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ALGUNS EVENTOS DE NOSSA DIOCESE
TRÊS NOVOS DIÁCONOS PERMANENTES
A diocese de Mogi das Cruzes vem colhendo os
frutos de uma boa semeadura.
Três novos Diáconos transitórios foram ordenados
no fim de dezembro e três novos Diáconos permanentes no início de Janeiro. Claro que coube a Dom Pedro
Luiz conferir o Diaconato aos seminaristas e aos casais,
não obstante tinha passado por uma cirurgia no seu
ombro. Os três Diáconos permanentes, Edson da Silva
Medeiros, Geraldo de Paula Carraça e Gragan Ferreira
de Araújo foram ordenados na Catedral de Sant´Ana no
dia 5 de janeiro. A vida de cada um deles desenha uma
trajetória inalcançável pela lógica humana, ao escolher
de servir a Igreja e a Diocese de Mogi das Cruzes.
O CÓRREGO GREGÓRIO DE MOGI DAS
CRUZES POLUI O RIO TIETÊ
Uma equipe de pessoas de várias paróquias da Região de Brás Cubas e também ligadas à Pastoral da Ecologia, constituíram a Associação “Viva Gregório”, criada para salvar o córrego Gregório localizado na Região
de Brás Cubas.
Após várias reuniões acontecidas ao longo do ano,
a Associação esteve, no dia 15 de dezembro, no Parque Leon Feffer, exuberante de vida e de verde. É neste
parque que o córrego Gregório termina o seu percurso
levando para o Rio Tietê suas águas com material de
esgoto e de detritos, poluindo ainda mais o Rio Tietê.
O cenário é nojento. A sujeira chega de forma desmedida, sem que haja alguma ação para diminuir a totalidade
brutal e devastadora do material mortífero para a vida
do córrego e do Rio Tietê, considerado o mais poluído
do mundo. De certa maneira, o povo e a Administração Municipal de Mogi das Cruzes são responsáveis.
O RIO GUAIÓ CHEGA NO RIO TIETÊ
COM AS ÁGUAS POLUÍDAS
Outro crime ambiental acontece na região do
bairro Camberí em Ferraz de Vasconcelos. A região
sofre há muitos anos com invasões nas áreas de preservação ambiental e com a falta de infraestrutura do
município, o qual não consegue acolher as ocupações
irregulares, trazendo escassez de saneamento básico.
Este fato, potencializa a degradação de nascentes e
parte do bioma Mata Atlântica que pertence à cidade.
Será necessário monitorar as áreas para intimidar
o despejo irregular de lixo no Rio Guaió que acolhe no
seu percurso as aguas de várias nascentes.
A Pastoral da Ecologia agradece a dedicação da
sra. Cida Sena coordenadora da Escola da Cidadania
em nossa Diocese, por estar com sua filha Larissa,
estudante e sensível aos problemas ambientais e com
outros ambientalistas estritamente ligados a solucionar
o problema que afeta a Região.
JOVENS DA DIOCESE DE MOGI DAS
CRUZES PARTICIPAM DA JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE NO PANAMÁ

A cada 03 anos, nova alegria irrompe na vida da
Igreja que convida os jovens a participarem às Jornadas Mundiais da Juventude. 50 jovens da nossa Diocese,
alguns acompanhados pelo Movimento Catecumenal,
outros pelo Pe. Carmine, estão felizes por curtir no Panamá, do dia 16 ao 28 de janeiro de 2019, uma grande e
maravilhosa experiência de fé.
A frase que a Virgem Maria dirigiu ao Anjo Gabriel
“Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a
tua palavra” (Lc 1,38) foi pendurada no céu do Panamá,
para ressoar por todo o país e no mundo inteiro e ser
ouvida por uma multidão de jovens. Papa Francisco a
cada Encontro Mundial da Juventude continua animando com a sua presença quatro dias. À sua chegada, os
jovens acolhem o Santo Padre e acompanham a reflexão
a eles dirigida.
O segundo dia, o Papa participa com os Jovens à
Via Sacra. À noite do terceiro dia celebra com os jovens
a grande Vigília do Encontro. No quarto dia, que coincide sempre com o domingo, o Santo Padres encerra o
Encontro com a grande celebração litúrgica A Jornada
Mundial da Juventude fixa fundo no coração dos jovens
uma experiência inesquecível.

