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DOM PEDRO LUIZ STRINGHINI
COMPLETOU 18 ANOS COMO
BISPO
No dia 10 de março, domingo, o bispo diocesano,
Dom Pedro Luiz Stringhini, completou 18 anos de Ordenação Episcopal. Para marcar esta data foi preparada pela
Diocese de Mogi das Cruzes uma missa de Ação de Graças, realizada às 19h30, na Catedral Diocesana Sant’Ana.
Dom Pedro Luiz Stringhini foi ordenado bispo pelo
então arcebispo metropolitano de São Paulo, cardeal
Cláudio Hummes, em 10 de março de 2001, e tem como
lema episcopal “Em resposta a Tua Palavra” (Lc 5,5).
Natural de Laranjal Paulista, no Estado de São Paulo, nasceu no dia 17 de agosto de 1953, foi ordenado
sacerdote pela imposição das mãos de Dom Paulo Evaristo Arns, em 09 de agosto de 1980. Entre 2001 a 2009,
Dom Pedro Luiz Stringhini foi bispo auxiliar da Arquidiocese de São Paulo. Em 30 de dezembro de 2009, foi
nomeado pelo então Papa Bento VXI, como bispo da
Diocese de Franca, onde permaneceu até novembro
de 2012, quando tomou posse na Diocese de Mogi das
Cruzes (em 19 de setembro, nomeado bispo da Diocese de Mogi das Cruzes e no dia 24 de novembro,
aconteceu a posse como o quinto bispo da Diocese).
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APRENDAMOS DE JESUS A JAMAIS
DIALOGAR COM O DIABO, EXORTOU O PAPA

N Vaticano, 10 Mar. 19 / 10:33 am (ACI).- Neste domingo, 10, o Papa Francisco alertou os cristãos durante a
oração do Angelus, no Vaticano, os perigos do diálogo com
a tentação: “Com o diabo não se dialoga.”
Durante o sua catequese dominical, o Santo Padre meditou no Evangelho de hoje, em que “narra a experiência de
tentações de Jesus no deserto. Depois de jejuar por quarenta
dias, Jesus é tentado três vezes pelo diabo”.
No entanto, “Jesus, ao responder ao tentador, não entra
em diálogo, mas responde aos três desafios com a palavra
de Deus. Isso nos ensina que com o diabo não há diálogo,
você não pode dialogar, só pode responder com a palavra
de Deus “.
O Papa explicou que “as três tentações indicam três
maneiras que o mundo sempre propõe grandes triunfos
promissores: o acúmulo dos bens, a glória humana, a instrumentalização de Deus. São três caminhos que nos perderão “.
A primeira tentação, “o caminho da ganância pelas posses. Consiste na lógica insidiosa do diabo. Ela tira

proveito da necessidade natural e legítima de
nutrir-se, de viver, de realizar coisas, ser feliz,
para empurrar-nos então a acreditar que tudo
é possível sem Deus, ou até mesmo contra
Ele”.
“Mas Jesus se opõe ao dizer: ‘Está escrito:
não só de pão viverá o homem´. Recordando a
longa jornada do povo eleito através do deserto, Jesus diz que quer se entregar plenamente
consciente da providência de Deus, que sempre se preocupa com seus filhos “.
A segunda tentação é “o caminho da glória humana. O diabo diz: ‘Se você se prostrar
em adoração a mim, tudo isso será seu’. Você
pode perder toda a dignidade pessoal se se
permitir ser corrompido pelo ídolo do dinheiro, do sucesso e do poder. “ “É por isso que Jesus responde: ‘Só diante do Senhor Deus você
se prostrará, somente a ele você adorará.’
Finalmente, o Papa explica a terceira tentação: instrumentalizar Deus para obter vantagens. “O diabo citando
a Escritura, convida-o a buscar a Deus um milagre impressionante, Jesus responde novamente com a firme decisão
de permanecer humilde, continua confiante em Deus, ‘Está
escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus’” .
“Estes são os caminhos que foram colocados diante de
nós com a ficção de sermos capazes de obter sucesso e felicidade. Mas, na realidade, eles são completamente estranhos
ao modo de agir de Deus; na verdade, eles nos separam de
Deus, porque eles são obra de Satanás “, afirmou o Pontífice.
Finalmente, o Papa Francisco terminou ressaltou que
“Jesus, ao confrontar essas provações em primeira pessoa,
supera três vezes a tentação aderindo plenamente ao plano
do Pai. E assim, nos mostra o caminho para superar a tentação: a vida interior, a fé em Deus, a certeza de seu amor, a
certeza de que Deus nos ama, que ele é o Pai “.

