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Mensagem

Novo Ano

N

o início deste novo ano, destaco dois elementos importantes em nossa ação evangelizadora:
a 15ª Assembleia Arquidiocesana de
Pastoral (15ª APP), nos dias 23 e 24
de novembro, e a Hora da Juventude.

cisco, na comemoração dos 50 anos
da instituição do Sínodo dos Bispos,
disse: “Uma Igreja sinodal é uma Igreja da escuta, ciente de que escutar é
mais do que ouvir. É uma escuta recíproca, onde cada um tem algo a
aprender” (Discurso, 17 de outubro
de 2015). No processo
da Assembleia precisamos “colocar-nos à
escuta uns dos outros
para discernirmos,
juntos, aquilo que o
Senhor está a pedir à
sua Igreja. Isto exige de
nós que estejamos atentos e nos precavamos
bem para não prevalecer a lógica da autopreservação e da autorreferência, que acaba por
tornar importante o que
é secundário, e secundário o que é importante” (Papa Francisco –
Homilia na Missa de Abertura do
Sínodo, 3 de outubro de 2018).

Ao pensar a 15ª AAP,
chamo a atenção para uma
aﬁrmação de São João
Paulo II, no início deste
novo milênio: “não hesito
em dizer que o horizonte
para que deve tender todo
o caminho pastoral é a
santidade” (NMI, 30).
Nesta perspectiva muito
nos ajudará a Exortação
Apostólica Gaudete et
Exsultate, do Papa Francisco, sobre a chamada à
santidade no mundo atual.
Na preparação e realização da 15ª AAP precisamos ter presente a sinodalidade na vida e na missão da Igreja.
“A dimensão sinodal da Igreja deve
ser expressada por meio da aplicação
e do governo de processos de participação e de discernimento capazes de
manifestar o dinamismo de comunhão que inspira todas as decisões
eclesiais” (Comissão Teológica Internacional – A Sinodalidade na vida e
na missão da Igreja, 76). O Papa Fran-

A 15ª AAP precisa reﬂetir sobre a
cultura urbana e a evangelização.
Deus habita na vida dos homens da
cidade, em meio as suas alegrias, desejos e esperanças, como também em
suas dores e sofrimentos, em cada
realidade humana, cujos limites às
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vezes nos fazem mal e nos oprimem.
Identiﬁca-se com as nossas experiências humanas mais fortes: o amor e a
morte, a alegria e a dor, a união e a
exclusão. Deus se faz presente não
obstante as sombras que caracterizam
a vida cotidiana das cidades, como
por exemplo, a violência, a pobreza, o
individualismo e a exclusão. Jesus
vem nos outros que pedem nosso
amor (Mt 25, 37-40) apaixonado e
compassivo. (A Pastoral das Grandes
Cidades, Edições CNBB, p. 317).

O Documento ﬁnal do Sínodo, no
nº 119 aﬁrma: “No momento em que
escolheu ocupar-se dos jovens neste
Sínodo, a Igreja no seu conjunto fez
uma opção muito concreta: considera
esta missão uma prioridade pastoral
decisiva, na qual deve investir tempo,
energias e recursos. Desde o início do
caminho de preparação, os jovens
manifestaram o desejo de ser envolvidos, valorizados e sentir-se coprotagonistas da vida e missão da Igreja.
Neste Sínodo, experimentamos que a
corresponsabilidade vivida com os
jovens cristãos é fonte de profunda
alegria também para os bispos”.

Tenho dito que estamos vivendo a
Hora da Juventude. Na Missa do Dia
Nacional da Juventude (18 de novembro de 2018), em Santo Antônio da
Alegria, dei uma missão aos jovens:
“rejuvenescer nossa Arquidiocese, a
partir das nossas paróquias”; e os
jovens deram um sim a esta missão. O
Sínodo sobre a Juventude, acontecido
em outubro do ano passado nos desaﬁa em nossa ação evangelizadora e
exige conversão pastoral. “Os jovens
chamam-nos a cuidar, com maior
empenho e juntamente com eles, do
presente e a lutar contra aquilo que de
algum modo impede a sua vida de
crescer com dignidade. Pedem-nos e
exigem-nos uma dedicação criativa,
uma dinâmica inteligente, entusiasta
e cheia de esperança, e que não os
deixemos sozinhos nas mãos de tantos traﬁcantes de morte que oprimem
a sua vida e obscurecem a sua visão”
(Papa Francisco – Homilia na Missa
de abertura do Sínodo, 3 de outubro
de 2018).

A paróquia é o lugar para demonstrar efetivamente a opção pelos
jovens, acolher e valorizar as juventudes, abrindo espaços físicos de acolhida para que os jovens possam se
encontrar, aprofundar sua fé, conviver, praticar esportes e lazer sadio (cf.
Documento Final do Sínodo, 128 a
132 e 143).
Faço minhas as palavra do Santo
Padre no ﬁnal da homilia da Missa no
encerramento do Sínodo: “Que o
Senhor abençoe os nossos passos,
para podermos escutar os jovens,
fazer-nos próximo e testemunharlhes a alegria da nossa vida: Jesus”.
Dom Moacir Silva
Arcebispo Metropolitano
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Nota

Nota de Solidariedade
“Toda a criação, até o presente, está gemendo como que em
dores de parto”(Rm 8,22)

ção, do Legislativo, responsabilidade
ética de rever o projeto do Código de Mineração, e do Judiciário, agilidade e justiça.
Unidos à família arquidiocesana de
Belo Horizonte, assumimos como nossas
as palavras do seu Arcebispo Dom Walmor Oliveira de Azevedo: “É urgência
minimizar a dor dos atingidos por mais
esse desastre ambiental, sem se esquecer
de acompanhar, de perto, a atuação das
autoridades, na apuração dos responsáveis
por mais um triste e lamentável episódio,
chaga aberta no coração de Minas Gerais.
A justiça seja feita, com lucidez e sem
mediocridades que geram passivos, com
sentido humanístico e priorizando o bem
comum, com incondicional respeito e
compromisso com os mais pobres”
(25/01/2019).
A Presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) expressa
solidariedade e oferece orações ao Senhor
da Vida em favor das famílias, das comunidades da Arquidiocese de Belo Horizonte, atingidas pelo rompimento da barragem da mineradora Vale. Convidamos
cada pessoa cristã a se associar aos irmãos
e irmãs que sofrem com a perda de seus
entes queridos e de seus bens.
A esperança de viver na “Casa
Comum” anime os nossos passos, e a fé na
ressurreição ilumine a nossa dor!

A

tragédia em Brumadinho, região
metropolitana de Belo Horizonte, Minas
Gerais, vem conﬁrmar a profecia de São
Paulo VI: “Por motivo de uma exploração
que não leva em consideração a natureza,
o ser humano começa a correr o risco de a
destruir e de vir a ser, também ele, vítima
dessa degradação (Discurso à FAO,
(16/11/1970).
Por ocasião do “Desastre de Mariana”,
também em Minas Gerais, o Conselho
Episcopal de Pastoral da CNBB aﬁrmava
que “é preciso colocar um limite ao lucro a
todo custo que, muitas vezes, faz negligenciar medidas de segurança e proteção à
vida das pessoas e do planeta”
(25/12/2015). “O princípio da maximização do lucro, que tende a isolar-se de todas
as outras considerações, é uma distorção
conceitual da economia” (Laudato Sì,
195). Esse princípio destrói a natureza e a
pessoa humana.
É muito triste constatar que o “desastre
de Mariana” tenha ensinado tão pouco. É
urgente que a atividade mineradora no
Brasil tenha um marco regulatório que
retire do centro o lucro exorbitante das
mineradoras ao preço do sacrifício humano e da depredação do meio ambiente,
com a consequente destruição da biodiversidade. “O meio ambiente é um bem
coletivo, patrimônio de toda a humanidade e responsabilidade de todos” (Laudato
Sì, 95).
As famílias e as comunidades esperam
da parte do Executivo rigor na ﬁscaliza-

Brasília-DF, 26 de janeiro de 2019
Cardeal Sérgio da Rocha
Arcebispo de Brasília - Presidente da CNBB

Dom Murilo S. R. Krieger, SCJ
Arcebispo de Salvador - Vice-Presidente CNBB

Dom Leonardo Ulrich Steiner, OFM
Bispo Auxiliar de Brasília - Secretário-Geral
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Ordenação

N

a noite de sextafeira, 21 de dezembro de 2018, no Santuário
Arquidiocesano Nossa
Senhora Aparecida, na Vila
Seixas, em Ribeirão Preto,
foi ordenado presbítero pela
imposição da mãos consecratórias do arcebispo
metropolitano de Ribeirão
Preto, dom Moacir Silva, o
diácono transitório Gabriel
Balan Leme. A concelebração eucarística acolheu um
grande número de ﬁéis do santuário e das
comunidades onde o ordinando fez o
estágio pastoral, além de padres da
arquidiocese, de outras dioceses, diáconos, religiosos e religiosas, seminaristas,
candidatos ao diaconado permanente e
familiares do ordinando.
O ordinando, diácono Gabriel Balan
Leme, falou a respeito da expectativa da
ordenação na paróquia onde iniciou a
caminhada vocacional. “É muito gratiﬁcante retornar aqui ao Santuário Nossa
Senhora Aparecida, a paróquia que me
enviou para o seminário, é muito signiﬁcativo voltar aqui para ser ordenado
padre. Saído do meio do povo ainda
quando era jovem e agora voltar aqui
para que a graça de Deus habite em mim e
faça com que este momento seja rico no
meu ministério sacerdotal. Eu agradeço
muito a Deus pela oportunidade e que
o lema escolhido: ‘Por Cristo, com
Cristo, em Cristo’ seja de fato a meta do
meu seguimento e do meu ministério
sacerdotal”.
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Arcebispo ordena novo presbítero
em Ribeirão Preto

Homilia - O arcebispo dom Moacir
Silva, na homilia, reﬂetiu sobre a Palavra
de Deus, e também enfatizou algumas
das atribuições do ministério presbiteral
como ser especialista em promover o
encontro dos homens com Deus, ser
perito na vida espiritual, ter uma vida de
oração e maturidade afetiva, ser testemunha e estar a serviço da caridade, e
principalmente estar aberto a formação
permanente.
“Escutamos Jesus
aﬁrmar: ‘o Filho do Homem não veio
para ser servido, mas para servir e dar a
sua vida como resgate em favor de
muitos’. Eis o programa de nossa vida e
ministério presbiteral”, indicou o
arcebispo.
Antes de concluir a homilia, o arcebispo se dirigiu ao ordinando e disse:
“Caríssimo ﬁlho, Diácono Gabriel, a
Ordenação sacerdotal vai conﬁgurar
você a Jesus Cristo Mestre, Sacerdote e
Pastor. Então, a sua vida e o seu ministério sacerdotal devem revelar, visibilizar
este Cristo Mestre, Sacerdote e Pastor