CONCLUSÕES DO SÍNODO DA JUVENTUDE E A JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE
ANIMAM OS JOVENS DAS PARÓQUIAS
Celebrando estes dois eventos a Igreja vê diante
dela uma multidão de jovens que olham com esperança um futuro novo. Os jovens querem ouvir a voz de
Papa Francisco, uma voz que não se cala e não deixa
o sonho dos jovens morrer. Cada paróquia deve levar

em consideração as novidades surgidas no decorrer das
discussões do Sínodo da Juventude e voltar o olhar aos
jovens que, hoje, estão no centro do cenário eclesial, seja
pelo Sínodo realizado em Roma no início de outubro de
2018, seja pela JMJ realizada no Panamá.
A JMJ é um evento que arrebenta os jovens e deixa
alguma coisa indestrutível no sentimento e no coração
deles.
Nas Regiões e nas paróquias, os grupos de todas
as expressões juvenis podem aprofundar as conclusões
pastorais definidas no Sínodo da Juventude e viver a experiência da JMJ utilizando as catequeses dirigidas aos
Jovens pelo Papa Francisco no Panamá.
O SETOR JUVENTUDE DA REGIÃO DE
BRÁS CUBAS CELEBRA A VIGÍLIA MARIANA
JOVEM COM O TEMA “FAÇA-SE EM MIM SEGUNDO A TUA PALAVRA”
A Vigília não é como aquela das Jornadas Mundiais
da Juventude onde está presente o Santo Padre. A Vigília
dos jovens das 14 paróquias da Região de Brás Cubas,
programada nos dias 26 e 27 de janeiro, teve inscritos
150 jovens e foi realizada na Paróquia Imaculado Coração de Maria, em Mogi das Cruzes, no bairro de Jd.
Universo. Caminhada e atividades religiosas de tarde até
a noite, com um pequeno descanso durante a madrugada e logo em seguida as preces da manhã, caracterizam
a Vigília que deixa os jovens mais livres por fora e por
dentro, para caminhar com mais leveza como verdadeiros e incansáveis peregrinos e construtores do Reino.
Pe. Carmine Mosca ( pecarmine@yahoo.com.br)

A Caminho
CURIA DIOCESANA DE
MOGI DAS CRUZES
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.

PAPA

É SÁBIO PENSAR NO FIM, NO ENCONTRO DE
MISERICÓRDIA COM DEUS, ENSINA O PAPA

Na Missa rezada na Capela da Casa Santa Marta, o
Papa Francisco levantou algumas questões aos presentes, durante sua homilia:
“Como será o meu fim? Como eu gostaria que o
Senhor me encontrasse quando me chamar?”
E afirmou ainda:
É sábio pensar no fim”, “nos ajuda a seguir em
frente”, a fazer um exame de consciência sobre que coisas eu deveria corrigir e quais “levar em frente porque
são boas”.
É bom pensar no fim...
A homilia do Papa foi dedicada ao fim do mundo
e da própria vida, porque, diz Francisco, “nesta última
semana do ano litúrgico, a Igreja nos faz refletir sobre
isso, e “é uma graça”, comenta, “porque não gostamos
de pensar no fim”, “adiamos esta reflexão sempre para
amanhã”.

