jerusalém. Bem sabemos
que, desde o capítulo nono
(cf. Lc 9,51), Jesus toma a decisão de ir para a capital e faz
com os apóstolos e discípulos um caminho de aprofundamento de vida e de fé, para

que todos tenham consciência da missão que aceitaram,
em vista da edificação do
Reino de Deus. Deste modo,
Jerusalém é o local, por excelência, da plena manifestação deste propósito do Pai,
aceito por Jesus e pelos seus
seguidores.
O Reino passa por uma
adesão de fé, pelo desejo
de salvação e é dirigido a
todas as pessoas. Por isso,
depois de ir de cidade em
cidade, anunciando a Boa
Nova, Jesus chega à Cidade
Santa. Entra pelo Monte das
Oliveiras, entrada costumeira
daqueles que vêm de Jericó,
passando pelos povoados
de Betânia e Betfagé. Jesus
cumpre as profecias de Zacarias que dizem: “Naquele
dia seus pés estarão pisando o monte das Oliveiras,
que fica diante de Jerusalém, do lado do nascente”
(Zc 14,4); e também: “Dança de alegria, filha de Sião,

dá vivas, filha de Jerusalém,
pois agora o teu rei está chegando, justo e vitorioso. Ele
é pobre, vem montado num
jumento, num burrico, filhote de jumenta” (Zc 9,9). Esta
passagem é marcada por
grande alegria por parte do
povo que acolhe Jesus com
ramos de oliveira.
Jesus, ao avistar a cidade, chora: “Quando Jesus se
aproximou de Jerusalém e
viu a cidade, começou a chorar. E disse: ‘Se tu também
compreendesses hoje o que
te pode trazer a paz! Agora,
porém, está escondido aos
teus olhos! Dias virão em que
os inimigos farão trincheiras,
te sitiarão e te apertarão de
todos os lados. Esmagarão a
ti a teus filhos, e não deixarão
em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste o tempo em que foste visitada” (Lc
19,41-44).
Entra na cidade e se dirige
ao Templo, coração pulsante

do judaísmo. Ali realiza seu
último apelo ao povo para
a conversão; realiza duras
críticas aos grandes da religião judaica: aos chefes do
Templo, aos fariseus (peritos da Lei) e aos anciãos.
“Jesus passava os dias no
Templo ensinando; saindo
dali, pernoitava no monte
chamado das Oliveiras. E
de madrugada, o povo todo
já se dirigia ao templo para
ouvi-lo” (Lc 21,38).
Lucas, segundo o exegeta Rinaldo Fabris, estrutura a
presença de Jesus em Jerusalém na seguinte ordem:
1º) Episódios e palavras
de introdução: entrada, lamentação sobre Jerusalém e
tomada de posse do Templo
(Lc 19,29-48);
2º) Discurso de controvérsia no Templo de Jerusalém:
a autoridade de Jesus (Lc
20,1-8), a parábola dos agricultores rebeldes (Lc 20,919), o tributo a César (Lc

20,20-26) e a ressurreição
dos mortos (Lc 20,27-40);
3º) Ensinamentos no Templo: o Messias, filho de Davi
e Senhor (Lc 20,41-44), contra os escribas arrivistas (Lc
20,45-47) e o elogio à viúva
generosa (Lc 21,1-4);
4º) Discurso sobre o fim
(Lc 21,5-38).
Toda ação de Jesus ao
longo do Evangelho de Lucas é para apresentar Jesus
como o Salvador Universal e
Sua presença, em Jerusalém,
manifesta a ação do Pai em
querer salvar a todos. Portanto, meus queridos irmãos, no
hoje da nossa história, Deus
conta conosco para que,
também nós, assumindo nosso compromisso de cristãos,
sejamos sinal de esperança
e de salvação a todos, mesmo que, para isso, passemos
também pela cruz, como nosso Mestre passou. Que o mês
das Missões desperte em nós
este bonito propósito!