T R A G É D I A D E S U Z A N O : PA PA E N V I A M E N S A G E M D E
“ S O L I DA R I E DA D E E C O N F O RT O E S P I R I T UA L”
Em um telegrama enviado
a Dom Pedro Luiz Stringhini,
bispo de Mogi das Cruzes, diocese a que pertence Suzano, na o
Estado de São Paulo,
OPapa Francisco, -a propósito do ataque acontecido
na Escola Estadual Raul Brasil,
em Suzano-, “assegura solidariedade e conforto espiritual às
famílias que perderam seus entes queridos, e ao mesmo tempo
que eleva orações pela recuperação dos feridos”,
Tragédia de Suzano-Papa
envia Mensagem de solidariedade e conforto espiritual.
O anúncio e leitura do telegrama de Francisco foi feito no
final de uma celebração Eucarística promovida pela Diocese de
Suzano para sufragar e recordar
as vítimas da tragédia.

No telegrama, assinado pelo secretário de Estado
do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, o Papa manifesta-se
“profundamente entristecido” pela notícia do ataque desta
quarta-feira, 13/03, realizado contra alunos, professores e
funcionários da Escola Estadual Raul Brasil, na cidade de
Suzano, região metropolitana de São Paulo, que teve como
resultado 10 mortos, incluindo os dois atiradores que se suicidaram.
“Como penhor de conforto”, o Papa Francisco concedeu “a bênção apostólica” às pessoas atingidas por “este luto
e quantos participam na Missa de exéquias”.
CONSTERNAÇÃO E LUTO OFICIAL
O bispo de Mogi das Cruzes, Dom Pedro Luiz Stringhini, numa reação logo após o ataque, mostrou-se “consternado” com a tragédia que afetou o território diocesano,
deixando uma palavra de “proximidade e conforto” aos familiares dos alunos do colégio, e principalmente, aos que
“choram a perda dos seus entes queridos”.
O governo de São Paulo decretou Luto Oficial de três
dias em todo o Estado.

A Caminho
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PAPA

PAPA EXPLICA COMO É O VERDADEIRO “ANÚNCIO”

DIOCESE DE MOGI DAS CRUZES
Cúria diocesana
Rua Ipiranga, 1469 – Vila Santista – Mogi das Cruzes SP
– CEP.: 08730-000
Caixa Postal: 400 - CEP: 08710-971
PABX: (11) 4724-9734
curiadiocesanamogi@uol.com.br; diocesedemogiadm@
uol.com.br
“A cúria diocesana consta dos organismos e pessoas que
ajudam o Bispo no governo de toda a diocese, principalmente na direção da ação pastoral, no cuidado da administração da diocese e no exercício do poder judiciário”
(cân. 469).
PE. VIGÁRIO GERAL (VICARIUS GENERALIS):
ANTONIO ROBSON GONÇALVES, MSJ
“Em cada diocese deve ser constituído pelo Bispo
diocesano o Vigário Geral que, com poder ordinário,
de acordo com os cânones 477 § 1 e 2, 478 § 1 e 2, 479
§ 1, 2, 3, 480, 481 § 1 e 2, o ajude no governo de toda a
diocese.”Cân 475 § 1.
ECÔNOMO DIOCESANO (OECONOMUS DIOECESANUS): PE LUIS ALBERTO HIDALGO
“É o administrador dos bens da diocese, sob a autoridade do Bispo. Deve ser perito nas coisas econômicas e de
comprovada honradez”.
CHANCELER (CANCELLARIUS CURIAE DIOCESANAE): PE. JOÃO BATISTA RAMOS MOTTA
“Tem por função, salvo determinação diversa do direito
particular, cuidar que os atos da cúria sejam redigidos e
despachados, bem como sejam guardados no arquivo da
cúria. Pode-se dar ao chanceler um auxiliar com o nome
de vice-chanceler. Ambos são, por direito, notários e
secretários da cúria” (cân. 482).
COMISSÃO DIOCESANA DOS BENS CULTURAIS
DA IGREJA
Presidente: Dom Pedro Luiz Stringhini
Coordenador: Pe. Antonio Carlos Fernandes
Membros:
Diac. Nivaldo França de Medeiros
Sra. Cícera Thadeu dos Santos
Sra. Maria Iracema dos Santos
FACULDADE DE FILOSOFIA E TEOLOGIA PAULO
VI
Av. Francisco Rodrigues Filho, 248 – Mogilar
08773-380 – Mogi das Cruzes
São Paulo – Brasil
Cx. Postal 400 / 08710-971
CENTRO DIOCESANO DE PASTORAL
e-mail: curiadiocesanamogi@uol.com.br
Coordenador Diocesano de Pastoral: Pe. Ademir Andrade de Sá
JORNAL A CAMINHO
Expediente
Diretor Geral: Dom Pedro Luiz Stringhini
Bispo diocesano
Jornalista Responsável: Pe. Carmine Mosca
(MTB: 71365/SP)
Diretor: Pe. Fábio Aloísio Almeida