Leitura do Apocalipse: pensar nessas verdades
As reflexões do Pontífice surgiram a propósito das
leituras litúrgicas do dia.
A primeira leitura, tirada do livro do Apocalipse,
São João fala do fim do mundo “com a figura da colheita”, com Cristo e um Anjo armado com uma foice.
Quando chegar nossa hora deveremos “mostrar a
qualidade do nosso trigo, a qualidade da nossa vida”,
disse o Papa paa logo acrescentar: “Talvez alguém entre
vocês diga: ‘Padre, não seja tão sombrio, que estas coisas
não nos agradam ...’, mas é a verdade”:
“É a colheita, onde cada um de nós se encontrará

com o Senhor. Será um encontro e cada um de nós dirá
ao Senhor: “Esta é a minha vida. Este é meu trigo. Esta
é minha qualidade de vida. Errei? “- todos deveremos
dizer isso, porque todos erramos - “Fiz coisas boas” todos fazemos coisas boas; e um pouco mostrar ao Senhor o trigo”.
Perguntas boas e... necessárias
O que eu diria “se hoje o Senhor me chamasse? ‘Ah,
nem percebi, eu estava distraído ...’. Nós não sabemos
nem o dia nem a hora, pergunta o Pontífice.
‘Mas padre, não fale assim que eu sou jovem’ - ‘Mas
olha quantos jovens partem, quantos jovens são chamados ...’. Ninguém tem a própria vida assegurada “.
Os sábios fazem isso...
É certo que todos nós teremos um fim. Quando?
Somente Deus o sabe:
“Nos fará bem nesta semana pensar no fim. Se o
Senhor me chamasse hoje, o
que eu faria? O que eu diria?
Que trigo eu mostraria a ele?
o pensamento do fim nos
ajuda a seguir em frente; não
é um pensamento estático: é
um pensamento que avança
porque é levado em frente
pela virtude, pela esperança.
Sim, haverá um fim, mas esse
fim será um encontro: um encontro com o Senhor. É verdade, será uma prestação de
contas daquilo que fiz, mas
também será um encontro de
misericórdia, de alegria, de felicidade. Pensar no fim, no final da criação, no fim da
própria vida é sabedoria; os sábios fazem isso”.
E assim, concluiu o Papa Francisco sua homilia:
“Esta semana peçamos ao Espírito Santo a sabedoria do tempo, a sabedoria do fim, a sabedoria da ressurreição, a sabedoria do encontro eterno com Jesus; que
nos faça entender essa sabedoria que existe na nossa fé.
Será um dia de alegria o encontro com Jesus. Rezemos
para que o Senhor nos prepare. E cada um de nós, esta
semana, termine a semana pensando no final: “Eu acabarei. Eu não permanecerei eternamente. Como gostaria de acabar?”

EPISCOPADO
ELEITO NOVO ADMINISTRADOR DIOCESANO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (ES)

NOMEADO NOVO BISPO
AUXILIAR PARA A ARQUIDIOCESE DE SÃO PAULO

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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O novo administrador diocesano que estará à frente da
Diocese de Cachoeiro de Itapemirim será o Padre Walter Luiz
Barbiere Milaneze Altoé.
O sacerdote foi escolhido
na sexta-feira, 11 de janeiro,
pelo Colégio de Consultores da
diocese. Ele estará à frente da
Igreja particular até a nomeação
de um novo bispo.
O primeiro bispo diocesano a pastorear a Diocese de Cachoeiro de Itapemirim
foi Dom Luiz Gonzaga Peluso, que tomou posse em 29
de novembro de 1959, quase dois anos após a criação
do bispado.

O atual pároco na Paróquia São Roque e vigário
geral da Diocese de Itapetininga, Padre José Benedito
Cardoso, foi nomeado como novo bispo auxiliar de
São Paulo. A notícia foi anunciada
pelo Papa Francisco através da
Nunciatura Apostólica no Brasil,
na quarta-feira, 23
de janeiro.
Nascido em
Angatuba, São Paulo, o sacerdote é formado em Filosofia pela Faculdade Salesiana de Filosofia, Ciências e
Letras; e em Teologia pelo Instituto Teológico São Paulo (ITESP).

