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Ordenação Presbiteral - 06 de dezembro de 2019 - Catedral Metropolitana

Missa e Formatura  - Curso de Teologia para Leigos - 7 de dezembro de 2019

Retiro Espiritual da Escola Diaconal - 7 de dezembro de 2019
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Campanha da Fraternidade 2020

A CF-2020 tem como 
objetivo geral: “Consci-
entizar, à luz da Palavra 
de Deus, para o sentido 
da vida como Dom e 
Compromisso, que se 
traduz em relação de 
mútuo cuidado entre as 
pessoas, na família, na 
comunidade, na socie-
dade e no planeta, nossa 
Casa Comum” (Texto-
base [TB], 25). 

Depois de uma boa introdução, 
inspirada no texto de Lc 10, 25-37, o 
bom samaritano, e no espírito do 
tempo quaresmal, o texto-base se 
estrutura em três partes. 

Parte I: “VIU, sentiu compaixão e 
cuidou dele” (Lc 10, 33-34). Diante 
do convite para vivermos uma pro-
funda conversão, temos duas manei-

A Campanha da Fraternidade 
2020 tem como tema: “Fra-

ternidade e Vida: Dom e Compromis-
so” e como lema: “Viu, sentiu compa-
ixão e cuidou dele” (Lc 10, 33-34). 
Esta postura do bom samaritano quer 
impulsionar todos e cada um de nós 
no caminho da conver-
são pessoal e comunitá-
ria.

Olhando a realidade 
que nos cerca, nos depa-
ramos com um outro 
olhar, o olhar da indife-
rença que gera ameaças 

à vida, olhar que abandona a vida das 
pessoas. No Brasil, 22,6% das crian-
ças e adolescentes com idade entre 0 e 
14 anos vivem em situação de extre-
ma pobreza (TB, 30). No Documento 
de Aparecida, os Bispos apontam 
para o surgimento de novos rostos de 
pobres cuja vida é desrespeitada e, 
constantemente, violada (DAp, 402). 
O desemprego é também agressão a 

ras de olhar que são apresentadas por 
Jesus na parábola do bom samaritano: 
um olhar que vê e passa em frente, 
vivido pelo sacerdote e pelo levita; e 
um olhar que vê e permanece, se 
envolve, se compromete, vivido pelo 
samaritano. Diante desses olhares, há 

uma vida em jogo, em 
perigo, necessitada e 
vulnerável. Para uma 
verdadeira mudança de 
vida, precisamos apren-
der a configurar nosso 
olhar com o de Jesus, 
com o olhar do Bom 
Samaritano (cf. TB, 26). 
O olhar de Jesus é sem-
pre cheio de atenção 
para os outros.
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quem dedico cuidado. É aquele com 
quem tenho a alegria de compartilhar 
o caminho da vida. A vida é essencial-
mente samaritana (TB, 163). Esta 
parte nos convida ao compromisso 
com a vida; um compromisso pesso-
al, uma renovação familiar na comu-
nidade eclesial missionária. Chama a 
atenção para um maior compromisso 
com a Jornada Mundial dos Pobres, 
no 33º domingo do Tempo Comum, 
com muitas indicações práticas.

Desejo que as reflexões propostas 
pela CF-2020 e os apelos do tempo 
quaresmal ajude a cada um de nós a 
avançar no caminho da conversão 
para podermos cantar a vitória da vida 
no Cristo Ressuscitado.

Dom Moacir Silva
Arcebispo Metropolitano

Acompanha a três partes do Texto-
Base reflexões e testemunhos de 
Santa Dulce dos Pobres. Dulce, pre-
sença inquestionável do amor de 
Deus pelos pobres e sofredores.

vida humana. O alto número de suicí-
dios. Os povos indígenas que sofrem 
sucessivas agressões em seus territó-
rios, culturas e vidas. Em tudo isso, 
observa-se a forte banalização da 
vida.

Parte III: “Viu, sentiu compaixão, 
e CUIDOU DELE” (Lc 10, 33-34). 
Assim, aprendemos com o Bom 
Samaritano: o meu próximo é aquele 
de quem eu me achego. É aquele a 

P a r t e  I I :  “ V i u ,  S E N T I U 
COMPAIXÃO, e cuidou dele” (Lc 
10, 33-34). Na parábola do Bom 
Samaritano, o olhar que Jesus nos 
ensinou é o olhar daquele que se com-
promete com o outro. Um olhar inte-
ressado, não em si mesmo, mas no 
bem do próximo, seja ele quem for: 
simpático ou antipático, de qualquer 
etnia ou religião, amigo ou inimigo. O 
olhar da compaixão gera um ‘perma-
necer com’, uma presença que salva-
guarda, cuida e transforma a vida de 
quem mais precisa (TB, 82). Esta 
parte desenvolve ricamente a questão 
da compaixão e sua relação com a 
justiça; reflete sobre a caridade como 
verdadeiro sentido da vida, sobre a 
relação da ternura e o cuidado; reflete 
também sobre a ecologia integral e 
chama a atenção para a questão do 
desafio do sentido: o que é a pessoa 
humana? Qual o sentido e finalidade 
da vida, especialmente a vida huma-
na? De onde provêm os inúmeros 
sofrimentos? (TB, 155).
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A Igreja nunca deixou de promover a 
arte e a liberdade de expressão. Por isso, a 
CNBB reitera que toda produção artística 
respeite “os sentimentos de um povo ou 
de grupos que vivem valores, muitas 
vezes, revestidos de uma sacralidade 
inviolável”. Quando há desrespeito em 
produções midiáticas, os meios de comu-
nicação tornam-se violentos, verdadeiras 
armas que contribuem para ridicularizar 
e matar os valores mais profundos de um 
povo.

 com o que é bom! 

A Confe rênc i a 
Naciona l  dos 

Bispos do Brasil (CNBB) repudia recen-
tes fatos que, em nome da liberdade de 
expressão e da criatividade artística, 
agridem profundamente a fé cristã. Ridi-
cularizar a crença de um grupo, seja ele 
qual for, além de constituir ilícito previs-
to na legislação penal, significa desrespe-
itar todas as pessoas, ferindo a busca por 
uma sociedade efetivamente democráti-
ca, que valoriza todos os seus cidadãos.

Examinai tudo e ficai

(1 Ts 5,21)

Vivemos em uma sociedade pluralis-
ta. Nem todos têm as mesmas crenças. 
Devemos, no entanto, como exigência 
ética e democrática, respeitar todas as 
pessoas. Nada permite a quem quer que 
seja o direito de vilipendiar crenças, atin-
gindo vidas. O direito à liberdade de 
expressão não anula o respeito às pessoas 
e aos seus valores.

Dom Walmor Oliveira de Azevedo

1º Vice-Presidente da CNBB

Dom Mário Antônio da Silva

2º Vice-Presidente da CNBB

Dom Jaime Spengler

Dom Joel Portella Amado
Bispo Auxiliar de S. Sebastião do Rio 

de Janeiro – RJ

Brasília-DF, 12 de dezembro de 2019
Festa de Nossa Senhora de Guadalupe

Arcebispo de Porto Alegre – RS

Neste tempo de Advento, somos con-
vocados a permanecer firmes na fé, 
constantes na esperança e assíduos na 
caridade. Não podemos nos deixar con-
duzir por atitudes de quem, utilizando a 
inteligência recebida de Deus, agride 
esse mesmo Deus. Um dia, haveremos de 
prestar contas de todos os nossos atos.

Diante, pois, dessas agressões, respei-
tando a autonomia de cada pessoa a rea-
gir conforme sua consciência, a CNBB 
clama a todos os cidadãos brasileiros a se 
unirem por um país com mais justiça, 
paz, respeito e fraternidade.

Arcebispo de Belo Horizonte – MG
Presidente da CNBB

Bispo de Roraima – RR

Secretário-Geral da CNBB
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 Arquidiocese de Ribeirão Preto A– Catedral Metropolitana de São 
Sebastião, comunica que foi aprovada e 
autorizada o início da fase de captação de 
recursos para o Projeto de Restauração 
da Catedral Metropolitana de Ribeirão 
Preto – SP, através da Lei Federal nº 8313 
de 23/12/1991, conhecida como Lei Rou-
anet, através do PRONAC (Programa 
Nacional de Apoio à Cultura) nº 190538, 
com o valor final aprovado de R$ 
14.026.796,59, para captação de recur-
sos, junto a contribuintes pessoa física e 
jurídica (empresas), inclusive ainda no 
exercício de 2019.

Em breve a Arquidiocese de Ribeirão 
Preto – Catedral Metropolitana de São 
Sebastião fornecerá informações deta-
lhadas de como será o processo de capta-
ção dos recursos, bem como a maneira 

A aprovação foi homologada e publi-
cada em 13 de dezembro de 2019 no Diá-
rio Oficial da União, tendo como propo-
nente a empresa Inspirati – Arte, Cultura 
e Comunicação Ltda., contratada pela 
Arquidiocese de Ribeirão Preto para 
realização do Projeto Cultural.

como cada contribuinte, pessoa física ou 
jurídica (empresas), poderá fazer a sua 
doação via Lei Rouanet.

Finalmente, em paralelo, a Arquidio-
cese de Ribeirão Preto – Catedral Metro-
politana de São Sebastião também deve-
rá procurar por empresas que atuam na 
captação de recursos para projetos cultu-
rais para divulgação do projeto junto a 
grandes patrocinadores. 

Arquidiocese de Ribeirão Preto
 Catedral Metropolitana 

de São Sebastião
17.12.2019
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Dois novos padres para a 
Arquidiocese de Ribeirão Preto

O ordinando diácono Rafael Ribeiro 
manifestou a alegria em viver a consa-
gração na vida presbiteral a partir do 
lema sacerdotal. “Após uma caminhada 
de discernimento vocacional e formação 
de dez anos chegou o momento ápice de 
muita importância na qual configuramos 
ao Bom Pastor ungindo as mãos que irá 

a noite de sexta-feira, 6 de Ndezembro de 2019, na Catedral 
Metropolitana de São Sebastião, em 
Ribeirão Preto (SP), foram ordenados 
presbíteros pela imposição das mãos 
consecratórias do arcebispo metropolita-
no de Ribeirão Preto, dom Moacir Silva, 
os diáconos transitórios: Luís Felipe 
Rodrigues da Silva e Rafael dos Santos 
Ribeiro. A concelebração eucarística 
acolheu um grande número de fiéis locais 
e das comunidades ondes os ordinandos 
fizeram o estágio pastoral, além de 
padres da arquidiocese, de outras dioce-
ses, diáconos, religiosos e religiosas, 
seminaristas, candidatos da Escola 
Diaconal, amigos e familiares dos 
ordinandos.

consagrar o Corpo e Sangue de Jesus, e 
pelo sacramento da ordem temos o poder 
de perdoar os pecados, ministrar a unção 
dos enfermos, então é um momento de 
alegria, e foi por isso que eu escolhi o 
lema: ‘A alegria do Senhor será a vossa 
força’ (Ne 8, 10). Que ela possa ser a 
nossa força no dia a dia até mesmo em 
nossos momentos de tristeza”, falou o 
diácono Rafael. 

Para o ordinando diácono Luís Felipe 
a ordenação é um momento de agradecer 
a Deus. “Meu coração neste dia que 
Nosso Senhor Jesus Cristo me configura 
a Ele como sacerdote explode de alegria 
e de gratidão a Deus. Quero que possa-
mos juntos trabalhar em favor da Igreja 
construindo o reino de Deus entre nós. 
Contamos com as orações de vocês para 
que sejamos sacerdotes segundo o 
coração de Jesus”, disse o diácono Luis.

O arcebispo dom Moacir Silva, ao 
iniciar a homilia, explicitou as atribui-
ções do ministério presbiteral: “Queridos 
irmãos e queridas irmãs, estamos para 
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ordenar Presbítero estes nossos filhos, 
que vocês contam entre vossos amigos 
ou parentes. Caros filhos Diáconos Luís 
Felipe e Rafael, daqui a pouco vocês 
serão configurados ao Cristo, sumo e 
eterno sacerdote; vocês serão consagra-
dos verdadeiros sacerdotes da nova 
aliança para pregar o Evangelho, apas-
centar o povo de Deus e celebrar o culto 
divino, principalmente no Sacrifício do 
Senhor”, explicou o arcebispo.

E, ainda se dirigindo aos ordinandos, 
o arcebispo acrescentou: “Pelo Sacra-
mento da Ordem, o presbítero é configu-
rado de modo especial a Jesus Cristo 
Pastor. A vida e a missão do presbítero 
são realidades sacramentais que, além da 
dimensão teológica e espiritual, impli-
cam também vínculos  ju r íd ico-
canônicos. O presbítero se encontra 
inserido no interior de um processo de 
gradual e contínua configuração a Jesus, 
no seu ser e no seu agir, que constitui um 
permanente desafio ao crescimento 
interior da pessoa. Essas realidades 
sacramentais originam-se e fundam-se, 
pela ação do Espírito Santo, no Sacra-
mento da Ordem. É o que vai acontecer 
aqui e agora para vocês, caros filhos 
Diáconos Luís Felipe e Rafael. A vida e a 
missão do presbítero, seu ser e agir 
decorrem, assim, de graças especiais 
conferidas por intervenção especial de 
Deus a pessoas tomadas do meio do 
povo, para representar o povo nas 
relações com Deus, para oferecer dons e 
sacrifícios pelos pecados, como ouvimos 
na primeira leitura tirada da Carta aos 
Hebreus (5, 1-10)”, salientou dom 
Moacir.

Dom Moacir também fez referência a 
importância dos sacerdotes se configura-
rem a imagem de Jesus Cristo. “Do ser 

configurado a Cristo decorre um agir 
conforme ao agir de Cristo. Queridos 
padres, o povo confiado ao nosso 
pastoreio tem identificado o agir de 
Cristo no nosso agir? De que forma estou 
trabalhando minha configuração com 
Cristo? Preocupo-me com minha 
formação pessoal para crescer nesta 
configuração? Aqui vale lembrar: ‘se 
alguém não sentir necessidade premente 
de continuar e retomar a cada dia sua 
formação, isso significa que até esse 
momento brincou com a vida e não 
tomou minimamente consciência do 
chamado dramático a ser conforme o 
coração do Filho obediente, do Servo 
sofredor, do Cordeiro inocente’ (Amedeo 
Cencini, in: Formação Permanente, p. 
34)”, questionou o arcebispo.

E, ano finalizar a homilia, o arcebispo 
acentuou a necessidade dos ordinandos 
estarem comprometidos no testemunho e 
vida de oração. “Caríssimos filhos, 
Diáconos Luís Felipe e Rafael, a Ordena-
ção sacerdotal vai configurar vocês a 
Jesus Cristo Mestre, Sacerdote e Pastor. 
Então, a vida e ministério sacerdotal de 
vocês devem revelar, visibilizar este 
Cristo Mestre, Sacerdote e Pastor para as 
pessoas. Mas isso só será possível se 
vocês cultivarem uma intimidade com 
Cristo, como aquela intimidade que 
existe entre Cristo e o Pai. Que a Virgem 
Maria, Mãe do Sumo e Eterno Sacerdote, 
acompanhe e proteja a vida e o ministério 
sacerdotal de vocês, hoje e sempre. 
Amém”, concluiu dom Moacir.

