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EMFOCO

EDITORIAL

Os tempos difíceis são 
os mais oportunos

No contexto de uma 
pandemia que ameaça a 

vida humana e a economia 
mundial, relançamos hoje o 

ensino da #EvangeliumVitae 
para transmitir às gerações 
futuras a cultura da vida: a 

atitude da solidariedade, do 
cuidado, da acolhida”. 

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

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

REFLEXÕES SOBRE A ESPIRITUALIDADE

A espiritualidade de Maria (III): a 
arte mariana de uma espera ativa

(Twitter 25.03.2020)

O Evangelho de São João testemu-
nha que, «junto à Cruz de Jesus», 
Maria, sua Mãe, estava «em pé» (cf. 

Jo 19,25). Essa anotação do Quarto Evange-
lho, lida com profundidade, não pode deixar 
de causar em nós  uma certa perplexidade. 
Como, diante da morte do filho, essa Mãe 
permanece em pé, quando, mesmo o cur-
so da natureza se inverte, visto que o mais 
natural é que os filhos entreguem a Deus os 
pais, com resistência, comoção e dor? Essa 
passagem é, na verdade, um testemunho da 
fortaleza – enquanto virtude teologal – da-
quela pessoa  cheia de graça (cf. Lc 1, 28). 

De onde vem essa fortaleza da Mãe que 
permanece «em pé» junto à cruz do Filho? 
É claro que vem de Deus. Todavia, em Ma-
ria, esse dom de Deus tem uma pedagogia 
que também nós – entrando na Escola de 
Maria, Mãe e Mestra – podemos aprender 
essa fortaleza que pode nos manter «em 
pé», em tempos de dificuldades.

A coragem de Maria é resultado do traba-
lho que ela fez em seu coração. O coração 
de Maria é exercitado através da oração e da 
reflexão: «Maria, contudo, conservava cui-
dadosamente todos esses acontecimentos 
e os meditava em seu coração» (Lc 2,19). 
Não é que Maria, simplesmente, deixava 
tudo ficar em seu coração. Ela, na verdade, 
conservava duas coisas: os fatos relaciona-
dos à vida de seu filho Jesus e os aconte-
cimentos que ela ainda precisava entender. 
Assim, a Mãe do Filho de Deus ia deixando 
os fatos acontecerem e, nesse processo, 
vendo a ação e resposta de Deus se darem 
pouco a pouco, através dos acontecimen-
tos da própria vida, em que um evento ia se 
esclarecendo através de outro. Isto lhe foi 
permitindo ver que Deus sempre acompa-
nha o seu povo, é providente e sempre lhe 
dá uma resposta, mesmo aos acontecimen-
tos que ainda não conseguimos entender. 

Essa maneira de olhar a vida e de ruminar 
seus acontecimentos encheu o Coração de 
Maria de uma esperança firme, porque ela 
constatou que Deus sempre olhou com um 
«olhar atento e amoroso» para seu povo (cf. 
Lc 1,48). Dessa forma, por manter vivo no 
coração aquilo que Deus já realizou na sua 

C omo todos percebemos, o COVID-19 mudou 
um pouco nossa rotina. Talvez tivéssemos pla-
nos prontos para a Semana Santa. Hoje, por 
exemplo, celebraríamos a Paixão do Senhor, 

com a benção e procissão dos Ramos. A “Semana Maior” 
sem a participação massiva do povo, as belas procissões, 
a grande festa da instituição da Eucaristia na “Ceia do Se-
nhor”, sem ninguém para lavar os pés ou sem a comuni-
dade para celebrarmos a comunhão, deram espaço ao si-
lêncio. Como adorar Cristo em Sua paixão, na Sexta-Feira 
da Paixão? Nesta época, estaríamos assistindo às encena-
ções da Paixão de Cristo, fruto de tantos ensaios de dife-
rentes grupos. Mas, tudo parou!! É preciso aprender algo 
com tudo isto. 

A Vigília das Vigílias, na proclamação da Páscoa do Se-
nhor, no Sábado Santo, o dia da Páscoa, a Ressurreição 
do Senhor, o centro da fé cristã, o ápice do ano litúrgico, 
sem povo. Mas o Senhor está conosco! Nos dias que su-
cederam à Ressurreicão, estavam todos com medo, fe-
chados. Na estrada de Emaús, Jesus caminhou com dois 
discípulos e, ao final do percurso de 11km, fizeram-Lhe um 
convite: “fica conosco, Senhor”. Ali, na intimidade do lar, 
Cristo manifestou-se ao partir o pão. Os discípulos, fecha-
dos, receberam a notícia: o Senhor ressuscitou! E ali onde 
estavam reunidos todos diziam: “o Senhor ressuscitou ver-
dadeiramente e apareceu a Simão!” (Lc 21,13-35). 

Hoje, em casa, nós recordamos a mesma notícia e nisto 
consiste a nossa esperança. Sabemos e conhecemos, pe-
las Escrituras, que a dor da Paixão, o extremo ato de amor 
na Cruz foi um gesto de redenção, uma entrega na qual foi 
vencido o pecado e a morte e, por isso, precisamos olhar 
os nossos dias, a nossa casa, o atual contexto de toda 
humanidade e perceber que, hoje, estes “tempos difíceis 
são os mais oportunos” (São Gaspar Bertoni). Como Cris-
to venceu, também nós venceremos, como os discípulos 
foram encorajados pela força do Espírito Santo, também 
nós, encorajados, voltaremos, em breve, a desfrutar dos 
sacramentos em nossas comunidades. Por enquanto, é 
necessário este distanciamento e, aceitar este “exílio”, mas 
na certeza de que o Senhor está conosco, em nossa casa. 
Talvez seja hora de recomeçarmos, a partir do maior tesou-
ro que temos em nossas vidas: a nossa família.

Que a paz esteja convosco!

própria história e na história de seu povo, 
Maria foi fortalecendo, cada vez mais, a sua 
fé, uma fé confiante na providência, como 
se dissesse no momento da dificuldade: 
Deus sempre agiu a nosso favor nas dificul-
dades em que vivemos. Por que não conti-
nuará agindo no presente e no futuro? 

Com uma fé confiante, alimentada pela 
memória da ação de Deus, Maria estava 
«em pé» aos pés da Cruz, esperando o que 
Deus haveria de fazer com aquilo tudo que 
o mundo fizera com seu filho amado. Por 
isso, podemos dizer que Nossa Senhora, 
aos pés da Cruz, foi a primeira a “crer” na 
Ressurreição. Embora não soubesse exata-
mente como as coisas aconteceriam, sabia 
que a Cruz não seria o ponto final da vida 
de seu filho. Deus haveria de realizar algo 
maravilhoso com aquela tragédia huma-
na e, de fato, três dias depois pôde viver a 
alegria da Ressurreição. Assim, em tempos 
difíceis como os nossos, em tempos de 
coronavirus, somos chamados a aprender 
com Maria a arte de estar aos pés da Cruz 
«em pé», sustentados pela fé confiante e 
à espera da resposta de um Deus que não 
é indiferente ao que vivemos, mas que, do 
alto, está a nos guardar com olhar atento 
e amoroso que Maria conseguiu perceber.    
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MÍDIAS DIGITAIS

Orientações às paróquias sobre 
Missas e conteúdos a serem 
divulgados, através das mídias
Segundo o Decreto Dio-

cesano divulgado no 
último dia 17/03/2020, 

pelo bispo diocesano Dom Fer-
nando Mason e pelo Mons. Ja-
mil Abib Nassif, no §2, confor-
me o Direito Canônico, estão 
suspensas todas as atividades 
paroquiais com aglomerações 
de pessoas, e se orienta a trans-
mitir, na medida do possível, as 
Santas Missas paroquiais, atra-
vés das redes sociais, rádio e 
TV. As Igrejas estarão abertas 
para oração pessoal, mas toda 
vida comunitária se dará, prin-
cipalmente, através de trans-
missões ao vivo ou conteúdo 
de evangelização, comparti-
lhados na rede.

