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Ir. Roberto Giovanni, de Rio Claro,
é declarado Venerável
A

ARQUIVO PESSOAL

Congregação para a Causa dos
Santos promulgou no último dia
28 de outubro, mediante autorização do Papa Francisco, Decreto que
aprova as Virtudes Heroicas do Servo
de Deus Ir. Roberto Giovanni. A partir
desse momento o Servo de Deus Ir. Roberto Giovanni é declarado Venerável.
Irmão Roberto Giovanni nasceu em
16 de março de 1903, em Rio Claro.
Como religioso da Congregação dos
Sagrados Estigmas de Nosso Senhor
Jesus Cristo (Estigmatinos) trabalhou
em Castro (PR), Ituiutaba (MG), Morri-

nhos (GO) e nas cidades paulistas de
Rio Claro, Caconde e Casa Branca.
Alma generosa, coração aberto e mente preparada para o contínuo exercício
do bem foi um evangelizador incansável, que desenvolveu um apostolado
inteiramente voltado à caridade. Irmão
Roberto faleceu em 11 de janeiro de
1994, aos 90 anos de idade.
Os processos para a beatificação e
posteriormente canonização já estão
sendo analisados pela Congregação
para a Causa dos Santos, da Santa Sé,
no Vaticano.

SAV PIRACICABA

FRATELLI TUTTI, Todos irmãos P06
VATICAN MEDIA

Seminaristas da Diocese são instituídos
nos ministérios de Leitores e Acólitos P07

ELEIÇÕES

Democracia e cidadania X pandemia nas eleições
Nos próximos dias 15 e 29 de novembro, os
eleitores brasileiros farão uso do mais democrático instrumento de cidadania: as eleições. Este
ano serão escolhidos aproximadamente 5570
prefeitos e vice-prefeitos e aproximadamente
57.942 vereadores em todo o país para um mandato de quatro anos.
Nas cidades com população superior a 200 mil
eleitores, poderá acontecer o segundo turno para

definição do prefeito e vice, caso os candidatos
não atinjam a maioria absoluta (mais da metade
dos votos válidos). Segundo dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), aproximadamente 750 mil
candidatos disputarão as vagas de prefeito, viceprefeito e vereadores, um número recorde.
Nas últimas edições do jornal “EM FOCO”, da
nossa Diocese, procuramos trazer elementos
esclarecedores e orientadores sobre o dever

cristão de participar ativamente deste processo
político, visando ao benefício de nossa sociedade, de nossas cidades e de nossa comunidade
como um todo.
Infelizmente, o “NOVO NORMAL” a que somos
direcionados, a partir da pandemia da Covid-19,
trouxe várias limitações, medos e dificuldades para
nossa vida cotidiana e algumas delas foram modificadas radicalmente. P05

Carlo Acutis: onde a santidade é originalidade

P. 02

Novo administrador paroquial na Paróquia Santa Teresinha P. 03
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EDITORIAL

Política e Bem Comum
Paz e bem!
Você leitor(a) está convidado para uma boa leitura nesta edição de novembro. É um mês no qual milhares irão às
ruas para exercerem sua cidadania no voto. A Pastoral Fé e
Política de nossa diocese preparou um percurso nos últimos
meses, e que nesta edição nos indica orientações para as
eleições nos 15 municípios que formam a Diocese de Piracicaba. De certo que a Igreja motiva ao engajamento político
da parte dos fieis, vocacionados para tal função nas palavras do Santo Padre “somos todos responsáveis pela vida
da cidade, pelo bem comum e a política é boa na medida
em que cada um contribui com sua parte para o serviço da
paz.” Portanto, longe se fazer “politicagem” ou campanha
partidária, nossa missão é formar cidadãos conscientes da
importante missão que temos ao escolher os representantes
que administrarão o bem comum.
Nesta edição de novembro além das informações e orientaçãos sobre as Eleições Municipais de 2020, temos o artigo
sobre espiritualidade que nos apresenta um pouco sobre o
jovem Carlo Acutis, que foi beatificado no último dia 10 de
outubro, bem os artigos de Eclesiologia, falando sobre o ser
Igreja em nosso tempo, sobre a Iniciação à Vida Crista, sobre o percurso catequético tão necessário na vida de uma
comunidade.
Gostariamos de agradecer a você leitor(a) que acompanha este serviço de comunicação diocesana. E você pode
contribuir com nosso trabalho, envie para nós sugestões
de temas, sua avaliação sobre os conteúdos já publicados,
participe também deste importante meio de comunicação
diocesano. Entre em contato conosco através do e-mail do
Secretariado de Comunicação Diocesano: comunicacao@
diocesedepiracicaba.org.br. Boa leitura.
AGÊNCIA BRASIL

EM

FOCO

Pe Antonio César Maciel Mota
Pároco da Paróquia São João Batista em Rio Claro
Docente do Curso Diocesano de Teologia
theologia.amoris@gmail.com

REFLEXÕES SOBRE A ESPIRITUALIDADE

Carlo Acutis: onde a
santidade é originalidade

L

iturgicamente falando, o mês de novembro começa com a Solenidade
de Todos os Santos, recordando-nos
que a santidade é um chamado universal.
É um chamado que Deus faz para todos e
cada um de nós responde a esse chamado, trilhando o seu próprio caminho, porque Deus fez a cada um de nós particular
e irrepetível. Por isso, o coro dos Santos é
polifônico. É uma multidão reunida em torno do Cordeiro, advinda de todas as “classes e nações, de todas as raças e línguas,
para a ceia da comunhão eterna” (Oração
Eucarística VIII).
Nestes dias, nossa Igreja tem celebrado
a santidade do jovem italiano Carlo Acutis, beatificado em 10 de outubro passado,
cujo caminho de santidade foi caracterizado por essa originalidade da pessoa,
como ele mesmo dizia: “Todos nascemos
originais, mas muitos morrem fotocópia”.
Assim, o Jovem bem-aventurado nos remete a uma santidade que tem a ver com o
essencial. O essencial de cada um e o essencial de cada coisa.
Não é por acaso que o seu corpo repousa no santuário da espoliação, lugar onde
São Francisco de Assis despojou-se de
sua veste de jovem burguês e assumiu o
caminho de pobreza evangélica. O caminho de Carlo foi um caminho franciscano,
embora nunca tenha querido repetir São
Francisco. O ponto de convergência entre
eles é a pessoa de Jesus que, de tanto se
despojar (cf. Fl 2,2), permaneceu entre nós
na presença eucarística. Os dois, por caminhos particularíssimos, fizeram da eucaristia a fonte de seu percurso espiritual, com
uma diferença: em Francisco encontramos
o encantamento pelo movimento descendente de Cristo que “desce cotidianamente do céu, através das mãos do sacerdote”
(Adm 1) e em Carlos Acutis sobressai o mo-