Os neopresbíteros escolheram como 
inspiração para a vivência do ministério 
o seguinte lema sacerdotal: o padre Luís 
Felipe: “Deus está conosco” (Mt 1, 23); e 
o padre Rafael: “A alegria do Senhor será 
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a vossa força” (Ne 8, 10), 
e antes da bênção final, 
fizeram  os agradeci-
mentos:

“Nesta Igreja Cate-
dral, aonde repousam os 
corpos de muitos de 
nossos saudosos bispos, 
a s  t e s t e m u n h a s  d a 
história de nossa Arqui-
diocese de Ribeirão 
Preto, lugar aonde na 
correria e angústias da vida, muitos dos 
filhos de Deus passam por aqui para 
partilhar de suas alegrias e tristezas, 
esperanças e dores no silêncio de um 
olhar e de uma oração, aqui, nossa Igreja-
Mãe, sacrário de nossa história e cami-
nhada, aonde nosso Arcebispo preside 
com caridade e zelo de pastor nossa 
Igreja Particular. Aqui, hoje, Nosso 
Senhor Jesus Cristo, o Bom Pastor, a 
Misericórdia de Deus feita Carne e nosso 
irmão, nos configurou a Ele, como 
presbíteros da Sua Igreja, para que de 
certa forma, nosso ministério expresse 
sempre a Maternidade da Igreja, Sua 
Esposa, Igreja que é do Cristo, e não 
nossa! Somos apenas servos inúteis... 
Gratidão enfim, a todos e a cada um de 
vocês que se fizeram presentes nesta 
celebração, que Deus os conceda as 
graças e bênçãos necessárias às suas 
necessidades, com certeza essa noite se 
tornou ainda mais inesquecível ao 
vermos vocês aqui... por favor rezem por 
nós, precisamos muito, para sermos 
servidores humanos da misericórdia de 
Deus entre os homens! ‘O Senhor 
derrame sobre vós as suas bênçãos e no 
céu vos coloque entre os Santos! O 
Senhor esteja sempre convosco e vós 
estejais sempre com ele! Amém!’ 
(Bênção de Santa Clara). Deus os 
abençoe”.

Acolhida aos Seminaristas

Após os agradecimentos, foram 
apresentados pelo reitor do Seminário 
São José e Propedêutico Bom Pastor, 
padre Marcus Vinícius Miranda; os oito 
seminaristas que em 2020 cursarão a 
etapa formativa do propedêutico. Os 
seminaristas ao serem chamado se 
dirigiram até o arcebispo dom Moacir 
para receberem um exemplar das Diretri-
zes para a formação dos presbíteros do 
Brasil (Doc. 110 da CNBB). O arcebispo, 
antes da bênção, agradeceu todos aqueles 
que colaboram e se envolvem na forma-
ção dos candidatos ao presbiterado nas 
casas formativas da Arquidiocese, e 
comunicou que os neopresbíteros 
exercerão o ministério presbiteral nas 
seguintes comunidades: o padre Rafael 
como vigário paroquial da paróquia 
Nossa Senhora Aparecida, em Brodows-
ki, e o padre Luis Felipe, na Comunidade 
Eclesial Missionária, em Ribeirão Preto.

Conheça os neopresbíteros

Padre Luís Felipe: O neopresbítero 
Luís Felipe Rodrigues da Silva, nasceu 
em Sertãozinho (SP), aos 25 de outubro 
de 1993, unigênito do casal Valdemar 
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Pedro da Silva e Mirian Aparecida 
Rodrigues da Silva.  Foi enviado ao 
Seminário pela paróquia São Lourenço, 
de Pontal, aonde foi criado e fez seus 
primeiros passos na fé. Ingressou no 
Seminário São José e Propedêutico Bom 
Pastor em 2011, e no final do mesmo, 
entrou no Seminário Maria Imaculada, 
em Brodowski, iniciando os estudos 
acadêmicos no Centro de Estudos da 
Arquidiocese de Ribeirão Preto (Cearp), 
onde concluiu o curso de Filosofia em 
2014, e a Teologia em 2018.  

Fez o estágio pastoral nas seguintes 
paróquias: 2011: Santa Luzia (Ribeirão 
Preto); 2012: São Miguel Arcanjo 
(Ribeirão Preto); 2013: Cristo Ressusci-
tado (Ribeirão Preto); 2014: São João 
Batista (Sertãozinho); 2015: Santo 
Antônio de Pádua (Bento Quirino); 
2016: Santa Luzia (Luiz Antônio); 2017: 
Santuário Nossa Senhora de Fátima 
(Cajuru); 2018: Sagrado Coração de 
Jesus (Serrana) e São João Batista 
(Ribeirão Preto).

Padre Rafael Ribeiro: O neopresbíte-
ro Rafael Carlos dos Santos Ribeiro, 

No dia 31 de maio de 2019 recebeu a 
ordenação diaconal, e assim exerceu o 
Ano Pastoral e Estágio Diaconal no 
Santuário Nossa Senhora de Fátima 
(Cajuru), e também o acompanhamento 
da Pastoral Familiar Arquidiocesana.

No período formativo exerceu o 
estágio pastoral nas paróquias: 2011: 
Santa Cruz, Distrito de Cruz das Posses; 
2012: Sagrado Coração de Jesus (Serra-
na); 2013: Nossa Senhora do Jubileu, no 
Jardim Progresso, em Ribeirão Preto; 
2014: Imaculada Conceição (Dumont); 
2015: São Sebastião (Jardinópolis); 
2016: São Paulo Apóstolo (Sertãozinho); 
2017: Cristo Ressuscitado (Ribeirão 
Preto); 2018: São Pedro Apóstolo, no 
distrito de Jurucê, e também na Paróquia 
Nossa Senhora Aparecida (Jardinópolis). 

Arquidiocese de Ribeirão Preto

nasceu em Guará (SP), aos 08 de junho 
de 1986, primogênito do casal João 
Carlos Silva Ribeiro e Maria Lúcia 
Santos Ribeiro. Foi enviado ao Seminá-
rio, pela paróquia São Judas Tadeu, 
Parque das Andorinhas, em Ribeirão 
Preto. No ano de 2011 ingressou no 
Seminário São José e Propedêutico Bom 
Pastor, e na continuidade entrou no 
Seminário Maria Imaculada, em Bro-
dowski.  

Foi ordenado diácono transitório em  
31 de maio de 2019, e exerceu o Ano 
Pastoral e Estágio Diaconal na paróquia 
São Francisco de Assis, no Castelo 
Branco Novo, em Ribeirão Preto, e 
também o acompanhamento da Pastoral 
Carcerária Arquidiocesana.

Pastoral da Comunicação
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Na ordem: padre Rafael, Dom Moacir e padre Luis Felipe



Capacitação para Agentes Promotores 
da CF-2020 em Brodowski

Co m  o  t e m a : 
“Fraternidade 

e vida: dom e compro-
misso” e o lema: “Viu, 
sentiu compaixão e 
cuidou dele (Lc 10,33-
34)”, ao menos 120 
agentes de pastoral das 
paróquias da Arquidio-
cese de Ribeirão Preto 
reuniram-se no sábado, 
4 de janeiro de 2020, 
no Auditório do Centro 
de Estudos da Arquidi-
ocese de Ribeirão Preto e dependências 
do Seminário Maria Imaculada, em 
Brodowski (SP), para a “Capacitação 
para Agentes Promotores da Campanha 
da Fraternidade”. O encontro foi promo-
vido pela Equipe Arquidiocesana de 
Campanhas e teve o apoio na infraestru-
tura da Comunidade Missionária Divina 
Misericórdia (Batatais).

Com o tema e o lema da Campanha da 
Fraternidade 2020 a Igreja no Brasil se 
prepara para difundir uma das mais 
importantes campanhas de evangeliza-

A Campanha da Fraternidade 2020 
tem o seguinte objetivo geral: “Consci-
entizar, à luz da Palavra de Deus, para o 
sentido da vida como Dom e Compro-
misso, que se traduz em relação de mútuo 
cuidado entre as pessoas, na família, na 
comunidade, na sociedade e no planeta, 
nossa Casa Comum”.

ção que todos os anos é proposta aos 
batizados homens e mulheres de boa 
vontade. Muito importante também 
porque tem seu auge na Quaresma, 
tempo de conversão, e a Campanha da 
Fraternidade, iluminada pelo Evangelho 
de Jesus, sempre foca pontos de conver-
são para que cheguemos na Páscoa do 
Senhor um pouco mais transformados 
em nosso pensar e agir.

O tema e o lema da CF-2020 reforçam 
a dimensão do cuidado em todas as suas 
dimensões. Dentro deste tema mais 
geral, vários outros aspectos são sugeri-
dos: mercantilização da vida, aborto, 
acidentes de trânsito e no trabalho, entre 
outros. Caberá às comunidades paroqui-
ais aprofundá-lo nas perspectivas 
pessoal, comunitária e social, para que 
não se perca de vista a construção da 
fraternidade, o objetivo principal da CF.

Na abertura da capacitação, o coorde-
nador da Equipe de Campanhas, padre 
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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.

André Luiz Massaro, acolheu, presidiu a 
oração e motivou os participantes a se 
engajarem nos trabalhos paroquiais da 
campanha. 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 Francis-
co Alves Ferreira Neto; Agir: Aparecida 
de Fátima (Cidinha). Ainda a Comunida-
de Missionária Divina Misericórdia 
apresentou uma esquete teatral curta 
sobre temáticas sociais que ilustram a 
importância da valorização da vida, e no 
encerramento, os participantes interagi-
ram atuando em uma dinâmica feita na 
área externa do Cearp.

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 / 9.9318-5181.

Abertura da CF-2020: A Coletiva de 
Imprensa da Campanha está agendada 
para o dia 26 de fevereiro, quarta-feira de 
Cinzas, às 9h30, na Residência do 
Arcebispo, onde a Equipe de Campanhas 
e o arcebispo dom Moacir Silva farão a 
abertura oficial da CF-2020 na Arquidio-
cese de Ribeirão Preto.

Site Oficial: A Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB) disponibi-
liza conteúdos oficiais da Campanha da 
Fraternidade no site:

 h�ps://campanhas.cnbb.org.br

Oração da 
CF -2020

Abri nossos olhos para ver as necessida-
des dos nossos irmãos e irmãs, sobretudo 
dos mais pobres e marginalizados.

Deus, nosso Pai, fonte da vida e princí-
pio do bem viver, criastes o ser humano e 
lhe confiastes o mundo como um jardim a 
ser cultivado com amor.

Dai-nos um coração acolhedor para 
assumir  a vida  como  dom e compro-
misso.

Ensinai-nos a sentir a verdadeira 
compaixão expressa no cuidado fraterno, 
próprio de que reconhece no próximo o 
rosto do vosso Filho.

Inspirai-nos palavras e ações para 
sermos construtores de uma nova 
sociedade, reconciliada no amor.

Dai-nos a graça de vivermos em 
comunidades eclesiais missionárias que, 
compadecidas, vejam, se aproximem e 
cuidem daqueles que sofrem, a exemplo 
de Maria, a Senhora da Conceição 
Aparecida, e de Santa Dulce dos Pobres, 
Anjo Bom do Brasil.

Por Jesus, o Filho amado, no Espírito, 
Senhor que dá a vida.  Amém!
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Dom Moacir celebrou 15 anos 
de ordenação episcopal

O mês de dezembro marcou dois 
importantes momentos no ministério de 
Dom Moacir Silva: o primeiro, no dia 6 
de dezembro, quando celebrou 33 anos 
de ordenação sacerdotal, e na ocasião 
ordenou dois novos padres para a 
arquidiocese de Ribeirão Preto. O 
segundo momento, a celebração dos 15 
anos de ordenação episcopal. A ordena-
ção episcopal ocorreu no dia 11 de 
dezembro de 2004, e teve Dom Nelson 
Westrupp, SCJ, como bispo ordenante, e 
os coordenantes: Cardeal Raymundo 
Damasceno Assis e Dom Dimas Lara 
Barbosa. Dom Moacir escolheu o lema 
episcopal “Permanecei em mim” (Jo 15, 
4), que expressa sua firme convicção de 

Na quarta-feira, 11 de 
dezembro de 2019, o 

arcebispo dom Moacir Silva, 
celebrou 15 anos de ordenação 
episcopal. A concelebração 
eucarística, às 19h30, na 
Catedral Metropolitana   de   
São Sebastião, em Ribeirão 
Preto (SP), contou com a 
presença de Dom Antônio 
Emídio Vilar, SDB, bispo 
diocesano de São João da Boa 
Vista, do Diácono José Silva, 
irmão do arcebispo, padres da 
arquidiocese e de outras 
dioceses, diáconos, seminaris-
tas, agentes de pastoral, 
familiares do arcebispo de São 
José dos Campos, sua terra natal, além de 
fiéis da Catedral e das paróquias da 
Arquidiocese de Ribeirão Preto. 

que só é possível viver e realizar bem o 
ministério episcopal numa profunda 
intimidade com Jesus Cristo, o Bom 
Pastor.

Dom Moacir, na homilia, agradeceu a 
presença carinhosa do clero e dos fiéis, e 
fez referência a missão que assumiu ao 
receber a ordenação episcopal: a perse-
verança no anúncio da Palavra de Deus. 
“Caríssimo irmão no episcopado Dom 
Vilar, queridos padres, estimados 
seminaristas, caros diáconos, queridos 
irmãos e irmãs, que vieram participar 
desta eucaristia na ação de graças pelos 
15 anos do meu ministério episcopal. 
Obrigado por essa presença solidária, por 
essa presença amiga, que ajuda a gente a 
avançar sempre mais na missão. Ouvi-
mos a palavra de Deus, e para mim hoje, é 
uma fala muito forte tocando a missão 
que o Senhor me confiou. Quando o 
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profeta Isaías fala de cansaço, 
de dificuldades, mas também 
fala de que aquele que espera 
no Senhor tem asas de águia, 
não se cansa, isso é um alento 
muito forte para todo cristão 
que vive no dia a dia os 
desafios da vida”, expressou 
o arcebispo.

Antes da bênção final, o 
padre Ivonei Adriani Burtia, 
representando a Pastoral 
Presbiteral, prestou a home-
nagem ao arcebispo desejando-lhe 
fecundidade no ministério episcopal. 
“Em nome do nosso clero quero expres-
sar a nossa gratidão a Deus pela presença 
do senhor no nosso meio na presença de 
pai e pastor da arquidiocese. Deus 
abençoe sua vida e ministério episcopal. 
São 15 anos da ordenação episcopal, 33 
anos de vida sacerdotal, a serviço do 
reino de Deus. Obrigado por sua presen-
ça de pai e pastor em nossas vidas”, disse 
padre Ivonei.

Dom Moacir na Arquidiocese

Dom Moacir no período de seis anos e 
cinco meses à frente da arquidiocese 
ordenou: 11 padres diocesanos: Mateus 
Pereira Martins; Thiago José Barbosa 
Oliveira dos Santos, Severino Germano 
da Silva, Fernando Venturin Franco, 
Alexandre Canella Sanches, Danilo 
Barbieri Costa, Luiz Augusto Olivo 
Camargo, Gabriel Balan Leme, Igor 
Fernando Aparecido Madalosso Lima, 
Rafael dos Santos Ribeiro e Luis Felipe 
Rodrigues da Silva; 3 padres religiosos: 
Padre Paulo Martins Júnior, FDCC,  
Padre Tiago Nascimento Nigro, FDCC, e 
Dom Bernardo Maria Bergamin, OSB 
OLIV.; 1 padre religioso para a Congre-

Criou as quase paróquias: São 
Francisco de Assis (2014), em Sertãozi-
nho; e São Mateus Apóstolo (2016), em 
Ribeirão Preto; e as paróquias: Nossa 
Senhora de Fátima (2014), em Cajuru; e 
São Mateus Apóstolo (2018), em Ribei-
rão Preto; e elevou a santuários as 
paróquias: Senhor Bom Jesus da Cana 
Verde (2015); Santa Rita de Cássia 
(2016), em Santa Rita do Passa Quatro; 
Nossa Senhora de Fátima (2017), em 
Cajuru. No ano de 2019, como gesto 
concreto do Mês Missionário Extraordi-
nário, criou a Comunidade Eclesial 
Missionária, no bairro Vida Nova 
Ribeirão, em Ribeirão Preto.

gação do Sagrado Coração de Jesus, em 
São José dos Campos: Cleuber Alves da 
Silva (2013); 62 diáconos permanentes; e 
também diáconos e padres para a Comu-
nidade Missionária Providência Santíssi-
ma, em Mococa (2015-2016). Foi 
ordenante principal na ordenação 
episcopal do arcebispo dom Ilson de 
Jesus Montanari (2013), secretário da 
Congregação para os Bispos; e coorde-
nante nas ordenações episcopais de dom 
José Roberto Fortes Palau (2014), bispo 
auxiliar de São Paulo; dom Levi Bonatto, 
bispo auxiliar de Goiânia (2014); e de 
dom Moacir Aparecido de Freitas 
(2016), bispo da diocese de Votuporanga. 
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Missa e confraternização dos colaboradores 
da Cúria e Centro de Pastoral

Os colaboradores da Cúria 
Metropolitana de Ribeirão 

Preto e do Centro Arquidiocesano de 
Pastoral, reuniram-se na manhã de 
segunda-feira, 23 de dezembro, na 
Capela Bom Pastor, no Centro Arquidi-
ocesano de Pastoral, em Ribeirão 
Preto, para a Celebração Eucarística de 
ação de graças pelos serviços realiza-
dos no ano de 2019. 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 e Antônio 
Garcia Felix, e o serviço litúrgico dos 
diáconos Caetano Marchese e Daniel 
Ribeiro Moraes Filho. Na ocasião o 
arcebispo ministrou o Sacramento da 
Crisma (sob condição) ao colaborador 
Gilmar de Moura Gaspar.