SACERDOTE MISSIONÁRIO

Projeto missionário SUL 1 – NORTE 1

N
Padre Antônio Carlos D’Elboux

o mês missionário, queremos apresentar o
testemunho do Padre
Antônio Carlos D’Elboux.
Ainda nos tempos de seminário e de início no ministério sacerdotal, tive a oportunidade de conhecer muitos missionários(as)
estrangeiros(as) que deixaram
seus países e vieram ao Brasil
para colaborar na evangelização. O exemplo de vida deles
(as) sempre me atraia e pensei

muitas vezes ser missionário
na Amazônia. Eu pensava que
seria mais fácil para mim, sendo
brasileiro, ir para a Amazônia,
pois já falo a língua, enquanto
padres missionários estrangeiros tinham que aprender a nossa língua para se comunicarem.
Falei com Dom Fernando
do meu desejo e ele me pediu que esperasse mais um
tempo. Porém, na Assembleia
dos Bispos, em Itaici, no ano

de 2007, ele ouviu um apelo de Dom Luís Soares, na
época arcebispo de Manaus,
falando da necessidade de
padres para sua Arquidiocese. Dom Fernando conversou
com Dom Luís e com Dom
José Maria, responsável pelo
Projeto Igrejas Irmãs, entre os
Regionais Sul 1 e Norte 1 da
CNBB, iniciado por Dom Eduardo Koaik, quando presidente do regional.

Despedi-me do Santuário
N. Sra. dos Prazeres e fui para
Brasília fazer o Curso para
Missionários, com excelentes
aulas sobre a realidade amazônica e dicas sobre como
anunciar o Evangelho naquela região. Em 01 de março
de 2008, fui empossado por
Dom Mário, na Paróquia São
Vicente de Paulo, no Bairro
Compensa III, com sete comunidades. No dia 02 de mar-
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ço, fui empossado por Dom
Sebastião, na Paróquia Nossa
Senhora Mãe da Misericórdia,
no Bairro Compensa II, com
treze comunidades.
As duas paróquias tinham
mais ou menos cem mil habitantes e não tinham uma
Igreja Matriz. O padre é que
deveria ir atendendo as comunidades, em rodízio. Todas
tinham sua própria diretoria e
suas equipes de ministros da
Eucaristia, da Palavra, do Batismo e de Catequistas. Procurei conhecer cada vez mais
as pessoas das comunidades.
Esforcei-me para oferecer
formação. Várias pessoas de
Piracicaba e da CNBB foram
colaborar em cursos organizados pela Paróquia.
Nunca trabalhei tanto, em
um período, quanto naquele
primeiro ano. As Capelas também, em sua maioria, estavam
sujas, necessitando de pintura e de um bom trato. Comecei conscientizando as pessoas para limparmos as capelas
e darmos uma melhor acolhida para as pessoas, que deveriam sentir-se bem dentro
de nossas estruturas. Graças
a Deus, tive boa ajuda de um
grupo de amigos, parentes e
de uma empresa holandesa
para aplicar nas melhorias paroquiais.
Depois de um ano, fiquei
somente com a responsabilidade da Paróquia N. Sra. Mãe
da Misericórdia e tive a ajuda