vimento ascendente de Jesus eucarístico:
“A Eucaristia é minha estrada para o Céu”
(L’Osservatore Romano 09.10.20).
Todavia, o aspecto ascendente da eucaristia não fazia do Jovem Carlo alguém
desconecto do mundo. Ao contrário, a contemplação de Jesus eucarístico se expressa em sua vida em forma de encarnação.
Para além do seu apostolado na internet,
Carlo Acutis fez a experiência de um mundo acolhedor, com sua beleza, com sua demanda (cf. Papa Francisco, Christus vivit).
De fato, dizia: “tristeza é direcionar o olhar
para si mesmo, felicidade é direcionar o
olhar para Deus”, visto na experiência de
Carlo, também em suas criaturas, as quais,
quando vistas na sua pureza, revelam um
mundo acolhedor e fraterno, doado por
Deus para a nossa alegria e como lugar
para o exercício do amor em relação ao
próximo, sobretudo os pobres, aos quais
Carlo abria incessantemente o coração (cf.
L’Osservatore Romano, 09.10.20).
O nosso Jovem Bem-aventurado viu a
eucaristia como estrada para o Céu, porque ele mesmo se tornou um homem eucarístico quando, direcionando seu olhar
para a Eucaristia (pão repartido no altar
para a vida do mundo), intuiu que sua vida
foi feita para ser dom, para ser repartida
com os demais. Por isso, em Carlo, a subida da estrada que leva para o céu passa
pela descida da estrada que leva ao outro que precisa de catequese, de pão e de
proximidade (cf. Lc 10,30). Essa fidelidade
à vocação, a ser dom é o que faz de Carlo um jovem original. Ele renunciou a ser
fotocópia, quando – em meio a um mundo fechado e a uma cultura do descarte
– nos recorda que a santidade e a originalidade residem no dom que podemos
fazer nós mesmos para a vida do mundo
(cf. At 20,35).
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Quem não vive a gratuidade
fraterna, transforma sua existência
num comércio cheio de
ansiedade, sempre medindo
aquilo que dá e o que recebe em
troca. Deus, pelo contrário, dá de
graça, ao ponto de “fazer com
que o Sol se levante sobre os
bons e os maus” (Mt 5,45)”
(Twitter 23 de outubro de 2020)
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FINADOS

Diocese celebra o dia dos Fiéis Defuntos

N

o último dia 2 de novembro, a Igreja celebrou o
dia dos Fiéis Defuntos
ou dia de Finados imediatamente após a Solenidade de Todos
os Santos, celebrada este ano
no domingo, 1º de novembro.
Ambas as celebrações estão intimamente ligadas, uma vez que
fazemos a memória dos que já
se encontram na pátria celeste.
Veneramos os santos reconhecidos oficialmente pela Igreja
e pedimos a sua intercessão.
No entanto, todos os que estão
junto de Deus são também santos. Muitos deles foram nossos
parentes, amigos ou conhecidos. Lembramo-nos deles e
também de todas as pessoas
que faleceram.
Desde os primeiros séculos,
os cristãos rezam pelos falecidos, visitando os túmulos dos
mártires e recordando seus testemunhos de fé e amor. A partir
do século V, a Igreja dedica um
dia do ano para rezar por todas
as pessoas falecidas, também
por aquelas que ninguém lembra. É um dia que evoca saudade, esperança e compromisso.
Saudade daqueles que partiram
e marcaram, de uma maneira ou
de outra, a vida de todos nós
que ainda peregrinamos neste
mundo. Esperança porque nos
foi revelado que a morte não
tem a última palavra, é passagem para a vida em plenitude.
Compromisso porque queremos que nosso tempo histórico
seja vivido de acordo com o que
nos exorta a Palavra de Deus.
Este ano, por ocasião da pandemia da Covid-19, as celebrações com a presença dos fiéis
nos cemitérios da nossa região
não foram possíveis, algumas
comunidades se organizaram
para que a grande parte dos fiéis, que ainda acompanham as
celebrações remotamente através de transmissões ao vivo, pudessem unir-se espiritualmente
à comunidade celebrativa. Nos-

so bispo diocesano Dom Fernando Mason, OFMConv., presidiu uma missa na Sé Catedral
Santo Antonio, em Piracicaba.
Na vivência dessas celebrações nos consolamos, agradecidos, com a declaração de Jesus: “Esta é a vontade daquele
que me enviou: que eu não deixe perecer nenhum daqueles
que me deu, mas que os ressuscite no último dia”.
A Penitenciaria Apostólica
publicou, no último dia 23 de
outubro, um Decreto com o
qual informa que, este ano, nas
atuais contingências devidas
às pandemia da “COVID-19”,
as Indulgências Plenárias para
os fieis defuntos previstas para
2 de novembro serão prorrogadas para todo o mês de novembro, adequando as obras
e condições a fim de garantir
a incolumidade dos fieis. As
condições para lucrar as indulgências em favor dos fieis
defuntos permanecem as mesmas: a piedosa visita a uma Igreja ou oratório e ali rezar o “Pai
Nosso” e o “Credo”, a confissão
sacramental, a comunhão eucarística e oração segundo as
intenções do Santo Padre.
Declara também que pessoas do grupo de risco, respeitando as restrições para o tempo
de pandemia, poderão obter a
Indulgência Plenária também,
desde que unam-se espiritualmente a todos os outros fiéis,
completamente distantes do
pecado e com a intenção de
cumprir o mais rápido possível
as três condições habituais
(confissão sacramental, Comunhão eucarística e oração
segundo as intenções do Santo
Padre), rezem orações piedosas
pelos falecidos diante de uma
imagem de Jesus ou da Bemaventurada Virgem Maria, como
por exemplo a meditação da
Palavra de Deus ou recitação
do Terço Mariano ou da Divina
Misericordia.

PAULO GOMES

Bispo diocesano preside missa na Catedral Santo Antônio

MUDANÇAS

Paróquia Santa Teresinha tem
novo administrador paroquial
O padre Marcelo Aparecido Curto é o novo administrador paroquial da Paróquia Santa Teresinha,
em Piracicaba. Sua apresentação
ocorreu no dia 7 de novembro, às
19h, durante missa presidida pelo
Vigário Geral, monsenhor Ronaldo
Francisco Aguarelli.
Até o momento, padre Marcelo
era vigário paroquial da Paróquia
São João Batista, em Capivari.
Ainda a partir deste mês de novembro, padre José Maria Santos
de Oliveira se torna vigário paroquial da Sé Catedral Santo Antônio, em Piracicaba. Ele exercia seu
ministério na Paróquia São José,
em Piracicaba.

ARQUIVO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Padre Marcelo Aparecido Curto
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Devo Contribuir com o meu Dízimo sobre o Décimo
Terceiro Salário e a Participação nos Lucros e Resultados?

Pe. Celso de Jesus Ribeiro

Animador Diocesano da Pastoral do Dízimo
cj.ribeiro1@gmail.com

O

final do ano está chegando e com ele os
tão aguardados 13º,
14º Salários e a PLR (Participação nos Lucros e Resultados
- para os trabalhadores da indústria, comércio e prestação
de serviços). Muitos já têm até
planejado o que fazer com
esses valores: pagar dívidas
atrasadas, renovar o guarda-roupa, presentear-se ou presentear alguma pessoa, entre
outras coisas. E a parcela do
dízimo sobre esses recursos,
você já pensou sobre isso?
Pois é, as Sagradas Escrituras
nos orientam: “trazei todos
os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento
na minha casa, e depois fazei

prova de mim nisto, diz o Senhor”. (Malaquias 3,10).
Tudo que recebemos é bênção de Deus, inclusive o Décimo Terceiro… As passagens
bíblicas de Gênesis 28,20-22;
Malaquias 3,6-12; 2Coríntios
9,6-12 nos auxiliam a entender sobre a generosidade da
entrega de tudo quanto recebemos.
O Livro de Malaquias nos
exorta sobre a infidelidade do
Povo de Israel a Deus. Desde
as lideranças religiosas até o
povo comum havia muita infidelidade e ingratidão, e isso é
combatido por Deus. Em Malaquias 3,6-12 Deus condena a
falta de compromisso do povo
no dízimo e ofertas, revelando
seu egoísmo e a não observação às Leis de Deus, utilizando-se de palavras duras,
chamando o povo de “enganador” (Malaquias 3,8). Deus
deixa claro que essa atitude do
povo traz as maldições descritas na aliança (Malaquias 3,9).
Porém, para aqueles que são
fiéis, Deus diz: “Pagai integralmente os dízimos ao tesouro
do templo, para que haja alimento em minha casa. Fazei a
experiência – diz o Senhor dos