Na introdução da homilia, a partir da 
reflexão da Liturgia da Palavra (missa da 
noite), da Solenidade do Natal de Nosso 
Senhor Jesus Cristo, o arcebispo primeira-
mente, agradeceu o serviço e a dedicação 
dos colaboradores da Arquidiocese nas 
diversas funções que exercem para o bom 
funcionamento do governo da arquidioce-
se. “Queridos irmãos e irmãs é bom 
estamos juntos enquanto Cúria Metropoli-
tana diante do mistério do Senhor, ao redor 
do altar do Senhor celebrando a Eucaristia. 
Colocamos no altar do Senhor nossa 
caminhada ao longo deste ano, todos os 
trabalhos, as alegrias, os desafios, as 
preocupações, para que tudo isso se 
transforme em bens espirituais para o povo 
de Deus que nós servimos”, expressou 
Dom Moacir.

“‘Eu vos anuncio uma grande alegria: 
nasceu para vós o Salvador!’ Natal é a festa 
da alegria. Em Jesus, Deus decide vir até 
nós partilhar conosco a Sua vida, assumir a 
nossa condição humana. Em Jesus, Deus 
também decide ser nosso irmão, Ele é 
nosso irmão mais velho, pois Ele em si nos 
fez filhos do Pai celeste. Celebrar o Natal é 
um convite para a gente reafirmar e 
reforçar sempre mais o sentido da fraterni-
dade, uma fraternidade vivida na alegria, 
porque Natal é festa da alegria. Podemos 
até passar por desafios e dificuldades, mas 
nada disso pode roubar a alegria do 
Emanuel, a alegria de poder contar com 
Deus caminhando conosco o tempo todo, 
nos amando, nos impulsionando, nos 
levando a viver o seu projeto, nos levando a 
ser cada vez mais aqui nesta terra a concre-
tização do sonho do Pai, um sonho amoro-
so, que é cada pessoa. Deixemos que a 
alegria do Natal nos envolva nestes dias e 
que por celebrar bem o Natal do Senhor 
essa alegria seja presente na nossa missão”, 
afirmou Dom Moacir. 

Terminada a missa ocorreu o almoço de 
confraternização e convivência dos 
colaboradores da Cúria Metropolitana, do 
Centro Arquidiocesano de Pastoral e da 
Residência Episcopal.
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A  Catedral Metro-
politana de São 

Sebast ião acolheu ao 
menos 2,5 mil fiéis na 
celebração de encerramen-
to das festividades do 
padroeiro da Arquidiocese 
de Ribeirão Preto. A missa 
campal na Alameda da 
Praça  das  Bandeiras , 
defronte à Igreja, em 20 de 
janeiro, às 19h, foi presidi-
da pelo arcebispo dom 
Moacir Silva. Concelebra-
ram o pároco, padre Fran-
cisco Jaber Zanardo Mous-
sa; o vigário paroquial, 
padre Igor Fernando Aparecido Mado-
losso de Lima; o mestre de cerimônias do 
sólio, padre Antônio Élcio de Souza (Pi-
tico); os padres redentoristas: Alberto 
Pasquoto, CSsR, e João Arno Werner, 
CSsR, e  serviram nas funções litúrgicas 
os diáconos Adilson Heráclito Carbi, 
Áureo João Nunes Ribeiro, Marcelo José 
Limberti e Luís Rodrigo da Silva. A cele-
bração reuniu grande número de fiéis. 
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 aos fiéis a necessidade 
de a exemplo do santo padroeiro sermos 
testemunhas de Jesus Cristo. “Queridos 

Dom Moacir ainda recomendou aos 
fiéis a perseverança no compromisso 
cristão diante dos desafios da evangeliza-
ção e motivou os fiéis a seguirem o exem-
plo do padroeiro na vida cristã. “Olhando 
a Palavra de Deus proclamada nesta cele-
bração, compreendemos um pouco 
melhor a opção de São Sebastião por 
Jesus Cristo, opção levada a sério até as 
últimas consequências, o derramamento 

irmãos e queridas irmãs, devotos e devo-
tas do glorioso mártir São Sebastião. A 
celebração de nosso padroeiro é um con-
vite 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 avan-
çarmos no caminho da santidade pesso-
al” afirmou o arcebispo.
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Paróquias e comunidades 
dedicadas ao padroeiro

A paróquia São Sebastião, na Vila 
Maria, em Batatais, celebrou de 11 a 19 
de janeiro, a novena em preparação a 
grande festa de São Sebastião, celebrada 
em 20 de janeiro. A paróquia tem como 
pároco o padre Ilson Vicente Olimpio. As 
festividades do padroeiro contaram com 
grande participação dos fiéis que refleti-
ram sobre a importância do compromisso 
em viver o Evangelho inspirados no tes-
temunho da fé cristã inspirada na vida do 
padroeiro.

do próprio sangue. A sua imagem, simbo-
licamente, já nos fala da firmeza desta 
sua opção por Jesus Cristo; nós o vemos 
amarrado numa árvore em especial: o 
carvalho. No cristianismo primitivo, o 
carvalho era o símbolo da perseverança, 
da tenacidade e da persistência, por causa 
da dureza desta madeira nobre. Assim, 
este símbolo nos fala da firmeza, da 
tenacidade e da perseverança de São 
Sebastião”, destacou dom Moacir.

Ao concluir a homilia o arcebispo 
disse: “Por fim, peçamos ao nosso padro-
eiro 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 sem-
pre. 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.

No Parque São Sebastião, em Ribei-
rão Preto, a Comunidade São Sebastião, 
pertencente a paróquia Cristo Operário e 
São Judas Tadeu, realizou de 17 a 19 de 
janeiro, o tríduo em louvor ao padroeiro, 
e no dia 20, a festa do padroeiro presidida 
pelo pároco padre Marcos Cândido.

A Capela São Sebastião, no recinto do 
Campo Formoso, em Cajuru, administra-
do pela paróquia Cristo Rei, teve uma 
extensa programação celebrativa e social 
para celebrar a festa do padroeiro. De 11 
a 19 a Novena de São Sebastião foi cele-
brada às 19h, na Igreja Santo Antônio, e 
às 19h30, na Capela São Sebastião. Na 
festa do padroeiro, 20 de janeiro, o arce-
bispo Dom Moacir presidiu a eucaristia, 
às 10h, e no encerramento das festivida-
des, às 19h, a missa e procissão. O padre 
Nivaldo Aparecido Gil, pároco, agrade-
ceu a todos os colaboradores que se dedi-
caram a organização dos festejos do 
padroeiro São Sebastião.

Em Jardinópolis, a paróquia São 
Sebastião, celebrou de 11 a 20 de janeiro, 
a festa do padroeiro. No dia 20, o pároco 
padre Fernando Soares presidiu com toda 
a comunidade paroquial a solenidade de 
São Sebastião e a procissão pelas ruas do 
Jardim Itamaracá.

Com o tríduo nos dias 16 a 19 de jane-
iro, a paróquia São Sebastião, no bairro 
Pedro Ortolan, em Sertãozinho, seguiu o 
itinerário de fé em preparação a celebra-
ção da festa do padroeiro em 20 de janei-
ro. O pároco padre Deolindo Schinelle 
Neto acolheu os celebrantes convidados, 
para cada um dos dias do tríduo, que reu-
niu centenas de devotos. No dia 20, festa 
de São Sebastião, a celebração presidida 
pelo pároco contou com a participação de 
padres das paróquias de Sertãozinho e de 
outras paróquias da arquidiocese.
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Com a liturgia da solenidade da Ima-
culada Conceição de Nossa Senhora a 
celebração expressou a comunhão ecle-
sial e rendeu graças pelo término do ano 
letivo da instituição. “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 
2019.  Quantos dons e graças o Senhor 
nos concedeu! Quanto enriquecimento 
intelectual, humano, espiritual, doutri-
nal, eclesial e pastoral entrou em nossa 
vida. Com certeza, também tivemos de 
enfrentar desafios, mas a graça de Deus 
nos sustentou. Tudo isso trazemos para 
esta celebração de ação de graças. Hoje 
antecipamos a celebração da Imaculada 
Conceição, padroeira de nosso Seminá-
rio. Na Solenidade da Imaculada Concei-
ção somos convidados a avaliar o tipo de 
resposta que damos aos 

 Centro de Estudos da Arquidio-Oc e s e  d e  R i b e i r ã o  P r e t o 
(CEARP), em Brodowski, que reúne os 
cursos de Filosofia e Teologia, encerrou 
as atividades do ano letivo no dia 6 de 
dezembro, com a missa na Capela Centro 
do Seminário Maria Imaculada, presidi-
da pelo arcebispo Dom Moacir Silva, e 
concelebrada por Dom Eduardo Pinheiro 
da Silva, SDB, bispo da diocese de Jabo-
ticabal, padres professores e diretores do 
Cearp, padres reitores das casas formati-
vas de Ribeirão Preto, Jaboticabal e São 
João da Boa Vista, e a presença dos semi-
naristas das dioceses de Jaboticabal, São 
João da Boa Vista, Ituiutaba e arquidio-
cese de Ribeirão Preto, funcionários e 
colaboradores da instituição educacio-
nal.   

CEARP - O Centro de Estudos da 
Arquidiocese  de  Ribeirão Preto 
(CEARP) contou no ano de 2019 com a 
frequência de 73 estudantes nos cursos 
de filosofia e teologia das seguintes 
dioceses: Arquidiocese de Ribeirão Pre-
to, Diocese de Ituiutaba, Diocese de Jabo-
ticabal, Diocese de São João da Boa Vis-
ta, Diocese de Franca, e Congregação 
dos Filhos da Caridade Canossianos.

Dom Moacir ainda ressaltou a impor-
tância de discernirmos em nossa trajetó-
ria de vida qual projeto Deus preparou 
para cada um de nós. “Deus nos escolheu 
para que sejamos santos e irrepreensíve-
is, sob seu olhar. O que é que isto implica 
em termos concretos? Entre outras coi-
sas, implica tentar descobrir o plano de 
Deus, o projeto que Ele tem para cada um 
de nós e concretizá-lo dia a dia com ver-
dade, fidelidade e radicalidade. Temos 
disponibilidade e vontade de concretizar 
as suas propostas, mesmo quando elas 
não são conciliáveis com os nossos inte-
resses pessoais? Por fim, peçamos ao 
Senhor a graça de imitarmos Maria na 
resposta ao projeto que Deus tem para 
cada um de nós e no fiel cumprimento de 
nossa missão, na vivência concreta da fé, 
da esperança e do amor, hoje e sempre. 
Amém!”, finalizou o arcebispo.

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”, expressou 
Dom Moacir na homilia.
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O  arcebispo dom Moacir Silva 
presidiu a Missa da noite de 

Natal, 24 de dezembro de 2019, na 
Catedral Metropolitana de São 
Sebastião, em Ribeirão Preto (SP). 
Concelebraram o pároco padre Fran-
cisco Jaber Zanardo Moussa, e o vigá-
rio paroquial, padre Igor Fernando 
Aparecido Madolosso de Lima; e 
serviram nas funções litúrgicas os 
diáconos Adilson Heráclito Carbi, 
Áureo João Nunes Ribeiro e João 
Paulo Tarlá Júnior. A celebração reu-
niu grande número de fiéis.

A tradicional missa da noite de 
Natal (Missa do Galo) traz na liturgia 
o anúncio solene do nascimento de 
Jesus. Após os ritos iniciais e antes da 
entoação do Glória, o diácono Áureo 
entoou o cântico da “Proclamação do 
Natal” (anúncio natalino). Em segui-
da deu-se início a entoação do hino do 
Glória e o arcebispo recebeu das 
mãos do diácono João Paulo a ima-
gem do Menino Jesus para entronizá-la na 
manjedoura. O arcebispo incensou o pre-
sépio, meditou alguns minutos, e depois 
deu continuidade ao rito da missa.

Dom Moacir, na homilia, fez referên-
cia ao verdadeiro sentido da celebração do 
Natal e convidou os fiéis a fazerem a 
experiência do encontro com o Menino 
Jesus. “Queridos irmãos e queridas irmãs, 
hoje nasceu o nosso Salvador. Alegremo-
nos. Deixemos que a riqueza da Liturgia 
desta Noite Santa penetre o mais profundo 
de nosso ser e, assim, alimente nossa vida 
cristã. Deixemos o sinal admirável do 
Presépio suscitar em nós maravilha e enle-
vo. ‘O Presépio é como um Evangelho 
vivo que transvasa das páginas da Sagrada 

Escritura’ (Papa Francisco – Carta Apos-
tólica Admirabile Signum, 1)”, expressou 
o arcebispo.

O arcebispo ainda ressaltou que o 
Natal manifesta a presença da salvação no 
meio de nós, e, portanto, nos leva a con-
templar a simplicidade expressa no Meni-
no de Belém. “O menino de Belém nos 
leva a contemplar o incrível amor de um 
Deus que se preocupa até ao extremo com 
a vida e a felicidade dos homens e que 
envia o próprio Filho ao mundo para apre-
sentar aos homens um projeto de salvação. 
Nesse menino de Belém, Deus grita para 
nós a radicalidade do seu amor por nós. 
Queridos irmãos e queridas irmãs! ‘O 
presépio mostra-nos o sinal que Deus nos 
deu: ‘um menino envolto em panos e dei-

22

Natal

Arcebispo preside missa da 
noite de Natal na Catedral
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Na solenidade da Santa 
Mãe de Deus, Maria, 31 

de dezembro de 2019, às 19h30, 
o arcebispo dom Moacir Silva 
presidiu a Eucaristia na Catedral 
Metropolitana de São Sebastião, 
em Ribeirão Preto (SP). Conce-
lebrou o pároco padre Francisco 
Jaber  Zanardo Moussa,  e 
serviram no serviço litúrgico os 
diáconos Adilson Heráclito Carbi, Áureo 
João Nunes Ribeiro e João Paulo Tarlá 
Júnior. Um grande número de fiéis 
participou da concelebração eucarística, 
e no final, o arcebispo concedeu a bênção 
e desejou votos de um santo e abençoado 
ano de 2020 aos fiéis da Catedral e a 
todos os arquidiocesanos. 