Durante este período que 
estamos impossibilitados de 
celebrarmos juntos à Eucaris-
tia, por orientações do minis-
tério da saúde, diminuindo as 
chances de proliferação do 
COVID-19 (coronavírus), nos-
sa ação se vê diante de uma 
necessária presença, através 
das mídias, e uma ação evan-
gelizadora, através do uso 
dos vários meios de comuni-
cação ao alcance de todos.

Somos conscientes de 
que a Celebração Eucarística, 
transmitida pelos meios de 
comunicação, não substitui 
a celebração presencial na 
Igreja com a comunidade. Mas 
estamos num período atípico, 
no qual o único acesso à Litur-
gia Eucarística Sacramental 
se dará através das mídias. 
Como aprendemos com o Ca-
tecismo da Igreja Católica e 
sendo mandamento da Igreja 

e da lei de Deus, guardar do-
mingos e dias de festas é uma 
obrigação de todo cristão ca-
tólico, mas neste período fi-
cam dispensados do preceito, 
segundo o decreto diocesa-
no. Necessariamente, precisa-
mos nos manter em sintonia 
com a liturgia da Igreja e, por 
isso, é oportuna a presença e 
o bom uso dos meios de co-
municação.

Um sacerdote norte-ameri-
cano, Stephen Pullis, escreveu 
recentemente uma publicação, 
na qual orienta três formas pe-
las quais se pode santificar e 
guardar o domingo, Dia do Se-
nhor: a primeira é assistir a uma 
transmissão de missa ao vivo, 
unir-se à liturgia que está sendo 
transmitida e evitar quaisquer 
distrações, de modo a fazer 
do espaço onde está acom-
panhando a Santa Missa uma 
Igreja, porque nossa família é 
Igreja doméstica e estamos 
num momento oportuno para 
fortalecer esta identidade; a 
segunda, fazer a comunhão es-
piritual diariamente, invocando 
a graça de Deus e unindo-se 
a Cristo espiritualmente; e, por 
último, nos propõe a leitura da 
liturgia dominical em família, ou 
amigos que habitam na mesma 
casa ou república, no caso dos 
estudantes. Assim, se mantém 
em comunhão com a Igreja, 
através do Pão da Palavra, mo-
tivando a partilha daquilo que 
mais lhes falou a liturgia.

Estamos conscientes de 
que, embora essas práticas nos 
ajudem nesse período, nada 
tem maior valor que a partici-

pação presencial e completa 
da Santa Missa aos domingos. 
É momento oportuno de nos 
solidarizarmos com tantos que 
passam semanas sem rece-
berem a Sagrada Eucaristia, 
pensando que este isolamento 
social é uma medida extraordi-
nária para servir o bem comum, 
como recorda ainda o padre 
Stephen. Mas, que seja um pe-
ríodo de renovada consciência 
do valor que a Eucaristia tem 
em nossas vidas e  um compro-
misso renovado de santificar o 
domingo, Dia do Senhor.

Seguem algumas orienta-
ções aos membros da Pastoral 
da Comunicação (Pascom) e 
demais comunicadores das pa-
róquias de nossa diocese:

- Neste tempo somos con-
vocados a nos fazer presentes 
nas mídias sociais. Por isso, é 
bom saber usá-la a nosso favor, 
para mantermos a proximidade 
com a comunidade, usando to-
dos os meios disponíveis.

- Transmitam as missas e 
demais orações devocionais 
celebradas na paróquia (ao 
vivo), mesmo sem a participa-
ção do povo. Acreditamos que 
é oportuno usarmos os meios 
disponíveis de comunicação 
para alimentar a religiosidade; a 
realização destas transmissões 
paroquiais serão úteis para 
aproximar as pessoas .

- Aos agentes da Pascom: 
estejam atentos às orientações 
de seus párocos. A casa é lu-
gar privilegiado de encontro e 
celebração, agora único lugar 
de proteção contra o vírus. Por 
isso, valorizem, em suas trans-

missões, estes momentos de 
oração em família, em casa, 
motivando as famílias a com-
partilharem fotos, quando esti-
verem unidos para oração.

- Párocos: produzam pe-
quenos vídeos ou áudios, com 
mensagens e direcionamen-
tos espirituais e pascais. Criem 
conteúdos para as páginas da 
paróquia, com catequese (para 
crianças e jovens), espirituali-
dade, imagens que recordem a 
vida da paróquia. Para isto é im-
portante a criação de uma pá-
gina no Facebook, Instagram 
e Youtube, com identidade 
da sua paróquia, permitindo o 
acesso às informações locais.

- Membros da Pascom ou 
equipe delegada pelo pároco, 
rezem o terço na intenção de 
todo povo de Deus, principal-
mente as vítimas do COVID-19 
e para o combate do mesmo.

- Onde não há Pascom, é o 
momento oportuno de se insti-
tuir uma equipe paroquial para 
a comunicação, pessoas que 

possam contribuir neste mo-
mento difícil da vida de nossas 
comunidades paroquiais e de 
toda a diocese. Crie uma equi-
pe que auxilie na missão comu-
nicacional de sua paróquia.

- A ideia é promover a trans-
missão pelas mídias disponí-
veis toda a vida litúrgica da 
paróquia. Desta forma nos 
manteremos unidos na mes-
ma causa: evangelizar, através 
dos meios de comunicação, 
e construirmos juntos o Reino 
de Deus.

Aproveitem as oportunida-
des que temos, agora, para se 
manterem unidos a sua pa-
róquia, através dos Meios de 
Comunicação Social. Desejo a 
todos um renovado ardor mis-
sionário, através da comunica-
ção, e que nossas preces pela 
saúde e vida de todo o povo de 
Deus sejam atendidas. 

Fraternalmente, seu irmão 
em Cristo, padre Anselmo 
Cardoso Martiniano.
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MEIOS DE COMUNICAÇÃO

Participe da Eucaristia pelos 
meios de comunicação social
Neste período crítico da 

pandemia causada pelo 
novo coronavirus (CO-

VID-19), em que estão suspensas 
as missas e demais sacramentos 
em nossa diocese, com a partici-

pação do povo de Deus, muitos 
padres nas paróquias vão realizar 
a celebrações que serão transmi-
tidas, ao vivo, pela internet, utili-
zando as diversas redes socais 
(Facebook, YouTube, etc). 

A Igreja Católica possui tam-
bém vários canais abertos de te-
levisão, nos quais acontece, dia-
riamente, a celebração da Santa 
Missa, em diversos horários.

 Enquanto estão suspensas 

as missas públicas em nossas 
igrejas, sejamos Igreja em nos-
sas casas e juntos, em família, 
participemos das celebrações 
pelos meios de comunicação. 
Assim, com fé e amor em Nosso 

Senhor Jesus Cristo, presente 
na Eucaristia (mesmo virtual-
mente), sabemos que Ele está 
sempre entre nós! 

Confira os horários da Santa 
Missa nas TVs Católicas:

NATALÍCIO
04 - 1940 - Dom Irineu Danelon, SDB
08 - 1966 - Pe. Paulo Roberto Saraiva de Brito
14 - 1968 - Pe. Newton José Furtado Pereira, PODP
19 - 1962 - Frei Adalto Antônio, OFMCap

20 - 1974 - Pe. Marcelo Sales
24 - 1982 - Pe. Jorge Luiz Cardoso Pinheiro, CMF
27 - 1938 - Frei José Sales Ramos, OFMCap

ORDENAÇÃO
03 - 1971 - Presb - Dom Fernando Mason
07 - 2002 - Diácono Natalino de Jesus Chirelli
14 - 2012 -  Frei Maurício José da Silva dos Anjos, OFMCap
19 - 2009 - Pe. Carlos José Coltri

Aniversariantes ABRIL
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SAÚDE PÚBLICA

Previna-se contra o Coronavírus!
Ajude a combater o vírus e fique em casa

O coronavírus é uma família 
de vírus que causa infec-
ções respiratórias. O novo 

coronavírus, também chamado de 
(COVID-19) foi descoberto no final 
do ano passado, após casos regis-
trados na China. Esta nova variação 
do vírus é altamente contagiosa e a 
forma mais comum é pelo ar. Pesso-
as contaminadas podem espalhar 

a doença para dezenas, centenas 
e, consequentemente, milhares de 
pessoas. A contaminação ocorre 
por gotículas respiratórias ou con-
tato físico. Por isso, uma pessoa 
contaminada precisa, urgentemen-
te, ser isolada.