exércitos – e vereis se não vos
abro os reservatórios do céu e
se não derramo a minha bênção sobre vós muito além do
necessário” (Malaquias 3,10).
Essa ordem no início do
versículo “pagai integralmente
os dízimos” relembra o povo
de sua obrigação, dentro da
Aliança feita com Deus. Ao
dizer “Fazei prova de mim”,
Deus nos incentiva à obediência, isto é, Deus está dizendo
algo como “experimentem ser
obedientes e verão como derramo grandiosas bênçãos sobre suas vidas”. Embora Deus
não precise provar a Sua fidelidade, Ele é fiel e espera que
nós façamos o mesmo, sendo
fiéis no compromisso com o
Dízimo sobre todos os recursos que recebemos. A obediência a Deus nos cumula de
bênçãos inimagináveis, vindas
diretamente das mãos do próprio Deus!
Dessa forma, não há dúvida de que também devemos
contribuir com o Dízimo sobre
o Décimo Terceiro ou de qualquer outra forma de renda que
proceda de nosso trabalho e
benefícios, pois tudo é graça
de Deus.

DIVULGAÇÃO

É importante que você, dizimista, reflita em seu coração,
diante de Deus, sobre a graça
de contribuir com o Dízimo
do 13º, 14º Salários e PLR,
até porque no final do ano é
que nossas Comunidades
Paroquiais e Diocese mais
têm gastos, ou seja, “despesas dobradas”, como: Décimo
Terceiro dos Funcionários,
Seguro dos Veículos e Planejamentos para todo o Ano.
Quando vai chegando o
fim do ano, nossos párocos,
administradores paroquiais e
o ecônomo são tomados pela
preocupação em honrar os

Aniversariantes

compromissos do pagamento
desses valores extras aos empregados que trabalham nas
paróquias e na Cúria Diocesana e alguns párocos dizem
que a arrecadação da Igreja
se mantém a mesma, ainda
que a maioria receba mais. E
em janeiro e fevereiro, a arrecadação até cai, pois é uma
época de muitos gastos para
todos.
A Solenidade de todos os
Santos inicia o mês de novembro. Assim, que o Santo da sua
devoção interceda por você e
sua Família, derramando copiosas bênçãos dos Céus.

NOVEMBRO

NATALÍCIO

12 - 1965 - Pe. Adalton Roberto Demarchi

18 - 2001 - Pe. Wanderley Calça, PODP

04 - 1972 - Pe. Cláudio César de Carvalho

20 - 1975 - Pe. Edmilson Rodrigues de Moraes, SDB

28 - 1998 - Pe. Renato Luís Andreatto

04 - 1990 - Pe. Willian Bento

30 - 1972 - Pe. Jucimar Bitencourt

29 - 1986 - Mons. Rubens Marin

12 - 1957 - Pe. Eugênio Broggio Neto

ORDENAÇÃO

29 - 2009 - Pe. Rodrigo Simões Anholetto

12 - 1959 - Pe. Carlos Roberto Dóllo

09 - 2002 - Pe. José Clementino da Silva

30 - 1996 - Pe. Everson Damian Lunardi, PODP

SAIBA MAIS
SOBRE O GUIA
PARA AQUISIÇÃO
DE DESCONTO
EM NOSSO SITE.

AGENDE UMA VISITA:
3437-3877 / 3417-3222

EMPRESAS CONVENIADAS
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NOMEAÇÃO

Dom Paulo Cezar Costa é o novo arcebispo de Brasília

O

Papa Francisco nomeou arcebispo de
Brasília Dom Paulo
Cezar Costa, transferindo-o
da Diocese de São Carlos
(SP). Nascido em 20 de julho
1967 a Valença (RJ), o bispo
possui graduação em Teologia pelo Instituto Superior de
Teologia da Arquidiocese do
Rio de Janeiro (1991), Mestrado e Doutorado em Teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana (1998 e 2001).

Em 2010, foi nomeado
pelo Papa Bento XVI como
Bispo-Auxiliar da Arquidiocese de São Sebastião do
Rio de Janeiro, ocupando
inúmeros encargos. Em 22
de junho 2016 foi nomeado 7º bispo da Diocese de
São Carlos pelo Papa Francisco. É membro do Conselho Permanente e da Comissão Episcopal Pastoral
para Educação e Cultura da
CNBB. Também é membro

do Pontifício Conselho para
a Promoção da Unidade dos
Cristãos e da Pontifícia Comissão para América Latina.
Em carta aos fiéis de Brasília, Dom Paulo assim comenta a sua transferência: “Disse
sim ao Papa Francisco buscando vivenciar o que os
patriarcas e profetas de nossa fé fizeram: partiram respondendo a um Chamado
de Deus. Ao Papa Francisco, minha filial obediência,

ARQ.RIO.ORG

comunhão e gratidão pela
confiança. Entro na vida
desta Igreja Particular com
muito respeito pela sua caminhada, pelo trabalho dos
meus predecessores, principalmente o Cardeal Sérgio
da Rocha, que doou a vida
por vários anos nesta Igreja. Vou com a disposição de
vos conhecer, amar e doar o
melhor de minhas forças.
Fonte: Vatican News

ELEIÇÕES

Democracia e cidadania X pandemia nas eleições

Rogério Teixeira da Cruz

Coordenador Diocesano da Equipe de
Fé e Política da Diocese de Piracicaba
rogerioteixeiracruz@gmail.com

Nos próximos dias 15 e 29
de novembro, os eleitores brasileiros farão uso do mais democrático instrumento de cidadania: as eleições. Este ano serão
escolhidos aproximadamente
5570 prefeitos e vice-prefeitos
e aproximadamente 57.942 vereadores em todo o país para
um mandato de quatro anos.
Nas cidades com população
superior a 200 mil eleitores, poderá acontecer o segundo turno para definição do prefeito
e vice, caso os candidatos não
atinjam a maioria absoluta (mais
da metade dos votos válidos).

Segundo dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), aproximadamente 750 mil candidatos
disputarão as vagas de prefeito,
vice-prefeito e vereadores, um
número recorde.
Nas últimas edições do jornal
“EM FOCO”, da nossa Diocese,
procuramos trazer elementos
esclarecedores e orientadores
sobre o dever cristão de participar ativamente deste processo
político, visando ao benefício
de nossa sociedade, de nossas
cidades e de nossa comunidade como um todo.
Infelizmente, o “NOVO NORMAL” a que somos direcionados, a partir da pandemia da
Covid-19, trouxe várias limitações, medos e dificuldades
para nossa vida cotidiana e algumas delas foram modificadas
radicalmente.
Recentes pesquisas realizadas pelos veículos de comunicação informam que um número bastante elevado de pessoas
pensa em não comparecer às
urnas, para exercer seu direito
ao voto, por medo ou receio em
relação aos procedimentos sanitários e aglomerações.

