Caríssimos Padres,

A Pastoral Presbiteral, no dia da Instituição do Sacerdócio e da Eucaristia, lhe
entrega a Carta do Discurso do Santo Padre, o Papa Francisco ao clero de Roma e a
Agenda de Aniversário do Clero de Ribeirão Preto.
A carta do Papa nos fala do tempo de misericórdia, relacionando nosso
ministério de Pastores em relação ao povo de Deus que nos foi confiado. A agenda
contém as datas significativas de nossas vidas, nosso natalício e ordenação. Como nos
recorda nosso arcebispo em sua apresentação: “que este livreto seja seu companheiro
diário na sua vida de oração e de fraternidade sacramental”. Nela constam as datas
de nossos diáconos, padres diocesanos e religiosos, reforçando assim nossa
fraternidade e comunhão, no ministério que exercemos na arquidiocese.
Também lembro que pode haver possíveis erros nesta lista de aniversários.
Peço que ao detectá-los, nos envie a correção por e-mail, para que os próximos
exemplares já não existam tais erros.
Aos Padres que desejarem a CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO
PRESBITERAL, concedida pela Comissão Nacional de Presbíteros (CNP),
organismo da CNBB, devem preencher a ficha cadastral em anexo neste envelope,
observando o seguinte: anexar 2 fotos 3x4 (recentes), pagar a taxa de inscrição de R$
20,00 em depósito na Caixa Econômica Federal – AG. 2220/cód. 03 – C/C nº 351403. Encaminhar a ficha cadastral para a Cúria preenchida para assinatura e carimbo do
Arcebispo, junto com o comprovante de depósito e as fotos.
Para a obtenção do CELEBRET, carteirinha preparada na chancelaria, que
confere as faculdades do presbítero com uso de ordem na arquidiocese, é necessário
providenciar: nome completo, data de nascimento (dia/mês/ano), data da ordenação
presbiteral, cópia do RG e CPF e 01 foto 3x4. Encaminhar para a Chancelaria da Cúria
Metropolitana.
Quanto a Pastoral Presbiteral, nossa equipe será composta por um presbítero
de cada forania. Estes presbíteros serão referências da pastoral presbiteral nas
foranias. No momento estou convidando os padres para compor nossa equipe.

Recordo agora as datas de nossos próximos encontros neste ano:



27 a 29 de Maio: Atualização Teológico-Pastoral do Clero – Casa
Dom Luís – Brodowski.



26 de Junho: Dia de Oração pela Santificação do Clero da SubRegião RP1. Para este dia, temos a possibilidade de colocar à disposição
dos presbíteros o ônibus. Para isso, precisamos saber de seu interesse de ir
de coletivo ou de automóvel próprio. Peço que comuniquem com urgência a
secretaria da Cúria.



27 de Junho: Dia de Espiritualidade do Clero (Solenidade do
Sagrado Coração de Jesus), que será preparado pela Forania São José. O
horário e local, serão comunicados próximo à data do dia de
espiritualidade.



15 a 18 de Julho: Retiro Anual do Clero, que se realizará na Casa
Dom Luís, em Brodowski. O Retiro terá início no dia 15 com o almoço e o
término no dia 18 com o almoço. O pregador será: Dom Henrique Soares
da Costa e o tema do retiro: “Os Encontros de Jesus.”



04 de Agosto – Dia do Padre: Nossa confraternização será preparada
pela Forania Santo Antônio Maria Claret, que nos enviará as orientações,
quanto ao horário e local da confraternização.



02 a 04 de Setembro – teremos a Formação Permanente de nossa
Província, que será na Casa Dom Luís, em Brodowski. Os presbíteros de
nossa arquidiocese que desejarem participar poderão entrar em contato
pelo e-mail: matias.samu@uol.com.br para preencher a ficha de
inscrição.



11 de Setembro e 26 de Novembro – Reunião Geral do Clero, na
Casa Dom Luís, em Brodowski.



Atualização Cadastral para a Agenda de Endereços: Solicitamos
preencher a ficha de atualização cadastral para publicarmos a Agenda de
Endereços 2014. A mesma pode ser encaminhada para o e-mail
contato@arquidioceserp.org.br ou devolvida na Cúria Metropolitana
até o dia 05 de maio. Esta ficha também se encontra disponível no site da
Arquidiocese – www.arquidioceserp.org.br - no menu Chancelaria.
A cada um de vocês, faço votos de uma abençoada Páscoa.
Ribeirão Preto, 17 de abril de 2014
Quinta-feira Santa da Semana Santa

Padre Samuel Matias
Representante dos Presbíteros