Os sinais e sintomas do corona-
vírus são principalmente respirató-
rios, semelhantes a um resfriado. 

Podem, também, causar infecção 
como as pneumonias. Os princi-
pais sintomas conhecidos até o 
momento são: febre, tosse e difi-
culdade para respirar.

Para evitar a disseminação do co-
ronavírus, as autoridades governa-
mentais em nível federal, estadual e 
municipal e, também, a Igreja toma-
ram medidas drásticas, mas nenhu-

ma delas terá eficácia se a popula-
ção não colaborar.

Muitas são as ações que cada um 
pode fazer, mas a principal delas é 
ficar dentro de casa. Somente saia à 
rua se for estritamente necessário.

Para prevenir o novo coronavírus, 
o Ministério da Saúde orienta para 
alguns cuidados básicos. Entre as 
medidas estão:

Lave as mãos com 
água e sabão ou 

use álcool em gel.

Cubra o nariz e 
boca ao espirrar 

ou tossir.

Mantenha os 
ambientes limpos 
e bem ventilados.

Não compartilhe 
objetos pessoais.

Ficar em casa, quando estiver 
doente e quando não tiver 

necessidade de se descolocar. 
Somente vá às ruas quando for 

realmente necessário.

Evite 
aglomerações.



Abril de 2020DIOCESE DE PIRACICABA
EMFOCO06

CORONAVIRUS

Dom Fernando decreta suspensão de 
Missas, Semana Santa e Sacramentos

O decreto é 
por tempo 

indeterminado e 
atende orientações 

das autoridades 
públicas 

governamentais

V isando conter a disse-
minação da pandemia 
do novo coronavírus 

(COVID-19), o bispo dioce-
sano Dom Fernando Mason 
(OFMConv) promulgou, no úl-
timo dia 17 de março, decreto 
com medidas de precaução 
que atende as orientações 
das autoridades públicas go-
vernamentais, quanto à pre-
venção em relação à difusão 
pandêmica do COVID-19, em 
espírito de responsabilidade 
e cooperação.

A Diocese de Piracicaba, 
assim como as demais Arqui-
dioceses do Brasil, tomou me-
didas consideradas drásticas, 
com objetivo de preservar o 
valor da vida humana.

Composto por 16 normas, 
o decreto suspendeu a rea-
lização de Santas Missas e 
Celebração da Palavra, a cele-
brações da Semana Santa, Sa-
cramentos, encontros, festas 
e demais atividades de todas 
as 69 paróquias do território 
diocesano, composto por 15 
municípios.

Leia, a seguir, a íntegra do 
decreto do bispo diocesano 
Dom Fernando Mason:

A RESPEITO DE MEDIDAS DE PRECAUÇÃO DIANTE 
DA PANDEMIA DO COVID-19 (CORONAVÍRUS)

Aos que este Nosso Decreto virem, 
saudação, paz e bênção no Senhor!

Fazemos saber que, considerando a 
situação mundial e nacional de emer-
gência sanitária, bem como as recentes 
intervenções das autoridades públicas 
quanto às medidas preventivas em rela-
ção à difusão pandêmica do COVID-19 
(Coronavírus), em espírito de responsa-
bilidade e cooperação, a Diocese de Pi-
racicaba apresenta as seguintes orien-
tações e normas:

1. Quanto à prevenção em geral, 
sigam-se as orientações dos peritos da 
área da saúde e infectologia.

2. Conforme prevê o cânon 87 § 
1, a partir de segunda-feira dia 23 de 
março, e até segunda ordem, fica sus-
pensa, em todo o território diocesano, 
a realização pública das Santas Mis-
sas e Celebrações da Palavra diárias 
e dominicais, permanecendo os fiéis 
desobrigados a cumprirem o precei-
to dominical. No entanto, conforme o 
cânon 904 do Código de Direito Canô-
nico, exortamos todos os sacerdotes 
a celebrarem cotidianamente, em for-
ma privada, a Santa Missa em favor do 
Povo de Deus. Os fiéis acompanhem as 
Santas Missas transmitidas pela TV, in-
ternet e rádio. Nossas igrejas permane-
çam diariamente abertas, limpas e bem 
ventiladas.

3. Semana Santa e Tríduo Pascal. 
Ficam suspensas também todas as ce-
lebrações da Semana Santa, incluindo a 
bênção e procissão de ramos, o solene 
tríduo pascal e as demais celebrações 
da piedade popular, tais como as vias-
-sacras e procissões. Os fiéis poderão 
acompanhar estas celebrações pelas 
redes católicas de rádio e TV e pelos 
demais Meios de Comunicação Social.

4. A Missa dos Santos Óleos será 
celebrada na Sé Catedral Santo Antô-
nio, na data e horário previstos, mas 
sem a participação dos fiéis. A missa 
será presidida pelo Sr. Bispo Diocesa-
no e concelebrada pelos sacerdotes do 
clero diocesano e religioso, com a parti-
cipação exclusiva dos diáconos e semi-
naristas. Os fiéis poderão acompanhar 
esta Santa Missa pelos Meios de Comu-
nicação Social. A entrega dos santos 
óleos às paróquias se dará unicamente 
na Chancelaria da Cúria Diocesana nos 
dias seguintes à Pascoa da Ressurrei-
ção do Senhor.

5. Desde já, fica suspenso o “Mu-
tirão de Confissões”. Os padres, to-
mando medidas preventivas oportunas, 
atendam a confissão individual dos fiéis 
que lhes procurarem. Em casos extre-
mos, se poderá administrar a absolvição 
geral, conforme o cânon 961 § 1 do Có-
digo de Direito Canônico.
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Dom Fernando decreta suspensão de 
Missas, Semana Santa e Sacramentos

A RESPEITO DE MEDIDAS DE PRECAUÇÃO DIANTE 
DA PANDEMIA DO COVID-19 (CORONAVÍRUS)

3. Semana Santa e Tríduo Pascal. 
Ficam suspensas também todas as ce-
lebrações da Semana Santa, incluindo a 
bênção e procissão de ramos, o solene 
tríduo pascal e as demais celebrações 
da piedade popular, tais como as vias-
-sacras e procissões. Os fiéis poderão 
acompanhar estas celebrações pelas 
redes católicas de rádio e TV e pelos 
demais Meios de Comunicação Social.

4. A Missa dos Santos Óleos será 
celebrada na Sé Catedral Santo Antô-
nio, na data e horário previstos, mas 
sem a participação dos fiéis. A missa 
será presidida pelo Sr. Bispo Diocesa-
no e concelebrada pelos sacerdotes do 
clero diocesano e religioso, com a parti-
cipação exclusiva dos diáconos e semi-
naristas. Os fiéis poderão acompanhar 
esta Santa Missa pelos Meios de Comu-
nicação Social. A entrega dos santos 
óleos às paróquias se dará unicamente 
na Chancelaria da Cúria Diocesana nos 
dias seguintes à Pascoa da Ressurrei-
ção do Senhor.

5. Desde já, fica suspenso o “Mu-
tirão de Confissões”. Os padres, to-
mando medidas preventivas oportunas, 
atendam a confissão individual dos fiéis 
que lhes procurarem. Em casos extre-
mos, se poderá administrar a absolvição 
geral, conforme o cânon 961 § 1 do Có-
digo de Direito Canônico.