de dois diáconos permanentes. Organizamos Missões
Populares nas treze comunidades, e criamos o grupo
dos coroinhas, preparando
adolescentes e jovens para
ajudarem nas celebrações
eucarísticas e nas procissões.
Organizamos o Encontro
Paroquial de Casais, pois 80%
das pessoas que viviam juntas não eram casadas na Igreja. Nas festas da padroeira paroquial, aconteciam gincanas
e festivais de música, com troféus e prêmios aos vencedores. Tivemos vários casamentos comunitários. Procuramos
incentivar os catequistas com
cursos e valorização, oferecendo materiais, brindes e
jantar no dia do Catequista.
Lançamos um CD, com músicas compostas e cantadas
por paroquianos.
Os três anos passados na
periferia de Manaus mostraram que 65% dos moradores
no Bairro Compensa II se declaram católicos, mas a participação nas Comunidades
era pequena, ficando claro
que precisamos evangelizar
não somente nas comunidades, mas indo também até
as casas, incentivando as
pessoas a se engajarem na
vida comunitária. Procurei
mostrar que as comunidades
não podiam mais se julgarem
independentes e ficarem fechadas em si mesmas, mas
unidas umas às outras.
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Olá amiguinhos, tudo bem?
Vocês sabiam que há mais de 300 anos uma pequena imagem foi achada nas
águas do Rio Paraíba, interior de São Paulo. E sabem que imagem é essa?
É a de Nossa Senhora Aparecida, a Padroeira do Brasil!
Vamos colorir e deixar esse desenho bem bonito para nossa Mãezinha do Céu?!

Vamos colorir!

Encontro diocesano de

Comunicação

Dia 03/11 das 8h às 16h no Centro
diocesano de Formação Pastoral
Informações no Facebook da Pascom
@pascomdiocesanapiracicaba
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Fonte: kids.cancaonova.com/downloads/vamos-colorir-50/
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15 DE OUTUBRO

DÍZIMO

Ser professor: uma missão

Compromisso com a Comunidade

N

o dia 15 de outubro celebramos o dia
dos professores, pessoas que têm a
grande missão de educar crianças,
adolescentes, jovens e adultos. O “Em Foco”
deseja homenagear os professores que se dedicam a sua missão de educar. Enriquecendo
esta homenagem, trazemos alguns testemunhos destes missionários da educação, que,
além de seus compromissos familiares, assumem a grande tarefa não apenas de transmitir conhecimentos, mas de formar cidadãos
conscientes e participativos.
Prof. Marcos Roberto Vaz Pinto (51 anos):
quase 32 anos de magistério, em Rio Claro/
SP, onde é professor das escolas: EE Coronel Joaquim Salles e EM Dante Egréggio
“Em meio a tantos ‘diz que me diz’ ou ‘fakenews’
da sociedade, o professor, hoje, acumula funções de ser pai, amigo, ouvinte, psicólogo... com
algumas exigências desta profissão tão menosprezada por alguns políticos e por uma parcela
da sociedade. Feliz dia dos professores!”
Prof. Flávia Montagner de Moraes (42
anos), é vice-diretora na rede Estadual de
Educação, em Rio das Pedras/SP
“Filha de agricultores, fui criada num sítio em
Mombuca. Sou casada e mãe de um filho. Na falta dos livros, levava os folhetos de missa e livretos
da Campanha da Fraternidade para serem lidos
em casa. Vejo a Educação no sentido mais nobre
da palavra: como a solução para o nosso país e
possibilidade de minimizar as desigualdades
sociais, culturais... É um ato de amor e exercício
diário de sabedoria, paciência, altruísmo”.
Prof. Antonio Carlos Rubia da Silva (25 anos),
do Colégio Dom Bosco, em Piracicaba/SP
“Desafios existem em todos os momentos da
vida e diante de quaisquer escolhas que façamos. Ao lecionar a disciplina de Ensino Religioso na Rede Salesiana, notei que o jovem tem
sede do mistério da religião, dos mistérios sobre Deus e sobre a busca de um sentido para a
vida. Contudo, pouco são encorajados a se moverem para buscar esse sentido. Como jovem
docente, vejo um lado positivo para o ensino:
os jovens se sentem mais à vontade para interagirem e se abrirem. Assim, há uma troca de conhecimentos e de experiências, criando novas
ideias e abrindo novos caminhos”.