para as pessoas. Mas isso só será possível
se você cultivar uma profunda intimidade com Deus, se você cultivar um amor
apaixonado para com Jesus Cristo,
Caminho, Verdade e Vida. Que a Mãe
Aparecida, Mãe do Sumo e Eterno
Sacerdote, acompanhe e proteja sua vida
e ministério sacerdotal, hoje e sempre.
Amém”, concluiu o arcebispo.
O neopresbítero, padre Gabriel Balan
Leme, escolheu como lema presbiteral:
“Por Cristo, com Cristo, em Cristo”, e
antes da bênção ﬁnal, fez os agradecimentos dirigidos a Deus, ao arcebispo,
aos familiares, aos formadores e reitores
do Seminário, aos seminaristas colegas
de caminhada, aos religiosos e religiosas,
as comunidades paroquiais da Arquidiocese, às paróquias onde fez o estágio
pastoral, aos movimentos e pastorais, ao
Santuário Nossa Senhora Aparecida, e ao
Clero da Arquidiocese de Ribeirão Preto.
“Por ﬁm, agradeço a todos aqui presentes, que Deus retribua largamente o amor
e a amizade que construímos até aqui. E
que ‘Por Cristo, com Cristo, em Cristo’
possamos olhar para a Virgem Maria, a
nossa Mãe, aquela que fez da sua vida
imagem do mistério do próprio Filho,
que Ela nos ajude a cada dia a viver
segundo a graça que abundantemente
Deus derrama sobre nós. Com o coração
transbordando de alegria, meu muito
obrigado a todos”, ﬁnalizou o padre
Gabriel.
Acolhida aos Seminaristas - Após os
agradecimentos, o neopresbítero Gabriel
convidou os responsáveis pelo Serviço
de Animação Vocacional da Arquidiocese de Ribeirão Preto, padres: Alexandre
Canella Sanches e Marcus Vinícius
Miranda, para apresentarem os seminaristas que em 2019 cursarão a etapa
formativa do propedêutico no Seminário
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Propedêutico Bom Pastor, em Ribeirão
Preto. Os seminaristas ao serem chamado se dirigiram até ao presbitério e foram
acolhidos pelo arcebispo, são eles:
Leonardo, Luis Davi, João Porto, João
Henrique e Lucas, este último não pode
estar presente. O arcebispo, antes da
bênção, manifestou a gratidão a todos
que colaboram e se envolvem na formação dos candidatos ao presbiterado nas
casas formativas da Arquidiocese.
Padre Gabriel Balan Leme - Nasceu
em 06 de outubro de 1993, em Ribeirão
Preto, sendo residente no Distrito de
Bonﬁm Paulista. Filho de Benedito
César Leme e de Maria Amélia Balan
Leme. Na paróquia Senhor Bom Jesus do
Bonﬁm (Bonﬁm Paulista) recebeu os
sacramentos do batismo e primeira
Eucaristia. Ao mudar para Ribeirão Preto
passou a frequentar o Santuário Nossa
Senhora Aparecida, onde recebeu o
sacramento da crisma, e a partir daí a
ajudar na equipe da liturgia e no serviço
do altar (acólito). Fez em 2009 o encontro vocacional e ingressou, em 08 de
fevereiro de 2010, no Seminário Menor
São José, onde concluiu o ensino médio.
Em 2011 mudou-se para o Seminário
Maria Imaculada, em Brodowski, onde
cursou a ﬁlosoﬁa e a teologia. O estágio
pastoral foi feito nas seguintes paróquias:
Ribeirão Preto: São Francisco de Assis,
Jesus de Belém, São Paulo Apóstolo;
Luis Antônio: Santa Luzia; Pontal: Jesus,
Bom Pastor; Batatais: São Sebastião;
Sertãozinho: São João Batista. Em 2018
realizou o ano pastoral e depois o estágio
diaconal na paróquia Nossa Senhora das
Graças, no Parque dos Servidores, em
Ribeirão Preto.
Acolhemos com alegria o neopresbítero para o serviço de evangelização na
Arquidiocese de Ribeirão Preto.

CF-2019

Brodowski sediou capacitação para
Agentes Promotores da CF-2019

Foto: Arquivo - PascomRP

C

om o tema: “Fraternidade e
Políticas Públicas” e o lema:
“Serás libertado pelo direito e pela
justiça” (Is 1, 27), ao menos 150 agentes
de pastoral das paróquias da Arquidiocese de Ribeirão Preto se reuniram no
sábado, 5 de janeiro de 2019, no Auditório do Centro de Estudos da Arquidiocese
de Ribeirão Preto e dependências do
Seminário Maria Imaculada, em Brodowski (SP), para a “Capacitação para
Agentes Promotores da Campanha da
Fraternidade”. O encontro é promovido
pela Equipe Arquidiocesana de Campanhas e tem o apoio na infraestrutura da
Comunidade Missionária Divina
Misericórdia (Batatais).
A Campanha da Fraternidade 2019
tem o seguinte objetivo geral: “Estimular
a participação em Políticas Públicas, à
luz da Palavra de Deus e da Doutrina
Social da Igreja para fortalecer a cidadania e o bem comum, sinais da fraternidade”.
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Na abertura da capacitação, o coordenador da Equipe de Campanhas, padre
André Luiz Massaro, acolheu, presidiu a
oração e motivou os participantes a se
engajarem nos trabalhos paroquiais da
campanha. “É uma alegria muito grande
acolher vocês aqui nas dependências do
Centro de Estudos da Arquidiocese e do
Seminário Maria Imaculada, estamos
reunidos para a capacitação da Campanha da Fraternidade que é um momento
de reﬂexão e sensibilização. A Campanha da Fraternidade deste ano tem como
tema ‘Fraternidade e Políticas Públicas’ e
é um aprofundamento e prolongamento
da campanha do ano passado que abordou a questão da superação da violência.
Neste ano queremos tratar das políticas
públicas: do idoso, da educação, da
moradia, da saúde, da agricultura, do
lazer, enﬁm continuamos a buscar no
Evangelho de Jesus luzes e critérios para
promover mudanças e conversão, e
justamente o auge da Campanha da
Fraternidade é no tempo quaresmal, que

é um tempo de conversão para a alegria e
o triunfo da Páscoa. Que possamos ser
animadores e multiplicadores da Campanha da Fraternidade nas comunidades,
nas paróquias, nas equipes e nos movimentos”, motivou padre André.
Os participantes tiveram contato com
o conteúdo do texto-base que foi apresentado pelos integrantes da Equipe de
Campanhas na respectiva ordem:
Introdução: Padre André Luiz Massaro;
Ver e Julgar: Diácono Francisco Alves
Ferreira Neto; Agir: Diácono Valter
Jaime Silveira. Ainda a Comunidade
Missionária Divina Misericórdia
apresentou esquetes teatrais curtas sobre
algumas temáticas sociais para ilustrar a
importância das Políticas Públicas e da
atuação dos Conselhos Paritários.
A Equipe de Campanhas agradece ao
Seminário Maria Imaculada e ao Centro
de Estudos da Arquidiocese de Ribeirão
Preto (Cearp) pela colaboração em ceder
o espaço para a capacitação.
Camisetas – As paróquias que
tiverem interesse em adquirir a camiseta
da Campanha devem entrar em contato e
fazer o pedido diretamente na empresa
Star Silk Comércio e Confecções: (16)
3628-1300 / 9.9335-3260.
Quinta Urgência Pastoral – A primeira reunião deste ano da Quinta Urgência
Pastoral, que reúne as Pastorais Sociais,
está agendada para o dia 16 de março, às
9 horas, no Centro Arquidiocesano de
Pastoral. Todos os que atuam e trabalham
paroquialmente com as Pastorais Sociais
estão convidados a participar da reunião.
Abertura da CF-2019 - A Coletiva de
Imprensa da Campanha está agendada
para o dia 6 de março, quarta-feira de
Cinzas, às 9h30, na Residência do
Arcebispo, onde a Equipe de Campanhas
e o arcebispo dom Moacir Silva farão a
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abertura oﬁcial da CF-2019 na Arquidiocese de Ribeirão Preto.

Curso gratuito da Edições
CNBB aprofunda CF-2019
Entre as muitas ferramentas que a
Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil (CNBB), por meio da Edições
CNBB, disponibiliza para que cristãos
melhor se preparem para a Campanha da
Fraternidade 2019 está o curso “Campanha da Fraternidade 2019”. O roteiro
pedagógico é organizado em três aulas
que seguem os três momentos contemplados pelo método utilizado pela Igreja
no Brasil: ver, julgar e agir.
O curso é gratuito. Para ter acesso,
basta acessar o blog da Edições CNBB
(https://edicoescnbb.blog) e abrir a aba
“Materiais” onde será possível preencher
um pequeno cadastro acessar o material.

Clero

Juventude e temas pastorais
na reunião do clero

Foto: Arquivo - PascomRP

N

o dia 29 de novembro de 2018,
quarta-feira, das 8h às 12h30, na
Casa Dom Luis, em Brodowski, foi
realizada a Geral do Clero, presidida pelo
arcebispo metropolitano de Ribeirão
Preto, Dom Moacir Silva. A reunião
começou com a oração da Hora Média na
capela da casa de retiros, e na sequência,
no auditório, o arcebispo Dom Moacir
acolheu a todos: “Sejam muito bemvindos para esta nossa reunião ordinária
geral do clero da arquidiocese, a última
deste ano. Acolho a cada um de vocês
para este nosso encontro muito importante, onde temos diversos assuntos para
serem tratados. Quero acolher de um
modo especial os seminaristas Rafael dos
Santos Ribeiro e Luis Felipe Rodrigues
da Silva, que terminaram a teologia e
estão começando o Ano Pastoral, e a
partir de hoje, já participam da reunião
geral do clero, e também das reuniões do
clero das foranias, enquanto vivem o Ano
Pastoral”. Ainda houve a acolhida ao
diácono Rodrigo Carlos de Assis, que foi
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ordenado em 25 de agosto de2018, e
participa pela primeira vez da reunião.
Na continuidade da reunião, o padre Luís
Gustavo Tenan Benzi, coordenador de
pastoral, apresentou os documentos
contidos na pasta entregue aos padres e
diáconos. Antes da abordagem dos temas
da pauta, o padre José Eduardo Previato
Carmanham, secretário da reunião,
procedeu a leitura da ata da última
reunião, realizada em 12 e 13 de novembro de 2018.
A pauta da reunião abordou os
seguintes temas:
1º) “Os jovens, a fé e o discernimento vocacional”. O coordenador
de pastoral, padre Luis Gustavo, apresentou uma breve reﬂexão a respeito dos
trabalhos com a juventude na arquidiocese em três pontos: 1) Sínodo dos Bispos;
2) Capacitação Missionária Arquidiocesana e 3) 40ª Assembleia das Igrejas
Particulares do Regional Sul 1. De
acordo com o padre Gustavo o arcebispo