Contatos pelo tel: 4747-4672 ou pelo
email: pe.fabio@bol.com.br
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Na homilia que pronunciou no dia 30/11, Festa de
Santo André, Apóstolo, na Capela da Casa Santa Marta,
o Pontífice fez a todos os cristãos o convite para deixar
de lado “aquela atitude, o pecado, o vício” que cada um
de nós tem “dentro” de si, para ser “mais coerente” e
anunciar Jesus de modo que as pessoas creiam com o
nosso testemunho.
Tendo em mente as palavras da carta de São Paulo
que a liturgia traz na Primeira Leitura, quando o Apóstolo como a fé nasce da escuta e a escuta diz respeito à
Palavra de Cristo, o Papa recordou como é “importante
o anúncio do Evangelho”. Recordou como é fundamental o anúncio de que “Cristo nos salvou, de que Cristo
morreu e ressuscitou por nós”.
Francisco afirmou ainda que o anúncio de Jesus
Cristo não é levar “uma simples notícia”, mas “a única
grande Boa Notícia”.
Depois disso o Pontífice procurou explicar, de
modo rápido e simples, o que significa o anúncio.
O que é o Anúncio?
Não é um trabalho de publicidade, não é fazer propaganda para uma pessoa muito boa, que fez o bem,
curou tantas pessoas e nos ensinou coisas belas.
O anúncio não é propaganda nem marketing: vai
muito além disso, é mais que isso: É antes de tudo ser
enviado.
É ser enviado “à missão”, fazendo entrar “em jogo
a própria vida”.
Para o Papa, o apóstolo, o enviado que “leva o
anúncio de Jesus Cristo, o faz com a condição de que
coloque em jogo a própria vida, o próprio tempo, os
próprios interesses, a própria carne”. Anunciar é dar testemunho, arriscar a vida... Anunciar Jesus Cristo com o
testemunho. Testemunhar significa colocar em jogo a
própria vida. Faço aquilo que digo.

EPISCOPADO
PAPA NOMEIA NOVO BISPO
PARA O MARANHÃO

O
Papa
Francisco nomeou
Bispo
da Diocese de
Viana, no Maranhão, o Padre
Evaldo Carvalho dos Santos. A decisão
foi
divulgada
pela
Nunciatura Apostólica no Brasil, na manhã de quarta-feira,
20 de fevereiro, através de uma publicação no jornal
L’Osservatore Romano.
O sacerdote será o sexto Bispo a assumir a Diocese de Viana, que está vacante desde dezembro de 2017,
quando Dom Sebastião Lima Duarte, foi transferido
para a Diocese de Caxias, no Maranhão.

