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EMFOCO

EDITORIAL

Autêntica vida 
em Cristo

S empre somos surpreendidos por Deus, quando 
chamados à vida cristã em nossas  comunida-
des ou mesmo a um ministério específico em  
nossa Igreja. Desde a vida batismal comprome-

tida a uma vida familiar ou consagrada sacramentalmente, 
sempre estamos respondendo a um chamado divino que 
espera uma resposta livre da parte humana.

No início deste novo ano, celebramos a vida de Dom Fer-
nando Mason, nosso bispo diocesano, que, ao completar 75 
anos, conta com nossas orações e sinceros agradecimentos 
pelo  sim a Deus e pelo trabalho nesta diocese. Celebramos 
ainda o ordenação de dois novos ministros em nossa dio-
cese  que, independente da idade, foram capazes de ma-
nifestar uma resposta ao dom de Deus, neles manifestado: 
Diácono Robson e Padre Celso, ambos diocesanos.

Este  informativo  deseja ser uma forma de vivermos uma 
comunicação que  nos  permite conhecer a realidade do 
outro e, também, parte de um itinerário composto por co-
municação e comunhão, informação e formação. Somos 
convidados a uma vida autenticamente cristã que se torna 
conhecida, através da comunicação pessoal e comunitária.  
Se, de um lado, estamos vivendo um contexto religioso que 
enaltece o sentimentalismo, podemos buscar  o sentimen-
to de Cristo, exigente, que nos convida a superar nossos  
egoísmos para vivermos  para o outro.

A vida autenticamente cristã nasce de nossa intimidade 
com Deus. Por isso, precisamos conhecer Jesus e comu-
nicá-lo. Este meio de comunicação  quer ser a presença 
diocesana em nossa região e ser reflexo de uma Igreja que 
busca, acima de qualquer interesse pessoal, a verdadeira 
comunicação que orienta todos os corações para Cristo e 
Sua Igreja.

Demos espaço à Palavra de 
Deus! Leiamos diariamente 

qualquer versículo da Bíblia. 
Descobriremos que Deus está 

perto de nós, que ilumina as 
nossas trevas, que com amor 

conduz a nossa vida” 

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

Com o presente artigo, 
iniciaremos uma sé-
rie de reflexões sobre 

espiritualidade. Como, do 
ponto de vista da teologia, 
espiritualidade é a fé vivida 
na experiência concreta de 
uma pessoa, iremos, ao lon-
go destas reflexões, tratar da 
espiritualidade de alguns 
personagens bíblicos e de 
alguns santos. Assim, esco-
lhemos iniciar este caminho 
refletindo sobre a espiritu-
alidade de Maria, a Mãe de 
Jesus, a partir daquilo que a 
Bíblia diz sobre ela. 

Tomando o Evangelho 
de Lucas, encontramos a 
apresentação da pessoa 
de Maria dentro do quadro 
da cena da Anunciação do 
nascimento de Jesus (Lc 1, 
26-38). Todavia, é importan-
te observar que, na estrutura 
da narração de São Lucas, 
a cena da Anunciação está 
em íntima relação com o 
Anúncio do nascimento de 
João Batista (cf. Lc 1,5-25). A 
relação que existe entre es-
sas duas anunciações é fei-
ta através do arcanjo Gabriel 
que, enquanto tal, é o men-
sageiro de Deus que traz o 
anúncio do nascimento de 
João a Zacarias e anúncio 
do nascimento de Jesus 
à pessoa de Maria. É aqui 
que nós encontramos os 
primeiros aspectos da es-
piritualidade da pessoa de 

Nossa Senhora e, para colher 
esses aspectos, é necessário 
perceber as diferenças que 
há entre Maria e  Zacarias, as-
sim como de suas respectivas 
atitudes. 

Tanto Maria quanto Zacarias 
recebem o Anúncio do mesmo 
Arcanjo, portanto, ambos são 
destinatários de uma revelação 
divina de conteúdo semelhan-
te: o anúncio de um nascimen-
to por obra de Deus. Porém, um 
dos destinatários da revelação 
de Deus é Zacarias: homem, 
sacerdote e se encontra no 
templo, no momento da hora 
da oferta do incenso; o outro 
destinatário é Maria: mulher, 
leiga, que se encontra “num lu-
gar” cotidiano, possivelmente 
em casa (cf. Lc 1,28). Com este 
paralelo, Lucas, na verdade, 
coloca lado a lado o Antigo e o 
Novo Testamento, onde Zaca-
rias representa o Antigo e Ma-
ria abre a revelação do Novo. 
Em Zacarias, a revelação de 
Deus se dá a uma pessoa es-
pecial (um sacerdote), num lu-
gar especial (o templo) e num 
momento especial (o litúrgico). 
Em Maria, a revelação se dá a 
uma leiga que se encontra em 
um lugar e momento comuns, 
ou seja, a revelação é acolhida 
no cotidiano da vida, mostran-
do que a primeira característi-
ca da espiritualidade de Nos-
sa Senhora é a cotidianidade. 
Em Maria, encontramos uma 
espiritualidade do cotidiano, 

pois Ela tem a capacidade de 
acolher a visita de Deus, no 
dia a dia de sua vida, mostran-
do que a vida cotidiana, essa 
nossa vida de todo dia, é o pri-
meiro lugar em que Deus está 
a nos falar; sem menosprezar 
a importância do templo e 
da liturgia. Na verdade, Maria 
ensina que há uma profunda 
relação entre vida e culto. Em 
sua espiritualidade o culto é 
a celebração da vida, quando 
existe a percepção de que a 
vida está permeada pela graça 
de um Deus presente.

Esta capacidade de perce-
ber é um dom e, ao mesmo 
tempo, uma conquista. Dom 
porque é graça, conquista 
porque exige do ser humano o 
trabalho de elaboração do seu 
espírito, a capacidade de um 
olhar demorado sobre a vida 
e de escutar. Estas capacida-
des são conquistadas através 
daquilo que chamamos ora-
ção. Uma oração que começa 
na cotidianidade da vida (é 
a nossa oração pessoal que 
se alimenta da fé em Deus, 
dos acontecimentos que nos 
envolvem todo dia) e que é 
levada ao templo, para aí ser 
elevada, de maneira solene 
(litúrgica) ao Deus da vida. As-
sim, Maria ensina a importân-
cia de encontrar a presença 
de Deus nas vias da própria 
vida, pois os verdadeiros ado-
radores adoram em espírito e 
verdade (cf. Jo 4,23).

Padre Antonio César Maciel Mota é o mais novo articulista do “EM FOCO”. 
A partir desta edição, ele trará reflexões sobre a “Espiritualidade”

(Twitter 26.01.2020)
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ANIVERSÁRIO NATALÍCIO

Dom Fernando celebra 75 anos e 
recebe felicitações dos diocesanos
N ascido aos 21 de janeiro de 

1945, em Loreggia, região de 
Pádua, no norte da Itália, Dom 

Fernando completou 75 anos de ida-
de e, em 24 de julho, comemorará 15 
anos como bispo de Piracicaba. Na 
ocasião de seu natalício, o bispo dio-
cesano recebeu muitas mensagens 
de felicitações de amigos bispos e 
de padres, diáconos permanentes, 
seminaristas e, principalmente, dos 
fiéis dos 15 municípios da Igreja dio-
cesana. A maioria das mensagens foi 
enviada pelo site da diocese.

Ao completar 75 anos de idade, 
os bispos e arcebispos podem apre-
sentar sua carta de renúncia ao Papa, 
conforme orienta o parágrafo primei-
ro do cânon 401 do Código de Direito 
Canônico. Mesmo com a apresenta-
ção de sua carta de renúncia, Dom 
Fernando continuará como bispo 
diocesano até que o Papa Francis-
co, quando julgar oportuno, nomeie 
aquele que será o seu sucessor e 
ocorra, também, a posse canônica do 
novo pastor como 6º bispo da Dioce-
se de Piracicaba.