já vem trabalhando o relatório dos
trabalhos em grupos das capacitações
missionárias nas reuniões das foranias, e
este relatório aponta o desejo do jovem
de ser acolhido, ouvido e ser presença na
Igreja. Durante a reﬂexão o padre
Gustavo exibiu vídeos curtos do Sínodo
dos Bispos e também os tópicos do
documento ﬁnal. Segundo o padre
Gustavo, e reforçado pelo arcebispo, o
ano de 2019 será voltado para o fortalecimento dos trabalhos com a juventude a
partir do projeto: Hora da Juventude.
2º) Reforma do Seminário Maria
Imaculada: Com o aumento do número
de seminaristas e padres reitores no
Seminário Maria Imaculada, que abarca
as casas formativas da arquidiocese de
Ribeirão Preto e dioceses de Jaboticabal,
São João da Boa Vista e Ituiutaba (MG),
perﬁlando o número de 48 residentes
neste ano de 2018, e a previsão de 73 em
2019, o reitor do Seminário Maria
Imaculada, padre Antônio Élcio de
Souza (Pitico), recebeu da diocese de São
João da Boa Vista a proposta de reforma
de uma área desativada do prédio (andar
de cima do Cearp e Mosteiro) e após
estudos e conversas foi elaborado o
projeto de reforma. A obra tem o valor
estimado em R$ 853.458,30 e foi elaborado por Ângela Carolina Dorascenzi
Arquitetura e Urbanismo. O reitor do
seminário ainda prestou contas da
reforma elétrica geral nas dependências
do prédio principal e jardim externo do
seminário, e agradeceu a colaboração
ﬁnanceira de foranias, paróquias e ajudas
pessoais para a modernização da rede
elétrica do seminário.
3º) Comunicados Pastorais:
Com a presença de representantes das
entidades: Fraterno Auxílio Cristão
(FAC) e Associação dos Deﬁcientes
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Visuais de Ribeirão Preto (Adevirp),
foram solicitados apoio para as ações
beneﬁcentes destas duas obras. Na
sequência foram feitas os comunicados
das seguintes pastorais: Pastoral do
Dízimo, Pastoral Presbiteral (Natal dos
Padres), Ordenações Presbiterais
(Diáconos Gabriel Balan e Igor Lima),
Fraterno Auxílio Presbiteral (Prestação
de Contas), Equipe de Campanhas
(Campanha para a Evangelização e
Campanha da Fraternidade 2019),
Serviço de Animação Vocacional e
Pastoral Vocacional e Atualização do
Catálogo de Endereços (Anuário 2019).
4º) Apostolado Courage: O
representante para o Brasil da Associação Pública Diocesana Clerical de Fiéis
“Apostolado Courage”, o advogado
Maurício Marcos Abambres, apresentou
um histórico do apostolado que busca
auxiliar homens e mulheres católicos que
tem atração pelo mesmo sexo (AMS), a
viverem de acordo com o ensinamento da
Igreja Católica acerca da homossexualidade, ou seja, uma vida de castidade e
busca pela santidade cristã. O implantação do apostolado na arquidiocese foi
aprovada pelo arcebispo e informações
podem ser obtidas no e-mail: ribeiraopreto@couragebrasil.com
A reunião terminou com a oração e a
entrega feito pelo arcebispo aos padres e
diáconos de um exemplar da Agenda
Pastoral Arquidiocesana 2019.

Diaconado

Candidatos ao diaconato são instituídos
nos ministérios de leitor e acólito

Foto: Arquivo - PascomRP

O

s 26 candidatos ao diaconato
permanente da terceira turma da
Escola Diaconal Arquidiocesana São
Lourenço, receberam os ministérios de
Leitor e Acólito, no dia 9 de dezembro de
2018, Segundo Domingo do Advento, na
paróquia Santo Antônio de Pádua, Bento
Quirino, em São Simão (SP). São eles:
Ademir Petterli Thomaz, Adilson Horáclito Carbi, Anselmo Belan, Antonio
Carlos dos Santos, Aparecido Pedro
Teodoro, Aureo João Nunes Ribeiro,
Claudinei de Lacerda Rubio, Cleber
Lucas Germano, Eduardo Cavalin Alves,
Fredson Rogério de Souza, Hilton Marcos
Alves Ricz, Joaquim Batista Claret
Pereira, José Marcos da Silva, José
Orlando Dorazzio, Joseli Alves de
Oliveira Junior, Luis Américo P. Vitorello, Luis Rodrigo da Silva, Luiz Carlos
Franco, Luiz Carlos Vigatto, Marcelo
Lemes Ferreira, Marcelo Nogueira de
Souza, Márcio Fabiano Alves, Marcos
Antonio Vieira, Paulo Fernando de Brito,
Valdenir da Silva Pastorelli, William
Peterson de Andrade
A concelebração eucarística, presidida
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pelo arcebispo dom Moacir Silva, reuniu
padres, diáconos, seminaristas, paroquianos, familiares e alunos da terceira turma
da Escola Diaconal. O texto da recordação da vida expressou a gratidão a Deus,
às famílias, e a importância dos ministérios no compromisso da evangelização em
unidade com a Igreja Particular de
Ribeirão Preto.
Homilia - Na homilia, o arcebispo
dom Moacir Silva, expressou a necessidade de sermos ﬁéis a Deus e nos prepararmos para acolher a mensagem de Cristo
em nossos corações e sermos testemunhas
do Evangelho. “A Palavra de Deus, neste
segundo domingo do Advento, nos
convida a contemplar Deus, que oferece a
salvação a todos: ‘E todas as pessoas
verão a salvação de Deus’, aﬁrmou o
Evangelho que acabamos de ouvir. (...)
Para acolher o Messias que está para
chegar, é necessário um processo de
conversão que leve a um re-organizar a
vida, as prioridades, os valores; só nos
corações verdadeiramente transformados, o Messias encontrará lugar. (...)

Preparar o caminho do Senhor é convidar
a uma conversão urgente, que elimine o
egoísmo, que destrua os esquemas de
injustiça e de opressão, que derrote as
cadeias que mantêm os homens prisioneiros do pecado... Preparar o caminho do
Senhor é um orientar de novo a vida para
Deus, de tal forma que Deus e os seus
valores passem a ocupar o primeiro lugar
no nosso coração e nas nossas prioridades
de vida”, salientou o arcebispo.
E, antes de concluir a homilia, o
arcebispo se dirigiu aos candidatos da
terceira turma da Escola Diaconal, e
reﬂetiu a respeito do sentido e da vivência
dos ministérios de leitor e acólito. Primeiramente exortando o signiﬁcado do
ministério de leitor: “Caros ﬁlhos. Deus
Pai revelou e realizou o mistério da
salvação por seu Filho Jesus Cristo, feito
homem, que, após nos ter ensinado todas
as coisas, conﬁou à sua Igreja a missão de
anunciar o Evangelho a toda criatura.
Tornando-vos leitores ou proclamadores
da Palavra de Deus, vocês irão colaborar
nesta missão. Receberão assim um
ministério especial dentro do povo de
Deus e serão delegados para o serviço da
fé, que se fundamente na Palavra de Deus.
Vocês proclamarão esta Palavra na
assembleia litúrgica, instruirão na fé as
crianças e os adultos, preparando-os para
receberem dignamente os sacramentos.
Vocês anunciarão a boa nova da Salvação
a todos os que ainda a ignoram. Assim,
com a ajuda de vocês, eles poderão chegar
ao conhecimento de Deus Pai e de seu
Filho Jesus Cristo, que ele enviou, e
alcançar a vida eterna”, explicitou dom
Moacir.
E o arcebispo continuou, agora com
ênfase no ministério de acólito: “Caros
ﬁlhos. Tendo sido escolhidos para o
ministério de Acólito, vocês participarão
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de modo especial do mistério da Igreja,
que tem por ápice e fonte a Eucaristia,
pela qual se ediﬁca e cresce o povo de
Deus. Hoje é conﬁada a vocês a missão de
auxiliar os presbíteros e diáconos no
desempenho de suas funções, e também a
de distribuir a sagrada Comunhão aos
ﬁéis, mesmo enfermos, como ministro
extraordinário. Designados de modo
especial para este ministério, vocês
deverão esforçar-se para viver intensamente do sacrifício do Senhor, conformando-vos mais perfeitamente a Ele.
Procurem entender o sentido profundo e
espiritual daquilo que vocês vão fazer,
oferecendo-vos todos os dias como
oblação espiritual, agradável a Deus por
Jesus Cristo. Para bem desempenhar esta
função, é bom lembrar-vos de que,
participando do mesmo pão com os outros
irmãos e irmãs, vocês formam com eles
um só corpo. Procurem servir, portanto,
com sincero amor o Corpo místico de
Cristo, que é o povo de Deus, especialmente os fracos e os enfermos; e procurem viver de acordo com o mandamento
que o Senhor deu aos Apóstolos na última
ceia: “Amai-vos uns aos outros como eu
vos amei”.
Encerramento - No encerramento,
antes dos ritos ﬁnais, ocorreu a homenagem a Imaculada Conceição de Nossa
Senhora com o cântico da Salve Rainha, e
na sequência a leitura da mensagem de
agradecimento dos candidatos ao diaconato, que manifestou a gratidão pela
acolhida da comunidade paroquial de
Santo Antônio de Pádua, ao arcebispo
dom Moacir, aos padres e diáconos
formadores da Escola Diaconal, aos
padres e diáconos da arquidiocese, aos
familiares e amigos. “Nosso muito
obrigado a todos e que pela intercessão da
Imaculada Conceição de Nossa Senhora,
Deus os abençoe hoje e sempre, amém”.

CEARP

Missa marca o encerramento
do ano letivo no CEARP
Foto: Arquivo - PascomRP

O

Centro de Estudos da
Arquidiocese de Ribeirão Preto (CEARP), em Brodowski, que reúne os cursos de
Filosoﬁa e Teologia, encerrou as
atividades do ano letivo no dia 7
de dezembro de 2018, com a
missa na Capela Centro do Seminário Maria Imaculada, presidida
pelo arcebispo Dom Moacir Silva, e concelebrada pelos bispos:
Dom Eduardo Pinheiro da Silva, SDB, da
diocese de Jaboticabal; e Dom Antônio
Emídio Vilar, SDB, da São João da Boa
Vista, padres professores e diretores do
Cearp, padres reitores das casas formativas de Ribeirão Preto, Jaboticabal e São
João da Boa Vista, formador da Congregação dos Filhos da Caridade Canossianos, e a presença dos seminaristas das
dioceses de Jaboticabal, São João da Boa
Vista, Ituiutaba e arquidiocese de Ribeirão Preto, funcionários e colaboradores da
instituição educacional.
Com a liturgia da solenidade da Imaculada Conceição de Nossa Senhora a
celebração expressou a comunhão eclesial e rendeu graças pelo término do ano
letivo da instituição que neste ano celebrou 50 anos de instalação. “Estamos
reunidos em torno do Altar do Senhor
para, com Cristo, em Cristo e por Cristo,
agradecer a Deus, nosso Senhor, o Ano
Letivo de 2018. Quantos dons e graças o
Senhor nos concedeu! Quanto enriquecimento intelectual, humano, espiritual,
doutrinal, espiritual, eclesial e pastoral
entrou em nossa vida. Com certeza,
também tivemos de enfrentar desaﬁos,

Vatican News

mas a graça de Deus nos sustentou. Tudo
isso trazemos para esta celebração de
ação de graças”, expressou Dom Moacir
na homilia.
Dom Moacir ainda ressaltou a importância de celebrarmos a solenidade da
Imaculada Conceição, padroeira do Seminário Arquidiocesano. “Hoje antecipamos a celebração da Imaculada Conceição, padroeira de nosso Seminário. Na
Solenidade da Imaculada Conceição
somos convidados a avaliar o tipo de resposta que damos aos desaﬁos de Deus. Ao
propor-nos o exemplo de Maria de Nazaré, a liturgia convida-nos a acolher, com
um coração aberto e disponível, os planos
de Deus para nós e para o mundo”, disse o
arcebispo.
CEARP - O Centro de Estudos da
Arquidiocese de Ribeirão Preto (CEARP)
contou no ano de 2018 com a frequência
de 64 estudantes nos cursos de ﬁlosoﬁa e
teologia das seguintes dioceses: Arquidiocese de Ribeirão Preto, Diocese de Ituiutaba, Diocese de Jaboticabal, Diocese de
São João da Boa Vista, Diocese de Franca,
e Congregação dos Filhos da Caridade
Canossianos.
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CEARP