6. Sejam suspensas e oportuna-
mente remarcadas as celebrações de 
Batizados, Primeiras Eucaristias e 
Crismas. Não se deixe de realizar os 
batizados de emergência, conforme os 
cânones 865 § 2 e 867 § 2 do Código de 
Direito Canônico.

7. Os Párocos e Administradores Pa-
roquiais dialoguem com os noivos sobre 
a possibilidade de transferir, sem grave 
prejuízo, as celebrações públicas de ma-
trimônio, sendo cada caso tratado sin-
gularmente e com consenso das partes.

8. Os velórios sejam realizados con-
forme as orientações da vigilância sani-
tária dos municípios. Aconselha-se que 
o rito das exéquias seja realizado sem 
aglomeração de pessoas.

9. Fica suspensa a administração ha-
bitual Comunhão às pessoas idosas e 
enfermas nas residências particulares, 
casas de repouso e nos hospitais. Os 
sacerdotes, no entanto, atendam even-
tuais pedidos de confissão, unção dos 
enfermos e o santo viático de doentes.

10. Sejam suspensas as visitas e os 
atendimentos pastorais dos agentes da 
Pastoral da Saúde, da Pastoral do Me-
nor e da Pastoral Carcerária nos hos-
pitais, nas residências e nas unidades 
prisionais.

11. Ficam temporariamente suspen-
sos os grupos de oração, terços, re-
tiros espirituais, cursos de formação, 
os encontros catequéticos para crian-
ças, adolescentes, jovens e adultos, a 
visita domiciliar das Capelinhas Mis-
sionárias, as reuniões de pequenas 
comunidades nos quarteirões e as vi-
sitas missionárias. Quanto à cateque-
se, as Paróquias sigam as orientações 
emanadas pelo governo estadual e mu-
nicipal em relação às escolas.

12. Ficam suspensas até segunda 
ordem as aulas da Escola Diaconal 
São Filipe, do “Curso Diocesano de 
Teologia” (Piracicaba e Santa Bárbara 
d´Oeste) e da Escola de Formação de 
Agentes de Pastoral (Capivari, Rio Cla-
ro, Santa Bárbara d´Oeste e São Pedro).

13. A programação prevista para a 
“Jornada Diocesana para o Senhor” 
(missas, terço, confissões, etc.) está can-
celada. A Sé Catedral Santo Antônio, no 
entanto, ficará aberta, das 07h às 19h, para 
que os fiéis possam fazer um momento de 
oração pessoal e adoração ao Santíssimo 
Sacramento, suplicando a misericórdia do 
Senhor sobretudo pelos que enfrentam a 
pandemia do Coronavírus.

14. As reuniões e os eventos pas-
torais programados em nível diocesano, 
regional e paroquial que acarretam a aglo-

meração de pessoas, por prudência, sejam 
cancelados e oportunamente remarcados.

15. Ficam suspensas as festas, pro-
moções, confraternizações, almoços e 
jantares beneficentes que aglomeram 
pessoas.

16. A respeito da saúde do nosso 
clero, dos(as) atendentes paroquiais e 
dos(as) funcionários(as) e voluntários da 
Cúria Diocesana, recomendamos que, 
havendo alguma indisposição, permane-
çam em casa, comunicando respectiva-
mente o seu responsável.

Conclamamos a todos para que, “forta-
lecida a Revolução do cuidado, do zelo, da 
preocupação mútua e, portanto, da frater-
nidade” (CF 2020, Texto-Base, p. 09), este-
jam unidos em oração elevando a Deus, 
por intercessão de Santo Antônio, preces 
e súplicas pela saúde pública, pelas auto-
ridades, pelos profissionais de saúde, pe-
las pessoas que mantêm o funcionamen-
to da sociedade para superação da crise 
que atinge a todos indiscriminadamente, 
pelos pobres, pela recuperação das pes-
soas que foram contaminadas e pelo des-
canso eterno dos que morreram.

Dom Fernando Mason, OFMConv
Bispo Diocesano
                                  

Mons. Jamil Nassif Abib
Chanceler do Bispado
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NOTA OFICIAL

CNBB emite mensagem na qual pede observação 
irrestrita às orientações médico-sanitárias

endidos pelas comunidades 
rabínicas (fariseus), expulsos e 
perseguidos.

Foi escrito durante os anos 
80 d.C., quando as comunida-
des perseguidas enfrentavam 
duras críticas dos fariseus que 
acusavam os cristãos de aban-
donarem a Lei judaica para se-
guir as ideias de um subversivo 
que morreu crucificado. Diante 
da desistência de muitos dis-
cípulos que voltavam para as 
sinagogas, as comunidades 
relembraram a prática e os ensi-
namentos de Jesus, e percebe-
ram que Ele era quem verdadei-
ramente cumpria a Lei. Jesus e 
seu estilo de vida são a melhor 
forma de viver e cumprir a Lei 
de Deus (5,17-19).

Essas comunidades enfren-
tavam muitas dificuldades: lei-
tura muito apegada a letra da 
Lei (5,17-48); uma piedade falsa 
(6,1-8); apego ao bem estar e 
ao conforto (6,19-24); profetis-
mo falso (7,15-20); rixas entre 

judeus-cristãos e cristãos não 
judeus (8,5-13); os que falavam 
de paz, mas eram falsos e me-
drosos (10,34-36); brigas pelo 
poder dentro da comunidade 
(10,37-39); os escândalos (18,1-
11); gente que fala de justiça, 
mas faz o contrário - hipocrisia 
(7,21-27); gente que minava 
a unidade da família (19,1-9); 
gente que vivia amedrontada 
com a volta de Cristo (cap. 25) 
e gente desanimada (28,1-10).

Diante de tantas dificulda-
des, as comunidades reuniram 
várias de suas lembranças, 
transmitidas pelos discípulos 
que conviveram com Jesus 
(Mateus foi um deles) e, com o 
auxílio de alguns “mestres da 
Lei”, seguidores de Jesus (Mt 
13,52), escreveram o Evange-
lho segundo Mateus.

Jesus é apresentado no 
Evangelho como o “novo Moi-
sés”. Moisés subiu a montanha, 
recebeu a Lei e deu ao povo 
judeu. Jesus subiu a montanha, 

sentou-se e deu a real interpre-
tação da Lei aos seus discípu-
los e discípulas – o Sermão da 
Montanha (caps. 5–7). É Jesus 
o sentido da Lei e sua Palavra 
não passa e não passará (5,18).

Os judeus amavam a Torah 
(Lei) que chamamos de Penta-
teuco (Gênesis, Êxodo, Levítico, 
Números e Deuteronômio). São 
cinco livros. A melhor forma de 
ler e compreender o Evange-
lho de Mateus é perceber que 
o próprio Jesus (sua pessoa, 
ideias, estilo de vida, ações) é a 
Lei de Deus. Viver como Jesus 
é viver a Lei de Deus.

Para ler com mais facilida-
de e vivenciarmos a Palavra 
do Mestre, também dividimos 
o Evangelho de Mateus em 5 
partes:

1. Prólogo: Narrativas da infân-
cia de Jesus (caps. 1–2)
2. Jesus na Galileia (caps. 4,12–
13,58)
3. Jesus, o Messias (caps. 14–20)

4. Jesus em Jerusalém (caps. 
21–25)
5. Epílogo: Morte e ressurreição 
de Jesus (caps. 26–28).

É importante perceber que 
as comunidades de Mateus 
conheciam a experiência das 
comunidades de Paulo, Marcos 
e Lucas. Essa experiência foi 
fundamental para que elas re-
descobrissem a força de Jesus, 
não se fechando num gueto 
cristão. Compreenderam que o 
exemplo de Jesus formava sua 
verdadeira vocação e descobri-
ram que o Pai escuta os cansa-
dos, pequeninos e miseráveis, 
revelando o seu plano de amor 
(11,25-27).

Por fim, em Mateus vemos 
que é Jesus o Cristo, o novo 
Moisés, a Lei, a Palavra, o 
exemplo, a força, a razão de ser 
e viver, o dinamismo, o Mestre, 
a Paz e o sentido da vida dos 
discípulos e discípulas de to-
dos os tempos. 