Confira algumas das mensagens 
de felicitações recebidas por Dom 
Fernando na ocasião do seu 75º ani-
versário natalício:

Em nome de minha família gostaria de dese-
jar a nosso pastor felicitações pelos seus 75 
anos, que Deus o abençoe e te guarde, que 
o senhor seja iluminado pela virgem Maria 
pelos seus feitos a todo o povo de Deus, por 
seu selo e misericórdia como pastor. Tenha 
certeza que está em minhas orações. 
(Guilherme Vinícius Scheibe, 16 anos, 
Paróquia Santo Antônio (Ajapi), Rio Claro 
- Região Pastoral Rio Claro)

Olá tudo bem, quero desejar um feliz aniver-
sário e que Deus continue te abençoando 
com paz, sabedoria e saúde pra continuar 
conduzindo seu rebanho parabéns em 
nome da Iniciação a Vida Cristã de todas as 
paróquias da região de Santa Bárbara.
(Roseli Alves de Almeida, 50 anos, Paró-
quia Santo Antônio, Santa Bárbara d’Oeste 
– Região Pastoral Santa Bárbara)

Desejo de todo coração, que neste seu ani-
versário não faltem motivos para se sentir 
feliz, como sempre. Espero que o Senhor 
abençoe esta data tão marcante e especial 
como sempre tem feito. O sr. é um ser hu-
mano maravilhoso e merece todas as dádi-
vas da vida e de Deus. Feliz Aniversário!
(Rodolfo Fedrighi Rego, 53 anos, Paró-
quia São Benedito, Capivari – Região Pas-
toral Capivari) 

Parabéns pelo aniversário natalício, que 
Deus o abençoe grandemente. 
Gratidão por todo trabalho em nossa diocese!
(Claudia Corrêa Barbosa dos Santos, 50 
anos, Paróquia Menino Jesus de Praga, 
Piracicaba - Região Pastoral Piracicaba 1)

Parabéns! Muita saúde e alegria. “vida 
longa”. Bênçãos abundantes de São 
João Maria Vianney. Forte abraço frater-
no, com o coração em festa.
(Luís Antonio Ré, 64 anos, Paróquia São 

Paulo Apóstolo, Piracicaba – Região Pas-

toral Piracicaba 2)

Deus abençoe. Felicidades sem limites, 
saúde e paz.
(Samuel Cruz de Oliveira, 46 anos, Paró-

quia Imaculada Conceição, Vila Rezende, 

Piracicaba – Região Pastoral Piracicaba 3)

Querido bispo Fernando, gostaria de te pa-
rabenizar pelos seus 75 anos de idade, te 
desejar muita saúde, amor, paz e sabedoria 
para fazer sempre a vontade de Deus. Saiba 
que és muito importante pra nós e agrade-
ço a Deus pelo dom da sua vida, Deus aben-
çoe infinitamente.❤
(Maria Eduarda Trigo Ribeiro, 20 anos, 
Paróquia São José, São Pedro - Região 
Pastoral São Pedro)

POSTO HOSPITAL UNIMED: 
19 3436-8350

CENTRAL DE VENDAS: 
19 3417-1800 unimedpiracicaba.com.br

*Promoção válida para novos contratos de planos de saúde Unimed Piracicaba para pessoa física (individual e familiar)
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COLETAS

Congresso Eucarístico e Obra Missionária
Nos meses de setem-

bro e outubro ocor-
reram duas impor-

tantes coletas para a ação 
evangelizadora da Igreja. 
Foram elas: A coleta Na-
cional em prol do 18º Con-
gresso Eucarístico Nacional, 
realizada nos dias 7 e 8 de 
setembro, e a Coleta Missio-
nária, promovida em 19 e 20 
de outubro.

Coleta Congresso Euca-
rístico: O 18º Congresso Eu-
carístico Nacional  terá como 
tema “Pão em todas as me-
sas”, e o lema do Congresso 
“Repartiam o pão com ale-
gria e não havia necessita-
dos entre eles” e acontece-
rá de 12 a 15 de novembro 
de 2020 na Arquidiocese 
de Olinda e Recife. A coleta 
em prol do Congresso Euca-

rístico Nacional aconteceu 
durante as celebrações em 
todas as dioceses e arqui-
dioceses. Os fiéis foram con-
vidados a participar da ação 
como forma de ajudar nos 
preparativos do Congresso.

Coleta Missionária: A 
coleta do Dia Mundial das 
Missões teve como finali-
dade a Evangelização, Ani-
mação e Cooperação Mis-
sionária. Dessa coleta, 80% 
são destinados para auxiliar 
atualmente 1050 dioceses 
pobres nos territórios de 
missão e diversos projetos 
na África, Ásia, Oceania e 
América Latina. Os outros 
20% são para projetos mis-
sionários no Brasil.

Confira no gráfico as co-
letas provenientes das paró-
quias da diocese:

Os recursos do Fundo Nacional de Solidariedade (FNS), arrecadados 
durante a Campanha da Fraternidade 2019, contribuíram na realização 
de muitos projetos, entre eles, o Projeto de Prevenção à depressão e ao 
suicídio, do Instituto Nacional de Saúde Psíquica (Inasp)

DOMBOSCOPIRA.COM.BR

VOCÊ
TEM O

DOM
Luana Coral Godoy
EX - ALUNA
Mestrado em estudo da gestão com ênfase em 
recursos humanos pela Universidade do Minho, Portugal.
Autora convidada em livro sobre tendências no trabalho
e na gestão de pessoas - Origem Portugal

                      CONGRESSO EUCARÍSTICO
PARÓQUIAS ............................................................... VALOR    .................................. VALOR
Nossa Senhora Aparecida - Rio das Pedras ......................1029,00    .....................................1545,00
Nossa Senhora de Fátima  .................................................2097,90    .....................................1747,35
Nossa Senhora de Lourdes - Rafard .................................1121,70    .....................................1424,95
São Benedito .....................................................................1000,00    .....................................1300,00
São João Batista ................................................................3300,00    .....................................2450,00
São Pedro - Mombuca .......................................................105,00      .......................................209,35
Senhor Bom Jesus - Rio das Pedras ...................................3214,05    .....................................3046,75

Imaculada Conceição de Nova Suíça ................................458,60      .......................................824,40
Menino Jesus de Praga .....................................................985,00      .....................................1835,45
Quase-Paróquia Santa Cruz - Anhumas ...........................0,00          ...........................................0,00
Sagrado Coração de Jesus .................................................450,00      .....................................1249,00
Santo Antônio - Sé Catedral .............................................3666,95    .....................................5799,75
São Francisco de Assis .......................................................1650,00    .....................................1683,00
São Francisco Xavier ..........................................................784,85      .....................................1500,00
São José ..............................................................................1517,00    .....................................3314,00
Senhor Bom Jesus do Monte ............................................500,00      .....................................2540,00

Imaculado Coração de Maria ............................................1875,00    .......................................600,00
Nossa Senhora Aparecida .................................................1846,87    .....................................3447,00
Sagrado Coração de Jesus - Saltinho ................................953,40      .....................................1000,00
Santa Catarina ...................................................................1252,00    .....................................2364,25
Santa Clara .........................................................................120,00      .......................................972,00
Santa Cruz e São Dimas ....................................................1512,34    .....................................1430,00
São João Batista Precursor ................................................100,00      .......................................282,00
São José de Tupi ................................................................873,00      .....................................1891,21
São Judas Tadeu ................................................................472,87      .......................................416,00
São Paulo Apóstolo ...........................................................300,00      .....................................1400,00

Imaculada Conceição ........................................................1817,00    .....................................2560,75
Divino Pai Eterno ...............................................................350,00      .......................................300,00
Maria Estrela da Evangelização ........................................920,00      .....................................3530,00
Mosteiro da Imaculada Conceição ...................................0,00          .......................................250,00
Nossa Senhora dos Prazeres .............................................1500,00    .....................................2300,00
Sagrada Família .................................................................510,00      .......................................620,00
Santa Rosa de Lima ...........................................................881,50      .....................................1630,00
Santa Teresinha .................................................................1512,00    .....................................1500,00
Sant’Ana ............................................................................621,25      .......................................671,80
São João Batista - Artemis ................................................322,00      .......................................740,00
São Lucas ............................................................................1372,20    .....................................1501,80
São Pedro  ..........................................................................1250,00    .......................................500,00

Bom Jesus ...........................................................................2779,65    .....................................2715,65
Espírito Santo ....................................................................723,80      .......................................966,50
Imaculado Coração de Maria ............................................1384,45    .....................................2720,00
Nossa Senhora Aparecida .................................................3140,40    .....................................3640,80
Nossa Senhora da Conceição - Ipeúna .............................1295,00    .....................................1268,55
Nossa Senhora da Saúde ...................................................3537,00    .....................................5049,00
Santa Cruz ..........................................................................732,50      .....................................1450,60
Sant’Ana ............................................................................1000,00    .....................................1100,00
Santo Antônio - Ajapi .......................................................493,70      .......................................471,70
São Francisco de Assis .......................................................870,00      .......................................820,00
São João Batista ................................................................1550,00    .......................................168,00
São Joaquim - Santa Gertrudes ........................................1675,00    .....................................1509,00
São José - Corumbataí .......................................................218,35      .......................................311,50
São José Operário ..............................................................300,00      .......................................450,00
São Pedro e São Paulo ......................................................1500,00    .....................................2100,00