Anúncio e testemunho - Deus Pai envia o Filho
A palavra, “para ser anúncio”, deve ser testemunho. Por isso, Francisco fala de “escândalo” a propósito dos cristãos que dizem sê-lo e depois vivem
“como pagãos, como descrentes”, como se não tivessem “fé”.
Dai vem a afirmação do Papa feita através de um
convite à “coerência entre a palavra e a própria vida:
isso se chama testemunho”.
Explica Francisco que o apóstolo, o anunciador,
“aquele que leva a Palavra de Deus, é uma testemunha”, que coloca em jogo a própria vida “até o fim”,
e é “também um mártir”.
De outro lado, afirma ainda o Papa, foi Deus Pai
que para “fazer-se conhecer” enviou “seu Filho em carne, arriscando a própria vida”.
Um fato que “escandalizava assim tanto e continua
a escandalizar”, porque Deus se fez “um de nós”, numa
viagem “com passagem somente de ida”. O diabo tentou convencê-lo a tomar outra estrada, e Ele não quis,
fez a vontade do Pai até o fim.
O Verdadeiro Anúncio de Cristo
O anúncio de Cristo deve deve caminhar pela mesma estrada: o testemunho. Porque Cristo foi a testemunha do Pai feito carne.
E nós devemos fazer-nos carne, isto é, fazer-nos
testemunhas: fazer aquilo que dizemos. E isso é o anúncio de Cristo.
Os mártires são aqueles que [demonstram] que o
anúncio foi verdadeiro. Homens e mulheres que deram
a vida - os apóstolos deram a vida - com o sangue; mas
também tantos homens e mulheres escondidos na nossa
sociedade e nas nossas famílias, que dão testemunho de
Jesus Cristo todos os dias, em silêncio, com a própria
vida, com a coerência de praticar aquilo que dizem.
O BATISMO E A “MISSÃO” DE ANUNCIAR
CRISTO
O Papa recordou que todos nós, com o Batismo, assumimos “a missão” de anunciar Cristo”, vivendo como
Jesus “nos ensinou a viver”, “em harmonia com aquilo
que pregamos”. Assim, o anúncio será “frutuoso”.
Se, ao invés disso, vivermos “sem coerência”, “dizendo uma coisa e fazendo outra contrária”, o resultado
será o escândalo.
E o escândalo dos cristãos, concluiu, faz muito mal
“ao povo de Deus”.

NOMEADO NOVO BISPO PARA A
DIOCESE DE UNIÃO DA
VITÓRIA (PR)

A
Nunciatura
Apostólica anunciou
na manhã de quarta-feira, 9 de janeiro, que
o Papa Francisco nomeou um bispo para
a vacante Diocese de
União da Vitória, no Paraná. O escolhido foi o Padre
Walter Jorge Pinto, atualmente pároco da Paróquia São
José Operário, na cidade mineira de Barbacena.
Que sua ação missionária, amadurecida nas férteis terras da arquidiocese de Mariana (MG), continue
a enriquecer a Igreja no centro sul paranaense”, declara
Dom Leonardo Ulrich Steiner, Bispo Auxiliar de Brasília e Secretário-geral da CNBB, em saudação enviada ao
novo bispo.

A Caminho
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BISPO DIOCESANO

FRATERNIDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS

A Campanha da Fraternidade 2019 tem como
tema: Fraternidade e Políticas Públicas e o lema: “Serás
libertado pelo direito e pela justiça” (Is 1,27). O texto-base define políticas públicas como “um conjunto de
ações a serem implementadas pelos gestores públicos,
com vistas a promover o bem comum, na perspectiva
dos mais pobres da sociedade” (n. 13).
O texto recorda a Constituição federal de 1988 na
busca da universalidade no acesso e na introdução de
novas medidas de inclusão, com vistas à elevação da
qualidade de vida e redução das desigualdades historicamente instaladas no País.
O primeiro responsável pela implementação de
políticas públicas é o Governo, nos níveis municipal,
estadual e federal. Contudo, é necessária a participação
dos demais segmentos da sociedade, dentre eles a Igreja
Católica (n. 27).
A partir da Revolução de 1930, com o Estado Moderno, acontece a “transição da antiga e prolongada
sociedade agrária para a recente sociedade urbana e industrial” (n. 33). A partir daí até os dias de hoje, a complexidade do mundo contemporâneo, a globalização, o
aprofundamento das injustiças sociais, as consequências