CONHECENDO A BÍBLIA

Pe. Demetrius dos Santos Silva  
Biblista e docente do Curso 

Diocesano de Teologia
pe_demetrius@icloud.com

O Evangelho segundo Ma-
teus é o mais judaico dos evan-
gelhos. Ele surgiu num grupo 
de comunidades de discípulos 
que foi expulso da sinagoga e 
teve que se organizar nas ca-
sas de seus membros. Eram 
homens e mulheres que acre-
ditavam que Deus se revelou 
totalmente em Jesus e assim 
liam o Antigo Testamento sob a 
luz de Cristo. Foram incompre-

Para ler o Evangelho de Mateus

WhatsApp - 9 9993.3180

Em decorrência do com-
plexo quadro de pan-
demia da COVID-19 

(coronavírus) no mundo e em 
território brasileiro, a presidên-
cia da Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB) 
emitiu dia 14 de março a 
mensagem: “Tempos de Es-
perança e Solidariedade”. No 

documento, organizado em 7 
parágrafos, a presidência da 
CNBB informa que as indica-
ções práticas de cuidado es-
tão sendo emitidas em cada 
diocese, considerado e res-
peitando a realidade. A men-
sagem recomenda atenção 
e consideração irrestrita às 
orientações dos especialistas 

de saúde e autoridades com-
petentes.

“Os cuidados com higieni-
zação pessoal e do ambiente, 
bem como evitar aglomerações 
são regras que precisam ser se-
guidas por todos, com irrestrita 
atenção e cuidados, a partir da 
própria consciência, regida pelo 
bom sendo e pela fraternidade”, 
diz o texto da mensagem.

A mensagem reconhece que 
algumas restrições mexem com 
o jeito dos católicos conviver 
e celebrar, contudo pede que 
as orientações sanitárias e de 
saúde sejam acolhidas como 
uma contribuição tendo em 

vista o bem de todos. O tempo, 
segundo o documento, é de in-
tensificar a oração, elevando os 
corações ao Deus da vida, no 
acolhimento de sua Palavra e 
por uma vivência de renúncias.

Em tempos de celebração 
da Campanha da Fraternidade 
2020, cujo tema é “Fraternida-
de e vida: dom e compromis-
so” e o lema fala do cuidado, a 
presidência da CNBB pede dis-
ciplina e obediência às orienta-
ções e decisões para o “nosso 
bem”. Conheça a íntegra do 
documento abaixo.

Assinada pelos bispos Dom 
Walmor Oliveira de Azevedo ar-

cebispo de Belo Horizonte (MG) 
e presidente da CNBB; Dom 
Mário Antônio da Silva, bispo 
de Roraima (RR) e 2º vice-pre-
sidente; Dom Jaime Spengler 
arcebispo de Porto Alegre(RS) 
e 1º vice-presidente e Dom 
Joel Portella Amado, bispo au-
xiliar do Rio de Janeiro(RJ) e se-
cretário-geral da CNBB, a nota 
“Tempos de esperança e soli-
dariedade”, está embasada na 
passagem Tudo posso naquele 
me fortalece! (Fp 4,13).  

A nota na íntegra está dispo-
nível no site da diocese www.
diocesedepiracicaba.org.br. 
(Fonte: CNBB)

RUA GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO, Nº 594
CENTRO - PIRACICABA

Entre em contato: 19 3403.6600
www.concede.com.br

A CONCEDE PODE TE AJUDAR!

ESTÁ COM PROBLEMAS
COM O INSS?
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Fonte: kids.cancaonova.com

INICIAÇÃO CRISTÃ

Iniciação à Vida Cristã, a Luz que os leva a Jesus

O Documento 107 “Inicia-
ção à Vida Cristã: Itinerário para 
formar Discípulos Missionários” 
foi aprovado na 55ª Assembleia 
Geral da CNBB (Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil), 
realizada de 26 de abril a 5 de 
maio de 2017. É fruto de um 
processo participativo de reda-

ção que culminou com novas 
emendas e a aprovação de to-
dos os bispos na Assembleia 
Geral. Ele expressa o caminho 
que a Igreja no Brasil percorre, 
iluminada pela Palavra de Deus 
e pelo Documento de Apareci-
da. O documento oferece no-
vas disposições pastorais para 
a iniciação à vida cristã.

No primeiro capítulo, o texto 
apresenta o itinerário a partir 
do “ícone bíblico” represen-
tado pelo encontro de Jesus 
com a Samaritana, retratado no 
capítulo quatro do Evangelho 
de São João. Em seis passos, o 
documento apresenta os pro-
cessos de iniciação ao discipu-
lado de Jesus.

O segundo capítulo: (ver) 
Aprender da História e da Re-
alidade, trata sobre o Ritual 
de Iniciação Cristã de Adultos 
(RICA), indicado pela Igreja 

para o enfrentamento dos de-
safios à evangelização no sé-
culo XXI. Sob a inspiração do 
RICA é possível propor um iti-
nerário que avance por etapas 
e tempos sucessivos, garantin-
do que o catecúmeno cresça 
no conhecimento da pessoa 
de Jesus e assim amadureça a 
sua fé, alicerçada numa espiri-
tualidade madura e duradoura 
para vida.

No terceiro capítulo: (ilu-
minar) Discernir Como Igreja. 
Este capítulo é o coração do 
documento. Começa lembran-
do que a IVC é a articuladora 
das urgências da ação evan-
gelizadora. Depois, prossegue 
com uma ampla reflexão so-
bre a IVC com inspiração cate-
cumenal: serão apresentados 
os quatro tempos do RICA, ba-
seados em Atos 2,42-44, com 
orientações específicas para 

cada ação catequética da Di-
mensão da Iniciação à Vida 
Cristã. 

O quarto capítulo: (agir) Pro-
pondo Caminhos: É o capítu-
lo que apresenta propostas 
para um Projeto Diocesano 
de Iniciação à Vida Cristã. Faz 
indicações para cada tempo 
de um processo de inspira-
ção catecumenal: Querigma, 
Catecumenato, Purificação, 
Iluminação e Mistagogia. Insis-
te que o processo precisa de 
acompanhamento e formação 
dos agentes da IVC, acentuan-
do a centralidade da Palavra 
de Deus nesse processo for-
mativo. O capítulo também tra-
ta das instâncias formativas e 
dos sujeitos da IVC, destacan-
do que a mesma não é tarefa 
específica da catequese, mas 
envolve comunidade, família, 
liturgia, entre outros. 

Na conclusão do documen-
to 107, os bispos dizem ser 
urgente construir uma Igreja, 
como casa da Iniciação à Vida 
Cristã. Para que isso aconteça, 
é preciso: a)Formação conti-
nuada da comunidade, dos 
ministros ordenados e dos ca-
tequistas; b) Compreensão da 
importância da IVC na ação 
evangelizadora; c) Valorização 
da dimensão litúrgica; d) Pasto-
ral de conjunto e projetos pas-
torais; e) Promoção da unidade 
dos sacramentos de Iniciação 
à Vida Cristã; f) Articulação en-
tre o processo de IVC e a mis-
são da comunidade eclesial.

Virgem Mãe Maria, primei-
ra catequista, dai-nos a santa 
ousadia de buscar novos ca-
minhos no documento 107 
da CNBB, para que chegue a 
todos o dom da beleza da Luz 
que não se apaga: Jesus Cristo.

Diácono Florivaldo Bertoletti
Coordenador Diocesano da Pastoral 

da Iniciação à Vida Cristã

Logo será Domingo...
um dia muito especial 

para nós! 

É Páscoa! 
Jesus Ressuscitou! 

Feliz Páscoa!

Vamos colorir com alegria 
Nosso Senhor ressuscitado 

no meio de nós!

Olá, você amiguinho e você amiguinha, tudo bem?