Imaculada Conceição ........................................................1293,50    .....................................1345,75
Nossa Senhora Aparecida .................................................826,40      .....................................1250,00
Nossa Senhora Auxiliadora ...............................................350,00      .......................................535,00
Santa Bárbara ....................................................................2129,85    .....................................3839,00
Santo Antônio ...................................................................1440,45    .....................................1804,40
São Francisco de Assis .......................................................1265,70    .....................................1294,60
São João Batista ................................................................1500,00    .....................................1500,00
São José ..............................................................................3073,90    .....................................5383,25
São Judas Apóstolo ...........................................................1455,00    .....................................1761,00
São Paulo Apóstolo ...........................................................2303,00    .....................................2800,60
São Sebastião .....................................................................2842,85    .....................................2370,70
Senhor Bom Jesus ..............................................................1691,10    .....................................2231,60

São José - São Pedro ..........................................................1434,00    .....................................2047,55
Imaculada Conceição - Águas de São Pedro ....................450,00      .......................................670,05
Nossa Senhora do Rosário - Charqueada .........................1265,00    .....................................1381,25
Santa Maria - Santa Maria da Serra .................................378,50      .......................................604,95
São Pedro - São Pedro .......................................................2720,00    .....................................3128,26

Região
Capivari

Região
Piracicaba I

Região
Piracicaba II

Região
Piracicaba III

Região
Rio Claro

Região
São Pedro

Região
Santa Bárbara

MISSÕES 2019

TOTAL GERAL RECEBIDO ...........................................................................89.860,58   ...........................120.678,85

Anônimo .......................200,00

ASSESSORIA CNBB
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Ao todo cinco paróquias 
receberam novos párocos

05

POSSES CANÔNICAS 

Posses de novos párocos têm 
participação expressiva de fiéis

C omo ocorre todos os 
anos, no mês de ja-
neiro cinco paróquias 

da diocese receberam novos 
pastores. As celebrações de 
posses canônicas de novos 
párocos foram presididas 
pelo bispo diocesano Dom 
Fernando Mason, pelo Vigá-
rio Geral, Monsenhor Ronal-
do Francisco Aguarelli, e pelo 
Coordenador Diocesano de 
Pastoral, padre Kleber Fer-
nandes Danelon. Em todas 

as paróquias foi expressiva 
a participação dos fiéis que, 
com alegria e orações, rece-
beram os novos párocos. 

Já contam com novos pá-
rocos as paróquias: Imacula-
da Conceição, em Águas de 
São Pedro; Paróquia Nossa 
Senhora de Lourdes, em Ra-
fard; Paróquia Santa Maria, na 
cidade de Santa Maria da Ser-
ra; Paróquia São João Batista, 
em Rio Claro, e Nossa Senho-
ra da Conceição, em Ipeúna. Padre Alcídio Laurindo Filho (Nino) assumiu a Paróquia 

Imaculada Conceição, em Águas de São Pedro, em 11 de 
janeiro, durante celebração presidida pelo Monsenhor Ronaldo

FOTOS: ROSA NICOLAU

Padre Reginaldo Aparecido Brandão (Regis) foi empossado no 
dia 17 de janeiro, na Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, em 
Rafard, durante missa presidida pelo Monsenhor Ronaldo

Durante missa presidida por Dom Fernando, Padre 
Antonio César Maciel Mota assumiu, em 23 de 
janeiro, a Paróquia São João Batista, em Rio Claro

Além dos novos párocos, 
também assumiram ofícios 
como vigários paroquiais 
os padres: Carlos José Col-
tri, na Paróquia Imaculada 
Conceição de Nova Suíça 
e da Quase-Paróquia Santa 
Cruz de Anhumas, em Pira-
cicaba e Hildeberto Carneiro 
da Cruz Junior, na Paróquia 
Santo Antônio – Sé Catedral. 
Padre Rodrigo Simões Anho-
letto continua seu trabalho 
pastoral como administrador 
paroquial da Paróquia São 
Sebastião, em Santa Bárba-
ra d’Oeste. Já padre Kleber 
Fernandes Danelon foi no-
meado reitor da Capelania 
São Francisco de Assis, em 
Piracicaba, e padre Mateus 
Kerches Nicolucci assumiu a 
reitoria do Seminário Teoló-
gico São José, em Campinas.

Na Paróquia Santa Maria, cidade de Santa Maria 
da Serra, tomou posse, em 22 de janeiro, como 
novo pároco padre Cícero Araújo da Silva, durante 
missa presidida pelo padre Kleber

Padre José Alves de Faria (Pedroso) tomou posse, em 
25 de janeiro, como novo pároco da Paróquia Nossa 
Senhora da Conceição, em Ipeúna, em Celebração 
Eucarística presidida pelo padre Kleber

Soluções

financeiras 

para todos?

Aqui, a gente se dedica a estar sempre próximo, entendendo de 
verdade o que você precisa para oferecer alternativas cada vez 
mais justas para a sua vida financeira.

• Conta Corrente
• Cartões
• Crédito
• Poupança
• Investimentos
• Seguros
• Consórcios e muito mais

Atendimento próximo que entende as 
pessoas, as empresas e o agronegócio.

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

Venha abrir uma conta com a gente.

                      CONGRESSO EUCARÍSTICO
PARÓQUIAS ............................................................... VALOR    .................................. VALOR
Nossa Senhora Aparecida - Rio das Pedras ......................1029,00    .....................................1545,00
Nossa Senhora de Fátima  .................................................2097,90    .....................................1747,35
Nossa Senhora de Lourdes - Rafard .................................1121,70    .....................................1424,95
São Benedito .....................................................................1000,00    .....................................1300,00
São João Batista ................................................................3300,00    .....................................2450,00
São Pedro - Mombuca .......................................................105,00      .......................................209,35
Senhor Bom Jesus - Rio das Pedras ...................................3214,05    .....................................3046,75

Imaculada Conceição de Nova Suíça ................................458,60      .......................................824,40
Menino Jesus de Praga .....................................................985,00      .....................................1835,45
Quase-Paróquia Santa Cruz - Anhumas ...........................0,00          ...........................................0,00
Sagrado Coração de Jesus .................................................450,00      .....................................1249,00
Santo Antônio - Sé Catedral .............................................3666,95    .....................................5799,75
São Francisco de Assis .......................................................1650,00    .....................................1683,00
São Francisco Xavier ..........................................................784,85      .....................................1500,00
São José ..............................................................................1517,00    .....................................3314,00
Senhor Bom Jesus do Monte ............................................500,00      .....................................2540,00

Imaculado Coração de Maria ............................................1875,00    .......................................600,00
Nossa Senhora Aparecida .................................................1846,87    .....................................3447,00
Sagrado Coração de Jesus - Saltinho ................................953,40      .....................................1000,00
Santa Catarina ...................................................................1252,00    .....................................2364,25
Santa Clara .........................................................................120,00      .......................................972,00
Santa Cruz e São Dimas ....................................................1512,34    .....................................1430,00
São João Batista Precursor ................................................100,00      .......................................282,00
São José de Tupi ................................................................873,00      .....................................1891,21
São Judas Tadeu ................................................................472,87      .......................................416,00
São Paulo Apóstolo ...........................................................300,00      .....................................1400,00

Imaculada Conceição ........................................................1817,00    .....................................2560,75
Divino Pai Eterno ...............................................................350,00      .......................................300,00
Maria Estrela da Evangelização ........................................920,00      .....................................3530,00
Mosteiro da Imaculada Conceição ...................................0,00          .......................................250,00
Nossa Senhora dos Prazeres .............................................1500,00    .....................................2300,00
Sagrada Família .................................................................510,00      .......................................620,00
Santa Rosa de Lima ...........................................................881,50      .....................................1630,00
Santa Teresinha .................................................................1512,00    .....................................1500,00
Sant’Ana ............................................................................621,25      .......................................671,80
São João Batista - Artemis ................................................322,00      .......................................740,00
São Lucas ............................................................................1372,20    .....................................1501,80
São Pedro  ..........................................................................1250,00    .......................................500,00