negativas de uma sociedade regida
pelas leis do mercado financeiro,
que perpetuam as desigualdades,
são fatores que fazem com que
as Políticas Públicas Sociais sejam
as mais reivindicadas, quais sejam:
saúde, educação, habitação, previdência social, entre outras (n. 45).
Considerando a situação de
extrema pobreza em que vive uma
grande parcela da população, há
que se considerar a necessidade de
políticas básicas de assistência social, a começar pela superação da fome e da miséria. E,
a partir do que é básico, seguem as políticas públicas
específicas ou setoriais: meio ambiente, cultura, questão
agrária, direitos humanos, mulheres, negros, jovens (n.
47).
Mais eficientes que as Políticas de Governo, específicas para cada período do governante, são as Políticas
de Estado, amparadas pela Constituição (n. 48). Para se
decidir e encaminhar essas Políticas de Estado, é necessária a participação da sociedade por meio de audiências
públicas, fóruns e reuniões, conselhos gestores ou de
direitos, debates (n. 66), conferências (n. 98). As organizações e instituições da sociedade civil (terceiro setor) e
também os movimentos sociais complementam a ação
do Estado e neutralizam os excessos do mercado financeiro (n. 91). Entre esses agentes estão as instituições filantrópicas, fundações sociais, entidades religiosas, movimentos de luta pela terra e reforma agrária (n. 100), os
conselhos de juventude (n. 102).
“Serás libertado pelo direito e pela justiça”! (Is
1,27). O profeta Isaías, na Bíblia, anuncia que Deus guia
seu povo segundo os preceitos do Direito e da Justiça.

Deus mesmo reivindica em favor dos pobres, para que
vivam com dignidade. E uma nação gozará de justiça se
for regida pelo direito, isto é, por um arcabouço de leis
justas e abrangentes que normatizem a vida social segundo os princípios da harmonia, equidade e paz social.
Isaías afirma também que “a paz é fruto da justiça” (Is
32,17).
A Campanha da Fraternidade, com os temas sociais
que apresenta cada ano, contribui para que a Quaresma, tempo de oração e de conversão, seja robustecida
por ações concretas e eficazes de caridade. O exemplo
é Jesus que “se interessa por cada situação humana” (n.
132); e que, “repetidamente, encontrou-se com os mais
frágeis e os mais vulneráveis” (n. 134).
Os cristãos, a exemplo de Jesus, continuam praticando a caridade (o amor ao próximo), socorrendo os
mais pobres e suas famílias, oferecendo mantimentos,
cestas básicas, remédio, abrigo, etc. Também realizam
iniciativas de promoção humana e ações educativas por
meio das entidades sociais e profissionalizantes, creches,
centros comunitários etc. De modo mais aprofundado, à
luz da Doutrina Social da Igreja, tendo em vista a transformação da sociedade, a Igreja investe na conscientização, através das escolas de cidadania, da pastoral de fé e
política, das pastorais sociais (da criança, do menor, carcerária, ecológica, saúde, operária, etc) e da participação
dos cristãos nos movimentos sociais.
O ser humano traz no coração a semente da fraternidade e da solidariedade, superando o egoísmo, o
consumismo, a indiferença, a violência. Onde prevalece
a solidariedade, mantém-se viva a esperança.
Dom Pedro Luiz Stringhini
Mogi das Cruzes, 6 de março de 2019

ESPECIAL

N O TA D E S O L I DA R I E DA D E DA C N B B À D I O C E S E D E M O G I DA S C RU Z E S

Brasília-DF, 19 de março de 2019
Prezado Irmão, Dom Pedro Luiz Stringhini,
No 7º dia do trágico fato ocorrido na escola estadual Raul Brasil, em Suzano, na região metropolitana de
São Paulo que resultou na morte de cinco alunos, duas
funcionárias, um comerciante e dos próprios autores do
atentado, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), depois de refletir e rezar, envia um abraço
fraterno de solidariedade ao senhor, às famílias das vítimas, à comunidade escolar atingida por essa violência e
a todas as comunidades da Diocese de Mogi das Cruzes.
A Escola, no dizer do Papa Francisco, é o lugar
da prática esperança e da não violência: “Com efeito,
a educação é fazer nascer, é fazer crescer, coloca-se na
dinâmica do dar a vida. E a vida que nasce é a fonte mais
borbulhante de esperança: uma vida orientada para a

busca da beleza, da bondade, da verdade e da comunhão
com os outros em vista de um crescimento comum. Estou convicto de que os jovens de hoje têm sobretudo
necessidade desta vida que constrói futuro” (Plenária da
Congregação Católica, fev, 2017).
A violência praticada em qualquer parte e com qualquer filho ou filha de Deus é um pecado que clama aos
céus, mas quando se dá no ambiente escolar, colhendo
vidas de adolescentes inocentes, aterrorizando crianças
e tornando protagonistas outros jovens marcados pelo
desejo de matar forma-se um quadro que deve levar-nos
a uma profunda reflexão sobre a cultura da morte que
tanto se expande em nossos tempos. Uma cultura que
se manifesta nos discursos de ódio, sobretudo nas redes
sociais, no recurso fácil às armas e na banalização da
vida humana.