Após 30 anos professora Célia
se despede do CEARP

N

com outras culturas e religiões, pois o
seminarista é indivíduo que trabalha com
a população e quando ele passa a olhar o
homem em suas diferentes formas de
expressão percebe que existe muito
conhecimento no outro e também nas
outras crenças. Para ela a antropologia é a
abertura de um caminho, que leva os seminaristas a conhecer as realidades que são
diferentes, e com esta diferença
é possível aprender a valorizar
o próximo.
Célia explicou que no conteúdo da disciplina é pedido aos
alunos fazerem uma pesquisa
de campo com outras religiões:
“porque nós ouvimos muita
coisa sobre o outro, mas na
verdade a gente nunca experimentou esse outro, então quando você conhece mais de perto o
outro você deixa de ter preconceitos”, explicou a professora.
Mesmo professando outra
fé, a professora Célia sempre
conviveu muito bem no Cearp: “Eu não
vejo e nunca tive nenhum problema, eu
acho que nós estamos todos trabalhando
pela mesma evangelização, por caminhos
diferentes, assim eu nunca tive nenhuma
diﬁculdade, acho que para o seminarista é
interessante ter alguém de outra religião”,
aﬁrmou Célia.
A Arquidiocese de Ribeirão Preto
agradece o zeloso trabalho e carinho, da
professora Célia, dedicados a formação
dos futuros presbíteros.
Vatican News

o encerramento do ano letivo de
2018, a professora doutora Célia
Luisa Reily Rocha, após 30 anos de dedicação a formação intelectual dos seminaristas, como professora da disciplina de
Antropologia Cultural, deixou e se despediu do Centro de Estudos da Arquidiocese
de Ribeirão Preto (CEARP), em Brodowski. A homenagem promovida pela
instituição à professora
Célia ocorreu no dia 5 de
dezembro e reuniu os diretores, professores, alunos e
funcionários da instituição.
A professora Célia é ﬁlha
de missionários metodistas
americanos, seus pais se
conheceram no Brasil, fez o
bacharelado na Universidade de Indiana (Bloomington), nos Estados Unidos, e
no Brasil: o bacharelado em
Serviço Social pela Universidade de Ribeirão Preto
(UNAERP); o mestrado e
doutorado na área do estudo das religiões.
No mestrado estudou o seminarista e a
vocação sacerdotal: “Muitos são chamados, mas poucos escolhidos – um estudo
sobre a vocação sacerdotal” (Unicamp,
1991), no doutorado, estudou as teólogas
feministas tanto protestantes como católicas: “Teólogas brasileiras e os direitos
reprodutivos” (USP, 1997).
Em entrevista a fanpage “Lançando
Redes da Arquidiocese de Ribeirão Preto”, a professora Célia salientou que a
disciplina de Antropologia Cultural
ministrada no Cearp tem o objetivo de
levar os futuros presbíteros a ter contato

Fonte:
www.facebook.com/lancando.redes.rp
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Paróquia

Paróquia Nossa Senhora de
Fátima tem novo pároco

O

Sacramento para um breve momento de
oração. Na sequência, o padre Paulo
prestou o juramento de ﬁdelidade e o
arcebispo o declarou empossado.
Homilia - O arcebispo Dom Moacir
Silva na homilia, após reﬂetir a Liturgia
da Palavra, agradeceu os trabalhos de
evangelização do padre Valmir frente à
paróquia (24 de janeiro de 2016 até 15 de
dezembro de 2018). “Gostaria de
expressar a minha gratidão ao padre
Valmir pelo tempo que esteve à frente
desta comunidade, pelo
carinho e acolhida a todos,
muito obrigado e felicidade
em sua nova missão”,
desejou o arcebispo. Ao
novo pároco padre Paulo e
a comunidade paroquial, o
arcebispo recordou três
pontos da missão, primeiro, do pároco: ensinar,
governar e santiﬁcar o
Povo de Deus; e da comunidade paroquial: amizade
sincera, disponibilidade
para auxiliar na missão e a
oração diária pelo pároco.
Padre Paulo Ricardo Rosa - Nasceu
em 17 de novembro de 1984, em Itararé
(SP). Foi ordenado presbítero em 26 de
agosto de 2017, no Santuário Nossa
Senhora de Lourdes, em Curitiba (PR), e
designado para o exercício de seu
ministério presbiteral como vigário
paroquial na paróquia Santo Benedito,
em Barretos.

arcebispo Dom Moacir Silva
presidiu no sábado, 15 de
dezembro, às 17h30, a missa com o rito
de posse canônica do novo pároco da
paróquia Nossa Senhora de Fátima, no
Sumaré, em Ribeirão Preto: Padre Paulo
Ricardo Rosa, CSS, religioso da Congregação dos Sagrados Estigmas (Estigmatinos), que até a data da posse desempenhava a função de vigário paroquial da
paróquia São Benedito, em Barretos. A
concelebração eucarística reuniu padres
e diáconos da Arquidiocese,
ﬁéis da paróquia São Benedito, de Barretos, e paroquianos
da paróquia Nossa Senhora de
Fátima. Padre Paulo sucede ao
padre Valmir Cassim da Silva,
CSS, que segue para outra
função na Congregação.
Rito de Posse - Após a
saudação inicial, o arcebispo
dom Moacir Silva, solicitou a
leitura do decreto de nomeação, em seguida, o padre Paulo
fez a proﬁssão de fé diante do
arcebispo e da comunidade
paroquial, e na continuidade
seguiu-se a Liturgia da Palavra. Na
aclamação do Evangelho o novo pároco
recebeu das mãos do arcebispo o Evangeliário e proclamou o Evangelho,
recordando que uma das funções do
pároco é o anúncio da Palavra. Depois da
homilia, o padre Paulo renovou as
promessas sacerdotais e o arcebispo lhe
entregou as chaves do sacrário e ambos
se dirigiram à Capela do Santíssimo
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Matrimônio

Foto: Arquivo - PascomRP

Nova modalidade da
Catequese Matrimonial

C

om o objetivo de esclarecer e
reforçar as orientações da nova
Catequese Matrimonial, que entrou em
vigor, a partir de 1º de janeiro de 2019,
aconteceu no dia 21 de novembro de 2018,
no Salão Dom Alberto, em Ribeirão
Preto, a formação para os Secretários (as)
Recepcionistas Paroquiais. A formação
começou com a oração da Hora Média
e na sequência a assessoria feita pelo
padre Luis Gustavo Tenan Benzi, coordenador de Pastoral e assessor eclesiástico
dos Secretários (as) Recepcionistas
Paroquiais.
De acordo com o padre Gustavo, os
Secretários (as) Recepcionistas Paroquiais terão a missão de orientar os noivos a
respeito da catequese matrimonial. A
catequese matrimonial visa promover a
melhor preparação dos noivos e um maior
envolvimento e atenção da Pastoral
Familiar no acompanhamento dos casais
na caminhada para o casamento e nos
primeiros anos de casados. “Pensamos
que a nova modalidade de preparação ao
sacramento do matrimônio deve ser
apresentada aos noivos no momento em
que eles procuram a secretaria paroquial
para informações e ou agendamento da
data do casamento. Com certeza, ele será

um valioso instrumento de apoio no
trabalho das secretarias paroquiais”,
aﬁrmou padre Gustavo.
Catequese Matrimonial - A Catequese
Matrimonial seguirá o conteúdo e método
adotado igualmente em toda a Arquidiocese e terá como referência o texto: “Matrimônio: encontros de preparação”, elaborado pelo casal André Parreira e Karina
Parreira e publicado pela Comissão
Nacional da Pastoral Familiar da CNBB.
A dinâmica proposta consiste em 11
(onze) encontros de preparação a partir de
cada realidade e necessidade. A determinação é que o espaço entre um encontro e
outro seja de no mínimo uma semana. Os
certiﬁcados de preparação matrimonial
que não sejam resultado desta nova
modalidade de preparação serão invalidados e desautorizados pela competente
autoridade arquidiocesana.
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Santuário

Bênção e inauguração do Centro
de Apoio ao Romeiro

V

Santuário Lapa/Jardinópolis

ivendo o mandato do
Senhor na fraternidade e
na unidade, que é amar e acolher,
com a participação de voluntários e
colaboradores, inauguramos o
“Centro de Apoio aos Romeiros”,
mais um espaço que compõe o
complexo do Santuário Arquidiocesano Senhor Bom Jesus da Lapa,
em Jardinópolis.
O “Centro de Apoio aos
Romeiros” tem o objetivo de
acolher os devotos e romeiros,
atender os encontros de equipes e
pastorais do Santuário, e que todos
aqueles que dele ﬁzerem uso, se
sintam confortamos e acolhidos
neste espaço sagrado.
Agradecemos a todos que colaboraram e permitiram que essa obra fosse
concluída. Que a nossa missão, que é
zelar pelas coisas de Deus, nos torne cada
vez mais unidos e abertos para acolher e
amar todos os irmãos e irmãs que o
Senhor nos conﬁar.

A bênção e inauguração do “Centro
de Apoio aos Romeiros” ocorreu no 1º
Domingo do Advento, 2 de dezembro de
2018, após a missa e contou com a
presença dos ﬁéis presentes na celebração. Mais uma vez ressaltamos que o
objetivo das reformas, construções e
readequações do Santuário Arquidiocesano Senhor Bom Jesus da Lapa visa o
bem estar e acolhida digna a comunidade, devotos e romeiros. Nossa gratidão
em primeiro lugar ao Senhor Bom Jesus e
depois a todos que colaboraram com o
Santuário que é a casa de Deus e nossa
casa.
Pe. Wagner Gomes
Reitor do Santuário
Senhor Bom Jesus da Lapa

Santuário Lapa/Jardinópolis

18

Pastoral

Pastoral da Criança divulga a campanha
“Zero violência, 100% ternura”

Foto: Arquivo - PascomRP

A

Equipe Arquidiocesana da
Pastoral da Criança se reuniu em
24 de novembro de 2018, no Centro
Arquidiocesano de Pastoral, para estudo,
sensibilização e deﬁnição de estratégias
para a conscientização e ação dos líderes
da pastoral nas paróquias da campanha:
“Zero violência, 100% ternura”. A
campanha abrange uma dimensão
continental, envolve 17 países da América Latina e do Caribe, e foi idealizada a
partir do projeto ‘Centralidad de la
Niñez’, desenvolvida pela Pastoral da
Criança Internacional, World Vision
América Latina e Caribe e o Departamento de Justiça e Solidariedade do
Conselho Episcopal Latinoamericano
(CELAM), em uma parceria com a
Caritas e a Associação Latino Americana
de Educação Radiofônica (ALER), e
busca erradicar a violência contra a
criança e convidar a população a ser
promotora da ternura.
O público alvo da campanha inclui

família, escolas e igrejas. A mensagem
central concentra três dimensões:
famílias com ternura, escolas com
ternura e igrejas com ternura. A campanha tem a duração de três anos e inclui
três fases: sensibilização, formação e
ação social. “Um dos objetivos principais é posicionar a ternura como modelo de
criação, envolvendo mães, pais, avós,
cuidadores, mentores, professores,
jornalistas, líderes religiosos e políticos
na promoção de um tratamento de
respeito e amor, condenando todas as
formas de violência contra crianças”.
Uma das ações da campanha consiste
na assinatura do “Pacto de Ternura”, por
meio do qual mães, pais, educadores e
líderes religiosos se comprometem em
assumir práticas especíﬁcas que deixem
para trás a violência contra as crianças e
tornem possível a criação com ternura: 1)
Reconhecer e sarar minha própria
história de violência; 2) Cultivar relações
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Acássio Ferreira Rocha pela iniciativa e
empenho em motivar a equipe paroquial
da Pastoral da Criança no trabalho e zelo
pela vida.
www.cnbbsul1.org.br/

de ternura, livres de violência contra as
crianças; 3) Não gritar, não usar o castigo
físico e tratamento humilhante com
crianças; 4) Garantir o direito das
crianças de serem criadas, cuidadas e
educadas com ternura e sem violência; 5)
Causar paixão em outras pessoas para
que se unam a Relação da Ternura.
A proposta da campanha, em 2019,
consistirá em uma caminhada continental batizada pela equipe responsável
como “Pegadas de Ternura”. A mobilização será semelhante a passagem da tocha
olímpica e visa sensibilizar os governos e
as sociedades sobre o tema.
Paróquia - No mês de novembro a
paróquia Nossa Senhora das Graças, no
Parque do Servidores, em Ribeirão Preto,
reativou a equipe paroquial Pastoral da
Criança, no intuito de dar seguimento a
missão incondicional em defesa da vida.
A Equipe Arquidiocesana da Pastoral da
Criança agradece ao pároco padre