Bom Jesus ...........................................................................2779,65    .....................................2715,65
Espírito Santo ....................................................................723,80      .......................................966,50
Imaculado Coração de Maria ............................................1384,45    .....................................2720,00
Nossa Senhora Aparecida .................................................3140,40    .....................................3640,80
Nossa Senhora da Conceição - Ipeúna .............................1295,00    .....................................1268,55
Nossa Senhora da Saúde ...................................................3537,00    .....................................5049,00
Santa Cruz ..........................................................................732,50      .....................................1450,60
Sant’Ana ............................................................................1000,00    .....................................1100,00
Santo Antônio - Ajapi .......................................................493,70      .......................................471,70
São Francisco de Assis .......................................................870,00      .......................................820,00
São João Batista ................................................................1550,00    .......................................168,00
São Joaquim - Santa Gertrudes ........................................1675,00    .....................................1509,00
São José - Corumbataí .......................................................218,35      .......................................311,50
São José Operário ..............................................................300,00      .......................................450,00
São Pedro e São Paulo ......................................................1500,00    .....................................2100,00

Imaculada Conceição ........................................................1293,50    .....................................1345,75
Nossa Senhora Aparecida .................................................826,40      .....................................1250,00
Nossa Senhora Auxiliadora ...............................................350,00      .......................................535,00
Santa Bárbara ....................................................................2129,85    .....................................3839,00
Santo Antônio ...................................................................1440,45    .....................................1804,40
São Francisco de Assis .......................................................1265,70    .....................................1294,60
São João Batista ................................................................1500,00    .....................................1500,00
São José ..............................................................................3073,90    .....................................5383,25
São Judas Apóstolo ...........................................................1455,00    .....................................1761,00
São Paulo Apóstolo ...........................................................2303,00    .....................................2800,60
São Sebastião .....................................................................2842,85    .....................................2370,70
Senhor Bom Jesus ..............................................................1691,10    .....................................2231,60

São José - São Pedro ..........................................................1434,00    .....................................2047,55
Imaculada Conceição - Águas de São Pedro ....................450,00      .......................................670,05
Nossa Senhora do Rosário - Charqueada .........................1265,00    .....................................1381,25
Santa Maria - Santa Maria da Serra .................................378,50      .......................................604,95
São Pedro - São Pedro .......................................................2720,00    .....................................3128,26

MISSÕES 2019
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Com Igreja Matriz lotada, a celebração foi marcada de emoção

ORDENAÇÃO DIACONAL

Diocese celebra ordenação diaconal 
do seminarista Robson Natis

Pelo gesto sacramental da 
imposição das mãos e 
prece de ordenação do 

bispo diocesano Dom Fernan-
do Mason, o seminarista Robson 
Natis, de 38 anos, recebeu o sa-
cramento da Ordem no grau do 
Diaconado. A celebração ocor-
reu em sua paróquia de origem, 
a Igreja Matriz da Paróquia São 
João Batista, em Rio Claro, no dia 
12 de janeiro.

Robson escolheu como lema 
para sua ordenação diaconal o 
versículo do profeta Jeremias: 
“Não tenhas medo, pois estou 
contigo para defender-te” (Jr 
1,8). Segundo ele, certa vez, um 
padre o ensinou que o projeto de 
serviço ao povo de Deus, na Igre-
ja de Jesus Cristo, exige coragem 
e disposição para olhar, muitas 
vezes, para o modelo daquele 
que nos chama e reavivar em 
nós o ardor do primeiro chama-
do, do Kerigma da experiência 
com Deus. 

Na procissão de entrada, Ro-
bson entrou acompanhado da 
fundadora da Pastoral da Crian-
ça na diocese, a sra. Bergue Can-
to, e do seu tio Francisco Carlos 
Ferreira de Godoy. Ele estava vi-
sivelmente emocionado.

Amigos vindos de várias paró-
quias, onde Robson realizou traba-
lhos pastorais, lotaram o templo e 
participaram de uma celebração 
marcada pela emoção. Composta 
de diversos ritos que expressam 
a entrega do jovem ordenando a 
Jesus Cristo e à Igreja, a celebra-
ção foi presidida por Dom Fernan-
do e concelebrada por padres 
e religiosos da diocese, além da 
presença de vários diáconos per-
manentes e seminaristas. 

Na homilia, Dom Fernando pa-
rabenizou Robson pelo itinerário 
vocacional percorrido durante o 
período de formação. “Estamos 
felizes por este momento que 
você vive e agradecemos como 
diocese por você pertencer a ela 
e pelo seu sim”, enfatizou o bispo.

Ao final da celebração, o neo-
-diácono Robson agradeceu a 
presença e o apoio de todos em 

sua caminhada vocacional, prin-
cipalmente nos momentos mais 
difíceis e lembrou com muita 
emoção de seus pais, Luís Natis 
e Sueli Fátima de Godoy Natis, 
que faleceram durante o período 
em que estava na formação para 
o sacerdócio. “Dedico este dia a 
eles, pois sei que estão interce-
dendo por mim junto ao Pai”, dis-
se com olhos cheios de lágrimas.

Perfil - Robson Natis é natural 
da cidade de Rio Claro. Nasceu 
em 16 de abril de 1981, filho úni-
co do casal Luis Natis e Sueli Fá-
tima de Godoy Natis, já falecidos. 
Iniciou sua caminhada vocacio-
nal na infância, atuando como 
acólito nas Paróquias Bom Jesus 
e São João Batista, ambas em 
Rio Claro. Aos 13 anos ingressou 
no aspirantado da Congregação 
Salesiana, em Pindamonhanga-
ba (SP), onde permaneceu por 
dois anos. Decidiu se afastar da 
caminhada vocacional e nesse 
período cursou Direito na Uni-
mep (Universidade Metodista de 
Piracicaba).  Após um período 
de discernimento, aos 30 anos 
ingressou no seminário diocesa-
no. No ano de 2013, fez a cami-
nhada no Propedêutico, no ano 
seguinte ingressou no Seminário 
de Filosofia e iniciou os estudos 
na PUC/Campinas. Por ter forma-
ção superior, conclui o curso em 
dois anos. Em 2016, ingressou 
no Seminário de Teologia, ter-
minando a formação no final de 
2019. Durante o período de for-
mação, Robson realizou trabalho 
pastoral nas Paróquias São José, 
Senhor Bom Jesus e Santo Antô-
nio, em Santa Bárbara d’Oeste e 
Paróquia Nossa Senhora Apare-
cida, em Rio das Pedras, além de 
atuar no Serviço Diocesano de 
Animação Vocacional.

Como diácono, Robson foi de-
signado a realizar trabalho pasto-
ral na Paróquia Santo Antônio (Sé 
Catedral), em Piracicaba. Sua or-
denação presbiteral está marca-
da para 3 de maio, às 15h, na Sé 
Catedral, em missa solene presi-
dida por Dom Fernando Mason. 

A matriz estava lotada fiéis e amigos de Robson e juntos recitaram a Ladainha durante a ordenação diaconal

Ao final da celebração o neo-diácono 
se consagradou a Nosssa Senhora

Durante a homilia Dom Fernando 
agradeceu o sim de Robson à Igreja

Dom Fernando apresenta à comunidade o neo-diácono
O neo-diácono foi revestido pelos padres 

Santo Alves de Macedo e Willian Bento

O abraço fraterno e emocinado do tio Chiquinho 
após o rito de ordenação do novo diácono

Na procissão de entrada Robson estava acompanhado de 
Bergue Canto, e do seu tio Francisco Carlos Ferreira de Godoy

FOTOS: ROSILEY LOURENÇO
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ORDENAÇÃO PRESBITERAL

Celso foi revestido pelos seus dois irmãos que são sacerdotes

Após cinco anos como diácono, Celso 
é acolhido no presbitério diocesano

Com o lema inspirado 
na palavra do apósto-
lo Paulo: “Vivo, não eu, 

Cristo vive em mim” (Gl 2, 20) e 
após muitos anos de espera, o 
diácono permanente Celso de 
Jesus Ribeiro pôde, finalmente, 
concretizar o sonho que sempre 
carregou no coração: ser padre! 
Aos 52 anos, Celso foi ordenado 
presbítero durante missa solene, 
no dia 26 de janeiro, na Sé Cate-
dral Santo Antônio, por meio do 
gesto sacramental da imposição 
das mãos e prece de ordenação 
do bispo diocesano Dom Fer-
nando Mason. 

A Catedral ficou repleta de 
parentes, amigos e fiéis de di-
versas paróquias diocesanas. 
Todos acompanharam Celso, vi-
sivelmente emocionado, desde 
a procissão de entrada, ao lado 
de seus pais, Nair Granzoto Ri-
beiro e José Ribeiro. A Celebra-
ção Eucarística foi marcada por 
diversos ritos que expressaram 
o “sim” do neo-sacerdote para o 
serviço à Igreja e ao Evangelho 

de Jesus Cristo.
Após a proclamação do Evan-

gelho e seguindo os ritos da ce-
rimônia, o diácono foi apresen-
tado ao bispo pelo ex-reitor do 
seminário diocesano de teolo-
gia, padre Antonio César Maciel 
Mota, que pediu ao nosso pastor 
que o ordenasse para função de 
presbítero, afirmando que ele foi 
considerado digno de pertencer 
ao presbitério diocesano. 