A Caminho
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ESPECIAL

A PALAVRA DE DEUS NÃO ENDURECE O
CORAÇÃO, ELA É VIDA, DIZ PAPA

O Papa Francisco norteou as considerações que fez
na quinta-feira, 17/01, em sua homilia da Missa na Casa
Santa Marta, na advertência contida na Carta aos Hebreus, extraída da Primeira Leitura da Liturgia de hoje:

“Cuidai, irmãos, que não se ache em algum de vós
um coração transviado pela incredulidade, levando-o a
afastar-se do Deus vivo”.
Todos correm o mesmo risco
Recordando as palavras de São Paulo, Francisco
afirmou que na comunidade cristã todos os membros
dela, padres, freiras e bispos, correm o risco de ficar com
o coração endurecido.
O que significa para nós esta advertência, perguntou o Pontífice, indicando a seguir três palavras, extraídas sempre da Primeira Leitura, que podem nos ajudar a
entender a afirmação do Apóstolo: “dureza”, “obstinação” e “sedução”.
Cristãos de corações pusilânimes
Um coração endurecido é um coração “fechado”,
“que não quer crescer, se defende, se fecha”, disse o
Papa.
Na vida, isso pode acontecer em decorrência de
inúmeros fatores, por exemplo, uma “forte dor”, porque
“os golpes endurecem a pele”. E isto aconteceu com os
discípulos de Emaús e também com Tomé.
E quem permanece nesta atitude negativa é “pusilânime”, e um “coração pusilânime é perverso”, classifica
o Pontífice.
Perguntas... questionamentos...
O Papa fez algumas perguntas, apresentando questionamentos que serviriam para todos: tenho o coração
duro, tenho o coração fechado? Eu deixo o meu coração
crescer? Tenho medo que meu coração cresça?
Ele afirmou que se cresce sempre com as provações, com as dificuldades, se cresce como crescemos todos nós quando crianças: aprendemos a caminhar caindo, do engatinhar ao caminhar quantas vezes caímos!
Mas se cresce com as dificuldades. Dureza e tam-

bém fechamento. Mas quem permanece nisto... são os
pusilânimes.
A pusilanimidade é uma atitude ruim no cristão, lhe
falta a coragem de viver. Ele se fecha...
Obstinação: teimosia espiritual
O Papa caminhou para a segunda palavra que é
“obstinação”: “animai-vos uns aos outros, dia após dia,
para que nenhum de vós se endureça” está escrito na
Carta aos Hebreus e é a acusação que Estevão faz àqueles que o lapidaram.
A obstinação é “a teimosia espiritual “: um coração obstinado é “rebelde”, é “teimoso”, está fechado no
próprio pensamento, não “aberto ao Espírito Santo”,
explicou o Papa, acrescentando: É o perfil dos “ideólogos”, também orgulhosos e soberbos.
Ideologia e vida
Para Francisco, a ideologia é uma obstinação.
A Palavra de Deus, a graça do Espírito Santo, não
é ideologia: é vida que o faz crescer, ir avante e também abrir o coração aos sinais do Espírito, aos sinais
dos tempos.
Mas a obstinação é também orgulho, é soberba, disse Francisco que continuou explicando:

A teimosia, aquela teimosia que faz muito mal: fechados de coração, duros, são os pusilânimes; os teimosos, os obstinados, como diz o texto, são os ideólogos.
Eu tenho um coração teimoso? Cada um pense, recomendou.
Escravos da sedução
A última palavra sobre a qual o Papa reflete é a “sedução”, a sedução do pecado, obra do diabo, o “grande
sedutor”, “um grande teólogo, mas sem fé, com ódio”, o
qual quer “entrar e dominar” o coração e sabe como fazê-lo. Então, diz o Papa, um “coração perverso é aquele
que se deixa conquistar pela sedução e a sedução o leva
à obstinação, ao fechamento e a tantas outras coisas”:
E com a sedução ou você se converte e muda de
vida, ou tenta fazer pactos, explica Francisco: um pouco
aqui e um pouco ali.
“Sim, sim, eu sigo o Senhor, mas eu gosto desta
sedução, mas um pouco...” E você começa a fazer uma
vida cristã dupla. Para usar a palavra do grande Elias ao
povo de Israel naquele momento: “Vocês mancam com
as duas pernas”. Mancar com as suas pernas, sem ter
uma firme. É a vida de pactos: “Sim, eu sou cristão, sigo
o Senhor, sim, mas este eu o deixo entrar ...”.
Os mornos
Assim são os mornos, aqueles que sempre fazem
pactos: cristãos de pactos.
Também nós muitas vezes fazemos isso: o pacto.
Quando o Senhor nos indica a estrada, também com os
mandamentos, com a inspiração do Espírito Santo, mas
eu gosto de outra coisa e busca o modo de caminhar nos
dois trilhos, mancando com as duas pernas.
Vinde Espírito Santo
A invocação final do Papa é para que o Espírito
Santo nos ilumine para que ninguém tenha um coração
perverso: “um coração duro, que o leva à pusilanimidade; um coração obstinado que o leva à rebelião; um
coração seduzido, escravo da sedução, que o leva a um
cristianismo de pacto”.