Prof. Sonia Ap. Santos Messias (64 anos);
professora aposentada de Matemática, em
Piracicaba/SP
“Ser professora, além de ser uma missão, é
um dom. Lecionei por 26 anos e agradeço a
Deus, por me ter dado essa oportunidade O
termo que uso para definir minha profissão é
‘gratificante’. Com isto, não quero dizer que ser
professora foi ou é um ‘mar de rosas’, porém,
ouso dizer que, em minha carreira de professora, tive mais coisas boas do que desamores.
Até hoje, quando sou reconhecida por um
ex-aluno, fico emocionada. Carrego em mim
este dom que Deus me deu, pois saí da sala
de aula e continuo a ensinar, ministrando catequese em duas paróquias: Catedral e Igreja
dos Frades”.
Prof. Conceição Balestiero Crestana (69
anos); professora aposentada de Português, em Piracicaba/SP
“Professora por 47 anos, posso dizer que
esta profissão, além de ser a realização de
uma vocação, também me trouxe muita satisfação pessoal, ao perceber, no decorrer de
meu trabalho, o reconhecimento, interesse e
evolução dos alunos na aprendizagem e desenvolvimento de atitudes comportamentais
positivas. Não medi esforços para vencer os
obstáculos e dificuldades encontradas que,
como todos sabem, são muitas na educação.
Tudo isso me fez ter muita satisfação com meu
trabalho e com a vida”.
Prof. Roseli Gerber Hornink (64 anos), professora aposentada de Português, em Piracicaba/SP
“Atuei por 28 anos em escola pública, em São
Paulo e Piracicaba. Estimulei muito a leitura, o
que ajudou muito o meu trabalho. Em 1992,
passei a trabalhar num Centro Estadual de Educação Supletiva, me realizou muito como profissional e, principalmente, como ser humano.
Participei do processo de aprendizagem com
pessoas que não tiveram oportunidade de estudar ou, por algum motivo, precisaram parar.
Pude, além de transmitir conteúdo, trocar experiências de vida, estimular, orientar, perceber o
sentido e necessidade real de educação para
o ser humano. Valeu a pena! Aliás, ‘Tudo vale
a pena, quando a alma não é pequena’, como
disse Fernando Pessoa”.

Pe. Sebastião Luiz de Souza

Animador Diocesano da Pastoral do Dízimo

No artigo do mês anterior desenvolvemos o argumento de que
“nós, católicos, seguimos a teologia da gratuidade”: se temos algo
foi porque Deus nos deu pela sua
bondade infinita, pois Deus ama a
todos igualmente e faz chover sobre bons e maus. Assim, quando
partilhamos o nosso dízimo, não
estamos cumprindo uma obrigação, muito menos negociando
com Deus, pelo contrário, estamos fazendo um ato de gratidão e
de amor a Deus. Não condiciono
o ato de ser dizimista por uma ou
outa coisa! Eu o faço porque amo a
Deus e a minha Igreja.
Importante reafirmar que se faz
necessário eliminarmos toda e
qualquer ideia da “teologia da prosperidade”, na qual alguns oferecem
para receberem mais. Se alimentamos este tipo de mentalidade, estamos nos desviando da essência
do dízimo. Não nos esqueçamos
de que o dízimo é um ato de fé, gratidão e amor a Deus e à sua Igreja.
O Dízimo e as coletas são as duas
formas mais significativas e fundamentais para a manutenção da vida
eclesial das comunidades. O dízimo,
além de manifestação do sentimento religioso, é expressão de gratidão
a Deus pelos dons recebidos, de solidariedade para com os pobres, de
colaboração com a ação evangelizadora da Igreja e de sobriedade no
uso dos bens da criação. É diferente
da oferta realizada nas celebrações.
A coleta tem sentido litúrgico de
participação nas oferendas do altar. Isto vale também para as coletas especiais, determinadas pela