Pensando na segurança de
todos, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) lançou, no último
dia 8 de setembro, o Plano de
Segurança Sanitária para as
eleições de 2020, estabelecendo diretrizes e procedimentos
para eleitores e mesários que
irão participar do pleito que
será realizado em novembro e,
desde então, foram realizados
ajustes, treinamentos e capacitações para que estejamos preparados para este momento.
Preocupados em orientar
nossos leitores, reproduzimos
abaixo algumas diretrizes e
orientações que devem ser
seguidas para que possamos
participar deste momento democrático e de cidadania, protegidos: 1) Os eleitores só poderão entrar nos locais de votação
usando máscaras e deverão
higienizar as mãos antes e depois de votar – sugere-se que
os eleitores levem pequenos
frascos de álcool em gel para
o caso de não terem disponível
nos locais de eleição; 2) deverá ser respeitada a distância de
um metro entre as pessoas; 3)
recomenda-se que cada eleitor

Você

acredita

leve sua própria caneta para assinar o caderno de votação; 4)
aconselha-se também que os
eleitores levem pronta sua “colinha eleitoral” com os nomes e
números do seu candidato a vereador (5 números) e prefeito (2
números), confira no momento
da digitação, na urna eletrônica,
se os nomes e números conferem e, então, registre o seu voto.
Os 2 milhões de mesários
que auxiliarão no pleito deverão trocar as máscaras de proteção de quatro em quatro horas, manter a distância de um
metro dos eleitores e demais
mesários, limpar as superfícies
e higienizar as mãos com álcool
70% constantemente.
Eleitores e mesários que estiverem com sintomas da Covid-19 não devem comparecer
ao local de votação. Segundo
o site de notícias G1, a justificativa de ausência poderá ser
feita pelo aplicativo “e-título” ou
em qualquer seção eleitoral até
60 dias após a data de cada turno (14 de janeiro de 2021 para
o primeiro turno e 28 de janeiro
de 2021 para o segundo turno).
O eleitor que não comparecer e

não justificar deverá pagar multa para regularizar sua situação.
Neste momento de dúvidas
e receios, é imperativo que tenhamos a coragem de exercer
com fé o direito democrático do
voto e, com isso, garantir a escolha de bons homens e mulheres que possam responder aos
anseios do povo. Assim sendo,
pedimos a todos os homens e
mulheres de boa vontade que,
com os devidos cuidados sanitários, façam a democracia se
consolidar na escolha de nossos governantes.
A Equipe Diocesana de Fé
e Política encerra, com esta
edição, as reflexões sobre as
eleições de 2020, esperando
ter contribuído de forma transparente e objetiva com o nosso
dever Cristão de eleger nossos
representantes na política. Pedimos a todos que se coloquem
em oração, nos dias que antecedem as eleições, para que Deus
nos abençoe com a escolha de
bons políticos e governantes,
que façam verdadeiras as palavras democracia e cidadania
para todos! Boas eleições a todos e todas!

a gente

também

Crédito pessoal para você realizar
Quando você confia que vai fazer acontecer, a gente confia junto. Por isso, nós oferecemos linhas de crédito comtaxas justas e uma
parceria de verdade, sempre prontos para atender e entender você. Assim, fazemos a diferença na sua vida financeira e na vida de
muitas outras pessoas, pois quando os seus planos saem do papel, os recursos gerados são reinvestidos na sua região e ajudam
a sua comunidade a crescer junto

Para mais informações, contate sua agência. Verifique se o crédito contratado cabe no seu orçamento. Crédito sujeito a análise e aprovação
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NOVA ENCÍCLICA

FRATELLI TUTTI, Todos irmãos
A 3ª Carta Encíclica do Papa Francisco
VATICAN MEDIA

N

o último dia 3 de outubro, o Papa Francisco assinou sua 3ª
Encíclica entitulada “Fratelli
Tutti”. A celebração aconteceu na cidade natal de São
Francisco, em Assis, na Úmbria, Itália, e a escolha do
local se deu justamente porque o Pontífice buscou nas
fontes franciscanas os fundamentos necessários para
a nova carta publicada ao
mundo. O discurso de Francisco é direcionado a todos
os povos e nações, e convida a uma conscientização
necessária num contexto de
tantos desencontros.
Em sua nova carta destinada a todos os povos, o
Papa propõe uma reflexão
à respeito da construção da
fraternidade e a defesa da

justiça na sociedade, favorecendo através de um diálogo
entre as pessoas e as diversas religiões a promoção da
cultura da paz. O diálogo proposto por Francisco supera
toda e qualquer diplomacia,
pois nos convida a uma verdadeira amizade, cultivando
a paz e a harmonia na partilha de valores e experiências
morais e espirituais.
Longe de esgotar o tema
neste momento, convidamos
você leitor a acolher o convite
que o Papa nos faz, refletindo a presença de um Deus,
enquanto Pai, e por isso é
necessário que compreendamos nossa coexistência enquanto irmãos e irmãs. O pensamento de Francisco segue
uma continuidade, e alguns
dizem que é uma tradução

do Evangelho para os nossos
dias (Dom Bruno Forte).
O pensamento social de
Francisco é muito fiel ao Magistério da Igreja, reconhece
na promoção da dignidade humana, tema querido a
outros pontífices, e por isso
reinaugura um processo de
revitalização deste tema na
vida humana. A sociedade
é marcada fortemente pela
presença da religião, e por
isso também nesta carta o
Papa adverte para que estejamos atentos quanto ao risco
do ateísmo e o pensamento
materialista, que combatem
todo e qualquer discurso religioso na sociedade.
Para Francisco a religião
presente na sociedade garante a liberdade e promove
a dignidade da vida humana,

e por sua vez elimina toda e
qualquer instrumentalização
da vida humana, supera todo
e qualquer individualismo,
e afirma que o pensamento
religioso por contribuir muito para a sociedade ressignificando nossa presença e
ação no mundo. Esta presença no mundo se dá através
de uma ação comunitária na
qual transforma toda relação
entre as pessoas, independente de sua religião ou nação, na qual todos podemos
contribuir para a construção
de um mundo novo, muito
mais fraterno.
Concluindo, estamos ainda nas primeiras reflexões e
tentando fazer uma pequena
apresentação da encíclica
“Fratelli tutti”, sobre a fraternidade e a amizade social,

publicada pelo Papa Francisco, tratando, de modo mais
amplo a nossa vida cristã
em diálogo com os demais
cristãos e com as outras religiões – na sociedade e a
importância da presença
da religiosa no mundo. Por
isso a nossa proposta nas
próximas edições é promover uma reflexão acerca de
temas presentes nesta nova
encíclica. Para você leitor(a)
segue o link (http://www.vatican.va/content/francesco/
pt/encyclicals/documents/
papa-francesco_20201003_
enciclica-fratelli-tutti.html) da
carta encíclica para que possa degustar de uma boa leitura e apreciação desta nova
carta do Papa Francisco a todos nós cristãos católicos no
mundo inteiro.
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SEMINÁRIOS

Seminaristas
da Diocese são
instituídos nos
ministérios de
Leitores e Acólitos

N

o dia 21 de outubro, quatro
seminaristas da Diocese foram instituídos nos ministérios de Leitor e Acólito. Tais ministérios são conferidos aos candidatos
às Ordens Sacras, e antecedem a Ordenação Diaconal e Presbiteral. Os
seminaristas que cursam o terceiro
ano de teologia, Cláudio Henrique
Furlan e Luis Gustavo Marques da
Silva receberam o ministério de Leitor. Já os seminaristas Aramis Bastos
da Silva e Henrique Dionisio de Assi,
que cursam o quarto ano, o ministé-
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rio de Acólito.
Neste ano, em virtude da pandemia da Covid-19, a celebração aconteceu na capela do Seminário Propedêutico Imaculada Conceição, em
Piracicaba, durante a tarde de formação com o bispo diocesano, Dom
Fernando Mason, sendo transmitida
pela internet para que familiares e
amigos dos seminaristas pudessem
participar deste momento. Também
foram observadas as recomendações para a prevenção do novo coronavírus.