Colorir
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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

AÇÃO SOCIAL

Pastoral da Sobriedade: Resgate de vidas

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

Deus e ao próximo.

estudo, se é de células tronco 
adultas ou embrionárias.

O ponto de vista católico 
prestigia a dignidade da vida 
humana, salientando a conti-
nuidade da informação vital 
que existe desde a fecundação 
até a pessoa humana plena-
mente desenvolvida, o que im-
pede qualquer tipo de utiliza-
ção de pesquisas com células 
tronco embrionárias.

Devido à manipulação de 
embriões humanos, tais pes-
quisas esbarram em velhas 
controvérsias que cercam os 
fetos e o direito à vida. 

A Igreja Católica, em decla-
ração emitida pela Pontifícia 
Academia para a Vida, em 
agosto de 2000, posicionou-se 
contra a produção de células- 

tronco embrionárias, sua aqui-
sição ou a manipulação dessas 
células, através da técnica de 
transferência nuclear para pro-
dução de tecidos compatíveis 
com o doador, a chamada clo-
nagem terapêutica. 

Toda utilização de células- 
tronco embrionárias estaria le-
sionando um “indivíduo huma-
no”, com direito à vida desde 
a concepção. A finalidade boa 
não justifica uma ação ruim. Por 
isso, a Igreja aponta a alterna-
tiva do uso das células-tronco 
adultas contidas na medula ós-
sea, no cérebro e no sangue do 
cordão umbilical. 

Quanto ao aspecto legal, 
no Brasil -  Lei de Biosseguran-
ça Brasileira (Lei nº 11.105, de 
24.03.2005) -  um dos pontos 

mais polêmicos é o da per-
missão, dentro de certas con-
dições, da utilização de célu-
las-tronco embrionárias para 
pesquisas, objetivando a cura 
de doenças graves para as 
quais a suposta terapia seria a 
única ou a última esperança. É 
importante entendermos que 
estamos falando de células-
-tronco de origem embrionária 
e, para tal pesquisa, seria ne-
cessária a supressão, a des-
truição dos embriões.

Com a aprovação da Lei de 
Biossegurança, no Brasil fica 
permitido o uso para pesqui-
sa e terapia de células-tronco, 
obtidas de embriões humanos 
de até cinco dias que sejam 
sobras do processo de fer-
tilização in vitro, desde que 

sejam inviáveis para implan-
tação e/ou estejam congela-
dos há pelo menos três anos, 
sempre com o consentimento 
dos genitores. Fica proibido 
realizar Engenharia Genética 
em óvulo, espermatozoides e 
embriões humanos; usar téc-
nicas de clonagem para pro-
duzir embriões humanos, seja 
para obter células-tronco (clo-
nagem terapêutica) ou para 
produzir um bebê (clonagem 
reprodutiva).

Diante disto, podemos afir-
mar que, quando tivermos a 
segurança de que o medica-
mento a ser usado é exclusi-
vamente fruto de pesquisas 
com células tronco adultas, 
não incorremos em nenhuma 
censura moral.

DÚVIDAS RELIGIOSAS

Um primeiro ponto a se des-
tacar é que o debate ético so-
bre o uso de células-tronco 
tem sido muito questionado, 
pois não está claro a origem do 

“Gostaria de saber qual é o posicionamento da Igreja 
sobre os medicamentos feitos com células tronco”

Pe. Adalton Roberto Demarchi
Mestre em Teologia Moral pela Faculdade 

Alfonsiana de Roma e especialista 
em Bioética pela Faculdade Reggina 

Apostolorum de Roma

 (Anice Maria Margoni Teixeira, 49 anos – Paróquia Santo Antônio – Sé Catedral)

Admitir, confiar, entregar, 
arrepender-se, confessar, 
renascer, reparar, profes-

sar a fé, orar e vigiar, servir, cele-
brar e festejar. São estes os doze 
passos, usados pela Pastoral da 
Sobriedade da Diocese de Pi-
racicaba para recuperar vidas. 
Não somente do dependente 
químico, seja ele de drogas líci-
tas ou ilícitas, mas também de 
toda família, que é “codepen-
dente” do ente querido. 

Implantada há 14 anos na 
diocese, a Pastoral da Sobrie-
dade tem como principal pro-
pósito ajudar os dependentes 
químicos e os codependentes 
a descobrirem um novo projeto 
de vida, a partir do encontro in-
dividual com Deus, tendo como 
alicerce os valores cristãos. Esta 

ação é desenvolvida, atualmen-
te, por 42 agentes de pastorais 
que atendem aproximadamen-
te 150 pessoas, nas  “Salas de 
Autoajuda” existentes em várias 
paróquias da diocese.

O animador diocesano da 
Pastoral da Sobriedade, diáco-
no Carlos Alberto Vila explica 
que as “Salas de Autoajuda” é 
a metodologia adotada pela 
Pastoral para o tratamento das 
dependências, onde são aten-
didos não só os usuários de 
drogas (lícitas ou ilícitas), bem 
como seus familiares, usando 
a pedagogia de Jesus Cristo li-
bertador. “É um local de escuta, 
orientação e aconselhamento”.

Atualmente, as salas de 
ajudas existem nas seguintes 
paróquias, em Santa Bárbara 

d’Oeste: Nossa Senhora Apare-
cida, Santa Bárbara, Imaculada 
Conceição, Santo Antônio e 
São Paulo Apóstolo. Em Piraci-
caba, as salas estão nas paró-
quias: São Lucas, São Francisco 
Xavier e São Francisco de Assis.

Outra ação desenvolvida na 
diocese, com apoio da Pastoral 
da Sobriedade, é junto à Co-
munidade Terapêutica Vida e 
Sobriedade, localizada em um 
sítio, com uma área de 18 mil 
metros quadrados, na zona rural 
do município de Santa Bárbara 
d´Oeste. No local, os dependen-
tes químicos ficam internados 
por cerca de seis meses para re-
cuperação e, assim, retornarem 
à família e à sociedade.

Atualmente, o local que é 
mantido pela “Associação Vida 

e Sobriedade”, entidade sem 
fins lucrativos, que acolhe 17 
pessoas, todas do sexo mas-
culino. Os recursos para man-
ter o espaço e tratamento dos 
internos são provenientes das 
famílias, que ajudam com o va-
lor que é possível, do apoio de 

algumas paróquias, da venda 
de artesanato produzido pelos 
internos e da doação  realiza-
da pela diocese, vindas a partir 
da Campanha da Fraternidade. 
“Somente em 2019 recebemos 
da diocese R$ 35.000,00”, finali-
za o diácono Vila.

Comunidade Terapêutica de ajuda a dependentes químicos

ROSILEY LOURENÇO



Abril de 2020 DIOCESE DE PIRACICABA
EMFOCO 11

ECLESIOLOGIA PASTORAL

“Ser Igreja nas Casas em tempo de Coronavírus”

NOVA EMBALAGEM

Mais proteção para o seu café

Prazo de validade
              3x maior  

Pe. Kleber Fernandes Danelon
Mestre em Liturgia pela PUSC, 

em Roma, e Coordenador 
Diocesano de Pastoral

kleberdanelon@gmail.com

As Diretrizes Gerais da Ação Evan-
gelizadora da Igreja no Brasil 2019-
2023 encoraja-nos a “ser Igreja nas 
casas”: “A casa, enquanto espaço fa-
miliar, foi um dos lugares privilegiados 
para o encontro e o diálogo de Jesus 
e seus seguidores com diversas pes-
soas (Mc 1,29; 2,15; 3,20; 5,38; 7,24)” 
(Doc. 109 CNBB, nº 73). É uma convo-
cação a sermos “família de Deus” (C. 
Ig. C., 1655), Igreja nas casas, “Igreja 
doméstica” (LG, nº 11), descobrindo 
novos meios de viver e transmitir a fé 
em tempos de quarentena pela pan-
demia do COVID-19 (Coronavírus).