Diante dessa cultura, nos adverte
Papa Francisco: “Quem se deixa contagiar por esta atmosfera, entra facilmente
na voragem de um terrível círculo vicioso: perdendo o sentido de Deus, tende-se
a perder também o sentido do homem,
da sua dignidade e da sua vida; por sua
vez, a sistemática violação da lei moral,
especialmente na grave matéria do respeito da vida humana e da sua dignidade, produz uma espécie de ofuscamento
progressivo da capacidade de enxergar a
presença vivificante e salvífica de Deus”.
A CNBB esteve e está unida ao senhor, às vítimas e a seus familiares, intercedendo em oração para que encontrem
consolo e paz em suas almas, à comunidade da escola Raul Brasil e a todos os irmãos e irmãs da
diocese de Mogi das Cruzes.
Em Cristo,
Cardeal Sergio da Rocha
Arcebispo de Brasília
Presidente da CNBB
Dom Murilo Krieger
Arcebispo de Salvador
Vice-presidente da CNBB
Dom Leonardo Ulrich Steiner
Bispo auxiliar de Brasília

Secretário-geral da CNBB

A Caminho
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ACONTECIMENTOS DE NOSSA DIOCESE
SÍNTESE DE ALGUNS EVENTOS
INPORTANTES DE NOSSA DIOCESE
RECICLAGEM DO CLERO
O Padre não é uma liderança nata, não nasceu dando ordens nem organizando pastorais ou resolvendo problemas.
Ele vem construindo a sua liderança, lutando por uma causa
maior do que ele mesmo. Necessita de fé, de oração e de formação. Para isso, há dias de retiro, de espiritualidade, de reciclagem e de formação. Tudo isso acontece ao longo do ano.
No mês de fevereiro houve a reciclagem do Clero nos dias
19, 20 e 21 e foram tratados alguns temas que dizem respeito
às Políticas Públicas, à Pastoral do Dízimo e ao Exorcismo.
Este último tema não nos assustou, mas nos colocou diante
da realidade do mal que assola a nossa sociedade e levanta a
questão da existência do diabo que vem deturpando o cenário maravilhoso da vida, da criação e dos corações. No entanto, juntamente à existência do mal e do diabo, precisamos
reconhecer a vitória esmagadora de Cristo sobre o diabo.
Ao mesmo tempo, o Senhor Jesus nos dá a graça de sermos
fortes na luta contra o espírito do mal.
O SEMINÁRIO MAIOR DA NOSSA DIOCESE REALIZA O RETIRO ANUAL.
Está certa a afirmação que diz;” qualquer lugar é o lugar de
Deus”.
No entanto há um lugar chamado de deserto que melhor
propicia o encontro com Cristo.
Não se trata de viver isolados ou confinados no isolamento, mas de adquirir no silêncio do deserto ou do retiro uma
piedade mais introspectiva para que a oração não chegue a
ser qualquer coisa a ser feita, mas se torne um verdadeiro
encontro com Cristo.
O retiro deve ser capaz de dar uma sacudida interior para
reconhecer a presença de Cristo em nós e no próximo. Foi
o que aconteceu com os 31 seminaristas de Filosofia e de
Teologia do nosso Seminário Maior. Eles fizeram o retiro
nos dias de Carnaval e ao serem motivados pelas belas colocações de Pe. Beniamino, conseguiram se despir do caráter
rotineiro e rotulante da oração para se revestir do espírito da
luz divina emanada por Cristo em seus corações.
AS OFICINAS DE ORAÇÃO
As Oficinas de Oração, realizadas em muitas paróquias do
Brasil, foram também introduzidas na Diocese de Mogi das
Cruzes com a aprovação do Bispo diocesano Dom Pedro
Luiz.
O método aplicado nas Oficinas de Oração prepara melhor
o espírito para rezar com reverência, afim de que aconteça umverdadeiro encontro com Deus, com a capacidade de
ouvir o Senhor na oração e no silêncio. Rezar por rezar não
muda a pessoa para valer ou a muda muito pouco, e será fatigoso para ela realizar uma ação pastoral eficaz e missionária.
Em algumas paróquias da nossa Diocese já estão acontecendo cursos promovidos pelos coordenadores das Oficinas de
Oração e Vida (cito Amilcar e Marines fone 11-993306739).
O casal responsável de Santo André, membros da nossa diocese e de outras dioceses realizaram um retiro nos dias de
Carnaval na Capela Santo Ângelo, no Distrito de Jundiapeba.
Dom Pedro Luiz, Frei Michael e Pe. Carmine acompanharam o retiro celebrando a Santa Missa. Ao retiro, ao silencio,
à oração pessoal e à celebração eucarística devemos uma parcela importante da nossa paz, no meio de tantas vicissitudes
da nossa existência.
OS REBANHÕES CONVOCAM CENTENAS DE
FIÉIS
Sem a menor dúvida, os Rebanhões realizados nas Regiões
da Diocese de Mogi das Cruzes no período de Carnaval,
respondem às expectativas dos membros da Renovação Carismática Católica e ao espírito evangelizador e missionário
do Plano Diocesano no que diz respeito à missão no meio
familiar.
Os resultados estão na conversão de muitas pessoas, jovens
e adultos, sobretudo na cura da alma, às vezes dilacerada por
tensões e frustrações pessoais, familiares e profissionais. A
experiência do Carnaval com Cristo valeu, pois permitiu o
repouso, o descanso e o refúgio não em qualquer lugar e