Dom Fernando e os reitores padres Rodrigo, Mateus e Danilo durante celebração

Cláudio, Luis Gustavo, Henrique e Aramis são instituídos nos ministérios

Celebração do Padroeiro do Seminário Filosófico
A Igreja celebrou no dia 11
de outubro a memória de São
João XXIII, padroeiro do Seminário Filosófico da Diocese.
Por conta das atividades relacionadas ao estágio pastoral
dos seminaristas, esta celebração foi antecipada, sendo
celebrada no dia 8 de outubro. A celebração foi presidida pelo reitor do seminário de
filosofia, padre Rodrigo Stefanini Françoia, e concelebrada
pelo padre Mateus Kerches
Nicolucci, reitor do Seminário
Teológico “São José”, e padre Paulo Roberto Saraiva de
Brito, diretor espiritual da casa
de filosofia.
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SOLIDARIEDADE

IV Jornada Mundial dos Pobres
acontece de 8 a 15 de novembro
“Estende a tua mão ao pobre” (Eclo 7,32)

A

IV Jornada Mundial
dos Pobres se realiza
de 8 a 15 de novembro e tem como tema “Estende a tua mão ao pobre”
(Eclo 7,32).
No Brasil, a CNBB, a Cáritas Brasileira e as Pastorais
Sociais disponibilizaram materiais para a mobilização, reflexão, oração e memória da
Jornada Mundial dos Pobres
de 2020. São eles: o tríduo
(roda de conversas e debates), programas para emissoras de rádio e conteúdos
para as redes sociais, construídos a partir de histórias
das pessoas que vivem a situação do empobrecimento.
Também serão realizados no
dia 11 de novembro, das 9h
às 12h, um seminário nacional para escuta das pessoas
em situação de empobrecimento, suas lutas e gritos de
reivindicação e, às 19h, uma
live da Esperança e da Solidariedade.
O Dia Mundial dos Pobres
foi instituído pelo Papa Francisco em 2016, na conclusão
do Ano Santo Extraordinário
da Misericórdia. A data é celebrada no penúltimo domingo do ano litúrgico e foi instituída para mobilizar ações de
solidariedade. É um convite a
todas as comunidades cristãs para que levem esperança e conforto aos pobres.
Estender a mão ao pobre

CNBB

deve fazer parte do dia a dia
do cristão e não deve ser um
fato extraordinário, motivado
por razões egoístas. A generosidade “não pode estar
condicionada pelo tempo
disponível ou por interesses
privados, nem por projetos
pastorais ou sociais desencarnados”, afirma Papa Francisco em Mensagem para o
IV Dia Mundial dos Pobres,

que este ano será celebrado
no dia 15 de novembro.
O texto da mensagem ressalta que “são inseparáveis a
oração a Deus e a solidariedade com os pobres e os enfermos”. Lembra ainda que
“a bênção do Senhor desce
sobre nós e a oração alcança
o seu objetivo, quando são
acompanhadas pelo serviço
dos pobres”.

Em um ano marcado por
inúmeras dificuldades, provocadas pela pandemia da
Covid-19, se fez necessário
para o cristão “reconhecer
o pobre a fim de o apoiar no
tempo da necessidade”. Essa
atitude só é possível na vivência do ensinamento de
Cristo, pois “um sorriso que
partilhamos com o pobre é
fonte de amor e permite vi-

ver na alegria”, nos lembra o
Papa ao final da mensagem.
Ele afirma, ainda, que “o objetivo de cada ação nossa só
pode ser o amor: tal é o objetivo para onde caminhamos
e nada deve nos distrair dele.
Este amor é partilha, dedicação e serviço, mas começa
pela descoberta de que primeiro fomos nós amados e
despertados para o amor”.

CONHECENDO A BÍBLIA

A Bíblia e a verdade: Maria teve mais filhos?

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

Certo dia, um irmão pentecostal resolveu discutir Bíblia
comigo. Eu disse que a Palavra de Deus é para iluminar
nossa vida e não para causar
discussão. Mas o irmão discutiu. Ele me falou que a Bíblia
diz que Maria teve mais filhos
e que não era virgem.
Ele me mostrou a seguinte
passagem: “Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão

de Tiago, Joset, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam
escandalizados por causa
dele” (Mc 6,3).
Para se ler a Bíblia é preciso
ser honesto. A Bíblia é Palavra
de Deus e não nossa. É Deus
quem nos fala pela Palavra.
Não devemos usar a Bíblia
para levá-la a dizer aquilo que
nós pensamos, mas aquilo
que Deus pensa. Respondi ao
irmão usando a própria Bíblia.
Eis minhas considerações...
1) A Bíblia não diz que Maria teve mais filhos, mas disse
que Jesus era filho de Maria
e que Ele era irmão de Tiago,
Joset, Judas e Simão.
2) Em nossa cultura, irmãos
são os filhos do mesmo pai
e mãe. Na cultura judaica, irmãos (“adelfoi”, em grego,
“arrim”, em hebraico) são
toda a parentela, todo o parentesco sob a guia dos mais
velhos. Exemplos: Abraão era

tio de Ló. No entanto, em Gn
13,8 Abraão chama Ló de irmão. Também em Gn 29,15
Labão chama Jacó de irmão,
mas são parentes de pais diferentes.
3) Tiago, Joset, Judas e Simão são, na nossa cultura, primos de Jesus. Vejamos:
a. Mc 15,40: “E também estavam ali algumas mulheres,
olhando de longe. Entre elas
estavam Maria Madalena e
Maria, mãe de Tiago o menor
e de Joset, e Salomé”;
b. Jo 19,25: “Perto da cruz
de Jesus, permaneciam de pé
sua mãe (Maria), a irmã de sua
mãe, Maria, mulher de Cléofas
e Maria Madalena”;
c. Mt 10,2-3: ...Tiago, o filho
de Alfeu, e Judas, cujo apelido era Tadeu”. Obs.: Alfeu é
Cléofas em hebraico;
d. At 1,13: “...Tiago, o filho
de Alfeu, Simão zelota e Judas, o irmão de Tiago”.
Prestem atenção. Existe

uma “outra Maria”, que era
a esposa de Cléofas (Alfeu),
e a mãe dos três “irmãos” de
Jesus: Tiago Menor, Joset e
Judas. Essa outra Maria é a
irmã de Maria, mãe de Jesus.
É tia de Jesus. Maria é um
nome muito comum no judaísmo. Isso significa que Maria,
mãe de Jesus, não era a mãe
de Tiago, Joset e Judas apresentados em Mc 6,3. Simão é
o que aparece em Mc 3,18, e
é chamado de zelota em Mt
10,4, Lc 6,15 e At 1,13. Judas,
que provavelmente escreveu
a Carta de Judas, diz que é
irmão de Tiago em Jd 1,1.
Todos são primos de Jesus e
são chamados irmãos.
Voltando à história. Aquele irmão de outra Igreja ficou
espantado com minhas observações. Ele disse que nunca havia pensado nisso. De
fato, ele ainda não tinha lido
a Bíblia com o coração, mas
somente com o desejo de

mostrar que sua igreja estava certa. Por isso, ele acabou
traindo a Bíblia e sua mensagem de vida. O irmão não deixava Deus falar...
Por fim, eu lhe disse que
eu não conhecia seus pais.
Mas, mesmo assim, ele me
chamava de irmão. Não somos irmãos de sangue e nos
chamamos de irmãos. É assim
com Jesus. “Então olhou para
os que estavam assentados
ao seu redor e disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos!
Quem faz a vontade de Deus,
este é meu irmão, minha irmã
e minha mãe” (Mc 3,34-35).
Concluindo: Maria não
teve outros filhos. Mas, por
Jesus, somos todos filhos de
Maria. Existem filhos de outras igrejas que não amam
Maria, nossa mãe. Mas, Maria
nunca deixará de amar todos
os seus filhos e filhas. Até os
ingratos. Que a Bíblia nos ilumine. Amém.
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INICIAÇÃO À VIDA CRISTÃ