A presença da Pastoral da
Criança na Arquidiocese
A Pastoral da Criança da Arquidiocese
de Ribeirão Preto conta com 261 líderes
capacitados atuando em 20 paróquias e
55 comunidades de 11 municípios. A
ação da pastoral inclui ainda 428 voluntários no atendimento mensal de 1.787
famílias, e acompanhamento de 101
gestantes. Os dados são referentes ao
segundo trimestre, junho a novembro de
2018. A meta da Pastoral da Criança é
ampliar os trabalhos no ano de 2019 nas
paróquias da Arquidiocese.
Com informações:
www.pastoraldacrianca.org.br
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Teologia

Gilmar de Moura Gaspar/Pascom

Missa e formatura do Curso
de Teologia para Leigos

N

o dia 1º de dezembro de 2018,
aconteceu na paróquia Santa
Teresinha Doutora, na Ribeirânia, em
Ribeirão Preto, a missa em ação de
graças pela formatura da turma iniciada
em 2016 do Curso de Teologia para
Leigos da Arquidiocese de Ribeirão
Preto. A celebração foi presidida pelo
arcebispo Dom Moacir Silva e concelebrada pelos padres professores do curso.
Após três anos de estudos, empenho e
aprimoramento dos conhecimentos
sobre a Palavra de Deus, Jesus Cristo e
seu Evangelho, a Igreja, auxiliados pelos
professores: padre Elviro Pinheiro da
Silva Júnior, padre Ilson Vicente Olimpio, padre Pedro Luis Schiavinato, padre
Paulo Henrique Martins, padre Antônio
Élcio de Souza (Pitico), padre Paulo
Fernando Melo Cunha, padre Mateus
Zagato, padre Marcelo Luiz Machado,
diácono Paulo César Nascimento; com
aprendizado sobre Teologia, Antigo
Testamento, Antropologia Teológica,
Novo Testamento, Sacramentos, Cristologia, Eclesiologia, Liturgia, Moral,
Escatalogia, História da Igreja, Magistério da Igreja e Dogmas Católicos.

Os alunos da Turma 2016-2018 do
Curso de Teologia para Leigos encerram
sua jornada e seguem adiante certos que
caminharão com mais serenidade e mais
preparados para testemunhar e divulgar o
projeto de amor do Pai a todos aqueles
nos quais terem contato nos dias vindouros.
Esta foi uma importante etapa em
suas vidas e ﬁcam conscientes da
necessidade de continuar o aprendizado,
que deve ser constante. Cursos, palestras,
formações, encontros, troca de experiências, são tantas as oportunidades oferecidas e que recomendam a todos.
Agradecemos e parabenizamos a
Arquidiocese de Ribeirão Preto, os
professores e colaboradores que proporcionaram essa oportunidade de crescimento.
Alunos da Turma (2016-2018) do
Curso de Teologia para Leigos
Colaboração: Gilmar de Moura Gaspar
(Pascom Arquidiocesana)
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Teologia

Inscrições abertas para o
Curso de Teologia para Leigos

A

pós celebrarmos o Ano Nacional
do Laicato que convidava todos
os cristãos leigos e leigas a assumirem a
sua vocação batismal e a serem “sujeitos
eclesiais”, o Curso de Teologia para
Leigos da Arquidiocese de Ribeirão
Preto é um importante instrumento de
capacitação e de formação dos leigos e
leigas.
O curso quer ajudar a compreender e
aprimorar a nossa fé a partir da Sagrada
Escritura e da Tradição da Igreja; mergulhando no mistério de Cristo e na liturgia;
caminhando pela História da Igreja e
pelos dogmas... Enﬁm, formar autênticos
discípulos missionários para trabalhar na
vinha do Senhor!
O curso conta com mais de 40 anos de
formação dos leigos e leigas para as
nossas comunidades, movimentos e
serviços.
Venha participar conosco!
Pe. Antônio Elcio de Souza (Pi co)

Inscrições:
Centro Arquidiocesano de Pastoral
Rua Tibiriçá, 899 - Ribeirão Preto/SP
(16) 3610-8972, com Telma, nos seguintes horários:
3ª à 6ª feira: das 9 às 12h e das17h às 20h
Sábado: 9 às 12h
Início das aulas:
9 de março de 2019

E-mail:
centrodepastoral@arquidioceserp.org.br
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Paróquia Senhor Bom Jesus
do Bonﬁm celebra 120 anos
(20/12/1898 - 120 anos - 20/12/2018)

H

Senhor Bom Jesus do Bonﬁm

á 120 anos, no dia 20 de dezembro de 1.898, criava-se a Paróquia Senhor Bom Jesus do Bonﬁm.
Embora Distrito de Ribeirão Preto,
Bonﬁm Paulista - enquanto Paróquia integra não uma das foranias da cidade de
Ribeirão, senão a Forania São José, que
uma é das foranias do interior. E nisso,
nessa pertença que foge ao razoável e se
condensa no entre aspas, uma explicação
se vê. Respira essa Paróquia centenária os
ares da modernidade e mobilidade
urbanas de que se impregna Ribeirão
Preto, trazendo consigo, ao mesmo tempo,
costumes só vistos na lembrança de quem
um dia viveu em cidade pequena do
interior, como o de se sentar à porta da

Senhor Bom Jesus do Bonﬁm

A “Festa d’O Padroeiro” é celebrada
na Solenidade da Transﬁguração do
Senhor em Bonﬁm Paulista (SP)

casa, ao entardecer, ﬁndos os trabalhos do
dia, para esperar, em meio à boa prosa,
chegue a noite, enquanto outros a você e
aos demais se juntam nessa boa espera.
Nela, ainda, o costume de se anunciar,
pelo auto-falante de sua Igreja Matriz, o
falecimento - com dia e hora do sepultamento - de pessoa querida, de amigo ou
vizinho que desta vida partiram. Talvez
assim, e por essas alegorias, bem compreenda quem pela Paróquia e Distrito passar,
quem a alguém for ali visitar e quem ali
quiser morar o que é estar tão perto de uma
metrópole e ter como exequíveis aqueles
anelos da alma e saudades do coração que
nos fazem dizer: “Aqui é bom estar!”.
Pelos próximos 120 anos, continue
brilhando ali o céu do Tabor, e que ali - e
em todo e qualquer lugar - diga você a
cada irmão e possa dele também ouvir:
“Com você é bom estar!”.

Padre Mário Reis da Silveira
Pároco
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Missão

Padre Ivonei Adriani Burtia

Missão: ir ao encontro do outro

No destaque a pediatra Fabíola

E

m atenção aos apelos da Ação
Missionária Ribeirão Preto /
Manaus e Itacoatiara (AM), e respondendo à proposta da Equipe Missionária, a
cada 60 dias um dos padres da Arquidiocese de Ribeirão Preto segue para o
trabalho missionário no Amazonas, e
assim colaboram com os dois padres
arquidiocesanos ﬁxos: Thiago José e
Aparecido Maciel, nas duas paróquias
atendidas pela Ação Missionária, uma na
periferia de Manaus e outra em Careiro
da Várzea. Estes organizam a chegada e
as atividades dos padres que vão para
fazer a experiência missionária em
rodízio de dois meses. O padre Ivonei
Adriani Burtia, pároco da paróquia São
João Batista, em Sertãozinho, fez a
experiência missionária no período de 08
de outubro a 03 de dezembro de 2018,
nas paróquias Nossa Senhora Consoladora dos Aﬂitos (Manaus) e Nossa
Senhora do Perpétuo Socorro (Careiro da
Várzea), onde especialmente a paróquia
do Careiro da Várzea atendeu a população ribeirinha que somam aproximadamente 82 comunidades.
A médica pediatra Fabíola Terra

Baccega, de Sertãozinho, manifestou o
desejo de fazer a experiência missionária
no Amazonas e colaborou durante uma
semana, e testemunha a sua vivência na
Ação Missionária:
Uma experiência indescritível
Desde que entrei na faculdade sonho
em fazer uma experiência de voluntariado em algum lugar que me desaﬁasse.
Sou pediatra.
Amo minha proﬁssão.
Confesso que já havia parado de
sonhar.
O tempo passou, me casei, tive meus
ﬁlhos, tenho meu trabalho.
Porém, secretamente todas as vezes
que eu lia algo sobre esse tipo de atividade meu coração se inquietava.
Sou doadora da organização Médicos
sem Fronteiras e acompanho o trabalho
com uma inveja secreta daqueles médicos.
A vida no entanto nos surpreende.
Fiquei sabendo que o padre Ivonei
estava em missão na Amazônia.
Meu coração se inquietou.
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Mandei mensagem perguntando
como estava tudo, já sonhando.
Quando ele me mandou as fotos, tive
certeza: Deus havia ﬁnalmente achado
que o dia do meu sonho se realizar havia
chegado.
Tudo combinado com ele e com padre
Maciel, parti.
Missão, do latim “missio onis”- ação
de enviar.
Fui enviada.
As experiências que vivi são indescritíveis.
As crianças não esquecerei.
O aprendizado foi de compartilhamento.
Desde o primeiro dia estou compartilhando e estão compartilhando comigo.
Padre Ivonei, padre Thiago, padre
Maciel.
As irmãs Lúcia, Fátima e Maria.
Todas as pessoas que compartilharam
sua mesa, seu trabalho, suas vidas, seu
carinho.
Compartilhei momentos de trabalho e
de espiritualidade.
Compartilhei momentos de oração.
Compartilhei minha vida.
Hoje tenho a absoluta convicção que
se eu tivesse feito essa experiência uma
outra época, de outra forma, não teria
sido tão bela, tão completa.
E mais que tudo, tenho a absoluta
convicção que não se faz nenhum
trabalho sem compartilhamento!
Agradeço imensamente a oportunidade de ter participado da Ação Missionária
Ribeirão Preto / Manaus e Itacoatiara.
Desejo que esse trabalho persista e
frutiﬁque.