nem de qualquer jeito insensato, mas olhando para Cristo e
nele esticando até o infinito a nossa esperança de salvação.
O OLHAR DA DIOCESE DE MOGI DAS CRUZES,
DO BRASIL E DO MUNDO SOBRE A TRAGEDIA
NA ESCOLA RAUL BRASIL.
Houve gestos de solidariedade atribuídos a uma legião de
gente, da Diocese de Mogi das Cruzes, do Estado, do Brasil
e do Mundo.
Há muitas criaturas na face da terra cujo ser interior é profundamente determinado pela compaixão e pela solidariedade. De todos os cantos chegaram, logo após a tragédia
acontecida na Escola Raul Brasil, mensagens e gestos de
solidariedade.
Dom Pedro Luiz, bispo diocesano emitiu uma nota de pesar pelas famílias aflitas pela dor e necessitadas de consolo.
Depois, num clima carregado de saudade e de emoções, celebrou a Missa pelos alunos assassinados, cujos corpos estavam recolhidos na Arena Suzano. Delegou Pe. Luís Ricardo,
coordenador da Região para participar ao Culto Ecumênico,
realizado na quadra da Escola. E para manter viva a solidariedade de toda a Diocese, Dom Pedro Luiz presidiu a Missa
de 7º Dia celebrada na Matriz de São Sebastião e concelebrada pelo pároco Pe. Cláudio Taciano e por outros padres.
SUZANA A FOTÓGRAFA SOFREU UM TRAUMA,
MAS NÃO MORREU. MARILENA SOFREU O
ATENTATO E MORREU.
Duas mulheres que há muitos anos vinham se destacando
merecidamente na Diocese, pela amizade e engajamento na
Comunidade do Jd. Imperador e na Matriz de São Sebastião
de Suzano.
Estavam na Escola Raul Brasil na hora da tragédia. Mulheres
fortes, convencidas pela profissão que exerciam e idealistas
no futuro dos alunos. O caçador de alunos ao entrar na Escola matou os primeiros que encontrou e assustou todos os
alunos e professores, entre eles a Suzana professora de matemática, que estavam nas salas e no pátio para receber a merenda. Além dos tiros que mataram a nossa querida Marilena,
esposa do Lauro, e outras seis pessoas, houve outras barbaridades praticadas também pelo outro caçador, que causaram
graves ferimentos a 17 alunos. A Igreja deve muito a estas
duas leigas. Marilena era e continua a ser uma espécie de
eco do passado histórico da Comunidade do Divino Espirito
Santo. Suzana, peregrina entre casa, escola e Igreja, dando
conta da educação de seu filho Matheus e da educação dos
alunos. Muito bom te ver viva Suzana. A Marilena, toda a
nossa gratidão. Sua memória não se perderá no tempo.
O RETORNO DE PE. ALEX DE SOUZA FEIJO
APÓS TERMINAR A MISSÃO NA DIOCESE DE
BREJO.
A experiência adquirida pelo Pe. Alex ao longo de dois anos
na Diocese de Brejo (Maranhão) foi um sucesso redondo pelo testemunho que ele deu na reunião dos Padres da
Região de Brás Cubas. No seu retorno em nossa diocese,
recebeu um demorado abraço do nosso bispo dom Pedro
Luiz, sinal do calor de uma paternidade sempre viva. Reconhecendo o preparo cultural de Pe. Marcos dos Santos e a
insistência dele para continuar os estudos, dom Pedro Luiz
concretizou o seu pedido substituindo-o e dando posse ao
Pe. Alex como pároco da paróquia de São Judas no Conjunto Santo Ângelo. Pe. Alex está com uma boa visão da Igreja
missionária, porque carrega no seu coração um modelo de
Igreja samaritana do qual a humanidade toda precisa..
A CAMPANHA DA FRATERNIDADE VOLTADA
PARA AS POLÍTICAS PUBLICAS
Toda a Diocese de Mogi das Cruzes está focada no tema da
Campanha da Fraternidade.
Vemos que se trata de um assunto bastante importante para
a população que deveria se esforçar para olhar mais intensamente os problemas sociais que afetam a cidade e se sentir
indignada quando nada acontece em benefício das políticas
públicas. Ou seja, o povo deve ter um olhar de esperança
de que algo venha acontecer. Olhar que, de alguma forma,
merece uma resposta da Administração Pública e dos Vereadores.
Essa resposta o nosso Bispo dom Pedro Luiz vem solicitan-