Luz que nos leva à uma Catequese Mistagógica

Diácono Florivaldo Bertoletti
Coordenador Diocesano da Pastoral
da Iniciação à Vida Cristã
diaconoflori@yahoo.com.br

Mistagogia é um termo
grego que significa “conduzir ao mistério”. Aparece em
um momento de urgência de
renovação da Igreja e de nossas práticas evangelizadoras.
As vozes do documento de
Aparecida ainda ecoam em
nossos ouvidos, proclaman-

do a necessidade de deixar
uma pastoral de mera conservação, avançando para
a renovação das estruturas
eclesiais. Na catequese, não
podemos mais nos contentar
com a falta de engajamento
dos muitos que recebem os
sacramentos de iniciação e
depois somem da Igreja. A
Mistagogia deve estar sempre
ligada à revelação e percorrer
o caminho da Igreja na prática
e na experiência, permitindo
ao fiel aproximar-se cada vez
mais do mistério divino, um
encontro definitivo de toda a
criação em Deus. O teólogo K.
Hahner, em sintonia com a experiência da Igreja primitiva,
nos afirma que a Mistagogia
deve estar presente em todo
o processo de evangelização.
É ela que orienta para que a
evangelização não se dete-

nha apenas na doutrinação,
no ensino que parece vir de
fora, daquele que fala e os outros só escutam.
Por meio da Mistagogia,
tem-se a compreensão da
ação evangelizadora, pois é
ela que permite vislumbrar o
mistério da fé, através de experiências pessoais vividas
na comunidade, partilhas realizadas, meditação da Palavra,
oração e diálogo com Deus.
Falar de Mistagogia é falar da
vida da comunidade eclesial,
em sua dimensão espiritual,
litúrgica, pastoral, contemplativa e escatológica. Assim,
o catequista, ao trabalhar a
Iniciação junto aos seus catequizandos ou catecúmenos,
não está apenas ajudando-os
a adquirir um conhecimento,
mas mergulhar numa vivência especial, que faz a pes-

soa passar a ser (não apenas
saber) algo que atinge todos
os aspectos de sua vida. É
preciso que o conhecimento
adquirido se transforme em
experiência de fé que leve a
um agir coerente. Sem uma
ação bem fundamentada nos
critérios do agir do Cristo, a fé
se torna estéril. O catequista
mistagogo é um instrumento
que facilita o encontro dos
seus catequizandos com o
mistério divino. A Palavra tem
forte relação com o seu proclamador. No contexto da revelação, não basta saber com
exatidão o que é pronunciado, mas é preciso conhecer
Quem comunica, pois quem
anuncia é também Mensagem. São Paulo nos diz que
somos um texto vivo da Palavra; “Sois uma carta de Cristo,
redigida por nosso ministério

e escrita, não com tinta, mas
com o Espírito de Deus Vivo”
(2Cor 3,3). O catequista, portanto, é uma carta de Deus,
em texto Vivo. Fala mais pela
sua vida do que por suas palavras, comunica mais com
o seu jeito de ser, com sua
alegria e amor do que com
suas ideias. Por isso, para catequizar, o catequista deve se
deixar escrever pelo Espírito
Santo. Deixará que o amor
seja impregnado em seu coração, lembrando que este é
um mistério para os simples:
“Eu te louvo, ó Pai, porque
escondestes estas coisas dos
sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos” (Mt
11,25).
Virgem Maria, Mãe do Silêncio e do Sim, conduza-nos
a viver e anunciar o mistério
de amor do seu Divino Filho.

Olá, amiguinho e amiguinha, tudo bem?
No dia 1º de novembro comemoramos o dia de todos os Santos!
Dia de rezarmos por todos aqueles que do céu intercedem por nós.

E o que é ser santo?
Ser santo é levar Jesus para todos os lugares, é
praticar a paz, o amor, a caridade com todos que
conhecemos. Segundo Jesus Cristo, ser santo é:
• Ser sal da terra e luz do mundo. Iluminando as
consciências. Libertando os homens das trevas do
erro e do pecado.
• Amar o próximo como a si mesmo.
“Amarás teu próximo como a ti mesmo”.
• Fazer boas obras em segredo. “Guarda-te de
fazer as obras diante dos homens, só para ser
visto por eles”.
• Juntar tesouros para o céu. “Não ajunteis para vós
tesouros sobre a terra, onde a ferrugem e a traça
corroem. Ajuntai tesouros para o céu”.
• Não julgar ninguém. “Não julgueis, e assim não sereis julgados”.
• É preciso chegar ao alto do calvário, como Jesus. Até a cruz.
• Ser santo é viver a doutrina de Cristo.
Todos somos convidados a sermos santos, basta vivermos uma vida de santidade para ganharmos o céu.
Fonte: https://catequistasbrasil.com.br/celebre-a-festa-de-todos-os-santos-com-as-criancas
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ECLESIOLOGIA PASTORAL

“Ser Igreja Querigmática”

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

As “Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil 2019-2023”
(Doc. 109 CNBB) afirmam que a Igreja,
“comunidade eclesial missionária como
ambiente de vivência da fé e forma da
presença (...) na sociedade, é sustentada por quatro pilares fundamentais: Pa-

lavra, Pão, Caridade e Missão” (DGAE
2019-2023, nº 144). No “Pilar da Palavra”, lugar fundamental e indispensável há o “Querigma” no itinerário de
iniciação à vida cristã e de formação
permanente, como disse a Conferência
de Aparecida: “Sentimos a urgência de
desenvolver em nossas comunidades
um processo de iniciação na vida cristã
que comece pelo querigma e que, guiado pela Palavra de Deus, conduza a um
encontro pessoal, cada vez maior, com
Jesus Cristo...” (DAp, nº 289).
Mas, o que é o Querigma? Por
“Querigma”, palavra de origem grega (Κήρυγμα) que significa “Primeiro
Anúncio”, nós, cristãos, entendemos o
anúncio do nome, do ensinamento, da
vida, das promessas do Reino e do mistério pascal de Jesus de Nazaré, Filho
de Deus (cf. EN, nº 22) “com o objetivo
de suscitar a fé nos ouvintes e manter
acesa sua chama” (CNBB, “Anúncio
Querigmático e Evangelização Fundamental”, Subsídios Doutrinais IV, nº 19).
Em síntese, Querigma é “o anúncio de