Adevirp agradece
Arquidiocese

A

ADEVIRP - Associação dos
Deﬁcientes Visuais de Ribeirão
Preto e região agradece a Arquidiocese
de Ribeirão Preto na pessoa de nosso
amado pastor Dom Moacir Silva (Arcebispo de Ribeirão Preto), pela abertura e
divulgação na nossa igreja particular
para a Campanha do sorteio do carro da
Adevirp. Nossa gratidão aos Padres,
Diáconos e Leigos que se empenharam
nesta Campanha junto conosco.
E obrigada padre Mateus Zagato
(Paróquia São Miguel Arcanjo) – o
cupom sorteado neste ano foi através de
suas mãos. Deus o abençoe. Que o
Menino Jesus na sua inﬁnita bondade
abençoe a todos que junto conosco neste
evento puderam viver o cristianismo,
testemunhando de forma concreta
através desta ação. Paz e esperança em
2019.
ADEVIRP - Associação dos Deﬁcientes Visuais de Ribeirão Preto
h p://www.adevirp.com.br/

Fabíola Terra Baccega
Pediatra - Manaus, 03.12.2018
25

Pastoral

Pastoral Universitária avalia os
desaﬁos da ação evangelizadora

Pastoral Universitária/RP

A

Pastoral Universitária da
Arquidiocese de Ribeirão Preto
viveu um ano (2018) repleto de atividades, dentro e fora dos ambientes acadêmicos. Nas universidades há grupos de
oração e um grupo de estudo da Doutrina
Social da Igreja (DSI). Os universitários
costumam se reunir em horários de
almoço porque é o único momento que
eles têm livre. Daí o empenho da pastoral
em conquistar um espaço físico para as
reuniões, manhãs de espiritualidade e de
formação que ocorrem aos ﬁnais de
semana. Por isso, o desejo da pastoral em
encontrar um espaço em uma igreja para
a instalação da Capelania Universitária.

janeiro de 2019, aconteceuFoto:
o Adevirp
Culto
Ecumênico, no Auditório da Faculdade
de Direito da USP, com as presenças do
padre Giovanni, do pastor Genilson, e do
líder espírita Andre Zolla.
Missa - Neste ano de 2019 faremos
uma experiência nova: em vez de uma,
teremos duas missas na Universidade de
São Paulo (USP), a pedido de universitários e funcionários da universidade.
O trabalho da Pastoral Universitária é
extremamente difícil e desaﬁante porque
não tem perﬁl de pastoral paroquial.
Além disso, todos os dias nos deslocamos para celebrar em outras universidade. Continuamos contando com o apoio
do arcebispo Dom Moacir Silva que
celebrará a missa de abertura do ano
letivo de 2019, em 25 de fevereiro, às
18h45, na Catedral Metropolitana de São
Sebastião.

Missa e Culto Ecumênico - No dia 12
de dezembro, no Campus da Universidade de São Paulo ocorreu a missa de
encerramento das atividades de 2018,
presidida pelo assessor eclesiástico,
padre Giovanni Augusto Vieira. Ainda,
em dezembro, no dia 19, na paróquia
Santa Tereza D´Ávila, o padre Giovanni
presidiu a missa de formatura da VII
Turma do Direito da USP. E, no dia 10 de

Pastoral Universitária
Arquidiocese de Ribeirão Preto
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Paróquia

Antônio Jorge Fernandes

Paróquia de Jardinópolis celebra
com fé e devoção seus 120 anos

D

singelo presente de Natal aos ﬁéis da
cidade de Jardinópolis: o desmembramento e independência da comunidade que, até
então, era assistida pelos padres da paróquia de Batatais. Na ocasião, nomeou
também o padre João Salata como primeiro
vigário da nova paróquia, ele que até então
era colaborador na paróquia Bom Jesus da
Cana Verde em Batatais.
Nestes 120 anos, foram 16 padres
nomeados para guiar com zelo a fé do povo
jardinopolense. Com estes, outros tantos
sacerdotes, diáconos, religiosos e religiosas não mediram esforços para manter viva
a chama do amor nesta região. Basta
lembrar que, como descrito no BRASÃO
criado para as festividades, quatro grandes
peixes foram recolhidos na rede paroquial
e oferecidos como fruto do trabalho
apostólico realizado desde o século XIX: a
paróquia Nossa Senhora de Fátima (2000),
a paróquia São Pedro Apóstolo (2002), a
paróquia São Sebastião (2005) e o Santuário Senhor Bom Jesus da Lapa (2006).
A Semana Jubilar teve como tema “120
anos a serviço do Povo de Deus” e contou
com a seguinte programação: apresentação

e 15 a 23 de dezembro de 2018,
Jardinópolis estave em festa! Foi
realizada uma Semana Jubilar com
atividades diárias para marcar os 120 anos
de ereção canônica da Paróquia Nossa
Senhora Aparecida. Com a expressão
própria dos antigos vigários, a semana
festiva foi “bastante concorrida” pelos ﬁéis
de toda a cidade.
O ano era 1898. A então diocese de São
Paulo, que abarcava todo o nosso estado,
estava vacante, pois o grande dom Joaquim
Arcoverde, que dirigiu a diocese de 1894 a
1897, havia sido nomeado pelo papa Leão
XIII Arcebispo Metropolitano de São
Sebastião do Rio de Janeiro. Dom Leme,
como sempre foi lembrado na história da
Igreja do Brasil, em 1905, seria escolhido
pelo papa Pio X como o primeiro cardeal
do Brasil e da América Latina.
Com a diocese sem o governo de um
bispo e sem previsão de um sucessor tão
prontamente, o cônego tesoureiro-mor
Esechias Galvão da Fontoura, vigário
capitular do bispado de São Paulo, no dia
21 de dezembro de 1898, oferece um
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transferidos do cemitério municipal e
depositados no altar de Nossa Senhora do
Rosário.
Um povo sem história é um povo sem
memória. Não podemos esquecer nossas
raízes para lançar as redes do hoje em
águas mais profundas. Que a Mãe do céu
morena, tão pequenina e grande aos olhos
de Deus continue a brilhar e guiar nosso
povo sofrido. Ela que é a estrela da evangelização nos faça discípulos e missionários
do seu Filho Jesus!

das crianças do Coral Minaz; entronização
e bênção dos santos e santas relatado pelo
Mons. João Laureano quando da construção dos altares, no ano de 1926; apresentação de fotos e objetos litúrgicos do começo
do século XX, via-sacra pelas ruas da
cidade, bênção da nova Capela do Batismo,
no átrio da Igreja Matriz. E o momento
celebrativo que mais emocionou os ﬁéis: o
recebimento dos restos mortais do padre
Moisés Skrycki (1913-2005), que esteve a
frente da paróquia por longos 34 anos,
sendo o único padre a morrer em exercício
nestes 120 anos. Seus restos mortais foram

Padre Marcelo Luiz Machado
Pároco

Padre da arquidiocese integra
coordenação nacional do Cursilho
No dia 14 de janeiro ocorreu a celebração e cerimônia de posse da nova Coordenação
Nacional do Movimento de Cursilhos de Cristandade do Brasil. Tomaram posse:
Wladimir Francisco Barros Comassetto - Coordenador Nacional
Corinto Luiz do Nascimento Arruda - Vice-coordenador Nacional
Padre José Roberto Ferrari - Assessor Eclesiástico Nacional
Padre Valcir - Assessor Eclesiástico Nacional Adjunto
Padre Wagner Luís Gomes - Assessor Eclesiástico Nacional Adjunto
Padre Beraldo – Assessor Benemérito
Adriano e Roberto (1° e 2º Secretário)
Maristela Conz Pereira Mansi (1° Tesoureira)
Ângelo (2° Tesoureiro)
João Barciela – Conselheiro
Vinícius – Representante Jovem

Além disso, também foram
empossados os membros do Grupo de
Apoio ao GEN: Adair, Gisele, Kátia,
Lucília e Marcelo. Para a alegria da
Arquidiocese de Ribeirão Preto, o
padre Wagner Luis Gomes, Reitor do
Movimento Cursilhos de Cristandade
Santuário Senhor Bom Jesus da Lapa,
em Jardinópolis, e Assessor Eclesiástico do GED Ribeirão Preto, foi empossado como
Assessor Eclesiástico Nacional Adjunto.
Contamos com as orações de todos os cursilhistas para que seja profícua esta nova
gestão, ajudando a todos os cursilhistas a responderem aﬁrmativamente a vocação
advinda do Batismo, a vocação a Santidade. (Fonte: www.cursilho.org.br/novo/)
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Paróquia São Paulo Apóstolo
celebra jubileu de ouro
Localizada no Jardim Paulista, paróquia São Paulo Apóstolo celebra 50 anos
de sua fundação, juntamente com a data que marca a conversão do padroeiro, São Paulo

J

unto aos ﬁéis paroquianos, a
Paróquia São Paulo Apóstolo,
localizada no Jardim Paulista, em
Ribeirão Preto, comemora 50 anos de
história, anos que são hoje a base para
trabalhos paroquiais que ultrapassaram
as barreiras do tempo e que ao longo
desse período forma cristãos católicos.
Antes apenas um salão, ponto de
encontro da juventude do bairro Jardim
Paulista, ainda em formação no início de
1960, o Salão do Ypê, como ﬁcou
conhecido, era o local que abrigava
reuniões, jogos e até mesmo bailinhos. O
sonho de iniciar ali uma obra de evangelização já existia e por determinação do
então bispo da época, Dom Luís do
Amaral Mousinho começou a se formar.
Com a decisão do bispo, o monge
beneditino Dom Aparício Alves dos
Santos passou a cultivar em seu coração
o sonho de evangelização do bairro que
crescia de maneira promissora. Aos
poucos, o jovem padre cativou os
primeiros e futuros paroquianos.
O terreno doado pela Família Viana
deu espaço ao salão entre os anos de 1960
e 1964. Iniciando trabalhos como uma
comunidade, a futura Igreja contou com a
dedicação de todos, jovens e casais
empenhados. Tijolo a tijolo as paredes do
templo foram erguidas, após o sólido
alicerce, Cristo Jesus. “A pedido do
bispo, Dom Aparício dispersou as
atividades realizadas no salão para, de

fato, iniciarem atividades da igreja e seus
movimentos”, explica a paroquiana
Maria Helena Rodrigues de Camargo,
secretária, conhecedora da história da
Paróquia São Paulo Apóstolo e paroquiana há 48 anos. De acordo com ela, na
época o bairro tinha cerca de 50 casas,
não tinha asfalto, as ruas ainda em
crescimento. “Devagar, Dom Aparício e
casais da comunidade conseguiram
recursos junto à prefeitura e assim,
melhorias para o bairro, consequentemente para a comunidade”, conta ela.
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Nascia assim, em 25 de janeiro de
1969 a Paróquia São Paulo Apóstolo sob
a responsabilidade do pároco Dom
Aparício, - episcopado de Dom Frei
Felício César da Cunha Vasconcellos – 3º
arcebispo da arquidiocese de Ribeirão
Preto entre 1965 e 1972 - tão esperada
por todos. A data propícia deu a Igreja
um padroeiro destemido que de perseguidor passou a perseguido, marco da sua
conversão, que é uma das mais importantes da Igreja. Ela mostra o poder da graça
divina. As celebrações eucarísticas
aconteciam aos ﬁnais de semana e não
demorou muito para as primeiras atividades pastorais surgirem, eram visitas
missionárias às casas com o objetivo de
evangelizar os moradores, o que os fez
entender a necessidade de auxílio às
famílias. Nasceu então a Promoção
Humana, movimento pastoral que segue
vivo na paróquia até os dias de hoje,
equipe do dízimo, além de grupo de
oração e o primeiro ECC da arquidiocese, que foi realizado na Igreja - movimento consolidado e ativo da paróquia
ainda hoje. Ao longo do tempo as atividades foram crescendo, novos ﬁéis foram
chegando e o local, antes ponto de
encontro da juventude, ganha o Grupo de
Jovens Sal da Terra, batizado pelo
pároco. São décadas formando jovens
cristãos, já que este grupo continua ativo,
passando de pai para ﬁlho.
Em 50 anos de história o trabalho
pastoral levou os ensinamentos cristãos a
muitos, foram 4.168 batizados, 885
casamentos e 1.250 crismandos, pessoas
que buscaram a Palavra e a encontraram
na Paróquia, além de inúmeros ﬁéis
paroquianos que frequentam diariamente
a igreja. Assim, milhares de pessoas
passaram pela paróquia e inúmeras
deixaram sua marca. O primeiro pároco,