Seguindo o ritual, Dom Fer-
nando fez sua homilia e lembrou 
que o caminho percorrido pelo 
diácono Celso foi diferenciado, 
mas que a Luz vinda do Senhor 
o iluminou a escolher o estilo 
de vida presbiteral. “Jesus nos 
chama a servir a Igreja e o Evan-
gelho. Você é ordenado para 
ser sacerdote para servir e pas-
torear a comunidade para que 
ela tenha vida em Jesus Cristo”, 
salientou o bispo.

Ao término da homilia, reali-
zaram-se, efetivamente, os ritos 
de ordenação do neo-sacerdote 
que recebeu a imposição das 

mãos e prece do bispo dioce-
sano e dos demais presbíteros, 
seguidas pelas promessas de 
obediência e fidelidade do novo 
presbítero ao bispo e à Igreja.

Um dos momentos marcan-
tes da celebração: o diácono 
Celso foi revestido com as ves-
tes sacerdotais pelos irmãos, 
também presbíteros, Antonio 
Francisco Ribeiro e José Carlos 
Tadeu Ribeiro. Em seguida, o 
neo-sacerdote foi apresentado 
publicamente como novo mem-
bro do presbitério diocesano.

Ao final da celebração, padre 
Celso agradeceu a presença 
de todas as pessoas, do clero 
diocesano, amigos e, principal-
mente, de seus pais e familiares. 
E, sem se esquecer de Maria, 
mãe do Senhor Jesus e nossa, 
consagrou sua vida sacerdotal a 
Nossa Senhora.  

Padre Celso foi designado 
para servir a Igreja Diocesana 
como vigário paroquial na Paró-
quia Imaculada Conceição, na 
Vila Rezende, em Piracicaba. 

A comunidade reunida recitou a ladainha pedindo a 
intercessão dos santos para o neo-sacerdote

Dona Nair leva as vestes sacerdotais para que o novo presbítero possa ser revestido

O neo-sacerdote consagrou sua vocação a Nossa Senhora Aparecida

Padre Celso recebe o carinho 
dos pais Nair e Ribeiro

Celso é revestido presbítero pelos irmãos 
sacerdotes Antonio e José Carlos

Dom Fernando durante homilia agradeceu 
a dedicação do diácono à Igreja Diocesana

Com abraço fraterno Dom Fernando acolhe 
padre Celso no presbitério diocesano

Dom Fernando apresenta o 
neo-sacerdote à comunidade 

diocesana reunida na Sé Catedral
Dom Fernando unge as mãos do 

neo-sacerdote com o óleo do Crisma

Com toda a família padre Celso celebra a ordenação presbiteral 

FOTOS: ROSILEY LOURENÇO
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CAMPANHA DA FRATERNIDADE

Diocese promove encontros de formação 
sobre a CF 2020 nas Regiões Pastorais

flitos, revelam-se o profundo 
e infinito amor de Deus, as 
quedas e reerguimentos dos 
seres humanos.

O Antigo Testamento (AT) 
possui 46 livros e retrata uma 
pré-história (da criação à Torre 
de Babel); a formação do povo 
de Deus (de Abrão até terra 
prometida); o período tribal (12 
tribos de Israel); a monarquia 
unida (Saul, Davi e Salomão); 
a monarquia dividida (reino de 
Israel e reino de Judá); o Exílio 
na Babilônia; o pós-exílio e a 
dominação grega. O principal 
evento bíblico foi o Êxodo, que 
é a principal fonte de inspira-
ção, revelando que Deus é o 
libertador de toda escravidão.

O Novo testamento (NT) 
possui 27 livros e retrata o pe-
ríodo da dominação Romana, 
iniciando com os eventos em 
torno da encarnação de Je-
sus Cristo (4 a.C.) até a grande 
perseguição no Apocalipse 
(100 d.C.). O Mistério Pascal, 

paixão, morte e ressurreição 
de Jesus, é o evento princi-
pal do NT, sendo a pessoa de 
Jesus  o centro e o cume de 
toda a Bíblia.

Por ser uma biblioteca, a Bí-
blia possui vários gêneros lite-
rários: jurídico (leis e normas); 
narrativo (epopeias, tragédias, 
épicos, romances); poético; 
proféticos; apocalíptico; sa-
piencial; evangelho; epistolas 
e cartas; genealogias; hinos e 
cânticos; sentenças; sagas e 
outros. Como Deus usa a me-
diação do ser humano como 
instrumento de sua Palavra, a 
Bíblia ganhou as cores literá-
rias da própria humanidade. 
Quando Deus usou um poeta, 
nasceu poesia. Quando usou 
um profeta, nasceu profecia. 
Compreender que a Bíblia tem 
gêneros é importante, pois 
cada texto deve ser lido de 
acordo com o seu gênero. Um 
erro muito comum é quando 
se tenta ler a Bíblia como um 

livro de ciências, ou quando 
se lê um texto profético como 
se fosse uma lei, por exemplo. 
Assim, diante de tantos gêne-
ros literários, esta biblioteca 
precisa ser lida com arte.

Na fé católica, a arte de ler 
e interpretar a Bíblia se faz 
através de Jesus Cristo e Seu 
Evangelho. Toda a Escritura é 
colocada sob a luz de Jesus 
Mestre, pois Jesus é o sentido 
de toda a Bíblia. Disse Jesus: 
“Vocês vivem estudando as 
Escrituras, pensando que vão 
encontrar nelas a vida eter-
na. No entanto, as Escrituras 
dão testemunho de mim” (Jo 
5,39). Quando os discípulos de 
Emaús caminhavam sem com-
preender as Escrituras, o pró-
prio Cristo Ressuscitado lhes 
explicou o sentido da Bíblia: 
“Então, começando por Moi-
sés e continuando por todos os 
Profetas, Jesus explicava para 
os discípulos todas as passa-
gens da Escritura que falavam a 

respeito dele” (Lc 24,27).
Uma pergunta: por onde 

devemos começar a ler Bíblia? 
Por ser Jesus aquele que nos 
explica as Escrituras e por ser 
a Bíblia uma biblioteca, reco-
mendamos que a Bíblia deve 
ser lida a partir do Novo Testa-
mento. O Antigo deve ser lido 
por último. Conhecer Jesus, 
suas ações e seu pensamento 
facilitará o conhecimento de 
toda a Bíblia. Assim, deve-se 
começar a ler a Bíblia a partir 
dos Evangelhos. Depois as 
cartas de São Paulo, das me-
nores para as maiores. Depois 
as demais cartas até o Apo-
calipse. Com Jesus na mente 
e no coração poderemos ler 
bem o Antigo Testamento. A 
Igreja, fiel depositária da Bí-
blia, ao longo da História, sem-
pre colocou as Escrituras sob 
a luz de Jesus Mestre. Por isso, 
a Igreja é, em última instância, 
a real intérprete desta bibliote-
ca: a Bíblia.

CONHECENDO A BÍBLIA

Pe. Demetrius dos Santos Silva  
Biblista e docente do Curso 

Diocesano de Teologia
pe_demetrius@icloud.com

A Bíblia não é apenas um li-
vro grande. Ela é uma bibliote-
ca. É uma coleção de 73 livros 
que trata da relação de Deus 
com a humanidade. Nesta re-
lação, repleta de crises e con-

A Bíblia é uma biblioteca

A CNBB (Conferência Na-
cional dos Bispos do 
Brasil) lança, oficialmen-

te, na Quarta-feira de Cinzas, 
dia 26 de fevereiro, a Campa-
nha da Fraternidade de 2020 
que este ano tem como tema 
“Fraternidade e vida: dom e 
compromisso” e o lema “Viu, 
sentiu compaixão e cuidou 
dele” (Lc 10,33-34).

Em 2020, a CF convida to-
dos, por meio de seu texto-ba-
se, a olhar de modo mais atento 
e detalhado para a vida. Tanto 
o tema como o lema visam a 

conscientizar, à luz da palavra 
de Deus, para o sentido da vida 
como dom e compromisso, 
que se traduz em relações de 
mútuo cuidado entre as pes-
soas, na família, na comunida-
de, na sociedade e no planeta, 
casa comum.