ANIVERSARIANTES DO
MÊS DE ABRIL
Aniversariantes de Nascimento:
01.04 – Pe. Paulo Antônio Alves, NDS
01.04 – Diác. Elton da Silva Santana
07.04 – Pe. Leandro Machado Silvestre
07.04 – Pe. Wally Soares Silva
09.04 – Pe. Thiago Cosmo da Silva
09.04 – Pe. Rafael Vizcaíno Pérez, LC
11.04 – Pe. Cleriston de Souza Silva
12.04 – Diác. Carlos Roberto da Costa
12.04 – Pe. Daniel Ribeiro da Silva
13.04 – Diác. José Roberto de Queluz
27.04 – Pe. Dioclécio Ribeiro da Silva
28.04 – Diác. Ijair Araújo de Morais
28.04 – Diác. Paulo Aparecido Rosa

Aniversariantes de Ordenação:
07.04 – Diác. Nivaldo França de Medeiros
12.04 – Pe. Alfredo Morlini
23.04 – Pe. Aguinaldo Barbosa da Silva, SVD

HORÁRIOS DE ATENDIMENTO
NA CÚRIA DIOCESANA
Pe. Antonio Robson Gonçalves, MSJ, vigário
geral e judicial
Terça-feira: das 14h às 15h30
Pe. João Batista Ramos Motta, chanceler e
moderador da Cúria Diocesana
Quarta e sexta-feira: das 10h30 às 11h30
Pe. Luis Alberto Hidalgo, ecônomo diocesano
Quarta-feira: das 8h30 às 10h
Pe. Reginaldo Martins da Silva, coordenador
diocesano de pastoral
Sexta-feira: das 9h30 às 12h
Pe. André Luiz de Sousa, coordenador diocesano de comunicação
Terça-feira (15 em 15 dias): das 9h às 12h e das
13h às 17h
Cúria Diocesana de Mogi das Cruzes
Rua Ipiranga, 1469 – Vila Santista – Mogi
dasCruzes (SP)
Tel: (11) 4724-9734
Segunda a sexta-feira: das 8h às 12h e das
13h às 17h
do, ao desenhar o mapa da realidade social no discurso que
ele vem fazendo nas Câmaras Municipais da Região do Alto
Tietê.
A resposta naturalmente não vem porque em muitos municípios falta a vontade política de atender com ações concretas
os compromissos assumidos nas campanhas eleitorais.
Dito de outro jeito, só teremos políticas públicas voltadas
para melhorar a saúde, a segurança e a educação, se houver
transparência na administração das finanças públicas.
Pe Carmine Mosca (pecarmine@yahoo.com.br)