Ao iniciar a homilia Dom Moacir 
falou da importância de agradecermos a 
Deus por mais um ano que termina. 
“Queridos irmãos e queridas irmãs! 
Estamos chegando ao final de mais um 
ano. Então, é momento para rendermos 
graças a Deus, nosso Senhor, por todos os 
dons e graças que Ele nos concedeu ao 

longo deste ano. O Senhor nos acompa-
nhou em tudo, nos momentos alegres e 
felizes, como também nos momentos de 
decisões importantes, de dificuldades, de 
desafios, de sofrimentos e dores. Em tudo 
o Senhor nos acompanhou com sua graça 
e sua infinita misericórdia. Por isso, ‘a 
vós, ó Deus, louvamos, a vós, Senhor, 
cantamos. A vós, eterno Pai, adora toda a 
terra’”, afirmou o arcebispo.

Na continuidade, Dom Moacir 
refletiu a respeito do sentido da Solenida-
de da Mãe de Deus, Maria, e a relevância 
da maternidade divina de Maria. “Na 
oitava do Natal celebramos a Solenidade 
da Mãe de Deus, Maria. É a festa da 
maternidade divina e veneração àquela 
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Dom Moacir reza pela paz na solenidade 
da Santa Mãe de Deus, Maria

tado numa manjedoura’ (Lc 2, 12). Como 
fizeram os pastores de Belém, vamos 
também nós ver este sinal, este aconteci-
mento que, em cada ano, se renova na 
Igreja. O Natal é um acontecimento que se 
renova em cada família, em cada paró-
quia, em cada comunidade que acolhe o 
amor de Deus encarnado em Jesus Cristo 
[...] Juntamente com os pastores, prostre-
mo-nos diante do Cordeiro, adoremos a 
Bondade de Deus feita carne e deixemos 
que lágrimas de arrependimento inundem 

os nossos olhos e lavem o nosso coração. 
Disto todos temos necessidade’ (Papa 
Francisco, Natal 2015)”,  frisou  dom 
Moacir.

E, ao concluir a homilia, o arcebispo 
sinalizou aos fiéis que o natal é um tempo 
de gratidão. “Por fim, nossa gratidão. 
Obrigado, Menino de Belém, por vir parti-
lhar conosco a Tua vida e, assim, nos tor-
nar participantes desta vida. Ajuda-nos a 
viver intensamente este mistério, hoje e 
sempre. Amém!”
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que é Mãe de Cristo e Mãe da Igreja. ‘A 
Solenidade da Maternidade de Maria – 
dizia São Paulo VI – é ocasião própria 
para renovar a adoração ao recém-
nascido Príncipe da Paz, para escutar de 
novo o jubiloso anúncio evangélico, e 
para pedir a Deus por mediação da 
Rainha da Paz o dom supremo da Paz. 
Por isso na feliz coincidência da oitava 
do Natal com o princípio do ano novo’ 
(MC, 5,2) celebramos também o Dia 
Mundial da Paz”, afirmou dom Moacir.

Ao meditar a leitura do Evangelho 
(Lc 2,16-21), dom Moacir salientou a 
presença e a simplicidade da visita dos 
pastores ao Menino Jesus. A singela 
visita dos pastores lhes revela a presença 
do Salvador, e este encontro os transfor-
ma em discípulos, anunciadores desta 
alegria, e eles saem para anunciar a 
outros que também ficam admirados. 
“Aprendamos com os pastores de Belém. 
Tendo chegado diante do Menino, o que 
eles fazem? Eles continuam observando, 
pasmados, extasiados, a obra estupenda 
que Deus operou para os homens; a 
seguir, correm para anunciar aos outros a 
própria alegria; e todos os que escutam 
ficam também admirados”, enfatizou o 
arcebispo.

O arcebispo ainda comentou a reação 
e atitude de Maria diante do fascínio e das 
palavras dos pastores. “A reação de 
Maria diante da narração dos pastores 
deve ser destacada. O Evangelho diz que 
ela ‘guardava todos esses fatos e medita-
va sobre eles em seu coração’. O que quer 
dizer isso? Significa que ela ‘mantinha 
unidos’, ‘reunia’ no seu coração todos os 
eventos que lhe estavam para acontecer; 
colocava cada um dos elementos, cada 
palavra, cada acontecimento no interior 
do tudo confrontando-o, conservando-o 
e reconhecendo que tudo deriva da 
vontade de Deus. Maria não se limita a 

uma primeira compreensão superficial 
daquilo que acontece na sua vida, mas 
sabe olhar em profundidade, deixa-se 
interpelar pelos eventos, elabora-os, 
discerne-os e alcança aquele entendi-
mento que só a fé pode garantir. É a 
humildade profunda da fé obediente de 
Maria, que acolhe em si mesma também 
aquilo que não compreende no agir de 
Deus, deixando que seja Deus quem abre 
a sua mente e o seu coração. O Evangelho 
quer ensinar que Maria sabe ver em tudo 
o que acontece o projeto de Deus. Ela não 
se porta como nós que, muitas vezes, nos 
deixamos perturbar por qualquer contra-
riedade insignificante ou por qualquer 
novidade da qual tomamos conhecimen-
to. Ela sabe meditar no seu coração tudo, 
e desta forma sempre consegue descobrir 
o projeto do amor de Deus”, expressou 
dom Moacir.

Antes de encerrar a homilia o arcebis-
po refletiu alguns trechos da Mensagem 
do Papa Francisco para o 53º Dia Mundi-
al da Paz, que traz o tema: “A paz como 
caminho de esperança: diálogo, reconci-
liação e conversão ecológica”. E, ao 
encerrar a homilia disse: ‘Que Maria, 
Mãe do Príncipe da paz e Mãe de todos os 
povos da terra, nos acompanhe e apoie, 
passo a passo, no caminho da reconcilia-
ção e da paz, ao longo do novo ano e 
sempre. Amém”.

Nos ritos finais, o arcebispo dom 
Moacir Silva, concedeu a bênção a todos 
os presentes e desejou um abençoado ano 
novo a todos os fiéis da Arquidiocese de 
Ribeirão Preto: “E com a bênção solene 
de Maria Mãe da Igreja, eu desejo um 
abençoado ano de 2020 para todos e cada 
um de vocês, e na pessoa de vocês todos 
os  fiéis  que constituem  a nossa 
Arquidiocese de Ribeirão Preto”.
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Projetos contemplados pelo  
Fundo Arquidiocesano de Solidariedade  

 
Associação de Proteção e Assistência ao Menor – Pontal  R$ 3.000,00 

Pastoral de Rua São Padre Pio – Santuário Nossa Senhora Aparecida - 
Ribeirão Preto  

R$ 4.000,00 

Associação Franz de Castro Holzwharth - Ribeirão Preto  R$ 4.000,00  

Associação São Francisco de Assis – Gewo Haus - Ribeirão Preto  R$ 2.000,00  

Casa Missão Assis - Batatais R$ 3.000,00  

Semana Social Arquidiocesana  R$ 4.000,00  

Centro Educacional Maria Mãe de Todos - Pontal R$ 4.000,00  

Centro Educacional Marista – Cesomar - Ribeirão Preto  R$ 3.000,00  

Comunidade Missionária Divina Misericórdia - Batatais R$ 4.500,00  

Comunidade Santa Clara de Sã o Francisco - Serra Azul  R$ 2.000,00  

Fraternidade São Francisco de Assis (Frasol) - Ribeirão Preto  R$ 4.500,00  

OSCIP Viva Bem Ribeirão Verde - Ribeirão Preto  R$ 2.000,00  

II Congresso de Políticas Públicas sobre Álcool e Drogas - Pastoral da 
Sobriedade - (Paróquia Nossa Senhora Aparecida) - Sertãozinho 

R$ 4.000,00  

Pastoral Carcerária - Arquidiocese de Ribeirão Preto  R$ 2.000,00  

Quase Paróquia Santa Rita de Cássia - Pastoral da Criança - Ribeirão 
Preto 

R$ 1.500,00  

Serviço Social Cristão - São Simão/SP  R$ 4.000,00 

Total R$ 51.500,00  
 

 Campanha da Fraternidade A2019, com o tema: “Fraternidade 
e Políticas Públicas” e o lema: “Serás 
libertado pelo direito e pela justiça” (Is 
1,27) foi grandemente animada em nossa 
Arquidiocese de Ribeirão Preto. Várias 
foram as iniciativas paroquiais que 
estenderam durante todo o ano a divulga-
ção de tal reflexão. A Equipe Permanente 
de Campanhas, juntamente com o arcebis-
po Dom Moacir Silva, receberam cerca de 
15 projetos pleiteando recursos proveni-
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Coleta

Coleta da Solidariedade 2019 
beneficia entidades e trabalhos sociais

entes dos valores da Coleta da Solidarie-
dade que fica em nossa Igreja Particular 
realizada no Domingo de Ramos. Ao todo 
a Arquidiocese aprovou e direcionou o 
valor de R$ 51.500,00 para paróquias e 
trabalhos sociais. Foi um recorde de 
projetos e de recursos destinados para 
atender tais projetos. Tudo é gratificante, 
pois, assim vamos cumprindo o verdadei-
ro objetivo da Campanha da Fraternidade, 
ou seja, refletir e produzir frutos concretos 
de vida e libertação.



Parte das mudas foi doada pela Usina 
Santa Rita por intermédio do Diácono 
Antônio Centenário (Cebolinha) e o 
restante adquirido de um viveiro de 
mudas de Santa Cruz da Esperança e 
foram plantadas pelos voluntários da 
Paróquia.

As áreas verdes foram indicadas pela 
Secretaria de Meio Ambiente do Municí-
pio e teve por objetivo compensar a 
supressão das árvores do entorno da 
Igreja Nossa Senhora de Fátima. A 
remoção das árvores foi necessária 
devido ao mal estado fitossanitário, 
representando risco eminente de queda e 
possíveis danos ao patrimônio da 
paróquia, dos riscos de queda de galhos, 
da formação de diversas raízes expostas 
nas calçadas e da necessidade da constru-
ção dos estacionamentos para veículos.

Em 7 de dezembro, 
a paróquia Santa 

Rosa de Viterbo, em 
Santa Rosa de Viterbo, 
realizou o plantio de mais 
de 80 mudas de árvores 
nativas e frutíferas. As 
árvores foram plantadas 
em frente ao Centro 
Comunitário do Bairro 
Adib Moussa, na Rua Ana 
Nogueira Basso, e na 
praça ao lado do CMEI 
F l o r e n t i n a  A n d r a d e 
Capeletti – “Dona Nenzinha”. Foram 
mudas de Ipê, Sombreiro, Saguaraji, 
Mutambo, Jabuticabeira, Goiabeira, 
dentre outras.

www.facebook.com/pascomsrv

Projeto - A Igreja Nossa Senhora de 
Fátima dispõe de um projeto de arboriza-
ção e ornamentação que inclui um 
número significante de árvores, princi-
palmente ornamentais, e também 
espécies de grande porte, que comporão 
os espaços do entorno, de forma a 
proporcionar ao ambiente um local de 
contemplação.

O projeto de arborização e ornamen-
tação faz parte do cronograma físico e 
financeiro das obras de conclusão da 
Igreja Nossa Senhora de Fátima.

Paróquia Santa Rosa de Viterbo

Os tipos de árvores a serem plantadas 
serão das espécies botânicas entre 
árvores e arbustos, bem como várias 
espécies ornamentais, que em seu 
conjunto possibilitarão um visual 
paisagístico e conforto ambiental 
bastante interessantes, contribuindo para 
a melhoria da qualidade e na ambiência 
local.
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Paróquia

Paróquia realiza plantio de árvores
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No início da celebração, o pároco da 
paróquia São Pedro Apóstolo, padre 
Leandro Carlos dos Santos Pupin, 
recordou a trajetória de vida do diácono 
José Luiz, marcada pelo testemunho e 
compromisso com o Evangelho: “José 
Luiz de Almeida nasceu em 21 de abril de 
1943, em Brodowski, filho de Nair e 
José, cresceu trabalhando na roça 
ajudando seus pais. Aos 14 anos foi para 
o seminário, mas a vida o levou a deixar o 
seminário e a trabalhar para a Igreja de 
outra forma. Casou-se com Alice Pericini 
de Almeida, em 31 de dezembro de 1970, 
com quem teve duas filhas: Fabiana e 
Damaris. Como pai foi perfeito, exem-
plar, o melhor avô para seus netos 

os 76 anos, o diácono José Luiz Ade Almeida faleceu na manhã de 
quarta-feira, 25 de dezembro de 2019, 
Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo, em 
sua residência durante o sono. O corpo 
foi velado por familiares, amigos e 
paroquianos na paróquia São Pedro 
Apóstolo, no Ipiranga, em Ribeirão 
Preto, onde ele exercia o ministério 
diaconal. No dia 26, às 8h30, o arcebispo 
Dom Moacir Silva presidiu a missa 
exequial com a presença de grande 
número de diáconos permanentes, padres 
e paroquianos. Após a missa o féretro 
seguiu em cortejo para o sepultamento no 
Cemitério Memorial Parque dos Giras-
sóis, no Recreio das Acássias, em 
Ribeirão Preto.  Diácono José Luiz 
integrou a primeira turma da Escola 
Diaconal Arquidiocesana São Lourenço, 
criada em 2007, e foi ordenado diácono 
permanente em 24 de maio de 2014.

Gabriel e Ariadne. As tentativas para o 
diaconato começaram desde jovem até 
que em Ribeirão Preto, aqui na paróquia 
São Pedro, orientado na época por padre 
Luiz Ferro, foi indicado para a Escola 
Diaconal São Lourenço, em 2007. Na 
primeira turma da escola diaconal foi 
ordenado, em 2014, por Dom Moacir 
Silva. Desde então sua vida eclesiástica 
foi especialmente intensa graças ao bom 
convívio conosco, secretaria paroquial, 
equipes, com o pároco, trabalhando com 
amor e seriedade na paróquia e em outras 
atividades, como o trabalho semanal no 
Hospital das Clínicas. Teve assim para 
nós uma vida exemplar, reta, abençoada e 
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Diaconato

Morre o diácono José Luiz



guiada por Deus. Agora volta a casa do 
Pai, ciente de que cumpriu sua missão e 
deixará muita saudade”, expressou padre 
Leandro. 

Ao iniciar a homilia, dom Moacir, fez 
referência aos valores e ao legado 
deixado por cada cristão em seu exemplo 
de vida. “Queridos irmãos, queridas 
irmãs, caríssima Alice, na sua pessoa 
saúdo toda sua família nesta hora de dor, 
mas também de muita fé e esperança. 
Estamos aqui enquanto clero da arquidi-
ocese prestando nossa solidariedade a 
você e toda sua família. Cada pessoa 
humana aqui na terra é um sonho amoro-
so de Deus, um sonho eterno de Deus, um 
projeto de Deus concebido, pensado 
desde antes da fundação do mundo. 
Enquanto estamos aqui neste mundo nós 
estamos concretizando este projeto e este 
sonho de Deus. Diácono José Luiz 
chegou a plenitude deste projeto de Deus, 
terminou a construção deste projeto, por 
isso, está de volta à casa do Pai. Então é 
justo que nós agradeçamos a Deus nesta 
liturgia pelo tempo que o diácono José 
Luiz conviveu entre nós, como cristão, 
como esposo, como pai, como leigo 
comprometido com a comunidade, com a 
fé, a esperança e o amor, como alguém 
que terminou a sua vida na ação evange-
lizadora da Igreja, como diácono da santa 
Igreja distribuindo aos fiéis os bens 
espirituais especialmente da Palavra de 
Deus e dos sacramentos que ele podia 
celebrar”, expressou o arcebispo. 