Dentro deste contexto e 
como ocorre anualmente, se-
rão realizados, durante este 
mês de fevereiro, encontros 
de formação sobre a CF, nas 
sete Regiões Pastorais. Todos 
os agentes de pastorais são 
convidados a participar deste 

momento de reflexão e com-
partilhamento do tema e lema 
da campanha.

Os encontros serão coor-
denados pela Equipe Dioce-
sana da CF que, atualmente, é 
formada pelo diácono perma-
nente Edgard Oliveira Batista 
(Animador Diocesano da CF), 
os padres Kleber Fernandes 
Danelon e Claudemir Apareci-
do da Rocha e os leigos Cesar 
Augusto Borgi, André Phillip 
Bertoletti, Jairo Brunini, Denis 
Roberto Quibao  e Valdinei An-
tônio Tonin. 

Dia Horário Região Pastoral Paróquia

4/2 19h30 São Pedro Paróquia São Pedro (São Pedro)

6/2 19h30 Capivari Paróquia São João Batista (Capivari)

11/2 19h30 Santa Bárbara Paróquia Santa Bárbara

12/2 19h30 Piracicaba 3 Paróquia Imaculada Conceição

13/2 19h30 Piracicaba 2 Paróquia Imaculado Coração de Maria

18/2 19h30 Rio Claro Paróquia N. Sra. Aparecida (Rio Claro)

20/2 19h30 Piracicaba 1 Centro Diocesano de Pastoral

Cronograma de formação 
nas Regiões Pastorais

Padre Demetrius dos 
Santos Silva é o mais novo 
articulista do “EM FOCO”. A 
partir desta edição, ele trará 

reflexões sobre a “Bíblia”
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DÚVIDAS RELIGIOSAS

Pe. Kleber Fernandes Danelon
Mestre em Liturgia pela PUSC, 

em Roma, e Coordenador 
Diocesano de Pastoral

kleberdanelon@gmail.com

“Pode-se tocar o ostensório com Jesus Eucarístico 
exposto?” “Devemos estender as mãos, olhar ou 
abaixar a cabeça em sinal de respeito?”
(Gabriel Pedrina Chiarion, 21 anos de idade, Rafard/SP e Bianca Peixoto 
Mazzonetto, 36 anos de idade, Águas de São Pedro/SP)

As dúvidas recebidas referem-se 
ao gesto e atitude espiritual dos fi-
éis, durante a exposição e bênção 
do Santíssimo Sacramento. Na ex-
posição “simples” ou “solene” do 
Santíssimo Sacramento, os fiéis não 
devem tocar o ostensório ou o ci-
bório, como, infelizmente, se veem 
algumas vezes na televisão. “O res-
peito devido à Eucaristia pede que 
tudo aconteça com sobriedade, e 
as orientações da Igreja insistem 
em que se viva uma oração mais 
contemplativa. Portanto, ninguém 
use o ostensório como ‘amuleto’ 
que se procura tocar, gerando cho-
ro e gestos descontrolados. Esses 
gestos não favorecem a manifes-
tação autêntica da fé, confundida 
com emoções e devocionismo 
superficial. Procuremos, sim, uma 
devoção eucarística mais profun-
da, sóbria e contemplativa, funda-
mentada num sincero amor à San-
tíssima Eucaristia” (Dom Armando 
Bucciol, Sinais e símbolos, gestos 
e palavras na liturgia: para compre-
ender e viver a liturgia, Brasília, Edi-
ções CNBB, 2018, p. 141).

Alguns se utilizam dos evange-
lhos de Mt 9,20-22, Mc 5,25-34 e 
Lc 8,43-48, que retratam a cura da 
hemorragia da mulher que toca Je-
sus, como um “pretexto evangélico” 
para tocarem a hóstia consagrada. 
No entanto, os evangelhos nos en-
sinam que essa mulher que pensa-
va ter sido curada por haver  tocado 
o manto de Jesus, na verdade, foi 
curada pela fé. Jesus lhe disse que 

era a sua fé que a estava “salvando” 
e “curando”. Em contraponto, acre-
dito que não se pode negar a fé e a 
piedade destas pessoas. Porém, elas 
precisariam ser orientadas por seus 
pastores que esta “manipulação” da 
hóstia consagrada não é questão 
de fé, nem mesmo recomendada 
pela viva Tradição litúrgica da Igreja. 
“Diante da grandeza do Mistério Euca-
rístico, acolher as instruções da Igreja 
é o melhor caminho para se evitarem 
exageros, imprecisões e erros” (Mons. 
Inácio José Schuster).

“A exposição da Santíssima Euca-
ristia (...) leva-nos a reconhecer nela a 
admirável presença de Cristo e convi-
da à intima união com ele, união que 
alcança o seu ápice na Comunhão 
sacramental. Por isso, a exposição é 
excelente, meio de favorecer o culto 
em espírito e verdade devido à Euca-
ristia” (Ritual A Sagrada Comunhão e 
o Culto do Mistério Eucarístico fora 
da Missa, nº 82). Mais que “desejar 
tocar”, os fiéis, preferencialmente, 
precisam ser orientados a cultivar 
em si o espírito de adorar Jesus Sa-
cramento e recebê-lo na comunhão 
sacramental: “tomai, todos, e comei, 
isto é o meu corpo...”.

Durante a exposição eucarística, 
os fiéis são exortados a dedicar um 
“tempo conveniente à leitura da Pa-
lavra de Deus, a cantos, preces e à 
oração silenciosa prolongada por 
algum tempo”. Para eles, no que se 
refere à postura do corpo, a Igreja 
orienta que permaneçam de joelhos, 
durante a bênção eucarística, mas 
não prevê nem regulamenta outros 
gestos (erguer ou abaixar a cabeça, 
estender as mãos, prostrar-se, etc). A 
exposição do Santíssimo Sacramen-
to feita unicamente para dar a bên-
ção é proibida (cf. Ritual A Sagrada 
Comunhão e o Culto do Mistério Eu-
carístico fora da Missa, nº 94).

Caros (as) leitores (as), durante es-
tes anos eu fui o único articulista des-
ta coluna mensal. A partir da próxima 
edição, ela será escrita por alguns 
padres, diáconos, religiosos (as) e 
cristãos leigos e leigas, conforme os 
assuntos das perguntas recebidas. 
Continuem enviando suas dúvidas 
religiosas para: comunicacao@dio-
cesedepiracicaba.org.br.

Olá, você amiguinho e você amiguinha, tudo bem?
Neste primeiro “Em Foquinho” do ano, vamos aprender 

um pouco com nosso querido Papa Francisco. 
Ele sempre nos ensina que devemos respeitar ao próximo e para 

isso devemos usar sempre três palavrinhas “mágicas”.
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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

Piracicaba por terem propor-
cionado a possibilidade de es-
tarmos aqui, em Roma, apro-
fundando-nos nos estudos 
da História da Igreja. Também 
agradecemos aos padres, diá-
conos e amigos que muito nos 
apoiaram nesta iniciativa. 

Falando de nossa vinda a 
Roma para os estudos, nesse 
período de cerca de dois anos, 
uma das coisas que mais nos 
tocou, quando aqui chegamos 
e mesmo durante o transcorrer 
do tempo, foi a possibilidade 
de estar bem próximo do papa 
(celebrações ocorridas no Vati-
cano)  e das realidades eclesiais 
não só da Itália e Europa, mas  
em nível mundial,  por meio da 
imprensa pública e da oficial do 
Vaticano (Vaticannews). 

Outra coisa de positivo é a 
facilidade que temos, através 
de visitas a museus, igrejas, 
catedrais, de entrar em con-
tato direto com a arte, cultura 

e todo o rico patrimônio his-
tórico que marcaram não só 
a história da Igreja, mas da 
própria sociedade ocidental 
como um todo. 

Quanto aos estudos, pude-
mos nos aprofundar em de-
terminado assunto, tendo à 
disposição vastas bibliotecas, 
professores especializados, 
além, é claro, de poder acom-
panhar os debates atuais da 
Igreja quanto à teologia, direi-
to canônico, aspectos doutri-
nais e pastorais. 

Nos períodos de quaresma 
e recesso acadêmico (Na-
tal e Semana Santa), foi nos 
oferecido a oportunidade de 
realizarmos algum trabalho 
pastoral (atendimento de con-
fissões, celebração de missas, 
benção de casas) nos santuá-
rios e paróquias da Itália, o que 
nos colocou em contato com 
realidades eclesiais, bastante 
distintas das que conhecemos 

no Brasil. Isso fez com que pu-
déssemos ter uma visão mais 
crítica da vida da Igreja e do 
trabalho pastoral que se faz 
aqui e no Brasil, nos seus as-
pectos positivos e negativos. 