CNBB, pela Santa Sé e para coletas
emergenciais, em favor de pessoas necessitadas. As ofertas feitas
nas coletas são de caráter espontâneo e esporádico, enquanto que
o Dízimo é de caráter regular. Daí a
importância de ser uma contribuição sistemática.
Em todas as comunidades existem, ainda, aqueles que insistem
com a ideia de que fazem a doação
nas ofertas, porque não querem se
identificar. Se a pessoa não quer se
identificar, com a exigência de ficar
no anonimato, isto é doação, não é
dízimo. É preciso saber diferenciar
uma coisa da outra. Para ser dízimo
tem que ter habitualidade, é necessária a estabilidade. Quando eu
assumo este compromisso,“estou
dizendo que a comunidade pode
contar comigo”.
Em princípio, o dízimo deve ser
oferecido cada vez que se recebe
algo: o salário, uma doação ou o
resultado de uma venda importante. De modo geral e prático,
podemos dizer que a oferta do dízimo deve ser mensal. Assim como
você recebe seu salário todo mês,
também, mensalmente, deveria fazer sua oferta do dízimo. Por isso,
é necessário educar-se para fazer,
mensalmente, a oferta do dízimo.
Se o cristão católico, que recebe
mensalmente o seu salário, não se
educar para o dízimo mensal, ele
irá dar, uma ou outra vez, aquilo
que vai sobrar. E isto não é dízimo,
mesmo que fosse uma grande
quantia. Se ele desse mensalmente apenas 1%, mas com alegria e
consciência, seria melhor.
Sendo uma contribuição regular e periódica, proporcional ao
ganho de cada dizimista, o dízimo
deve ser entregue na comunidade, com a mesma regularidade
com que acontece o recebimento
de seus ganhos. A contribuição
mensal de cada dizimista favorece
também a organização da Pastoral do Dízimo na comunidade, na
paróquia e na diocese. Sabendo
quanto arrecada mensalmente de
dízimo, a Igreja pode fazer seus
orçamentos, previsões e, também,
prestar contas regulares ao povo.

Transporte de Passageiros e Turismo

Contato:
(19) 3425.0030 | 3425.0409
www.viacaostenico.com.br
viacaostenico@uol.com.br
Rua Santa Olímpia, 239 | Bairro Santa Olímpia
Piracicaba-SP

Piracicaba - Av. Dr. Paulo de Moraes, 2275 – Paulista
e-mail: astemaq@astemaqrefrigeracao.com.br
Americana - Av. Cillos, 1212 - fone: 19 3405.2777
Rio Claro - Rua 6, 1830 - fone: 19 3523.3603
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Diocese encerra Ano
Jubilar em Aparecida
A

pós a grande festa
de encerramento do
Jubileu de Brilhante,
ocorrida no início de setembro, no Engenho Central, em
Piracicaba,
representando
a Igreja Diocesana, muitos
devotos foram até a casa da
“Mãe” Aparecida, agradecer
as muitas graças recebidas,
por meio de sua intercessão, durante o Ano Jubilar.
A 35ª Romaria Diocesana ao
Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição
Aparecida ocorreu em 29 de
setembro e reuniu aproximadamente 3 mil peregrinos
diocesanos.
Com o tema “Romaria do
Jubileu de Brilhante da Diocese de Piracicaba” e o lema
“Eis aqui a serva do Senhor!
Faça-se em mim segundo a
tua palavra” (Lc 1,38), os diocesanos celebraram, no entorno do Altar do Senhor da
Basílica, todo bem que ocorreu na Igreja Diocesana, no
período do Ano Jubilar dos
75 anos de criação e instalação, iniciado em setembro do
ano passado.
Na Basílica, os devotos

PASCOM DIOCESANA - LUCIANA FERNANDA CISCATO

diocesanos participaram da
missa das 8h. A celebração
foi presidida pelo arcebispo
de Aparecida, Dom Orlando Brandes e concelebrada
pelo bispo diocesano, Dom
Fernando Mason, 18 padres
diocesanos e religiosos, contando com a participação de
5 diáconos permanentes e

Com o tema
“Romaria do Jubileu de
Brilhante da Diocese
de Piracicaba” e o lema
“Eis aqui a serva
do Senhor!
32 seminaristas diocesanos,
além dos demais padres que
visitavam o Santuário. A celebração eucarística também
foi transmitida pela TV Aparecida, pelo site a12.com e
redes sociais oficiais.
Após a Santa Missa, os
peregrinos da Diocese junto
com o bispo e padres diocesanos fizeram uma caminhada de aproximadamente dois
quilômetros até o Cruzeiro de
Aparecida. No percurso celebrou-se a Via-Sacra.

Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida, preside missa no Santuário
Nacional, e Dom Fernando, concelebra com os demais bispos e padres

Romeiros da Diocese de Piracicaba

Outubro: Mês da Padroeira do Brasil
A devoção a Nossa Senhora Aparecida está expressa na Diocese de Piracicaba com quatro paróquias que são
dedicadas à padroeira do Brasil. Elas
estão localizadas em Piracicaba, Rio

Claro, Rio das Pedras e Santa Bárbara
D’Oeste. Além das paróquias, há 25
capelas construídas nos 15 municípios da região dedicadas à padroeira
do Brasil. No sábado, 12 de outubro,
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dia da Festa de Nossa Senhora Aparecida, em todas as paróquias da diocese, haverá celebrações especiais
para homenagear a Padroeira do
Brasil, especialmente naquelas cujo

território paroquial é dedicado a ela.
Procure sua paróquia e participe
das celebrações em homenagem
àquela que intercede por nós, junto
a seu filho, Jesus Cristo.
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Padre missionário da comunidade trentina de Piracicaba

Padre Emerson Correr

N

este mês missionário temos a grata satisfação de
apresentar a você leitor
do jornal diocesano “Em Foco”,
Padre Emerson Correr:
Padre Emerson, muito bom
tê-lo conosco neste mês de
Outubro. Fale para nós um
pouco de sua história. Quem é
Padre Emerson?
Nasci em Santa Olímpia, Piracicaba/SP, em um dos principais
núcleos de imigração tirolesa
no Brasil, conhecido atualmente
como a Colônia Tirolesa de Piracicaba. Após frequentar o ensino
fundamental, no mesmo bairro,
ingressei no Seminário Propedêutico, em Ribeirão Preto/SP,
na Congregação dos Sagrados
Estigmas de Nosso Senhor Jesus
Cristo (Estigmatinos). Fiz os votos
perpétuos na Congregação, no
dia 22 de janeiro de 1997, e fui
ordenado sacerdote em 14 de
dezembro de 1997.

A sua comunidade de origem tem muitas vocações?
Santa Olímpia e Santana destacam-se como comunidades
geradoras de grandes frutos vocacionais: Capuchinhos - um bispo
e quatro sacerdotes, Estigmatinos
– um bispo, dez padres e um irmão,
Salesianos - um irmão, Irmãs Madre
Cabrini - quatro irmãs, Franciscanas
- três irmãs, Marcelinas - duas irmãs
e São José - 16 irmãs.
Qual a realidade pastoral
que você está?
Sou pároco da Paróquia Maria
Estrela da Evangelização, que é
composta pelas comunidades: Imaculada Conceição (Sta. Olímpia),
Santa Ana (Sant’Ana), Brieda e Belém (pequenas comunidades próximas à Usina Raizen), pertencentes
ao município de Piracicaba, e pelas
comunidades pertencentes ao município de Charqueada: Sta. Luzia,
Mãe Rainha e Área Verde (Bairro
Santa Luzia), Sto. Antônio (Recreio).
Pe. Emerson, sua família o
apoiou quando decidiu ir para
o seminário?
Sim. A vida de fé em comunidade vivida por minha família e o rico
testemunho de vida de tantas pessoas, que abraçaram a vocação
no seguimento de Jesus Cristo,
foram os pilares que sustentaram
toda a minha caminhada e discernimento vocacional.