Ao meditar a Palavra de Deus, o 
arcebispo, expressou a necessidade de 
termos fé na ressurreição. “A palavra de 
Deus que nós acabamos de ouvir nos 
orienta, nos consola, é claro, nós sabe-
mos que a morte agride, porque o nosso 
anseio é por vida, Deus é vida e ele nos 
fez assim, portanto tudo aquilo que 

contradiz a vida nos agride. Mas, para 
nós que temos fé sabemos que a morte 
não tem mais a última palavra, desde que 
Jesus crucificado morreu na cruz e depois 
ressuscitou. A morte não tem mais a 
última palavra e sim a vida. Nós somos 
humanos, temos sentimentos, sentimos 
dor pela partida de alguém, derramamos 
nossas lágrimas e isso é perfeitamente 
natural, o próprio Jesus como perfeito 
homem que era, sem deixar de ser 
perfeito Deus, diante da morte também 
chorou. A nossa fé nos faz buscar algo 
maior que transcende este tudo aqui. Nós 
não somos cidadãos desta terra, por mais 
tempo que aqui nós vivamos, nossa 
pátria é o céu. Deus nos criou, permitiu 
que nós concretizássemos aqui neste 
mundo o seu projeto de amor para cada 
um de nós e terminado este projeto 
voltamos para Ele, para a pátria definiti-
va, para a comunhão plena com Deus 
Nosso Senhor”, frisou dom Moacir. 
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o dia 7 de dezembro de 2019, Naconteceu na paróquia São 
Francisco de Assis, no Castelo Branco 
Novo, em Ribeirão Preto, a missa em ação 
de graças pela formatura da turma iniciada 
em 2017 do Curso de Teologia para Leigos 
da Arquidiocese de Ribeirão Preto. 
Concluíram o curso 35 alunos. A celebra-
ção foi presidida pelo arcebispo Dom 
Moacir Silva. Em mensagem de agradeci-
mento proferida no encerramento da 
cerimônia, os formandos sinalizaram o 
valor do conhecimento teológico, da 
missão e da formação permanente:

“O Curso de Teologia para Leigos 
ensinou a importância de três palavras 
muito significativas: Aprender, Ser e 
Servir!

Aprender, buscando constantemente o 
conhecimento de Deus através das Sagra-
das Escrituras, dos bons livros e também de 
pessoas muito especiais, nossos Padres 
Professores, escolhidos por Deus para esse 
Ministério tão precioso. Foi tempo também 
de aprender, uns com os outros, a discutir 
ideias, formular novos conceitos e princi-
palmente a respeitar divergências de 
opiniões. 

O resultado desse aprendizado se 
traduz no conhecimento adquirido, que 
permitirá atuar na vida prática como 
agentes transformadores na Evangelização 
nas diversas comunidades.

Ser: mais solidários, mais humanos, 
conscientes e sensíveis com as situações da 
vida.

Servir:  Como leigos, hoje concluintes 
do Curso de Teologia, é preciso estar 

Curso de Teologia para Leigos

Gratidão aos familiares e amigos 
presentes, em especial aos professores, 
pela boa vontade e paciência com que 
acolheram nossos questionamentos, 
tentando sempre nos trazer com ternura as 
respostas. Aos Padres de nossas paróquias, 
nossa gratidão e compromisso com a 
missão. Ao Padre Luís Gustavo Benzi e 
toda Comunidade São Francisco de Assis, 
obrigada por todo zelo, com que cuidou 
dessa celebração. Na aula inaugural de 
2019, Padre Círio disse algo que ficará 
gravado: ‘vocês não terminam apenas uma 
etapa hoje, mas iniciam a partir de agora 
uma bela missão, de levar Deus aos nossos 
irmãos’. Que Deus nos conduza hoje e 
sempre! Obrigada a todos! Deus os 
abençoe!”

Desafios serão enfrentados, mas não se 
pode deixar de dar passos para construção 
de uma sociedade mais justa e solidária.

Gratidão a Dom Moacir, Arcebispo de 
nossa Arquidiocese de Ribeirão Preto, por 
permitir a existência desse curso, que traz 
luz a leigos e leigas, na busca do conheci-
mento, para que que haja cada vez mais 
cristãos engajados na missão.

Turma 2017-2019

dispostos a servir a sociedade de forma 
espiritual e social, disseminando ações e 
valores que sejam condizentes com a fé 
professada e com a Igreja, Católica, 
Apostólica, Romana.

O ser humano nasceu para aprimorar-
se! E o Curso de Teologia para Leigos 
possibilitou esse aprimoramento! Cada 
leigo deve buscar em Deus o seu caminho.
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Teologia

Arquidiocese realiza formatura do 
Curso de Teologia para Leigos
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Venha participar conosco!

O curso quer ajudar a compre-
ender e aprimorar a nossa fé a 
partir da Sagrada Escritura e da 
Tradição da Igreja; mergulhando 
no mistério de Cristo e na litur-
gia; caminhando pela História da Igreja e 
pelos dogmas... Enfim, formar autênticos 
discípulos missionários para trabalhar na 
vinha do Senhor!

o Curso de Teologia para 
Leigos da Arquidiocese 

de Ribeirão Preto é um importan-
te instrumento de capacitação e 
de formação dos leigos e leigas.

O curso conta com mais de 40 anos de 
formação dos leigos e leigas para as 
nossas comunidades, movimentos e 
serviços.

 

Centro Arquidiocesano de Pastoral
Rua Tibiriçá, 899 - Ribeirão Preto/SP

Pe. Antônio Elcio de Souza (Pi�co)

Inscrições

(16) 3610-8972

A inscrição pode ser feita por formulário 
online disponível no site da Arquidiocese 
de Ribeirão Preto:

www.arquidioceserp.org.br

centrodepastoral@arquidioceserp.org.br

Informações

E-mail:

Inscrições abertas para o 
Curso de Teologia para Leigos

Teologia

Início das aulas: 
7 de março de 2020



Desde 1974, como informou o padre 
Marcus, as “Diretrizes” assumiram a 
missão de exprimir a unidade nos 
principais rumos, linhas e orientações 
para a missão evangelizadora da Igreja 
no Brasil. Desta forma, conforme 
decisão dos bispos, “as dioceses passa-
ram a construir seus Planos pastorais 
com seus programas práticos e ações 
mais específicas”.

O subsecretário adjunto de Pastoral 
da CNBB reforça que o planejamento 
pastoral das dioceses, organismos e 
pastorais da Igreja precisa traduzir as 
Diretrizes da Igreja no Brasil para os 
planos pastorais, com seus caminhos e 
estratégias, partindo de suas realidades 
singulares e concretas. Abaixo, padre 

O Subsecretário Adjunto de 
Pastoral e assessor da 

Comissão para o Ecumenismo e 
Diálogo Inter-religioso da Confe-
rência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB), padre Marcus 
Barbosa, falou sobre o início do ano 
como um tempo oportuno para as 
dioceses, comunidades, paróquias, 
pastorais e organismos realizarem o 
seu planejamento pastoral. O grande 
marco, que funciona como um mapa 
que indica os rumos a seguir, para toda a 
Igreja no Brasil, são as Diretrizes Gerais 
da Ação Evangelizadora da Igreja no 
Brasil (DGAE), elaboradas a cada quatro 
anos pelo episcopado brasileiro, também 
conhecidas como Plano de Evangeliza-
ção.

Planejar não é burocra�zar

Para uma ação evangelizadora 
frutuosa, é preciso ir além das reflexões 
teóricas e das definições. Precisa-se 
chegar a alcançar, com a Palavra de Deus 
e as orientações dos nossos variados e 
preciosos documentos, o coração das 

Marcus sistematiza pontos importantes 
sobre o Planejamento Pastoral:

Ação com espiritualidade

Ao falar de Planejamento, algo é 
central: o acento que precisa ser dado ao 
fervor do espírito dos agentes evangeli-
zadores. “Evangelizadores com Espíri-
to!”. Um dos textos mais expressivos 
para sublinhar a estreita relação entre 
Mística e Planejamento está na Exorta-
ção Apostólica Novo Millenio Ineunte, 
de São João Paulo II. Rica é sua reflexão: 
“Antes de programar iniciativas concre-
tas, é preciso promover uma espirituali-
dade de comunhão”.
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O início do ano é tempo oportuno para
 a organização do Planejamento Pastoral
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pessoas e de suas realidades. Sem isso, 
não há evangelização! Pode haver, sim, 
burocratização: muitos papéis, agendas 
cheias, subsídios e Planos de pastoral 
bonitos que anunciam tudo o que deve 
ser feito, mas sem envolver as pessoas, 
fomentar a comunhão e participação, a 
corresponsabilidade eclesial, e firmar, 
dentro da salutar diversidade existente, 
uma pastoral orgânica de conjunto.

Considerar diferentes 
realidades e contextos

Um Plano de pastoral bem elaborado 
é um instrumento valoroso para fazer 
chegar até os núcleos mais profundos, 
fazer chegar a “alma” dos variados 
contextos eclesiais e culturais, os valores 
do Evangelho e a reflexão e a práxis da 
Igreja, gerando assim uma fecunda 
Conversão Pastoral, expressa na purifi-
cação dos corações e mudanças de estilo 
de vida e missão de nossas Comunidades 
Eclesiais.

Exigências do Planejamento

Para isso, três exigências não deveri-
am faltar ao se pensar num Planejamento 
Pastoral: 

a) Participação: O planejamento 
conta com todos. 

b) Gradualismo: vai acontecendo de 
maneira gradual e respeita-se as etapas e 
os processos; 

c) Despretensão: o planejamento 
constitui uma ajuda, não a “receita” para 
a ação pastoral”. Os planejamentos 
pastorais, inspirados nas Diretrizes, 
devem fugir da improvisação e do 
espontaneísmo e ser pensados e rezados 
como caminho para nossa atuação como 
cristãos na Igreja e na Sociedade.

Fonte: Revista Bote Fé - Edição nº 30 - 
janeiro a março de 2020:
 www.cnbb.org.br
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o  dia  17 de dezembro de 2019,  aconteceu o tradicional almoço de confra-Nternização dos seminaristas da arquidiocese com o arcebispo Dom Moacir, 
na ocasião celebrando o aniversário de ordenação episcopal. Nesse dia foram anunci-
adas oficialmente pelo reitor as paróquias onde os seminaristas irão desempenhar o 
estágio pastoral no ano de 2020.

Encontro do arcebispo 
com os seminaristas 
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 Conselho Arquidiocesano do OEncontro de Casais com Cristo 
(ECC) da Arquidiocese de Ribeirão 
Preto, celebrou a Eucaristia em agradeci-
mento aos Encontros de Casais com 
Cristo ocorridos no decorrer do ano de 
2019, e também para que os encontros do 
ano de 2020 sejam repletos de graça. A 
celebração ocorreu no dia 10 de dezem-
bro, no Santuário Nossa Senhora Apare-
cida, na Vila Seixas, em Ribeirão Preto, 
presidida pelo arcebispo Dom Moacir 
Silva. A celebração, ainda, marcou o 
encerramento da gestão 2017-2019 do 
casal coordenador Clair José Batista 
Pinheiro e Dirce Helena Abrão Batista 
Pinheiro, e acolheu a nova equipe que 
formará o Conselho Arquidiocesano do 
movimento no período 2020-2021. Na 
homilia o arcebispo recordou que o 
desejo de Deus é que estejamos sempre 
em missão, evangelizando as famílias, 
principalmente as mais necessitadas, 
refletindo assim um dos objetivos do 
Encontro de Casais com Cristo. 

Campanha - O Conselho Arquidioce-
sano do Encontro de Casais com Cristo 

Arquidiocese de Ribeirão Preto

(ECC) da Arquidiocese de Ribeirão 
Preto, representado pelo Casal Arquidio-
cesano Clair José Batista Pinheiro e 
Dirce Helena Abrão Batista Pinheiro, 
esteve na Associação Voluntária de 
Combate ao Câncer (AVCC), vinculada 
ao Hospital do Amor, de Barretos, no dia 
20 dezembro de 2019, pelo terceiro ano 
consecutivo, para fazer a entrega de 
lacres de latinhas e tampas plásticas 
colhidos pelos encontreiros e paroquia-
nos, inclusive as crianças, das paróquias 
onde o ECC está implantado.

Ao todo foram entregues aproxima-
damente 4 mil quilos de tampinhas e 1 
mil quilos lacres, demonstrando que é 
com pequenos gestos 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.

Encontro de Casais com Cristo
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Família

Missa reúne centenas de encontreiros
 do Encontro de Casais com Cristo
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os dias 07 e 08 de dezembro de N2019, os 38 candidatos da 
Escola Diaconal Arquidiocesana São 
Lourenço, estiveram reunidos na paró-
quia Santo Antônio de Pádua, em Bento 
Quirino, São Simão, para o Retiro 
Espiritual Anual. O retiro foi pregado 
pelo diretor e professor da Escola, padre 
André Luiz Massaro. O tema norteador 
das reflexões foi: “Futuros diáconos que 
olham não para as dificuldades e sim para 
as possibilidades”. As esposas dos 
candidatos também participaram do 
retiro. O encontro terminou com a 
Celebração Eucarística presidida pelo 
arcebispo Dom Moacir Silva, seguida do 
almoço festivo.

O encontro congregou 60 Diáconos e 

Formação - A Comissão Diocesana 
dos Diáconos (CDD) da Diocese de 
Uberlândia (MG), promoveu no dia 30 
de novembro de 2019, na paróquia Bom 
Jesus, um dia de Espiritualidade e 
Formação sobre a Celebração da Palavra. 
O encontro contou com a assessoria do 
padre André Luiz Massaro, da Arquidio-
cese de Ribeirão Preto. 

Candidatos ao Diaconado Permanente. 
Estiveram presentes também o Bispo 
Diocesano, dom Paulo Francisco 
Machado, o Vigário Episcopal para o 
Diaconado Permanente, padre Flávio 
Henrique Barbosa, e o Pároco da paró-
quia Bom Jesus, padre Robson Barbosa 
de Oliveira.

Foi um dia muito rico, onde diáconos 
e candidatos puderam trocar experiênci-
as e beber da fonte do conhecimento do 
assessor. O estudo foi feito a partir do 
livro “A renovação litúrgica do Concílio 
Vaticano II e a celebração da Palavra de 
Deus”, de autoria do padre André.

Arquidiocesana São Lourenço
Escola Diaconal 
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Escola

Candidatos ao diaconado 
fazem retiro anual
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Em dezembro, em preparação ao natal, 
a pastoral realizou a Novena de Natal com a 
imagem do Menino Jesus, e depois a 

 Pastoral de Rua São Padre Pio, do ASantuário Arquidiocesano Nossa 
Senhora Aparecida, na Vila Seixas, em 
Ribeirão Preto, atende os moradores em 
situação de rua, desde setembro 2016, todas 
as quartas-feiras. Os trabalhos começam a 
partir das 14h30 com a preparação das 
refeições na cozinha do Santuário, e por 
volta das 20h30, a equipe sai com aproxi-
madamente 200 marmitas com arroz, 
feijão, legumes e uma carne, para serem 
entregues a população em situação de rua. 

Padre Pedro Luís Schiavinato 

Camilo e Roseli Baggio de Carvalho

entrega das marmitas as pessoas em 
situação de rua. No dia 12 de dezembro de 
2019, como de costume, aconteceu no salão 
paroquial do santuário a Ceia de Natal com 
a presença de 76 irmãos em situação de rua. 
Juntos rezamos e ceamos, e depois entrega-
mos presentes para as crianças e um 
panetone a cada um dos presentes. Somos 
gratos por podermos fazer parte deste 
trabalho de caridade, e agradecemos a 
todos que colaboram e ajudam para este 
serviço de amor permanecer em pé. 

Pároco e Reitor
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Santuário oferece Ceia de Natal 
para as pessoas em situação de rua

Paróquias

Ceia de Natal Solidária 
na paróquia São 

Francisco de Assis

A paróquia São Francisco de Assis, 
no  Cas te lo  Branco  Novo , 

promoveu, no dia 22 de dezembro de 2019, 
a “2ª Ceia de Natal para Pessoas em Situação de Rua”. Ao menos 160 pessoas participaram 
da ação solidária e receberam carinho, atenção, e foram atendidas em diversas ações: 
banho, cortes de cabelo, manicure, brinquedos para as crianças, e a ceia preparada por com 
muito amor pelos voluntários da paróquia e entidades beneficentes.
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24 a 26/01: 1ª Etapa do Encontro de Casais com 
Cristo (ECC), paróquia Santa Rita de Cássia 
(Batatais)

04/01: Sábado: Capacitação Agentes da Campa-
nha da Fraternidade 2020: “Fraternidade e vida: 
dom e compromisso”. Local: Seminário Maria 
Imaculada / CEARP - Brodowski
05/01: Domingo: Solenidade da Epifania do 
Senhor

15 a 19/01: I Congresso Nacional e V Missão Sem 
Fronteiras da Juventude Missionária. Brasília/DF

27 a 31/01: Retiro Espiritual dos Seminaristas – 
Seminário Maria Imaculada - Brodowski/SP

29/01: Quarta – Reunião da Pastoral Carcerária. 