Dom Aparício, falecido em 27 de maio de
1997, cumpriu sua missão, após sua
morte, padre Marcelo Luiz de Sousa, que
já trabalhava na paróquia como seminarista e depois como diácono, seguiu com
a missão de pastorear e assim o fez dando
continuidade às atividades e iniciando
novas, levando a Palavra de Deus aos
ﬁéis com o apoio de Dom Arnaldo
Ribeiro, então arcebispo. Neste período,
sob a responsabilidade de Padre Marcelo, a Igreja passou por reformas, foi
ampliada e ganhou uma comunidade
com a construção da Capela Nossa
Senhora de Lurdes, no Jardim Macedo.
Em 14 de fevereiro de 2016, com sua
morte, chega ao ﬁm a relação de Padre
Marcelo com a Paróquia onde exerceu
seus anos de sacerdócio. Padre Elviro
Pinheiro da Silva Júnior, então reitor do
Seminário de Brodowski, e amigo de
Padre Marcelo, já o auxiliava com o
trabalho realizado na Paróquia e foi então
nomeado o terceiro Pároco da Paróquia
São Paulo Apóstolo pelo arcebispo de
Ribeirão Preto, Dom Moacir Silva. Hoje,
Padre Elviro tem a missão de pastorear
seu rebanho que em 50 anos nasceu,
cresceu e continua a dar muitos frutos
através da Palavras semeada pelos
pastores, religiosos e leigos que gastaram
suas vidas pelo Reino de Deus. De
acordo com ele, relembrar é uma maneira
de viver o amanhã. “Celebrar o jubileu de
ouro é fazer uma retomada da história.
Acredito que esta festa jubilar nos leva a
celebrar cheios de gratidão o nosso
passado para vivermos o presente de
forma apaixonada e lançar um olhar de
esperança para o futuro”, enfatiza Padre
Elviro.
Juliana Castro de Souza Garcia
Jornalista – MTB 67.270/SP
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Visita pastoral na paróquia
Santo Estevão Diácono

Santo Estevão Diácono/RP

N

o dia 18 de dezembro de 2018,
a Paróquia Santo Estevão,
Diácono, no Bairro Alto do Ipiranga,
em Ribeirão Preto, teve a honra e a
alegria de acolher Dom Moacir Silva,
Arcebispo Metropolitano, para a Visita
Pastoral, que tem como objetivo o
mútuo conhecimento entre o Bispo
Diocesano e a Comunidade visitada. O
pastor tem a oportunidade de ir à
Comunidade para conhecê-la melhor,
durante todo um dia. E a Comunidade
acolhe o sucessor dos Apóstolos como
“aquele que vem em nome do Senhor”.
Na programação da Visita, Dom
Moacir foi acolhido às 8h da manhã
para um momento de oração e café
junto ao Pároco, padre Edgard, às
funcionárias da Paróquia e os padres
auxiliares da Visita, representantes da
Cúria Metropolitana: padre Samuel
Matias e padre Pedro Schiavinato.
Em seguida foram realizados os
trabalhos na Secretaria Paroquial de
acompanhamento de todas atividades
no que se refere à parte de organização
da documentação e administração
paroquial. À tarde, Dom Moacir teve

oportunidade de acompanhar os
trabalhos de Promoção Humana com
as famílias assistidas, bem como
atender conﬁssões e realizar visitas aos
idosos e enfermos da Comunidade. Às
19h30 presidiu a Celebração Eucarística na Igreja da Comunidade São João
Batista e, em seguida, foi realizada a
reunião com todos os coordenadores
de Pastorais e Movimentos (CPP) e os
membros do Conselho de Assuntos
Econômicos Paroquial (CAEP). Foi
um momento de partilha da caminhada
e missão da Comunidade, tendo como
base, as diretrizes da ação evangelizadora da Igreja em nossa Arquidiocese,
momento profícuo com muitos desaﬁos mas, também, muitos frutos e que
veio ao encontro das necessidades para
se reﬂetir, revitalizar e fortalecer os
agentes com as palavras sábias e
iluminadoras do Arcebispo que ressaltou a importância e o papel de cada
cristão na Igreja de Jesus Cristo.
Padre Edgard Sebas ão Rosse
Pároco
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Encontro

Missa em ação de graças
pelas atividades do ECC

Encontro de Casais com Cirsto/RP

O

Conselho Arquidiocesano do
Encontro de Casais com Cristo
(ECC) da Arquidiocese de Ribeirão
Preto, celebrou no dia 11 de dezembro de
2018, no Santuário Arquidiocesano
Nossa Senhora Aparecida, na Vila
Seixas, em Ribeirão Preto, a Eucaristia
em ação de graças aos Encontros de
Casais com Cristo ocorridos no decorrer
do ano e rezando para que as atividades
do ano de 2019 sejam repletas de graça. A
Eucaristia foi presidida pelo arcebispo
Dom Moacir Silva que, em bela e
profunda homilia, recordou que o
Evangelho deve sempre nortear as nossas
atitudes e a caminhada, sem, no entanto,
deixarmos de observar as diretrizes,
normas e orientações que cada serviço,
em especial, o Encontro de Casais com
Cristo, oferece para o bom trilhar dos
trabalhos e evangelização profunda das
famílias.

Ribeirão Preto, representado pelo Casal
Arquidiocesano Clair José Batista
Pinheiro e Dirce Helena Abrão Batista
Pinheiro e pelo Setorial (Setor 1), André,
esteve na Associação Voluntária de
Combate ao Câncer (AVCC), vinculada
ao Hospital do Amor, de Barretos, no dia
14 de dezembro, pelo segundo ano, para
fazer a entrega de lacres de latinhas
colhidos pelos encontreiros e paroquianos, inclusive as crianças, das Paróquias
onde o ECC está implantado.
Ao todo foram entregues aproximadamente 350 quilos ou 1.400.000 lacres,
demonstrando que é com pequenos
gestos (lacre a lacre) que se consegue
grandes feitos. Segundo informações da
entidade a venda dos lacres é a segunda
forma de captação de recursos que são
destinados a aquisição de medicamentos
para pacientes em tratamento.

Campanha do ECC - O Conselho
Arquidiocesano do Encontro de Casais
com Cristo (ECC) da Arquidiocese de

Encontro de Casais com Cristo
Arquidiocese de Ribeirão Preto
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Padroeiro

Solenidade de São Sebastião
em Ribeirão Preto
Foto: Arquivo - PascomRP

A

Catedral Metropolitana de São
Sebastião ﬁcou lotada no
encerramento das festividades do
padroeiro da Arquidiocese de Ribeirão
Preto. Ao menos 1,5 mil ﬁéis participaram da missa e procissão na Igreja Mãe
da Arquidiocese, em 20 de janeiro de
2019, às 19h, em Ribeirão Preto (SP). A
concelebração eucarística foi presidida
pelo arcebispo dom Moacir Silva e
concelebrada pelo pároco padre Francisco Jaber Zanardo Moussa e serviu nas
funções litúrgicas o diácono João Paulo
Tarlá Júnior. Após a missa ocorreu a
procissão pelas ruas da região central,
animada pelos ﬁéis que seguiram o
cortejo com fé e devoção rendendo
graças a Deus pela vida e testemunho de
São Sebastião.
O arcebispo dom Moacir, ao iniciar a
homilia, recordou o sentido de celebrarmos a festa do padroeiro e a exemplo do
santo sermos testemunhas de Jesus
Cristo. “Queridos irmãos e queridas
irmãs, devotos e devotas do glorioso
mártir São Sebastião. A celebração de
nosso padroeiro é um convite para

olharmos nossa opção por Jesus Cristo e
o como vivemos o seguimento dele, o
como O testemunhamos no nosso dia a
dia. É também um convite para avançarmos no caminho da santidade pessoal.
Olhando a Palavra de Deus proclamada
nesta celebração, compreendemos um
pouco melhor a opção de São Sebastião
por Jesus Cristo, opção levada a sério até
as últimas consequências, o derramamento do próprio sangue”, aﬁrmou o
arcebispo.
O arcebispo citou a perseverança de
São Sebastião diante dos desaﬁos da
evangelização e motivou os ﬁéis a
seguirem o exemplo do padroeiro na vida
cristã. “Em nossa vida cristã, muitas
vezes, nos defrontamos com situações de
provação: provação da fé, provação da
esperança, provação da paciência, e por
aí vai. Como acolhemos as provações em
nossa vida? Como vivemos essas
situações? São Sebastião tem muito a nos
ensinar nisso. No Evangelho escutamos:
Não tenhais medo daqueles que matam o
corpo, mas não podem matar a alma! São
Sebastião testemunha esta coragem, não
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teve medo. Recuperado dos
ferimentos causados pelas
ﬂechas, se apresenta diante do
imperador para deixar claro
para todos nós que é preciso
obedecer mais a Deus do que
aos homens. ‘Não tenhais
medo’”, destacou dom Moacir.
Ainda reﬂetindo a Palavra
de Deus no Evangelho, dom
Moacir acrescentou: “São
Sebastião viveu heroicamente
este ‘não tenhais medo’. Aqui é
bom nos perguntarmos: quais
medos me atrapalham na
vivência plena da fé, da esperança e da caridade? Quais
medos me atrapalham no
testemunho diário de Jesus
Cristo? Quais medos que me
impedem de ser verdadeiro
discípulo missionário de Jesus
Cristo? Diante deste questionamento, somos convidados a
contemplar em São Sebastião
sua coragem e fortaleza. Esta coragem e
fortaleza de nosso padroeiro nos impulsiona a irmos em frente no nosso testemunho diário de Jesus Cristo, em casa, na
rua, no trabalho, no lazer, na comunidade. Talvez não seja necessário derramar o
nosso sangue como São Sebastião, mas
nenhum de nós está dispensado de
testemunhar Jesus Cristo concretamente
no dia a dia. A celebração de nosso
padroeiro lembra o chamado que Deus
fez a todos e cada um de nós para sermos
santos aqui e agora”, disse o arcebispo.
Ao concluir a homilia o arcebispo
disse: “Por ﬁm, peçamos ao nosso
padroeiro São Sebastião que com sua
coragem e fortaleza, e com sua intercessão em nosso favor nos impulsione no
caminho de nossa santiﬁcação, na

vivência da fé, testemunhando Jesus
Cristo, hoje e sempre. Amém”.
Após os ritos ﬁnais, o arcebispo e
concelebrantes deram início a procissão
com o andor do santo padroeiro pelas
ruas centrais de Ribeirão Preto, e, ao
retornarem à Catedral, nas escadarias, os
ﬁéis rezaram a oração de São Sebastião e
receberam a bênção do arcebispo.
Festa de São Sebas ão - A festa de
São Sebastião neste ano incluiu uma
série de atividades: Novena do Padroeiro; Três noites de Quermesse e o tradicional sorteio do fusca em prol do restauro;
Terceira Queima do Alho da Catedral;
Missa na Praça XV de Novembro; Missa
e Procissão do Padroeiro.
Pastoral da Comunicação
Arquidiocese de Ribeirão Preto
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Coletas