E como a vida é feita tam-
bém de desafios, não poderí-
amos deixar de mencionar al-
gumas dificuldades que aqui 
encontramos como o apren-
dizado de uma nova língua e 
a adaptação à outra cultura, a 
grande quantidade de livros 
que precisamos ler em pouco 
tempo, o rigor dos trabalhos 
acadêmicos e os exames de 
fim de semestre que exigem 
de nós a máxima dedicação. 
Digno de menção é a sauda-
de que sentimos das pessoas 
queridas, das realidades pró-
prias da Igreja no Brasil (co-
munidades vivas) e da cultura 
brasileira em geral. 

Buscando fazer um balan-
ço geral, podemos dizer que a 

experiência tem sido bastante 
positiva. Deixando de lado as 
dificuldades próprias de se 
encontrar fora de seu próprio 
contexto eclesial e pastoral 
(Diocese de Piracicaba), acre-
ditamos que essa etapa de 
aprofundamento nos estudos 
nos levou a crescer não só 
intelectualmente, mas como 
pessoa, como cristão e, prin-
cipalmente, como presbítero. 
Exigiu de nós muita fé, com-
promisso, dedicação e humil-
dade, visto que precisamos 
iniciar toda uma nova cami-
nhada de vida, sem muita no-
ção do que iríamos encontrar 
pela frente. 

Ao retornarmos para o Bra-
sil e recomeçar nossa ação 
pastoral, esperamos fazer uso 
de toda  bagagem de conhe-
cimento que aqui adquirimos. 
Que Deus nos ilumine e ajude 
a colocarmos em prática nos-
sos bons propósitos. 

DIRETO DE ROMA

Como estamos na reta fi-
nal da etapa dos estudos em 
Roma, foi nos solicitado uma 
palavra a respeito da experi-
ência aqui vivida nestes quase 
um ano e meio que aqui per-
manecemos. Antes de mais 
nada, gostaríamos de agrade-
cer a nosso bispo Dom Fer-
nando Mason e a Diocese de 

Morar e estudar em Roma: Os encantos e desafios dos padres 
que deixam o Brasil para morar em Roma em vista dos estudos

NATALÍCIO 
01 - 1962 - Pe. Geraldo Luis Boletini
02 - 1964 - Pe. Candido Aparecido Mariano
03 - 1977 - Pe. Josenildo Carlos da Silva
04 - 1953 - Pe. Gilberto Luiz Pierobom, SDB
05 - 1966 - Pe. Renato Luís Andreatto
06 - 1978 - Frei Maurício José da Silva dos Anjos, OFMCap
08 - 1938 - Diácono Cícero Batista dos Santos
10 - 1966 - Pe. João Carlos Santin, CMF
11 - 1968 - Pe. Gregório da Silva Brito, SJC
12 - 1935 - Frei Luiz Gonzaga dos Santos Filho, OFMCap
12 - 1966 - Pe. Cícero Araújo da Silva
12 - 1968 - Pe. Everson Damian Lunardi, PODP
14 - 1958 - Pe. Luiz Carlos Caroni

17 - 1971 - Pe. Emerson Correr, CSS
21 - 1965 - Pe. Edmundo de Lima Calvo
21 - 1976 - Pe. Aparecido Barbosa
22 - 1968 - Diácono Eder Benedito Simonato
26 - 1940 - Diácono Carlos Winckler
26 - 1942 - Pe. Ésio Fernando Juncioni, CSS
27 - 1951 - Pe. José Maria Ribeiro dos Santos, SX
28 - 1935 - Diácono José Stripoli

ORDENAÇÃO 
02 - 1991 - Pe. José Eduardo Sesso
05 - 1993 - Padres Carlos Roberto Dóllo e 
Eugênio Broggio Neto
12 - 2011 - Pe. Jorge Luiz Cardoso Pinheiro, CMF

14 - 1982 - Pe. José Roberto Pereira dos Santos, CSsR
16 - 1992 - Pe. Adalton Roberto Demarchi
23 - 2014 - Diáconos Aderbal Soares Gomes, Angelo 
Aparecido Zadra, Antônio Carlos da Silva, Arlindo Ferreira 
da Silva, Carlos Alberto Vila, Eder Benedito Simonato, 
Edson Evaldo Reame, Francisco Correia da Silva, Irineu 
José Teixeira Lisboa, Joaquim Antônio de Oliveira, 
Joaquim Donizete de Oliveira, José Carlos Soares, Luiz 
Sérgio Cristofoletti, Márcio Adriano dos Santos, Márcio 
Aparecido Cardia da Rosa, Marcos Antônio Canobre, 
Marcos Roberto do Nascimento, Osvaldo Francisco Silva, 
Silvio Luiz Plotegher, Vagner Aparecido Pedroso, Valdecir 
Marques, Valdevino José Zem, Wagner Perez, Waldecir 
Aparecido Agostinho

Aniversariantes FEVEREIRO

Pe. Paulo Sérgio Carlos
Estudante de História da Igreja 

Pontificia Universidade 
da Santa Cruz, Roma

paulocchristi05@gmail.com
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citação, entre eles: Acompanha-
mento Nutricional, Alimentação 
Saudável e do Guia do Líder.

HISTÓRIA - Criada oficialmen-
te em 8 de abril de 1987, por uma 
iniciativa do terceiro bispo dioce-
sano Dom Eduardo Koaik, do casal 
Antonio Ferraz do Canto e Maria 
Berchmans Canto (dona Bergue) e 
da assistente social Maria Elizabeth 
Papini Nardin, a Pastoral da Criança 
nasceu pequenina, na Paróquia 
São Francisco Xavier, em Piracica-
ba, nas comunidades Jardim Gló-
ria e Jardim das Flores, onde foram 
capacitadas as primeiras líderes 
comunitárias. No dia 4 de julho de 
1987, na Capela Cristo Operário, 
bairro Jardim das Flores, Dom Edu-
ardo Koaik presidiu a celebração 
da missa e entregou o certificado 
de conclusão do curso de capa-
citação a 18 líderes comunitárias, 

iniciando assim a caminhada.
Atualmente, a Pastoral da Crian-

ça conta com o trabalho de cente-
nas de voluntários que atuam como 
líderes, coordenadores, capaci-
tadores, apoiadores, tendo como 
coordenadora diocesana Clarice 
Aparecida Scionelli Pompermayer 
e como animador diocesano padre 
Luís Carlos de Siqueira Martins. 
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AÇÃO SOCIAL

Pastoral da Criança: Amor à Vida
FORMAÇÃO

Está marcada para dia 
5 de fevereiro, às 19h30, 
no Centro Diocesano de 
Pastoral, em Piracicaba, a 
aula inaugural do Curso 
Diocesano de Teologia, 
que terá como tema “Vati-
cano II e a Igreja de Jesus 
Cristo – propostas para 
a caminhada do povo de 
Deus no século XXI” e será 
proferida pelo diretor do 
Curso, padre Adalton Ro-
berto Demarchi. As aulas 
terão início efetivamente 
na semana seguinte, na 
quarta-feira, dia 12. O cur-
so, que em 2020 completa 
28 anos, é desenvolvido 
em Piracicaba e em Santa 
Bárbara d’Oeste. Ainda há 
vagas remanescentes e os 
interessados poderão efe-
tivar a matrícula até o dia 
da aula inaugural. A taxa 
de inscrição e mensalidade 
têm um custo de R$ 60,00.

O Curso Diocesano de 
Teologia tem duração de 
quatros anos e seu objetivo 
é oferecer formação quali-
ficada para leigos e demais 
interessados, contando em 
sua base curricular disci-

plinas como: Aspectos filo-
sóficos da religião, História 
da Igreja Antiga, Medieval, 
Moderna e Contemporâ-
nea, Cristologia, Liturgia, 
Mariologia, Eclesiologia, 
entre outras disciplinas.

No dia 1º de fevereiro, 
com a celebração da San-
ta Missa na Capelania São 
Francisco de Assis, teve 
início o 5º e último ano do 
curso para o diaconado 
permanente da Escola Dia-
conal “São Filipe” da Dio-
cese de Piracicaba. 

Desde 2016, os alunos 
da Escola Diaconal vem 
percorrendo o itinerário de 
formação para diaconado. 
Atualmente, conta com 29 
alunos, vindos de diversas 
paróquias do território dio-
cesano. Após a conclusão 
do curso, os candidatos 
precisam ser aprovados 
pela diretoria da escola e 
pelos Conselhos Diocesa-
nos de Diáconos e Presbí-
teros. Depois, então, é mar-
cada a ordenação para o 
diaconado permanente. A 
ordenação provavelmente 
deverá ocorrer em 2021.