12/01: Domingo: Batismo do Senhor

20/01: Segunda: São Sebastião – Padroeiro da 
Arquidiocese de Ribeirão Preto (Feriado 
Municipal

19/01: Domingo: Reunião do Comitium – Legião 
de Maria

23/01: Chegada dos Seminaristas: Seminário 
Maria Imaculada – Brodowski/SP

26/01: Domingo: Reunião com os coordenadores 
paroquiais da Campanha da Mãe Peregrina de 
Schoenstatt. Local: Centro Arquidiocesano de 
Pastoral, 15h.
26/01: 3º Domingo do Tempo Comum: Domingo 
da Palavra de Deus (Papa Francisco: Carta 
Apostólica sob forma de Motu Proprio: Aperuit 
Illis – 30.09.2019)

26/12/2019 a 05/01/2020: 11ª Jesus no Litoral - 
Diocese de Caraguatatuba - Renovação Carismá-
tica Católica (RCC)

Janeiro

01/01: Quarta: Solenidade da Santa Mãe de Deus, 
Maria - 53º Dia Mundial da Paz: “A paz como 
caminho de esperança: diálogo, reconciliação e 
conversão ecológica”  

22 a 26/01: Encontro Nacional de Formação para 
Coordenadores e Ministérios da RCC (ENF). 
Local: Canção Nova (Cachoeira Paulista) e 
Santuário Nacional de Aparecida 

28/01: Terça: Reunião Ordinária do Movimento 
Serra, 20h

06/02: Quinta: Reunião da Pastoral da Comunica-
ção (Pascom) Arquidiocesana - 19h30. Local: 
Centro Arquidiocesano de Pastoral

19h30 - Local: Centro Arquidiocesano de Pastoral

01/02: Sábado: Encontro Arquidiocesano da 
Pastoral da Criança, 8h às 12h. Local: Centro 
Arquidiocesana de Pastoral.

08/02: Sábado: Reunião com agentes e coordena-
dores paroquiais para nomeação de nova equipe 
arquidiocesana - Pastoral da Sobriedade. Local: 
Centro Arquidiocesano de Pastoral

09/02: Domingo: 8h às 12h. Encontro Arquidio-
cesano dos Ministros Extraordinários da Sagrada 
Comunhão Eucarística (MESCE). Foranias: Bom 

31/01 a 02/02: Simpósio Ecumênico 2020 – 
Tema: “Violência em nome de Deus? Em tempos 
de ódio, injustiça e indiferença, educar para a paz” 
– Centro de Convivência Mãe do Bom Conselho - 
Jundiaí (SP)

Fevereiro

01/02: Sábado: Reunião da Coordenação do 
Apostolado da Oração (Rede Mundial de Oração 
do Papa). Local: Centro Arquidiocesano de 
Pastoral. Horário: 14h30.
02/02: Domingo: Festa da Apresentação do 
Senhor - 29º Dia Mundial da Vida Consagrada
03/02: Segunda: Missa - Abertura do Ano Letivo 
do Centro de Estudos da Arquidiocese de Ribeirão 
Preto (CEARP) - Brodowski/SP
04 e 05/02: Formação Espiritual para Presbíteros. 
Tema: Teologia da Missão. Assessor: Pe. Antônio 
Niemiec. Local: Casa Dom Luís – Brodowski/SP

06/02: Quinta: Conselho Presbiteral, 9h. Local: 
Residência Episcopal
08/02: Sábado: Secretariado Arquidiocesano de 
Pastoral, 9h. Local: Centro Arquidiocesano de 
Pastoral

09/02: Domingo: Encontro Vocacional. Serviço 
de Animação Vocacional / Pastoral Vocacional. 
Local: Seminário São José e Propedêutico Bom 
Pastor

08/02: Sábado: Reunião do Setor Juventude, 14h. 
Local: Centro Arquidiocesano de Pastoral
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14 a 16/02: 1ª Etapa do Encontro de Casais com 
Cristo (ECC), paróquia Nossa Senhora das Dores 
(Serrana)

16/02: Domingo: Reunião do Comitium – Legião 
de Maria

Jesus da Cana Verde e São Sebastião. Local: 
Santuário Senhor Bom Jesus da Lapa (Jardinópo-
lis)
11/02: Terça: 28º Dia Mundial do Enfermo: 
“Vinde a Mim, todos os que estais cansados e 
oprimidos, que Eu hei de aliviar-vos” (Mt 11, 28) - 
Dia de Nossa Senhora de Lourdes
11/02: Terça: Reunião Ordinária do Movimento 
Serra, 20h
12/02: Quarta: Formação Secretárias/os Recepci-
onistas Paroquiais. Casa Dom Luis - Brodowski
14/02: Sexta: Encontro com os Padres de 1 até 5 
anos de Ordenação, 9h. Local: Residência 
Episcopal

14 a 16/02: 1ª Etapa do Encontro de Casais com 
Cristo (ECC), paróquia São Bento (Cajuru)
15/02: Sábado: Conselho Arquidiocesano de 
Pastoral (CAP), 8h. Local: Salão Dom Alberto
16/02: Domingo: Encontro de Líderes da Pastoral 
da Criança. Paróquia Senhor Bom Jesus da Lapa – 
Ribeirão Preto.

16/02: Sábado: Encontro Estadual da Pastoral da 
Sobriedade. Local: TV Século XXI
17/02: Segunda: 20h. Reunião do Conselho para 
Assuntos Econômicos Arquidiocesano (CAEA)

21/02: Sexta: Reunião dos Vigários Forâneos

19/02: Quarta: Reunião RP-1 e Província 
Eclesiástica RP
19/02: Quarta - Reunião da Pastoral Carcerária. 
19h30 - Local: Centro Arquidiocesano de Pastoral

22/02: Sábado: Festa da Cátedra de São Pedro, 
Apóstolo
22/02: Sábado: Concentração do Apostolado da 
Oração (Rede Mundial de Oração do Papa) – 
Foranias: Santo Antônio, São Sebastião e Cristo 
Operário. Local: Paróquia São José (Ribeirão 
Preto), 8h.
22 a 25/02: Retiro de Carnaval nas Paróquias
26/02: Quarta-feira de Cinzas: Dia de Jejum e 
Abstinência

28/02: Sexta:  Reunião  dos Reitores dos 
Santuários

26/02: Quarta-feira de Cinzas: Coletiva de 
Imprensa (Arcebispo e Equipe de Campanhas): 
Campanha da Fraternidade 2020, 9h30. Local: 
Residência Episcopal

07/03: Sábado: Simpósio Arquidiocesano da 
Pastoral da Saúde

07/03: Sábado: Pré-Assembleia da Pastoral da 
Criança. Foranias: Bom Jesus da Cana Verde, 
Cristo Operário, São Bento e São José, 8h às 12h. 
Local: Centro Arquidiocesana de Pastoral.

14/03: Sábado: Missa 75 anos Seminário Maria 
Imaculada – Brodowski/SP

07/03: Sábado: Reunião Equipe Arquidiocesana 
da Pastoral da Sobriedade. Local: Centro 
Arquidiocesano de Pastoral

11/03: Quarta: Reunião Ordinária do EPAEC, 9h. 
Local: Centro Arquidiocesano de Pastoral

Março

07/03: Sábado: início Curso de Teologia para 
Leigos - Centro Arquidiocesano de Pastoral 

12/03: Quinta: Conselho Presbiteral, 9h. Local: 
Residência Arquiepiscopal

28, 29/02 e 01/03: Formação para coordenadores 
arqui/diocesanos da Campanha da Mãe Peregrina 
de Schoenstatt. Local: Atibaia/SP.

01/03:  1º Domingo da Quaresma 
04 e 05/03: Quarta e Quinta: Reunião Geral do 
Clero - Casa Dom Luis - Brodowski
06/03: Sexta: Encontro com os Padres de 6 até 10 
anos de Ordenação, 9h, Residência Episcopal

07/03: Sábado: Reunião da Pascom Arquidioce-
sana com Coordenadores das Equipes Paroquiais 
da Pascom (Ampliada). 9h. Local: Centro 
Arquidiocesano de Pastoral

08/03:  2º Domingo da Quaresma 

29/02: Sábado: Pré-Assembleia da Pastoral da 
Criança. Foranias: Santa Maria Goretti, Santo 
Antônio Maria Claret, Nossa Senhora Aparecida e 
Senhor Bom Jesus da Lapa, 8h às 12h. Local: 
Centro Arquidiocesana de Pastoral.

10/03: Terça: Reunião Ordinária do Movimento 
Serra, 20h

13/03:  Sexta: 7º ano da eleição – Papa Francisco 
(2013)
13 a 15/03: Assembleia Nacional da Pastoral da 
Sobriedade

14/03: Sábado: Concentração do Apostolado da 
Oração (Rede Mundial de Oração do Papa) – 
Foranias: Santa Maria Goretti, Bom Jesus da Lapa 
e Santo Antônio Maria Claret. Local: Paróquia 

08/03: Domingo: Dia Internacional da Mulher - 
Pastoral da Mulher
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19/03: Quinta: Festa de São José - Movimento 
Serra, 19h. Local: Seminário São José e Propedêu-
tico Bom Pastor

20 e 21/03:  24 Horas para o Senhor

14 e 15/03: Reunião do Núcleo Ampliado da Sub-
Região RP I e II da Pastoral da Criança. Local: 
Jaboticabal.

Santo Estevão Diácono (Ribeirão Preto), 8h.

15/03:  3º Domingo da Quaresma 
15/03: Domingo: Reunião do Comitium – Legião 
de Maria
19/03:  Quinta: Solenidade de São José

14 e 15/03: Sábado: Encontro Arquidiocesano de 

Servos (RCC)

19/03:  Quinta: 7º ano do início do pontificado do 
Papa Francisco (2013)

20 a 22/03: 175º Cursilho para Mulheres. Local: 
Casa Dom Luis – Brodowski 
21/03: Sábado: Reunião de Leigos e Vigários 
Forâneos, 9h. Local: Centro Arquidiocesano de 
Pastoral

25/03: Quarta – Reunião da Pastoral Carcerária. 
19h30 - Local: Centro Arquidiocesano de Pastoral
26 a 28/03:  “A economia de Francisco: Os 
jovens, um pacto, o futuro”. Assis (Itália). Site: 
https://francescoeconomy.org/ 

22/03:  4º Domingo da Quaresma 

27/03: Sexta: Encontro com os Padres de 11 até 15 
anos de Ordenação, 9h, Residência Episcopal
27 a 29/03: Retiro Espiritual da Pastoral Carcerá-
ria. Local: Casa de Retiros Claret – Batatais

21/03: Sábado: Encontro Arquidiocesano Mensal 
da Pastoral da Criança, 8h às 12h. Local: Centro 
Arquidiocesano de Pastoral

28 e 29/03: IX Capacitação de Catequistas 
(Coordenadores) – Casa Dom Luís – Brodows-
ki/SP

29/03:  5º Domingo da Quaresma 

28/03:  Sábado: Reunião com Assessores e 

Coordenadores de Pastorais, 9h. Centro Arquidio-

cesano de Pastoral

29/03: Domingo: Festa de Acies – Legião de 
Maria

27 a 29/03: 1ª Etapa do Encontro de Casais com 
Cristo (ECC), paróquia Nossa Senhora dos 
Canaviais (Ribeirão Preto)

30/03 a 01/04: 1º Encontro Nacional de Assesso-
res Jurídicos de Dioceses (CNBB). Local: 
Brasília/DF

19/04: Domingo: Reunião do Comitium - Legião 
de Maria
22/04 a 01/05: 58ª Assembleia Geral da CNBB – 
Aparecida - SP

19/04: Domingo: Encontro Vocacional. Serviço 
de Animação Vocacional / Pastoral Vocacional. 
Local: Seminário São José e Propedêutico Bom 
Pastor

19/04: Domingo: III Encontro de Espiritualidade 
Arquidiocesano da Pastoral da Sobriedade. Tema: 
“Fé Esperança e Caridade” e o lema: “Ainda que 
distribuísse todos os meus bens em sustento dos 
pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para 
ser queimado, se não tiver caridade, de nada 
valeria” (1 Cor 13, 3)

19/04: Domingo: Encontro Anual Arquidiocesa-
no da Campanha da Mãe Peregrina de Schoenstatt 
com a presença das Irmãs de Maria de Schoenstatt 
de Atibaia. Local: Paróquia Nossa Senhora das 
Dores (Serrana).

24/04: Sexta: Nomeação Arcebispo de RP (2013): 
Dom Moacir Silva 

19/04: 2º Domingo da Páscoa – Divina Misericór-
dia 

Abril

02/04: Quinta: Conselho Presbiteral – 9h. Local: 
Residência Episcopal

09/04: Quinta-feira Santa: Missa da Unidade - 9h 
- Catedral Metropolitana

04 e 05/04: Domingo de Ramos e da Paixão do 
Senhor - Coleta da Solidariedade - CF-2020

10/04: Sexta-feira da Paixão do Senhor (Dia de 
jejum e abstinência) – Coleta Lugares Santos
11/04: Sábado Santo (Vigília Pascal)

17/04: Sexta: Páscoa dos Padres

19/04: Domingo: Encontro Arquidiocesano dos 
Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão 
Eucarística (MESCE). Foranias: Nossa Senhora 
Aparecida e Santa Maria Goretti. Local: Paróquia 
Imaculada Conceição - Dumont/SP

01/04: Quarta: Reunião da Pastoral Presbiteral

04/04: Sábado: Reunião da Pastoral da Comuni-

cação (Pascom) Arquidiocesana - 9h. Local: 

Centro Arquidiocesano de Pastoral

12/04: Domingo da Páscoa na Ressurreição do 
Senhor

19/04: Domingo: Elevação à Arquidiocese (1958) 

04/04: Sábado: Reunião do Setor Juventude, 14h. 
Local: Centro Arquidiocesano de Pastoral
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11/05: Segunda: Reunião do Conselho para 
Assuntos Econômicos Arquidiocesano (CAEA)

25/04: Sábado: Reunião com a Equipe Arquidio-
cesana da Pastoral da Criança, 8h às 12h. Local: 
Centro Arquidiocesano de Pastoral

26/04: 3º Domingo da Páscoa 
28/04: Terça: Reunião Ordinária do Movimento 
Serra, 20h

Maio

01/05: Quarta: São José Operário -  Dia do 
Trabalhador

29/04: Quarta - Reunião da Pastoral Carcerária. 
19h30 - Local: Centro Arquidiocesano de Pastoral

03/05: 4º Domingo da Páscoa: Domingo do Bom 
Pastor: 57º Dia Mundial de Oração pelas Vocacões

29/04: Quarta: Conselhos para Assuntos 
Econômicos Paroquial – CAEP - (Todas as 
Foranias)

25 e 26/04: 3º Encontro da Pascom da Sub-Região 
RP-1 (Presença Equipes Paroquiais da Pascom). 
Fazenda Cachoeira – São João da Boa Vista 

01 a 03/05: Assembleia Estadual da Pastoral da 
Criança. Local: Botucatu

03 a 08/05: 18º Encontro Nacional de Presbíteros. 
Tema: “Comunhão e Missão”. Local: Centro de 
Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida, Apareci-
da (SP).
07/05: Quinta – Conselho Presbiteral - 9h. Local: 
Residência Episcopal

09/05: Sábado: Reunião da Pastoral da Comuni-
cação (Pascom) Arquidiocesana - 9h. Local: 
Centro Arquidiocesano de Pastoral

08/05: Sexta: Reunião Ordinária do EPAEC, 9h. 
Local: Centro Arquidiocesano de Pastoral

25/04: Sábado: Concentração do Apostolado da 
Oração (Rede Mundial de Oração do Papa) – 
Forania: Nossa Senhora Aparecida. Local: 
Paróquia Imaculada Conceição (Dumont), 8h.