que Jesus de Nazaré é o Filho de Deus
que se fez homem, morreu e ressuscitou para a salvação de todos” (Subsídios Doutrinais IV, nº 17).
Porém, esse anúncio de Jesus Cristo que transforma pessoas, famílias,
ambientes, instituições e estruturas
sociais (cf. DGAE 2019-2023, nº 151)
não pode ser um anúncio teórico (cf.
DGAE 2019-2023, nº 153), mas concreto e testemunhal, não como o de
um professor que quer ensinar e esclarecer, mas como uma testemunha
ungida (criatura nova cheia do Espírito Santo) que sempre está “pronta
para dar razão da sua esperança a
todo aquele que a pedir” (1Pd 3,15).
“O conteúdo do querigma não é
um simples discurso ou uma exortação moral; é a proclamação de um
acontecimento de vida e de salvação
que se dá agora, no presente dos ouvintes. Este conteúdo proclama uma
pessoa, Jesus Cristo, esta proclamação provoca e abre caminhos para
uma experiência de encontro pessoal
e apaixonado por Ele. Este conteúdo
não é a simples explicitação de conceitos. É, antes de tudo, uma experiência que toca a liberdade, reorienta
as escolhas e dá sentido verdadeiro à
vida” (Subsídios Doutrinais IV, nº 27).
“Não se trata, pois, de um anúncio
decorado e recitado mecanicamente, mas de um anúncio encarnado na
própria vida. Consiste na proclamação
de Jesus Cristo, morto e ressuscitado,
como único salvador” (nº 10).
É “Primeiro”, porque é fundamental
e não apenas uma etapa. Por “primeiro” entendemos o “principal”, que, segundo o Papa Francisco, “que sempre
se tem de voltar a anunciar e a ouvir de
diversas maneiras” (EG, nº 164), pois
é o “fio condutor de um processo que
culmina na maturidade do discípulo
de Jesus Cristo. Sem o querigma, os
demais aspectos do processo da iniciação à vida cristã estão condenados
à esterilidade, sem coração verdadeiramente convertidos ao Senhor. Só a
partir do querigma acontece a possibilidade de uma iniciação à vida cristã
verdadeira. Por isso, a Igreja precisa ter
o querigma presente em todas as suas
ações” (cf. DAp, nº 278a).

Dízimo é ato de
amor a Deus e ao
próximo. Não é taxa
nem mensalidade;
não é imposição
nem obrigação.
Transporte de Passageiros e Turismo

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

“Atualmente, o querigma não pode
ser dado como pressuposto, nem mesmo entre os membros da própria comunidade” (DGAE 2019-2023, nº 116). A
missão evangelizadora da Igreja, hoje,
consiste em perceber que “há um grande número de batizados católicos que
não foram evangelizados, bem como um
grande número de pessoas que ainda
não receberam o anúncio de Jesus Cristo” (Subsídios Doutrinais IV, nº 4); ou seja,
o querigma deve ser oferecido de modo
completo e a todos indiscriminadamente (cfr. RM, nº 44; CT, nº 19 e 44). “A apresentação de Jesus Cristo necessita ser
explicitada, não podendo mais ser considerada como tranquila e vinculada aos
mecanismos de iniciação sociocultural.
Daí a importância da iniciação à vida cristã, a ser disponibilizada pela Igreja, tantas
vezes quantas forem necessárias, inclusive para quem já tenha recebido os três
sacramentos da iniciação cristã” (DGAE
2019-2023, nº 152).
Para tanto, mais que nunca, a Igreja
propõe, nos últimos tempos, a “Nova
Evangelização” com novo ardor, novos métodos e novas expressões, a fim
de “fortalecer a esperança dos cristãos
como testemunhas da ressurreição de
Cristo, em um mundo carente de sentido e de ética” (DGAE 2019-2023, nº
123). Por isso, no VII Plano de Pastoral
da Diocese de Piracicaba se diz: “É na
paróquia em que se reside ou participa
que a pessoa deve reavivar ou receber
o anúncio querigmático, a partir de encontros ou retiros específicos. Nesse
momento, o fiel faz o encontro com a
Pessoa de Jesus Cristo, vive uma experiência profunda e intensa que o leva a
uma conversão pessoal e, consequentemente, passa por uma mudança de
vida integral (cf. DAp nº 226a). A força
do anúncio “contagia as pessoas e as
leva a escutar Jesus Cristo, a crer n’Ele
como seu Salvador, a reconhecê-Lo
como quem dá pleno significado a
suas vidas e a seguir seus passos” (DAp
nº 279). O anúncio do querigma possibilita a mudança do coração, a conversão pessoal e, consequentemente, a
conversão pastoral. Somente com corações transformados podemos mudar
as estruturas que já não mais oferecem
condições à evangelização...” (nº 8-9).
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COLETA

Coleta do Bem: CNBB unifica coletas
da Solidariedade e da Evangelização

D

evido à pandemia da
Covid-19, a CNBB,
com anuência do
Conselho Episcopal Pastoral
(CONSEP), unificou este ano,
em caráter extraordinário, a
Coleta da Solidariedade e a
Coleta da Evangelização em
uma única coleta: “Coleta do
Bem”.
A Coleta da Solidariedade
é o gesto concreto da Campanha da Fraternidade que
ocorre todos os anos no Domingo de Ramos e que havia sido adiada. Já a Coleta
da Evangelização acontece
sempre no 3º Domingo do

Advento e será antecipada.
A Coleta do Bem será realizada no fim de semana da
Solenidade de Cristo Rei, dias
21 e 22 de novembro. Com o
tema “É tempo de Cuidar da
Evangelização” e lema “Conheceis a generosidade de
Cristo” (2 Cor 8,9), a Coleta
do Bem está em sintonia com
a Ação Solidária Emergencial
da Igreja no Brasil, uma iniciativa da CNBB e Cáritas Brasileira.
A Campanha, que tem
como proposta refletir sobre
evangelização dos pobres,
anúncio da Palavra e vida em

plenitude acontece durante
todo o mês de novembro. A
abertura ocorreu no último
dia 1º, Solenidade de Todos
os Santos, e o encerramento
será no dia 29 de novembro,
primeiro domingo do Advento. A coleta financeira no final de semana de Cristo Rei
será o gesto concreto que
visa à caridade e a manutenção da Igreja.
Para facilitar a participação dos fiéis, este ano, além
da coleta usual da forma presencial, haverá a modalidade virtual. Cada fiel poderá
participar também por meio

das plataformas digitais (Facebook, Instagram, QR Code)
que direcionarão para o site:
doe.cnbb.org.br.
Nesta plataforma, cada
doador necessariamente informará o município ao qual
está vinculado. A partir desta
informação, o Economato da
CNBB identificará a origem
diocesana e, ao final do processo, repassará à jurisdição
diocesana. Deste modo, do
montante arrecadado por
meio das plataformas digitais,
o percentual respectivo será
repassado às dioceses e aos
regionais.

Destino dos recursos
da Coleta do Bem
50% dos recursos serão da Coleta
da Solidariedade e os outros 50%
da Coleta da Evangelização.
Da porcentagem destinada à Coleta
da Solidariedade: 60% serão
destinados ao Fundo Diocesano de
Solidariedade (FDS) e 40% para o
Fundo Nacional de Solidariedade (FNS).
Da porcentagem destinada à Coleta
da Evangelização: 45% serão
destinados à diocese, 35% para
a CNBB e 20% para o regional.
Fonte: CNBB

DÚVIDAS RELIGIOSAS

“Caso a pessoa deseje muito se confessar e não consiga (falta de tempo pelas
atribulações, desencontros com o pároco...), mas já está arrependida do(s) pecado(s)
e morre sem conseguir se confessar, obterá o perdão do(s) pecado(s)?”