Por que escolheu a Congregação dos Sagrados Estigmas
de nosso Senhor Jesus Cristo
(Estigmatinos)?
É particular. A espiritualidade
partilhada pelos padres estigmatinos, mais presentes na vida da
comunidade em Santa Olímpia,
foi importante na decisão em ingressar para os Estigmatinos.
Qual o carisma de sua Congregação Religiosa?
Como Estigmatino, nosso carisma nos convida a sermos “Missionários Apostólicos”. Este é o nosso
jeito de ser que encanta. Hoje, com
o apelo da Igreja a viver “A Nova
Evangelização”, torna-se ainda
mais vivo este “ser estigmatino”. A
inspiração consiste nisto: “O Filho
de Deus ‘saiu’ da sua condição
divina e veio ao nosso encontro. A
Igreja está dentro desse movimento e, portanto, cada cristão é chamado a ir ao encontro do outro,
a dialogar com aqueles que não
pensam como nós, com aqueles
que têm outra fé ou que não têm
fé” (Papa Francisco).
O senhor foi promotor vocacional da congregação. Qual
sua mensagem ao jovem que
estiver lendo esta entrevista?
Nas Sagradas Escrituras, a vocação é compreendida como
escolha em favor do povo, feita a
homens e mulheres em toda sua

verdade, seus medos, sua generosidade e sua liberdade de resistência ou acolhimento.
Vocação é sempre uma opção
fundamental, consciente e livre. É o
modo pessoal de seguir Cristo, na
Igreja. É uma maneira especial de
viver o amor. Deus chama todos a
uma realização pessoal, mas os caminhos são diferentes.
O seguimento de Jesus é um
caminho “de encontros e reencontros”, que deve ser celebrado na
pessoa e no estilo de Jesus. Convém, também, que na trajetória de
seus seguidores, celebre-se a festa
da vida, do encontro da pessoa humana com a sua dignidade. Jesus
nos anuncia uma notícia: Deus
sempre está a nossa procura e a
nossa espera.
Quais os carismas necessários que um missionário precisa ter?
Não há segredo. Não adianta
gastar tanto tempo com coisas secundárias ou supérfluas. É necessário concentrar-se na realidade
fundamental que é o encontro com
Cristo, com a sua misericórdia, com
o seu amor e amar os irmãos como
Ele nos amou. A partir deste fundamento, transmitir ao outro aquilo
que foi meditado, contemplado e
sentido. O testemunho é também
algo imprescindível. “Aquilo de que
precisamos, especialmente nestes
tempos, são testemunhos credí-

veis que com a vida e com a palavra
tornam visível o Evangelho, despertam a atração por Jesus Cristo, pela
beleza de Deus”.
São Gaspar Bertoni, fundador dos Estigmatinos, teve
uma vida dedicada à vocação
sacerdotal. Qual mensagem
de seu fundador poderia ser
partilhada com nossos leitores, neste mês missionário?
São Gaspar Bertoni tem um
“coração profundamente missionário” que bebeu da fonte das
Sagradas Escrituras. Assim dizia:
“Quem se fundamenta nas Sagradas Escrituras, mesmo que seja
muito fraco, será imutável e muito
forte”. Em São Gaspar Bertoni, a
palavra de Deus é o referencial e
o fio condutor de toda ação. Ela é,
para ele, o eixo direcional, o critério orientador, o centro propulsor
de sua existência. Do confronto
com a palavra de Deus nasce o
homem adulto, modelado em
Cristo, sólido nas suas opções,
firme na fé, não mais o menino
embalado aqui e ali pelas ondas
da moda, dos sentimentos e das
emoções (cf. Ef 4, 14-16).
São Gaspar foi um estudioso
atento da Palavra de Deus e um
anunciador fiel, ou seja, com a
mesma paixão que ouve atentamente a Palavra de Deus, anunciou-a como missionário do povo,
do clero e da juventude.