09/05: Sábado: Encontro Arquidiocesano Mensal 
da Pastoral da Criança, 8h às 12h. Local: Centro 
Arquidiocesano de Pastoral
10/05: 5º Domingo da Páscoa

11 a 29/05: Equipe de Campanhas: Período de 
Inscrições de Projetos para solicitação de recursos 
do Fundo Diocesano de Solidariedade (Coleta CF-
2020) - Equipe de Campanhas
13/05: Terça: Reunião Ordinária do Movimento 
Serra, 20h

15 a 17/05: 1ª Etapa do Encontro de Casais com 
Cristo (ECC), paróquia Nossa Senhora das Graças 
(Ribeirão Preto)
16/05: Sábado: Secretariado Arquidiocesano de 
Pastoral, 9h. Local: Centro Arquidiocesano de 
Pastoral

22 a 24/05: 207º Cursilho para Homens. Local: 
Casa Dom Luis – Brodowski

16/05: Sábado: Concentração do Apostolado da 
Oração (Rede Mundial de Oração do Papa) – 
Forania: São José. Local: Paróquia Senhor Bom 
Jesus do Bonfim (Bonfim Paulista), 8h.

16 e 17/05: Assembleia Arquidiocesano Eletiva 
da Pastoral da Criança. Local: Casa Bakhita - 
Ribeirão Preto

15 a 17/05: Assembleia Arquidiocesana da 
Pastoral Carcerária. Local: Casa de Retiros Claret 
- Batatais

17/05: Domingo: Encontro Catequistas Foranias 
(Capacitação) – Comissão Animação Bíblico-
Catequética: Forania Bom Jesus da Cana Verde

23 e 24/05: Congresso Arquidiocesano de 
Intercessores – RCC

16/05: Sábado: 4º Encontro Estadual de Assesso-
res e Coordenadores Diocesanos da Pascom, 8h30 
às 16h. Local: Bragança Paulista

24/05: Domingo: Solenidade da Ascensão do 
Senhor
25/05: Terça: Reunião Ordinária do Movimento 
Serra, 20h

15 a 17/05: 1ª Etapa do Encontro de Casais com 
Cristo (ECC), paróquia São Paulo Apóstolo 
(Ribeirão Preto)

17/05: 6º Domingo da Páscoa

17/05: Domingo: Reunião do Comitium – Legião 
de Maria

26 a 28/05: Atualização Teológico-Pastoral do 
Clero. Local: Casa Dom Luis – Brodowski

23/05: Sábado: Celebração do 54º Dia Mundial 
das Comunicações Sociais (9h, Café com o 
Arcebispo. Local: Salão Dom Alberto / 12h: 
Missa. Local: Catedral São Sebastião)

27/05: Quarta – Reunião da Pastoral Carcerária. 
19h30 - Local: Centro Arquidiocesano de Pastoral
29/05: Sexta: Encontro com os Padres de 1 até 5 
anos de Ordenação, 9h. Local: Residência 
Episcopal
29 a 31/05: 1ª Etapa do Encontro de Casais com 
Cristo (ECC), paróquia São Benedito (Ribeirão 
Preto)
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09/06: Terça: Reunião Ordinária do Movimento 
Serra, 20h

18/06: Quinta: Reunião da Pastoral da Comunica-
ção (Pascom) Arquidiocesana - 19h30. Local: 

07/06: Domingo: 112 anos da criação da Diocese 
de Ribeirão Preto (1908)
07/06: Domingo: Encontro Catequistas Foranias 
(Capacitação) – Comissão Animação Bíblico-
Catequética: Forania São José

13/06: Sábado: Reunião da Equipe Arquidiocesa-
na e Paroquial – Pastoral da Sobriedade. Local: 
Centro Arquidiocesano de Pastoral

10/06: Quarta: Reunião do RP-1

14/06: Domingo: Encontro Arquidiocesano dos 
Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão 
Eucarística (MESCE) – Foranias: Santo Antônio 
Maria Claret e Santo Antônio. Local: Paróquia 
Santo Antônio Maria Claret e Santo Antônio de 
Sant’Anna Galvão - Ribeirão Preto/SP
14/06: Domingo: Reunião Ordinária do Movi-
mento Serra, 20h

11/06: Quinta: Santíssimo Corpo e Sangue de 
Cristo - Corpus Christi

07/06: Domingo: Santíssima Trindade

06/06: Sábado: Reunião do Setor Juventude, 14h. 
Local: Centro Arquidiocesano de Pastoral

01/06: Segunda: Bem-aventurada Virgem Maria, 
Mãe da Igreja

30/05: Sábado: Reunião da Coordenação do 
Apostolado da Oração (Rede Mundial de Oração 
do Papa). Local: Centro Arquidiocesano de 
Pastoral. Horário: 14h30.

02 a 04/06: 83ª Assembleia dos Bispos do 
Regional Sul 1 da CNBB

Junho

05/06: Sexta: Reunião da Pastoral Presbiteral

05 a 07/06: Romaria Nacional ao Santuário de 
Aparecida - Legião de Maria

29 a 31/05: 12º Retiro Espiritual da Pastoral da 
Sobriedade – Regional Sul 1 da CNBB. Local: 
Santos/SP

31/05: Domingo: Solenidade de Pentecostes

05/06: Sexta: Ultreya Arquidiocesana. 20h. 
Local: Casa do Cursilho

06 e 07/06: Encontro Vocacional (Convivência). 
Serviço de Animação Vocacional / Pastoral 
Vocacional. Local: Seminário São José e 
Propedêutico Bom Pastor

28/06: Domingo: Solenidade de São Pedro e São 
Paulo Apóstolos - Coleta Óbolo de São Pedro

23/06: Terça: 7º ano da Posse de Dom Moacir 
Silva como Arcebispo Metropolitano de Ribeirão 
Preto (2013)

Centro Arquidiocesano de Pastoral

19/06: Sexta:164º Aniversário de Ribeirão Preto
20/06: Sábado: Imaculado Coração de Maria

21/06: Domingo: Concentração Arquidiocesana 
do Apostolado da Oração (Rede Mundial de 
Oração do Papa), Santuário Nossa Senhora 
Aparecida, Ribeirão Preto, 14h30.

20/06: Sábado: Reunião Mensal da Equipe 
Arquidiocesana com a equipe e coordenadores 
paroquiais da Pastoral da Criança, 8h às 12h. 
Local: Centro Arquidiocesano de Pastoral

21/06: Domingo: Reunião do Comitium / 61 anos 
Senatus de Aparecida - Legião de Maria

23/06: Terça: I Seminário sobre Políticas Públicas 
sobre Drogas: “Os malefícios sobre álcool e outras 
drogas na infância e juventude” - Pastoral da 
Sobriedade

19/06: Sexta: Jornada de Oração pela Santificação 
dos Sacerdotes (Presbíteros) – Sagrado Coração 
de Jesus – Local: Forania São Bento

21/06: Domingo: Dia do Seminarista - Movimen-
to Serra

23/06: Terça: Reunião Ordinária do Movimento 
Serra, 20h
24/06: Quarta – Reunião da Pastoral Carcerária. 
19h30 - Local: Centro Arquidiocesano de Pastoral

26 a 28/06: 41º Cursilho para Jovens - Maculino - 
Casa Dom Luis - Brodowski
26 a 28/06: 1ª Etapa do Encontro de Casais com 
Cristo (ECC), paróquia Cristo Ressuscitado 
(Ribeirão Preto)
27/06: Sábado: Capacitação de OFCI da Pastoral 
da Criança. Local: Centro Arquidiocesano de 
Pastoral

25/06: Quinta: Conselho Presbiteral, 9h. Local: 
Residência Episcopal

28/06: Domingo: VI Encontro de Coroinhas, 
Acólitos e Meninas do Altar (Foranias da Cidade 
de Ribeirão Preto)
28/06 a 04/07: Jornada Arquidiocesana da 
Juventude nas Foranias - Setor Juventude
29/06: Segunda: Reunião do Conselho para 
Assuntos Econômicos Arquidiocesano (CAEA)

Julho
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24 a 27/07: 1ª Etapa do Encontro de Casais com 
Cristo (ECC), paróquia Sagrado Coração de Jesus 
(Serrana)

19/07: Domingo: Romaria Arquidiocesana da 
Campanha da Mãe Peregrina de Schoenstatt. 
Local: Santuário de Atibaia, Atibaia/SP

18 e 19/07: Capacitação Missionária (Foranias do 
Interior) - Casa Dom Luis

19/07: Domingo: Reunião do Comitium – Legião 
de Maria

24 a 27/07: 1ª Etapa do Encontro de Casais com 
Cristo (ECC), paróquia São Sebastião (Batatais)

03 a 05/07: Seminário Nacional de Mobilização 
da 6ª Semana Social Brasileira (CNBB), em 
Brasília/DF
04/07: Jornada Arquidiocesana da Juventude - 
Setor Juventude

01/07: Quarta: Reunião Formadores Província 
Eclesiástica de Ribeirão Preto

04 e 05/07: Encontro Vocacional (Convivência). 
Serviço de Animação Vocacional / Pastoral 
Vocacional. Local: Seminário São José e 
Propedêutico Bom Pastor
05/07: Domingo: Encontro Catequistas Foranias 
(Capacitação) - Comissão Animação Bíblico-
Catequética: Forania São Bento

06 a 10/07: Retiro Presbiteral - Seminário Santo 
Antônio - São Pedro (SP)

12 a 17/07: Semana de Louvor - Renovação 
Carismática Católica 

05/07: Domingo: VI Encontro de Coroinhas, 
Acólitos e Meninas do Altar (Foranias do Interior)

14/07: Terça: Missa São Camilo de Léllis - 
Pastoral da Saúde
15/07: Quarta: Reunião Ordinária do EPAEC, 9h. 
Local: Centro Arquidiocesano de Pastoral

17 a 19/07: VI Encontro Nacional da Pastoral da 
Comunicação. Local: Aparecida/SP
17 a 19/07: 1ª Etapa do Encontro de Casais com 
Cristo (ECC), Santuário Santa Rita de Cássia 
(Santa Rita do Passa Quatro)

12/07: Assembleia da Sub-Região - Pastoral 
Carcerária. Local: Capela Nossa Senhora 
Aparecida - Sertãozinho

16/07: Quinta: Aniversário Natalício de Dom 
Moacir Silva

10 a 12/07: 1ª Etapa do Encontro de Casais com 
Cristo (ECC), paróquia Santa Rosa de Viterbo 
(Santa Rosa de Viterbo)

08/08: Sábado: Encontro Capacitadores Alimen-
tação Saudável da Pastoral da Criança, 8h às 12h. 
Local: Centro Arquidiocesano de Pastoral

15/08: Sábado: Reunião da Pascom Arquidioce-
sana com Coordenadores Equipes Paroquiais da 
Pascom (Ampliada). 9h. Local: Centro Arquidio-
cesano de Pastoral

29/07: Quarta - Reunião da Pastoral Carcerária. 
19h30 - Local: Centro Arquidiocesano de Pastoral

03/08: Segunda: Divulgação dos Projetos 
contemplados: Fundo Diocesano de Solidariedade 
(Coleta da Solidariedade – CF-2020) 

25/07: Sábado: Encontro de Capacitadores do 
Guia do Líder e Encontro Arquidiocesano com a 
Equipe da Pastoral da Criança, 8h às 12h. Local: 
Centro Arquidiocesano de Pastoral

25/07: Sábado: Concentração do Apostolado da 
Oração (Rede Mundial de Oração do Papa) - 
Forania: São Bento. Local: Paróquia Nossa 
Senhora das Dores (Serrana). Horário: 8h.

07/08: Sexta: Encontro com os Padres de 1 até 5 
anos de Ordenação, 9h. Local: Residência 
Episcopal

11/08: Terça: Reunião Ordinária do Movimento 
Serra, 20h

09 a 15/08: Semana Nacional da Família

15/08: Sábado: Capacitação de Brinquedista da 
Pastoral da Criança, 8h às 12h. Local: Centro 
Arquidiocesano de Pastoral

25 e 26/07: Capacitação Missionária (Foranias da 
Cidade de Ribeirão Preto) - Casa Dom Luis

10 a 14/08: Seminário Nacional de Liturgia 
(CNBB): “O Missal Romano: entre a norma da fé 
e a prática celebrativa” – Aparecida/SP 

01/08: Sábado: Reunião do Setor Juventude, 14h. 
Local: Centro Arquidiocesano de Pastoral

Agosto

04/08: Terça: Dia do Padre (Confraternização) - 
Forania Santa Maria Goretti
05/08: Quarta: Conselho Presbiteral, 9h. Local: 
Residência Episcopal
06/08: Quinta: Transfiguração do Senhor

07/08: Sexta: Abertura Arquidiocesana da 
Semana Nacional da Família
08/08: Sábado: Secretariado Arquidiocesano de 
Pastoral, 9h. Local: Centro Arquidiocesano de 
Pastoral

10/08: Segunda: São Lourenço, Diácono
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21 a 23/08: 40º Cursilho para Jovens - Feminino -
Casa Dom Luis - Brodowski
21 a 23/08: 1ª Etapa do Encontro de Casais com 
Cristo (ECC), paróquia Santo Antônio de Pádua 
(Bento Quirino - São Simão)

16/08: Domingo: Reunião do Comitium - Legião 
de Maria

21/08: Sexta: Encontro com os Padres Eméritos

29/08: Sábado: Concentração do Apostolado da 
Oração (Rede Mundial de Oração do Papa) – 
Forania: Bom Jesus da Cana Verde. Local: 
Paróquia Nossa Senhora Aparecida (Jardinópo-
lis). Horário: 8h.