Para prevenir o contágio e a trans-
missão, nossos pastores viram-se obri-
gados a suspender as celebrações 
públicas e aconselhar os seus fiéis a 
permanecerem em casa. Foi o que fez 
o nosso bispo diocesano, através do 
Decreto (Prot. nº 067/2020) promulga-
do em 17 de março. É tempo de nos 
adaptar a esta “situação emergencial”. 
No entanto, algumas pessoas gos-
tariam de saber como proceder em 
relação ao cumprimento do preceito 
dominical. A Igreja, Mãe e Mestra, es-
clarece que dá ao bispo a faculdade 
de dispensar os seus diocesanos da 
obrigatoriedade deste preceito (cân. 
87 § 1, CIC).

A Igreja exorta os sacerdotes a não 
deixarem de celebrar em favor do 
povo de Deus (cf. cân. 904, CIC; “Di-
retório para o ministério e a vida dos 
presbíteros”, nº 67). Na celebração 
frequente da santa missa, se consa-
grará a eucaristia para o santo viático 
e a distribuição da sagrada comunhão 
fora da missa (cf. cân. 918, CIC). O 
Missal prevê o “Rito da Missa celebra-
da sem povo” (MR, pp. 506-512), no 
qual o sacerdote pode contar com o 
ministro que responde as partes que 
cabem ao povo (cf. cân. 906, CIC).

Com a suspensão da habitual dis-
tribuição da sagrada comunhão aos 
enfermos e idosos, os fiéis impossi-
bilitados de comungar sacramental-
mente, podem acompanhar as missas 
transmitidas pelos meios de comuni-
cação e fazer a comunhão espiritual. 
A comunhão espiritual consiste no de-
sejo de receber a Jesus Sacramenta-
do e em dar-lhe um amoroso abraço, 
como se o tivesse recebido sacramen-
talmente. A comunhão espiritual é um 
ato de fé e amor na presença real de 
Cristo na santíssima eucaristia.

Para alguns padres que procuraram 
informações, o Sr. Bispo esclareceu 
que a comunhão sacramental fora da 
missa não está suspensa; o mesmo 
tem feito o Secretariado Diocesano de 
Pastoral: “muito se recomenda aos fi-
éis que recebam a sagrada comunhão 
na Igreja na própria celebração euca-
rística. No entanto, seja-lhes adminis-
trada fora da Missa, quando pedirem 
por justa causa, observando os ritos 
litúrgicos” (cân. 918, CIC). A sagrada 
comunhão fora da missa pode ser ad-
ministrada pelo sacerdote, diácono, 
acólito instituído pelo Bispo ou mi-
nistro extraordinário da sagrada co-
munhão, fazendo uso do ritual “A sa-
grada comunhão e o culto do mistério 
eucarístico fora da missa” (pp. 18-26 
ou 27-36) e de medidas preventivas 
de higiene.

Com as igrejas abertas para a ora-
ção pessoal, os fiéis poderão encon-
trar na visita ao Santíssimo Sacramen-
to o consolo e a esperança. “A Igreja, 
na qual está guardada a Santíssima 
Eucaristia, deve ficar aberta aos fiéis, 
por não menos algumas horas ao dia, 
a não ser que se justifique por uma ra-
zão grave, para que possam fazer ora-
ção ante o santíssimo Sacramento (...) 
é um direito dos fiéis visitar frequen-
temente o santíssimo sacramento da 
Eucaristia para adorá-lo (...)” (cf. “Ins-
trução Redemptionis Sacramentum”, 
135.139).

Com a suspensão das missas públi-
cas, as celebrações da Semana Santa 
e do Tríduo Pascal serão realizadas de 
modo privado. Para isso, a Congrega-
ção para o Culto Divino e a Disciplina 
dos Sacramentos publicou o “Decreto 
em tempo de COVID-19 – II” (Prot. nº 
153/20), no qual esclarece que a pás-
coa não poderá ser transferida, mas a 
Missal Crismal pode ser adiada pelo 
bispo diocesano. Na Diocese de Pira-
cicaba, até que não se decida diferen-
temente, a missa dos santos óleos será 
concelebrada de modo privado pelo 

Sr. Bispo e o clero, e o povo poderá 
acompanhá-la através da transmissão 
pelas mídias sociais. Os fiéis podem 
acompanhar as demais celebrações 
pelas redes católicas de rádio e TV e 
pelos Meios de Comunicação Social 
(youtube, facebook, etc), consultando 
a programação no site: www.dioce-
sedepiracicaba.org.br.

O mutirão de confissões foi sus-
penso por causa da aglomeração de 
pessoas. Os fiéis que desejarem se 
confessar, no entanto, poderão procu-
rar pelo sacerdote. Fiéis e sacerdotes 
tomem medidas preventivas. A “Nota 
da Penitenciária Apostólica sobre o 
Sacramento da Reconciliação na atual 
situação de pandemia” (20.03.2020) 
prevê celebração em um local ventila-
do fora do confessionário, adoção de 
medida conveniente e o uso de más-
caras protetoras e, em alguns casos, 
a absolvição geral nas enfermarias 
hospitalares onde se encontram os 
fiéis infectados pelo coronavírus em 
perigo de morte. No Decreto diocesa-
no, o bispo também prevê a adminis-
tração da absolvição geral (cân. 961 § 
1, CIC).

Neste tempo de transmissão de co-
ronavírus, a Igreja, pelo poder das cha-
ves (Mt 16,19), concede indulgências 
especiais. O “Decreto da Penitenciária 
Apostólica sobre a concessão de in-
dulgências especiais aos fiéis na atual 
situação de pandemia” (19.03.2020) 
esclarece que estão sendo concedi-
das indulgências especiais aos fiéis 
afetados pela COVID-19 (coronaví-
rus), bem como aos profissionais de 
saúde, familiares e a todos aqueles 
que, exercendo trabalhos diferentes, 
mesmo em oração, cuidam deles. Nes-
te mesmo decreto, a igreja apresenta 
as condições requeridas para receber 
estas indulgências (cf. https://www.
vatican.va/roman_curia/tribunals/
apost_penit/documents/rc_trib_
a p p e n _ p r o _ 2 0 2 0 0 3 1 9 _ d e c r e to-
-speciali-indulgenze_po.html).

Durante a quarentena, não deixe-
mos de rezar pessoalmente e em famí-
lia, ler e meditar a Palavra de Deus e 
o relato da vida dos santos e mártires, 
rezar as ladainhas, o ofício divino e 
meditar os mistérios do Santo Rosário, 
fazer penitência, atos de solidarieda-
de e o jejum quaresmal. Importante 
seria as famílias não deixarem de estu-
dar o Catecismo e transmitir, especial-
mente aos filhos e catecúmenos do 
núcleo familiar, a fé, pois “o lar cristão 
é o lugar em que os filhos recebem o 
primeiro anúncio da fé. Por isso, o lar é 

chamado, com toda a razão, de ‘Igreja 
doméstica’, comunidade de graça e de 
oração, escola das virtudes humanas e 
da caridade cristã” (C. Ig. C., nº 1666). 
Na Igreja doméstica, a fé cresce, de-
senvolve, amadurece e dá frutos.

Em tempo de coronavírus, vale-nos 
essa orientação: “se for impossível a 
participação eucarística por falta de 
ministro sagrado ou por outra causa 
grave, recomenda-se muito que os fi-
éis tomem parte na liturgia da Palavra, 
se a houver na igreja paroquial ou nou-
tro lugar sagrado, celebrada segundo 
as prescrições do bispo diocesano, 
ou consagrem um tempo convenien-
te à oração pessoal ou em família ou 
em grupos de famílias, conforme a 
oportunidade” (C. Ig. C, nº 2183). Mais 
prudente será, neste momento, valori-
zar a oração pessoal e em família, tais 
como as orações do Santo Rosário, 
da bênção antes e depois das refei-
ções, das orações ao Anjo da Guarda, 
do Ato de Contrição, do Ângelus, da 
consagração da casa ao Sagrado Co-
ração de Jesus e ao Imaculado Cora-
ção de Maria e, até mesmo, da oração 
pelos defuntos e outras orações habi-
tuais. Onde for possível, cada família 
prepare na sua residência um peque-
no oratório com o crucifixo, uma vela, 
bíblia e algumas imagens sagradas (N. 
Senhora, S. José e os santos de devo-
ção familiar).