Coletas 2018
Apresentamos o resultado das coletas realizadas nas paróquias da Arquidiocese de
Ribeirão Preto no ano de 2018. A coleta Óbolo de São Pedro aconteceu no dia 1º de julho
(Solenidade de São Pedro e São Paulo, Apóstolos) e foi encaminhada via Nunciatura
Apostólica para o Comissariado da Terra Santa. A Coleta das Missões, ocorreu em 21 de
outubro, Dia Mundial das Missões e foi destinada às Pontifícias Obras Missionárias (POM).
Forania São Sebastião
Catedral Metropolitana de São Sebastião
Santuário Nossa Senhora Aparecida - Vila Seixas
Nossa Senhora de Fátima - Sumaré
São João Batista - Santa Cruz
São José - Centro
Santa Teresinha, Doutora - Ribeirânia
Santa Ângela - Jardim Irajá
Jesus Misericordioso e Santa Edwiges
Sant’Ana e São Joaquim
Igreja São Benedito
Forania Santo Antônio
Santo Antônio de Pádua
Cristo Rei - Iguatemi
Cristo Ressuscitado - Lagoinha
Nossa Senhora de Nazaré - Jardim Paulistano
São Francisco de Assis - Castelo Branco
São Paulo Apóstolo - Jardim Paulista
Igreja Santo Antônio, Pão dos Pobres
Forania Santa Maria Goretti
Santa Maria Goretti - Vila Virgínia
Jesus Crucificado - Jardim Marchesi
Nossa Senhora de Lourdes - Parque RP
Nossa Senhora da Penha - Jardim Centenário
Sagrada Família - Vila Virgínia
Santa Teresa D’Ávila - Jardim Recreio
Santuário Nossa Senhora do Rosário - Vila Tibério
Santa Luzia - Vila Lobato
N. Sra do Jubileu: Mãe da Divina Graça
São Camilo de Léllis - Jardim Piratininga
Forania Santo Antônio Maria Claret
Santo Antônio Maria Claret e Frei Galvão
Espírito Santo - Geraldo C. de Carvalho
Sagrado Coração de Jesus - Dutra
São Benedito - Jardim Procópio
Santo Estevão Diácono - Alto do Ipiranga
São Pedro Apóstolo - Ipiranga
São Judas Tadeu - Parque das Andorinhas
Santa Rita de Cássia - Portal Alto
Nossa Sra dos Anjos e Santa Edwiges
Forania Cristo Operário
Cristo Operário e São Judas Tadeu - V. Abranches
São João Bosco - Jardim Palmares
Santa Rita de Cássia - Jardim Independência
Nossa Senhora das Graças - Pq. dos Servidores
São Miguel Arcanjo - Jardim Manoel Penna
Maria Mãe do Povo e São Lázaro - Jd. Aeroporto

Óbolo São Pedro
201,00
1.001,00
1.939,00
1.195,55
635,35
5.479,00
2.720,00
-

Missões
657,00
1.015,25
1.221,00
2.500,00
1.737,85
361,10
3.351,00
4.828,90
500,00

1.655,95
120,00
825,95
579,25
690,00

986,00
240,00
2.092,20
1.080,00
573,00
555,00

643,00
1,00

952,00
200,00
100,00
368,35
150,00
150,00
1.471,00
145,95

354,53
731,00
317,00
-

557,75

938,25

-

1.863,00
152,00
320,00
750,45
510,00
250,00
172,00
202,95
75,00

632,00
848,90
854,60
139,00
216,29
232,00
125,00

442,87
215,00
691,00
868,30
-
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150,00
420,00
1.212,40
1.093,15
235,00

Forania Bom Jesus da Lapa
Bom Jesus da Lapa - Lapa
Jesus de Belém
Nossa Senhora dos Canaviais - Adelino Simioni
São Mateus Apóstolo
Santa Rita de Cássia das Palmeiras - RP
Santa Teresinha do Menino Jesus
Forania São José
São José - Cravinhos
Santa Luzia – Cravinhos
Santa Luzia - Luiz Antônio
Santuário Santa Rita de Cássia – Santa Rita Passa Quatro
São José Operário - Santa Rita do Passa Quatro
São Pedro e São Martinho - Guatapará
Senhor Bom Jesus – Bonfim Paulista
Forania Nossa Senhora Aparecida
Nossa Senhora Aparecida – Sertãozinho
Senhor Bom Jesus – Sertãozinho
Santa Luzia – Sertãozinho
São João Batista – Sertãozinho
São Paulo Apóstolo – Sertãozinho
São Sebastião – Sertãozinho
São Francisco de Assis - Sertãozinho
Santa Cruz – Cruz das Posses
Jesus Bom Pastor – Pontal
São Lourenço – Pontal
Imaculada Conceição – Dumont
Forania Bom Jesus da Cana Verde
Santuário Bom Jesus da Cana Verde – Batatais
Imaculado C. de Maria – Batatais
Santa Rita de Cássia – Batatais
São Sebastião – Batatais
N. Sra de Fátima e Sta Luzia – Batatais
Nossa Senhora Aparecida – Brodowski
Nossa Sra Aparecida – Jardinópolis
N. Senhora de Fátima – Jardinópolis
São Sebastião - Jardinópolis
Santuário Bom Jesus da Lapa - Jardinópolis
São Pedro - Jurucê
N. Senhora da Piedade - Altinópolis
Santo Antônio - S Antônio da Alegria
Forania São Bento
São Bento - Cajuru
Cristo Rei - Cajuru
Santuário Nossa Senhora de Fátima - Cajuru
Divino Espírito Santo - Serra Azul
Nossa Senhora das Dores - Serrana
Sagrado Coração de Jesus - Serrana
Santa Cruz - Santa Cruz da Esperança
Santa Rosa - Santa Rosa de Viterbo
São Judas Tadeu – Sta Rosa de Viterbo
Santa Rita de Cássia – Cássia dos Coqueiros
Santo Antônio – Bento Quirino
São Simão Apóstolo – São Simão
Outros
Dom Moacir Silva
Seminário Maria Imaculada - Brodowski
Associação dos Olivetanos

Missões
542,00
908,75
225,00
151,00
200,00
350,00

1,00
1.939,55

108,85
2.179,00

2.011,00
1.777,00
615,15
1.291,00
583,60
111,00
2.254,20

1.069,82
742,05

1.110,44
869,50

829,00
-

-

1.350,00
178,30

1.786,60
174,90
1.110,00
190,10
443,00
72,24
1.120,50
241,70

378,00
307,54
1.264,00
269,30
423,40
400,00

593,10
700,00
300,00
1.574,52
150,00
458,00
162,90
597,00
365,75
1.500,00
150,00
539,00

401,45
160,00
895,00
447,65
315,55
946,45
161,00
200,00
1,00
940,07
140,00
270,00
201,00
813,42
398,55
100,00
201,00

682,00
1.031,05
235,90
315,00
1.059,00
254,60
205,75
-

-

201,00
191,00
182,00
430,00

129,75
199,00
-

Total
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Óbolo São Pedro
786,85
300,00
150,00
300,00
307,00

300,00
44.800,45

230,00
638,00
65.408,74

Notícias

Colaboradores da Arquidiocese celebram o Natal

O

Cursilhos/RP

s colaboradores da Cúria Metropolitana de Ribeirão Preto, do Centro Arquidiocesano de Pastoral, e do Tribunal Interdiocesano, se reuniram na manhã de
21 de dezembro de 2018, na Capela Bom Pastor, no Centro Arquidiocesano de Pastoral, para a Celebração Eucarística. O arcebispo dom Moacir Silva presidiu a Eucaristia
que foi concelebrada pelos padres: Ângelo Donizeti Crivelaro, Samuel Matias, Pedro
Luis Schiavinato, Luís Gustavo Tenan Benzi, José Carlos Rossini, Antônio Garcia
Felix e Leandro Donizete Ramos, e a presença dos diáconos Caetano Marchese e
Daniel Ribeiro Moraes Filho, que serviram nas funções litúrgicas. Após a missa
ocorreu o almoço de confraternização na residência arquiepiscopal.

Arcebispo celebra na penitenciária feminina

N

a manhã da quarta-feira, 19 de dezembro de 2018, às 8 horas, na Penitenciária
Feminina de Ribeirão Preto, no Parque Ribeirão Preto, em Ribeirão Preto, o
arcebispo Dom Moacir Silva, juntamente com alguns membros da Pastoral Carcerária, funcionários e as encarceradas, realizaram a celebração do Natal. Iluminado pela
liturgia da Palavra expressa em Isaías 9: “O povo, que andava na escuridão, viu uma
grande luz; para os que habitavam nas sobras da morte, uma luz resplandeceu”, Dom
Moacir associou a liturgia à vida de cada uma das encarceradas que momentaneamente passam por momentos de escuridão, mas têm a esperança na luz que está para
chegar: o menino Deus, e assim, se sentem encorajadas a vivenciar com serenidade e
esperança o nascimento do Cristo Jesus. (Colaboração: Seminarista Rafael Ribeiro)

Implantação da Pastoral Fé e Política

N

o dia 28 de novembro de 2018, na sala de reuniões do Centro Arquidiocesano
de Pastoral, em Ribeirão Preto, esteve reunido um grupo de 12 pessoas para a
primeira reunião de formação da equipe Arquidiocesana da Pastoral “Fé e Política”. A
reunião foi presidida pelo padre Manoel Aparecido do Espírito Santo, pároco da
Paróquia Divino Espírito Santo, de Serra Azul, e contou também com a presença dos
seguintes membros: Adriano Ribeiro de Campos, Antônio Marcos Ferreira Nunes,
Claudinei Alves Corrêa, Irair Aparecida dos Santos Corrêa, Jacyr Donizeti Missão
Stella, José Roberto Pena, Luiz Carlos Vigatto, Luiz Fernando Cunha, Marcelo
Dentelo, Míria Aparecida da Silva Campos e Teresa de Jesus de Sousa Teixeira Bicheiro. O Padre Manoel explicitou as ideias preliminares a respeito da implantação do
projeto Fé e Política na Arquidiocese. As próximas reuniões, em 2019, acontecem no
Centro de Pastoral, às 19h30, nos seguintes dias: 27/02; 24/04; 29/05; 26/06.
Informações: Padre Manoel - E-mail: secretariapespiritosanto@yahoo.com.br
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Chancelaria

Atos da Chancelaria
Junho a Dezembro/2018
Pároco
Pe. Pedro Luís Schiavinato
Santuário Nossa Senhora Aparecida –
Ribeirão Preto - Protocolo 191/2018

Cursilhos/RP

Decreto Nomeação de
Vigário Forâneo
Pe. Marcelo Campioni
Forania São Sebastião - Protocolo 198/2018

Pe. Marcelo Luís Machado
Paróquia Nossa Senhora Aparecida –
Jardinópolis - Protocolo 204/2018

Decreto de Criação de Paróquia

Pe. Neuber Johnny Teixeira
Paróquia São Pedro – Jurucê
Protocolo 215/2018

Decreto Canônico

Paróquia São Mateus Apóstolo – Ribeirão
Preto - Protocolo 262/2018

Nomeação da Coordenação Arquidiocesana da Pastoral da Sobriedade
(Até 31 de dezembro de 2019)
Protocolo 198/2018

Pe. Reginaldo Augusto Belém
Paróquia Santa Cruz – Cruz das Posses,
Sertãozinho - Protocolo 316/2018
Ata de Ordenação Diaconal
Diác. Gabriel Balan Leme
Protocolo 163/2018
Diác. Igor Fernando Aparecido Madalosso de Lima
Protocolo 164/2018

Canal Youtube
Arquidiocese de Ribeirão Preto

Diác. Rodrigo Carlos de Assis
Protocolo 224/2018

BOLETIM INFORMATIVO DA
ARQUIDIOCESE DE RIBEIRÃO PRETO

Diácono
Publicação mensal:
Diác. Flávio Aparecido Livotto
Paróquia Nossa Senhora Aparecida –
Jardinópolis - Protocolo 208/2018
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Diác. Rodrigo Carlos de Assis
Paróquia Santo Estevão Diácono – Ribeirão
Preto - Protocolo 226/2018
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