Curso de Teologia e Escola 
Diaconal iniciam ano letivo

Pastoral fez homenagem aos 10 anos 
de falecimento de Zilda Arns

“Eu vim para que todos tenham 
vida e vida em abundância” (Jo 10, 
10).  As palavras do Senhor Jesus 
Cristo norteiam a ação evangeliza-
dora da Pastoral da Criança, funda-
da há 35 anos pela médica Zilda 
Arns Neumann. 

Estas mesmas palavras também 
guiam o trabalho da Pastoral da 
Criança na Diocese de Piracicaba, 
onde a ação é desenvolvida há 
quase 33 anos. Nestas três déca-
das de atuação, a Pastoral da Crian-
ça salvou centenas de milhares de 
vida e ajudou os municípios que 
compõem o território diocesano a 
diminuirem a mortalidade infantil. 

Somente no ano de 2019 fo-
ram assistidas 4.125 famílias e 
4.772 crianças acompanhadas, 
mensalmente, de zero a seis anos 
de idade, nas 148 comunidades 
existentes na diocese. Outra ação 
da Pastoral da Criança é desen-
volvida junto às gestantes. Men-
salmente, aproximadamente 180 
futuras mamães são acompanha-
das pelas líderes para ter uma ges-
tação saudável e tranquila para 
ela e o bebê. O trabalho é desen-
volvido por 530 líderes que, volun-
tariamente, todos os meses, vão 
ao encontro dessas famílias.

Para que a missão da Pastoral 
possa ter sempre os melhores re-
sultados, as líderes são sempre 
chamadas para cursos de capa-

Turma de 2019 durante missa de ação de graça pela formatura na 
Capelania São Francisco de Assis 

ROSILEY LOURENÇO

PASTORAL DA CRIANÇA

A Pastoral da Criança promo-
veu de 10 a 12 de janeiro, em 
Curitiba (PR), um Tríduo pela 
caminhada da Pastoral da Crian-
ça e em memória de sua funda-
dora, a médica Dra. Zilda Arns 
Neumann, que faleceu em 12 
de janeiro de 2010. Vítima do ter-
remoto que atingiu o Haiti e que 
provocou a morte de mais de 
250 mil pessoas, a Dra Zilda Arns 
estava no país caribenho, repre-
sentando a Pastoral da Criança.

Ao homenagear a funda-
dora, Dra. Zilda Arns, e render 
graças pelos 35 anos de histó-
ria da Pastoral da Criança, no 
Brasil, o tríduo, que contou com 
a presença de milhares de vo-
luntários, sem dúvida, marcou 
a vitória da vida contra a morte 
precoce de muitas crianças e 
gestantes. Durante os três dias 
de celebração, a Diocese de 
Piracicaba esteve representada 
por 80 voluntários.

Dra. Zilda Arns fundadora 
da Pastoral de Criança

Crianças atendida pela Pastoral da 
Criança diocesana 

 Voluntários da Pastoral da Criança da Diocese em Curitiba

PASTORAL DA CRIANÇA

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

Agende sua consulta: (19) 3403-6600

A CONCEDE PODE AJUDAR VOCÊ A SE APOSENTAR!

Venha conhecer
nossos serviços!

SIM! É POSSÍVEL SE APOSENTAR DEPOIS

DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA!
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NOSSA GENTE 

Padre Celso: “Nunca é tarde demais para Deus”

Após quase seis anos 
exercendo o ministério 
de diácono permanen-

te, o piracicabano Celso de 
Jesus Ribeiro é o mais novo 
presbítero do clero diocesa-
no. O neo-sacerdote foi orde-
nado padre no último dia 26 
de janeiro pela imposição das 
mãos e prece de ordenação 
do bispo diocesano Dom Fer-
nando Mason (ver pág 07).

Terceiro filho de Nair Granzo-
to Ribeiro e José Ribeiro, padre 
Celso tem quatro irmãos, sen-
do os dois mais velhos padres 
e duas irmãs mais novas casa-
das. Embora tivesse sentido o 
chamado ao serviço da Igreja, 
renunciou para cuidar da famí-
lia, principalmente dos pais. 

Em entrevista para o “Em 
Foco”, padre Celso fala de sua 
história e sua vocação para o 
serviço à Igreja.

Em Foco - Quem é padre 
Celso de Jesus Ribeiro? 

Padre Celso - Sou filho des-
ta terra de Piracicaba que amo 
tanto. Uma pessoa muito tran-
quila, porém luto por aquilo 
que quero. Desejei ser sacer-
dote como meus irmãos, tive a 
graça de ser ordenado diáco-
no permanente em 23 feverei-
ro de 2014; depois pedi a Dom 
Fernando a ordenação sacer-
dotal e após três de formação 

sou ordenado presbítero. É 
muita bênção de Deus numa 
só família. Quero corresponder 
a este Deus maravilhoso que 
confiou em mim, sendo sinal 
da Sua presença na vida das 
pessoas que ele me confiar.

Pertencendo a uma famí-
lia de vocacionados, o sr. 
também sentiu-se chamado 
ao serviço da Igreja?

Sim, mas por ter dois irmãos 
que saíram de casa para se-
guir a vocação ao sacerdócio, 
abdiquei da minha vocação 
para cuidar da família, da qual 
eu era arrimo. Porém, os de-
sígnios de Deus foram outros 
na minha vida. Fui convidado 
pelo pároco da Paróquia São 
Judas Tadeu, cônego Alvarino 
Bienzobás Jr., a fazer o curso 
diocesano para o diaconado 
permanente. Refleti e acei-
tei, acreditando que Deus me 
dava a possibilidade de servi- 
Lo e à sua Igreja, sem a neces-
sidade de, totalmente, precisar 
deixar a família.

Qual sua formação profis-
sional e em quais áreas o Sr. 
atuou, antes de seguir seu 
caminho na Igreja?

Sou formado em Ciências 
Contábeis pela Unimep (Uni-
versidade Metodista de Pira-
cicaba). Trabalhei como en-

tregador de jornais, auxiliar de 
escritório e meu último empre-
go foi como bancário. Fiz con-
curso público e atuei, durante 
30 anos, em uma instituição 
financeira federal. 

Como foi sua formação 
até a ordenação presbiteral, 
visto que já atuava como di-
ácono permanente? 

Durante o diaconado per-
manente, eu aprofundei meus 
conhecimentos, cursando Fi-
losofia e Teologia. Sentindo 
latente a vocação, manifestei 
ao bispo diocesano o desejo 
de ser presbítero. O pedido foi 
aceito e, posteriormente, fui 
acolhido no seminário. Devi-
do à formação, fiquei um ano 
no Seminário Propedêutico 
e mais um ano no Seminário 
Teológico, cursando discipli-
nas para aprofundamento do 
conhecimento eclesiológico, 
como aluno especial da PUC/
Campinas. 

Por que a escolha das 
palavras do apóstolo Paulo 
como lema de sua ordena-
ção presbiteral?

Sempre admirei a coragem 
de São Paulo que, depois de 
encontrar-se com o Cristo vivo 
e verdadeiro, no caminho de 
Damasco, teve sua vida trans-
formada. Desejo que estas be-

las palavras de Paulo, sua co-
ragem e destemor no anúncio 
da boa nova de Cristo sejam 
a marca do meu ministério sa-
cerdotal. Por isso meu lema foi 
o versículo: “Vivo, não eu, Cris-
to vive em mim” (Gl 2, 20).

Qual é sua expectativa 
de trabalho como vigário 
paroquial da Paróquia Ima-
culada Conceição da Vila 
Rezende, em Piracicaba?

Desejo fazer o meu melhor 
como vigário paroquial. Já co-
nheço a comunidade, onde fiz 
trabalho pastoral por um ano, 
conquistei muitos amigos. Car-
rego esta comunidade no meu 

coração. A Paróquia Imaculada 
Conceição da Vila Rezende é 
referência na cidade, bastante 
conhecida pela população de 
Piracicaba, há 105 anos. Quero 
fazer parte desta linda história. 

 
Qual sua mensagem para 

os leitores do Em Foco?
Não desistir de seus sonhos 

jamais! Por ter feito a opção de 
cuidar dos meus pais como 
arrimo de família, abdiquei da 
minha vocação de me tornar 
padre, mas os desígnios de 
Deus foram outros e agora rea-
lizei meu antigo sonho. Como 
eu sempre digo, nunca é tarde 
demais para Deus.

Padre Celso fala 
de sua história e 
sua vocação para 
o serviço à Igreja

 