Pe. Adalton Roberto Demarchi

Mestre em Teologia Moral pela Faculdade
Alfonsiana de Roma e especialista
em Bioética pela Faculdade Reggina
Apostolorum de Roma

Gostaria de iniciar minha
resposta fazendo referência
ao Evangelho de Mateus, que
no seu capítulo 25 nos diz:
“Então o reino dos céus será
semelhante a dez virgens que,
tomando as suas lâmpadas,
saíram ao encontro do noivo.
[…] As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas,
juntamente com as lâmpadas.
[…] Mas à meia-noite ouviu-se
um grito: Eis o noivo! Saí-lhe ao
encontro! Então todas aquelas virgens se levantaram, e
prepararam as suas lâmpadas.
[…] e as que estavam prepara-

das entraram com ele para as
bodas, e fechou-se a porta”
(Mateus 25,1.4.6-7.10).
Diante disto, podemos
afirmar que o ideal seria que
nenhum cristão se visse nesta situação, de no momento
eminente de sua morte sentir
a urgência de uma confissão,
pois cremos que, quando vivemos uma vida cercada pelo
seguimento verdadeiro da Palavra e observância dos mandamentos, estaremos cada
dia mais próximos do Senhor,
cuja misericórdia é infinita.
Porém, sabemos que esta
realidade nem sempre acontece e muitos são os que somente se recordam de buscar a graça e a misericórdia
de Deus, nos momentos extremos de suas vidas. Assim,
esta dúvida apresentada se
coloca.
Olhando para o ensinamento da Igreja, vemos que,
no Catecismo da Igreja, encontraremos as seguintes
afirmações:
“1442. Cristo quis que a
sua Igreja fosse, toda ela, na
sua oração, na sua vida e na

sua atividade, sinal e instrumento do perdão e da reconciliação que Ele nos adquiriu
pelo preço do seu sangue.
Entretanto, confiou o exercício do poder de absolvição
ao ministério apostólico. É
este que está encarregado
do «ministério da reconciliação» (2Cor 5,18). O apóstolo
é enviado «em nome de Cristo» e «é o próprio Deus» que,
através dele, exorta e suplica:
«Deixai-vos reconciliar com
Deus» (2Cor 5,20)”.
“1457. Segundo o mandamento da Igreja, «todo o fiel
que tenha atingido a idade
da discrição, está obrigado
a confessar fielmente os pecados graves, ao menos uma
vez ao ano». Aquele que tem
consciência de haver cometido um pecado mortal não
deve receber a sagrada Comunhão, mesmo que tenha
uma grande contrição, sem ter
previamente recebido a absolvição sacramental, a não ser
que tenha um motivo grave
para comungar e não lhe seja
possível encontrar-se com um
confessor...”

Nestes dois parágrafos encontramos a colocação clara
de que o sacramento da penitência se faz necessário na
vida cotidiana de todo cristão,
mas deixa aberta uma possibilidade de que possa receber a
comunhão, quando não encontre um confessor.
Ainda no parágrafo 1484.
“A confissão individual e
íntegra e a absolvição constituem o único modo ordinário pelo qual o fiel, consciente
de pecado grave, se reconcilia
com Deus e com a Igreja: somente a impossibilidade física
ou moral o escusa desta forma
de confissão». Há razões profundas para que assim seja.
Cristo age em cada um dos
sacramentos. Ele dirige-Se
pessoalmente a cada um dos
pecadores: «Meu filho, os teus
pecados te são perdoados»
(Mc 2,5); Ele é o médico que
Se inclina sobre cada um dos
doentes, com necessidade
d’Ele para os curar: alivia-os e
reintegra-os na comunhão fraterna. A confissão pessoal é,
pois, a forma mais significativa
da reconciliação com Deus e

com a Igreja”.
Neste parágrafo, torna-se
mais clara a fundamentação
de nossa resposta: se esta
pessoa enferma tinha plena
consciência de sua vida e de
seus atos e esteve impossibilitada da confissão, podemos
ter a garantia de que a misericórdia de Deus a atinge plenamente, e sua bondade a conduzirá à gloria eterna.
Desta maneira, ao apresentarmos estes pontos, é necessário lembrar que não somos,
em hipótese alguma, dispensados do sacramento da penitência, pois esta é a forma
de reconciliação com Deus
para todo aquele que vive e
assume sua fé, visto que este
sacramento nos oferece verdadeiramente um caminho
seguro e constante para nossa conversão.
Por outro lado, lembro o
apóstolo Tiago (5,16) que nos
coloca a dimensão comunitária deste sacramento quando
nos diz, “Confessai os vossos
pecados uns aos outros, diz
ele, e orai uns pelos outros, a
fim de que sejais salvos”.
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NOSSA GENTE

Diácono permanente
Marcos Canobre: confirmação de Deus

N

esta edição temos a
grata satisfação de
apresentar a você, leitor(a), o diácono permanente
Marcos Antonio Canobre. Ele
exerce seu ministério na região pastoral Capivari e para
nós, da Assessoria de Comunicação Diocesana, é uma alegria poder tornar conhecidos
os diáconos permanentes da
nossa diocese.
Em Foco - Diácono Marcos,
conte aos nossos leitores um
pouco de sua história.
Diácono Marcos - Nasci em 11
de outubro de 1965 em Ribeirão
Preto/SP, mas fui registrado e
batizado na cidade de Capivari,
onde cresci e resido até hoje.
Há quanto tempo o senhor
é casado, e como foi para
sua família quando deu sua
resposta a esta vocação?
Estou casado há 32 anos com
Marivone e temos três filhos.
Murilo, que é casado com Samira, Natalia e Joao Victor e
ainda temos um neto, o Arthur.
Posso afirmar sem receio que
meu chamado para o diaconado foi uma resposta de Deus.

ARQUIVO PESSOAL

Em 2003 fui chamado para
estar à frente do Lar dos Velhinhos de Capivari, onde fiquei
até 2011. Durante este período, eu e a minha esposa participamos de vários retiros e formações pedindo direção para
nossas vidas, pois sentia que
faltava algo ainda de concreto.
Em 2008 recebi o convite, através do padre Eugênio Broggio
Neto, para iniciar a Escola Diaconal da Diocese de Piracicaba. Assim, em comum acordo
com minha família, que é a minha base, eu aceitei o convite.
Atualmente o senhor administra uma paróquia. Como
diácono, tem que conciliar seu emprego, família...
Como tem vivido esta experiência? É um desafio e tanto, não?
Atualmente sou administrador
paroquial da Paróquia São Pedro, em Mombuca, desde 9 de
fevereiro de 2019. Sem dúvida
é um grande desafio, mas uma
experiência gratificante, pois
sinto cada dia mais que é a resposta que procurava era estar
a serviço do Reino. Como representante comercial, tenho

a flexibilidade com os horários
para conciliar o trabalho e administrar a paróquia, pois tenho fundamental apoio de minha esposa que me ajuda em
ambas as partes. E sem este
apoio, acredito que não seria
capaz de realizar quaisquer atividades simultaneamente.
Qual a mensagem você deixa aos nossos leitores, principalmente neste momento
no qual estamos passando?
Passamos um momento de
tanta correria, barulho, incertezas devido a esta pandemia
que ainda desconhecemos.
Em Eclesiastes 3 diz: “Tudo tem
seu tempo”. Há um momento
oportuno para cada coisa debaixo do céu. Que neste tempo possamos parar um pouco,
silenciar nosso coração e ouvir
a Voz do Senhor para colocar
em prática o que ele nos ensinou: “Amai-vos uns aos outros
como Eu vos Amei”.
Agradecemos imensamente
a sua disponibilidade em contribuir com nosso trabalho de
comunicação diocesana. Deus
o abençoe grandemente.

Diácono Marcos Antonio Canobre