16/08: Domingo: Solenidade da Assunção de 
Nossa Senhora
16/08: Domingo: XI Concentração Arquidiocesa-
na de Catequistas, 8h - Serrana 

17/08: Segunda: Reunião do Conselho para 
Assuntos Econômicos Arquidiocesano (CAEA)

21 e 22/08: Convenção Nacional do Movimento 
Serra, Recife/PE

22/08: Sábado: Conselho Arquidiocesano de 
Pastoral (CAP) – 8h. Local: Salão Dom Alberto

23/08: Domingo: VII Feira Vocacional 

26/08: Quarta – Reunião da Pastoral Carcerária. 
19h30 - Local: Centro Arquidiocesano de Pastoral

25/08: Terça: Reunião Ordinária do Movimento 
Serra, 20h

26/08: Quarta: Reunião da Pastoral Presbiteral
28/08: Sexta: Reunião dos Vigários Forâneos

22/08: Sábado: Reunião da Equipe Arquidiocesa-
na e Paroquial - Pastoral da Sobriedade. Local: 
Centro Arquidiocesano de Pastoral

29/08: Sábado: Capacitação de Capacitadores do 
Guia do Líder da Pastoral da Criança, 8h às 12h. 
Local: Centro Arquidiocesano de Pastoral
30/08: Domingo - Encontro Arquidiocesano dos 
Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão 
Eucarística (MESCE) – Foranias: Cristo Operário 
e Bom Jesus da Lapa. Local: Paróquia São Mateus 
Apóstolo - Ribeirão Preto/SP 

Setembro

04 a 06/09: XVI Congresso Nacional da Pastoral 
Familiar. Tema: “Amor Familiar: vocação e 
caminho de santidade”. Local: Florianópolis/SC

04/09: Sexta: Reunião do RP-1

05/09: Quinta: Conselho Presbiteral, 9h. Local: 
Residência Arquiepiscopal

26/09: Sábado: IV Romaria Arquidiocesana ao 
Santuário Nacional de Aparecida. Missa às 10h30, 
em Aparecida/SP

25 a 27/09: 176º Cursilho para Mulheres. Local: 
Casa Dom Luis - Brodowski 

26 e 27/09: Formação Missionária Arquidiocesa-

20/09: Domingo: Reunião do Comitium - Legião 
de Maria
20/09: Domingo: Encontro Catequistas Foranias 
(Capacitação) – Comissão Animação Bíblico-
Catequética: Foranias: São Sebastião, Santa 
Maria Goretti e Santo Antônio Maria Claret
22/09: Terça: Reunião Ordinária do Movimento 
Serra, 20h

17 a 23/09: Visita Ad Limina – Vaticano (Roma)
19/09: Sábado: Encontro Arquidiocesano Mensal 
da Pastoral da Criança, 8h às 12h. Local: Centro 
Arquidiocesano de Pastoral

07/09: Segunda: Independência - 26º Grito dos 
Excluídos/as
07/09: Domingo: Missa pelos 99 anos da Legião 
de Maria no mundo
08/09: Terça: Reunião Ordinária do Movimento 
Serra, 20h
09 e 19/09: Reunião Geral do Clero - Casa Dom 
Luis - Brodowski

12/09: Sábado: Capacitação de Brinquedista da 
Pastoral da Criança, 8h às 12h. Local: Centro 
Arquidiocesano de Pastoral

12/09: Sábado: Concentração do Apostolado da 
Oração (Rede Mundial de Oração do Papa) -
Forania: Bom Jesus da Cana Verde. Local: 
Santuário Bom Jesus da Cana Verde (Batatais). 
Horário: 8h.

13/09: Domingo: Assembleia Eletiva da RCC

11/09: Sexta: Encontro com os Padres de 6 a 10 
anos de Ordenação, 9h.

12/09: Sábado: Reunião da Pastoral da Comuni-
cação (Pascom) Arquidiocesana - 9h. Local: 
Centro Arquidiocesano de Pastoral

11/09: Sexta: Ultreya Arquidiocesana. 20h. 
Local: Casa do Cursilho.

12/09: Sábado: Reunião do Setor Juventude, 14h. 
Local: Centro Arquidiocesano de Pastoral

13/09: Domingo: Presença Arquidiocesana na 
Celebração Aniversário do Santuário da Mãe 
Peregrina de Schoenstatt. Local: Araraquara/SP.

13/09: Domingo: Celebração dos 70 anos da 
Campanha da Mãe Peregrina de Schoenstatt. 
Local: Atibaia/SP
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16 a 18/10: Curso para novos Agentes da Pastoral 
da Sobriedade 

14/10: Quarta: Reunião da Pastoral Presbiteral

17/10: Sábado: Encontro Arquidiocesano Mensal 
da Pastoral da Criança e Encontro de Brinquedis-
tas, 8h às 12h. Local: Centro Arquidiocesano de 
Pastoral

04/10: Domingo: Encontro Vocacional. Serviço 
de Animação Vocacional / Pastoral Vocacional. 
Local: Seminário São José e Propedêutico Bom 
Pastor

01 a 07/10: Semana Nacional da Vida (CADV / 
Pastoral Familiar)

Outubro

na (RCC)

07/10: Quarta: Reunião Ordinária do EPAEC, 9h. 
Local: Centro Arquidiocesano de Pastoral

01/10: Quinta: Conselho Presbiteral, 9h. Local: 
Residência Arquiepiscopal

30/09: Quarta: Celebração e Confraternização do 
Dia   dos Secretários (as) Recepcionistas 
Paroquiais

03/10: Sábado: Reunião do Setor Juventude, 14h. 
Local: Centro Arquidiocesano de Pastoral

09/10: Sexta: Encontro com os Padres de 1 até 5 
anos de Ordenação, 9h. Local: Residência 
Episcopal
12/10: Segunda: Solenidade de Nossa Senhora 
Aparecida (Padroeira do Brasil)
13/10: Terça: Reunião Ordinária do Movimento 
Serra, 20h

04/10: Domingo: Encontro Catequistas Foranias 
(Capacitação) – Comissão Animação Bíblico-
Catequética: Forania Nossa Senhora Aparecida

08/10: Quinta: Missa do Dia do Nascituro 
(Semana Nacional da Vida)

27/09: Domingo: 106º Dia Mundial do Migrante e 
do Refugiado

30/09: Quarta – Reunião da Pastoral Carcerária. 
19h30. Local: Centro Arquidiocesano de Pastoral

16 a 18/10: 42ª Assembleia das Igrejas Particula-
res do Regional Sul 1 da CNBB (Itaici)

16 a 18/10: 1ª Etapa do Encontro de Casais com 
Cristo (ECC), paróquia Nossa Senhora da Piedade 
(Altinópolis)
17 e 18/10: Encontro Arquidiocesano de Cura e 
Libertação – RCC 

17/10: Sábado: Reunião da Pastoral da Comuni-

07/11: Domingo: Romaria do Movimento 
Apostólico de Schoenstatt ao Santuário Nacional 
de Aparecida. Local: Aparecida/SP

07/11: Sábado: Seminário Arquidiocesano da 
Pastoral da Saúde

07 e 08/11: Encontro Ministério de Comunicação 
(RCC)

18/10: Domingo: Dia Mundial das Missões - 
Coleta das Missões
18/10: Domingo: Aniversário de fundação do 
Movimento Apostólico de Schoenstatt. Local: 
Paróquias.

19/10: Segunda: Reunião do Conselho para 
Assuntos Econômicos Arquidiocesano (CAEA)

27/10: Terça: Reunião Ordinária do Movimento 
Serra, 20h
28/10: Quarta – Reunião da Pastoral Carcerária. 
19h30 - Local: Centro Arquidiocesano de Pastoral

31/10: Sábado: Reunião da Coordenação do 
Apostolado da Oração (Rede Mundial de Oração 
do Papa). Local: Centro Arquidiocesano de 
Pastoral. Horário: 14h30.

Novembro

02/11: Segunda: Finados (Comemoração de 
Todos os Fiéis Defuntos)

cação (Pascom) Arquidiocesana - 9h. Local: 
Centro Arquidiocesano de Pastoral

18/10: Domingo: Reunião do Comitium - Legião 
de Maria

20/10: Terça: 16º Ano da Nomeação Episcopal de 
Dom Moacir Silva (2004)

06/11: Sexta: Encontro com os padres de 16 até 20 
anos de Ordenação, 9h. Local: Residência 
Arquiepiscopal
06 a 08/11: 24º Encontro Estadual da Pastoral da 
Comunicação. Local: Bragança Paulista

24/10: Sábado: Reunião Encontro de Leigos e 
Vigários Forâneos, 9h. Local: Centro Arquidioce-
sano de Pastoral

01/11: Domingo: Solenidade de Todos os Santos

05/11: Quinta: Conselho Presbiteral, 9h. Local: 
Residência Episcopal

31/10: Sábado: Encontro do Núcleo da Pastoral 
da Criança

07/11: Sábado: Secretariado Arquidiocesano de 
Pastoral, 9h. Local: Centro Arquidiocesano de 
Pastoral
07/11: Sábado: Reunião do Setor Juventude, 14h. 
Local: Centro Arquidiocesano de Pastoral
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30/11: Segunda: 20h. Reunião do Conselho para 
Assuntos Econômicos Arquidiocesano (CAEA)

06/12: Domingo: Segundo Domingo do Advento

29/11: Domingo: Primeiro Domingo do Advento
29/11: Domingo: Avaliação e Planejamento – 
Pastoral da Sobriedade 

(Coordenadores e Vices) do Apostolado da Oração 
(Rede Mundial de Oração do Papa). Local: Centro 
Arquidiocesano de Pastoral. Horário: 14h30.

Dezembro

02/12: Quarta: Reunião do RP-1

12/11: Sábado: Encontro Arquidiocesano Mensal 
da Pastoral da Criança, 8h às 12h. Local: Centro 
Arquidiocesano de Pastoral

12 e 13/12: Terceiro Domingo do Advento – 
Coleta para a Evangelização

11/12: Sexta: 16º Ano da Ordenação Episcopal de 
Dom Moacir Silva (2004)

17/12: Quinta: Aniversário Natalício do Papa 
Francisco

06/12: Domingo: 4º Seminário Arquidiocesano 
da Pastoral Familiar
06/12: Domingo: 34º Aniversário Ordenação 
Sacerdotal de Dom Moacir Silva (1986)

12/12: Sábado: Pastoral da Comunicação 
(Pascom) Arquidiocesana – Confraternização

08/12: Terça: Imaculada Conceição de Nossa 
Senhora

20/12: Quarto Domingo do Advento
20/12: Domingo: Reunião do Comitium e 
Confraternização – Legião de Maria
25/12: Quarta: Natal de Nosso Senhor Jesus 
Cristo
27/12: Domingo: Sagrada Família – Jesus, Maria 
e José
28/12: Segunda: Natal dos Padres

16/12: Quarta: Reunião Ordinária do EPAEC, 9h. 
Local: Centro Arquidiocesano de Pastoral

09/12: Quarta: Reunião da Pastoral Presbiteral

09/12: Segunda: Reunião da Pastoral Presbiteral14 e 15/11: Romaria Nacional Santuário de 
Aparecida - Movimento Serra

13 a 15/11: 208º Cursilho para Homens. Local: 
Casa Dom Luis – Brodowski

28 e 29/11: Aprofundamento de Dons (RCC)

24/11: Quinta: 8h às 15h. Reunião Geral do Clero 
– Casa Dom Luis – Brodowski

21/11: Sábado: Encontro do Núcleo da Pastoral da 
Criança

20/11: Sexta: Missa. Pastoral Afro-Brasileira 
(Dia da Consciência Negra)

15/11: Domingo: Reunião do Comitium – Legião 
de Maria

25/11: Quarta – Reunião da Pastoral Carcerária. 
19h30 - Local: Centro Arquidiocesano de Pastoral

21/11: Sábado: Conselho Arquidiocesano de 
Pastoral (CAP), 8h. Local: Salão Dom Alberto

28/11: Sábado: Reunião da Pastoral da Comuni-
cação (Pascom) Arquidiocesana - 9h. Local: 
Centro Arquidiocesano de Pastoral

18/11: Quarta: Província Eclesiástica RP

22/11: Domingo: Dia Nacional da Juventude: 
Paróquia Santo Antônio Maria Claret e Santo 
Antônio de Sant’Anna Galvão

28/11: Sábado: Capacitação Coordenadores 
Comunitários da Pastoral da Criança, 8h às 12h. 
Local: Centro Arquidiocesano de Pastoral

12 a 15/11: 18º Congresso Eucarístico Nacional – 
Recife/PE

15/11: 33º Domingo do Tempo Comum - IV Dia 
Mundial dos Pobres

14/11: Sábado: Encontro Arquidiocesano Mensal 
da Pastoral da Criança, 8h às 12h. Local: Centro 
Arquidiocesano de Pastoral

28/11: Sábado: Reunião da Coordenação 

22/11: Domingo: Solenidade de Cristo Rei do 
Universo

08/11: Domingo: Encontro Arquidiocesano dos 
Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão 
Eucarística (MESCE) – Foranias: São Bento e São 
José. Local: Nossa Senhora das Dores –Serra-
na/SP
08/11: Domingo: Encontro Catequistas Foranias 
(Capacitação) – Comissão Animação Bíblico-
Catequética: Foranias: Cristo Operário, Bom 
Jesus da Lapa e Santo Antônio
10/11: Terça: Reunião Ordinária do Movimento 
Serra, 20h
11/11: Quarta: Formação Secretárias/os Recepci-
onistas Paroquiais.
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 Escola Bíblica da Arquidiocese Ade Ribeirão Preto retoma as 
atividades formativas do Curso Estudos 
Bíblicos com a abertura de duas novas 
turmas para este ano de 2020. A turma 
iniciante do primeiro ano abordará os 
módulos 01 a 04, e terá um total de 80 
vagas (inscrições), e a turma do segundo 
ano dará sequência aos estudos dos 
módulos 05 a 08. O Curso Estudos 
Bíblicos é composto de 12 módulos e tem 
duração de três anos. O limite de faltas 
para cada módulo é de 20% sendo feito o 
controle de frequência. As aulas aconte-
cem todas as quartas-feiras (março-junho 
/ agosto-novembro), das 19h30 às 21h45, 
no Centro Arquidiocesano de Pastoral, na 

Rua Tibiriçá, 899, Centro, em Ribeirão 
Preto. O valor mensal é de R$ 40,00 e o 
pagamento pode ser feito no primeiro dia 
de aula, na abertura do curso no dia 04 de 
março, quando ocorrerá a Aula Inaugural.

Para fazer a inscrição acesse o link do 
formulário online no site da Arquidioce-
se. O Curso terá início com a Aula Inaugu-
ral no dia 04 de março, às 19h30, no 
Centro Arquidiocesano de Pastoral.

Informações no Centro Arquidiocesa-
no de Pastoral: (16) 3610-8972.

Organização: Meus Pés no Mundo 
Bíblico

Bíblia

Escola Bíblica da Arquidiocese de Ribeirão 
Preto abre novas turmas em 2020

Arquidiocese sediou reunião 
da Sub-Região RP-1

a manhã de quarta-feira, 11 de dezembro de 2019, em Ribeirão Preto, ocorreu Na reunião da sub-região RP-1 formada pelas dioceses de Franca, São João da 
Boa Vista, Jaboticabal e arquidiocese de Ribeirão Preto, com a presença dos bispos e 
arcebispo, representantes dos presbíteros e coordenadores de pastoral. No início da 
reunião o momento de espiritualidade refletiu a Carta apostólica “Admirabile 
signum” sobre o significado e o valor do presépio, do Papa Francisco, publicada em 01 
de dezembro. Na pauta de trabalho atividades pastorais e administrativas, e o almoço 
de confraternização.
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Paróquia Santo Antônio Maria Claret e 
Santo Antônio de Sant´Anna Galvão - 
Ribeirão Preto - Protocolo 256/2019

Pe. Márcio Luiz de Souza 
Paróquia Santa Teresinha do Menino 
Jesus - Ribeirão Preto - Protocolo 
347/2019

Vigário Paroquial

Frei Teodolino Braz Pereira, OFM

Paróquia São Pedro Apóstolo - Ribeirão 
Preto - Protocolo 351/2019 

Diác. Rafael Carlos dos Santos Ribeiro

Diác. Márcio Fabiano Alves
Paróquia Nossa Senhora das Graças - 
Ribeirão Preto - Protocolo 352/2019

Diác. José Luiz de Almeida

Terceira Turma da Escola Diaconal São 
Lourenço - Ordenação: 08.08.2019

Protocolo 354/2019

Ordenação Diaconal

Protocolo 212/2019

Ordenação Presbiteral

Pe. Luís Felipe Rodrigues da Silva 

Protocolo 357/2019

Diácono
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BOLETIM INFORMATIVO DA 
ARQUIDIOCESE DE RIBEIRÃO PRETO

Publicação mensal: 

Cúria Metropolitana de Ribeirão Preto
Rua Tibiriçá, 879 - Centro - 14010-090

Ribeirão Preto – SP Tel. (16) 3610-8477 
Editor: Márcio Smiguel Pimenta - MTB 68209/SP 

Email: contato@arquidioceserp.org.br

Visite o Site: 
www.arquidioceserp.org.br 

Você é muito importante pra nós, por isso 
queremos conhecer você que é agente da 
Pascom em todas as instâncias. Você que atua 
na comunidade, na paróquia, na região, na 
diocese ou no seu regional, não deixe de se 
cadastrar! #eusoupascom

Acesse: pascombrasil.org.br/eu-sou-pascom

Cadastro Nacional da Pascom