Um testemunho bonito que conhe-
ci de “liturgia doméstica”, relacionan-
do liturgia da igreja e liturgia da casa, 
foi o do casal Rafael e Aline Brodbeck, 
que, em síntese, relato aqui: “Na qua-
resma, nossa família reza, às sextas-
-feiras, a Ladainha dos Santos segui-
da dos “Sete Salmos Penitenciais” e, 
no V Domingo da Quaresma, cobre as 
imagens e quadros com os santos em 
sua casa, do mesmo modo que a Igreja 
recomenda para os templos e capelas; 
fazemos o acendimento de uma vela 
para Nossa Senhora nas festas maria-
nas e a oferta de flores na festa de um 
santo ou santa; nas I vésperas do do-
mingo do Advento, nossa família mon-
ta a árvore de natal, coloca a guirlanda 
na porta, arma o presépio e muda o ca-
pacho da frente da casa por um tapete 
com decoração natalina (...)”.

A celebração da Santa Missa, mes-
mo aquela acompanhada pela TV, 
rádio e mídias sociais, será neste ano 
o ponto alto da liturgia doméstica. Os 
membros da família participem rezan-
do, cantando, com os gestos do cor-
po (sentar, levantar, ajoelhar, inclinar, 
etc) e fazendo a comunhão espiritual.
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Frei Adalto: No carisma franciscano o encontro com Deus

No último dia 16 de feve-
reiro, frei Adalto Antô-
nio assumiu a missão 

de conduzir, como pároco, a 
Paróquia Sagrado Coração de 
Jesus (Frades), um dos mais 
belos templos da nossa Igre-
ja Diocesana, construída, há 
mais de um século, pelos Fra-
des Capuchinhos.

Em entrevista para o jornal 
“Em Foco” ele fala do desafio 
à frente da paróquia e da im-
portância de São Francisco de 
Assis em sua vida pessoal e 
religiosa.

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

Frei Adalto - É sempre uma 
tarefa difícil tentar definir al-
guém e, mais ainda, definir-se a 
si mesmo, pois corremos o ris-
co de cair nos eternos chavões, 
querendo encaixar a complexi-
dade que é uma pessoa dentro 
de alguns critérios. Assim sen-
do, digo que sou uma pessoa 
humana que está num proces-
so de crescimento. Sinto que 
já caminhei um pouco e tenho 
muito que caminhar, ainda. Sou 
uma pessoa muito simples, que 
gosta das coisas simples da 
vida e procura viver sem muitas 
complicações. Não faço muitos 
planos para o futuro, procuro 
viver bem cada dia e tenho me 
esforçado bastante para cuidar 
bem de minhas emoções, não 
me deixando envenenar pelo 

ressentimento, por mágoas ou 
raiva. Procuro viver bem, sem 
me preocupar com o que estão 
pensando ou falando de mim. 

Em qual o momento da 
sua vida sentiu o chaman-
do para servir à Igreja de 
Cristo?

Venho de uma família mui-
to pobre. Nasci e vivi numa 
pequena cidade do interior 
(Cândido Mota/SP). Minha 
família não era de frequentar 
muito Igreja, a não ser em cer-
tas ocasiões. Fui criado dentro 
de uma religiosidade popular, 
num clima de devoções. Nun-
ca havia pensado em ser reli-
gioso. Estava no segundo ano 
do Colegial (Ensino Médio), 
quando um amigo meu, que 
morava perto de casa, disse 
que estava pensando em ser 
padre. Iria faze alguns encon-
tros e perguntou-me se eu não 
gostaria de ir também. No mo-
mento não dei resposta. Mas a 
pergunta ficou em meu interior 
e comecei a pensar melhor. 
Recebi o endereço da Ordem 
dos Frades Menores. Escrevi 
uma carta, pedindo informa-
ções. Um dia, minha irmã co-
mentou com uma senhora da 
Ordem Franciscana Secular, 
uma antiga conhecida, sobre 
minha ideia de ser padre. En-
tão ela falou que, na cidade de 
Nova Veneza(SP), haveria um 
encontro vocacional. Ela era 
mãe de um frade da Província 

dos Capuchinhos (Fr. Osmar 
Cavaca). Fui, então, participar 
desse encontro e foi quando 
começou o meu processo for-
mativo.

Por que decidiu ser reli-
gioso da Ordem dos Francis-
canos Capuchinhos?

Em Cândido Mota há uma 
única paróquia, a Paróquia Nos-
sa Senhora das Dores, e esta 
era e continua sendo dirigida 
pelos Frades Capuchinhos. 
Quando fui participar do primei-
ro encontro vocacional, não 
tinha conhecimento nenhum 
das diversas ordens religiosas, 
clero diocesano, etc. Conhecia 
apenas os frades e o que me 
chamava  a atenção era a figu-
ra de São Francisco.  Ao parti-
cipar do Encontro Vocacional 
e conhecer um pouco mais 
de São Francisco e do carisma 
franciscano, fiquei encantado. 
Fui para o seminário menor em 
Birigui (SP) cursar o terceiro co-
legial. Naquele ano (1980), vi-
vendo no Seminário Menor dei 
mais um passo vocacional, co-
nheci um pouco mais da vida 
franciscana. Em 1981, iniciei o 
Postulantado, no Seminário Se-
ráfico São Fidélis, em Piracica-
ba e, à medida que o tempo foi 
passando, fui tendo uma maior 
convicção da minha escolha. 
Ainda hoje o carisma francis-
cano continua me encantando 
e, nesse mundo individualis-
ta, percebo a riqueza da vida 

em fraternidade, com todos os 
seus desafios e limites. É uma 
riqueza para a Igreja.

 
O Sr. tomou posse, há 

pouco mais de um mês, na 
Paróquia Sagrado Coração 
de Jesus (Frades). Como 
está a nova missão?

Está sendo um grande desa-
fio.  É uma realidade completa-
mente diferente de onde nasci 
e fui criado e também de outras 
comunidades por onde passei. 
Por outro lado, o Convento de 
Piracicaba (Igreja dos Frades) 
é o coração da Província. Aqui, 
há 130 anos, chegavam os pri-
meiros capuchinhos e daqui 
de Piracicaba brotou uma po-
derosa força de evangelização 
que se expandiu por todo o 
Estado São Paulo. A presença 
dos frades ainda é muito forte. A 
Igreja dos Frades continua sen-
do uma referência e fazer parte 
desta história é muito delicado. 
Tenho consciência de que sou 
continuidade de um longo pro-
cesso, que exige muito de mim.

 
Há um versículo bíbli-

co, com o qual o Sr. mais se 
identifica?

“E o amor consiste nisto: 
não fomos nós que amamos a 
Deus, mas foi Ele que nos amou 
, e nos enviou o seu Filho...” (1 
Jo 4,10).

Para finalizar, qual a sua 
mensagem para os leitores 
do “Em Foco”?

Vivemos tempos difíceis, 
passamos por uma “mudança 
de época”, em que os valores 
e as instituições são questiona-
das. Às vezes, sentimo-nos sem 
ânimo e assistimos calados a 
tantas situações contraditórias 
na sociedade e, até mesmo, 
dentro da Igreja. Neste contex-
to é preciso não se deixar aba-
ter e nem perder a esperança, 
pois o Senhor sempre cumpre 
a sua Palavra e Ele prometeu: 
“Eu vou estar com vocês todos 
os dias até o fim dos tempos” 
(Mt  28,20). É esta certeza da 
presença do Senhor em nos-
sas vidas, a cada dia, que nos 
faz perseverar e continuar “so-
nhando” e se empenhando na 
construção do reino de Deus. 
Não desista nunca, pois Deus 
não desiste de você!

Frei Adalto Antônio