BISPO DIOCESANO
S AU DAÇ ÃO AO N O VO B I S P O AU X I L IA R PA R A A
A R Q U I D I O C E S E D E S ÃO PAU L O
MONSENHOR JOSÉ BENEDITO CARD OSO

Em nome dos senhores arcebispos e bispos do Regional Sul 1 da CNBB, unimo-nos ao Emmo. Sr. Arcebispo, Cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, e a toda a
Arquidiocese de São Paulo, em agradecimento a Deus e
ao Papa Francisco pela nomeação de Mons. José Benedito Cardoso, como bispo auxiliar da Arquidiocese de
São Paulo.
Apresentamos cordiais e efusivos cumprimentamos ao caríssimo irmão, Mons. José Benedito Cardoso,

e à Diocese de Itapetininga-SP, na pessoa do Exmo. Sr.
bispo diocesano, Dom Gorgônio Alves da Encarnação
Neto.
Seja bem-vindo, Mons. José Benedito, ao episcopado paulista! Conte com nossas orações, rogando pelo
seu ministério episcopal abundantes graças de Deus Pai,
a luz e os dons do Espírito Santo e o cajado do Bom
Pastor, Jesus Cristo, a lhe guiar em seu pastoreio nas
imensas searas da Arquidiocese de São Paulo.
Alegra-nos saber que, revestido do múnus episcopal, V. Revma. somará forças na missão evangelizadora,
pastoral e missionária no Regional Sul 1.
Conte com nosso apoio, amizade e orações, pela intercessão de Maria, Mãe de Cristo e da Igreja.
Fraternalmente,
Dom Pedro Luiz Stringhini – presidente
Dom Edmilson Amador Caetano – vice-presidente
Dom Júlio Endi Akamine – secretário
São Paulo, 23 de janeiro de 2019.

N O VO S D IÁC O N O S
TRANSITÓRIOS E
PERMANENTES

A diocese de Mogi das Cruzes vem colhendo os
frutos de uma boa semeadura.
Três seminaristas, Ricardo Vergara, Robson Martinelli e Emerson Antônio da Silva foram ordenados
Diáconos transitórios no fim de dezembro.A Diocese
ganhou também cinco novos Diáconos permanentes,
Edson da Silva Medeiros, Geraldo de Paula Carraça e
Gragan Ferreira de Araújo, Antônio Carlos Farkas e Gilson Soares de Oliveira.
Dos Diáconos permanentes, três foram ordenados
no dia 5 de Janeiro e outros dois no dia 10 de fevereiro.
Claro que coube a Dom Pedro Luiz conferir o Diaconato aos seminaristas e aos
casais, unindo-se à alegria
radiante dos Ordenados. A
vida de cada um deles desenha uma trajetória inalcançável pela lógica humana, ao
escolher de servir a Igreja e a
Diocese de Mogi das Cruzes.

A Caminho
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SEMINÁRIO DIOCESANO

MISSÕES E RETORNOAS
AULAS

privadas dos bens necessários. No pano de fundo das
celebrações, comemorações e festas locais havia sempre
o dedilhar de um violão e as vozes cantando músicas
folclóricas nordestinas.
O Seminário Maior de Mogi das Cruzes assumiu de
vez esta tradição para tornar mais missionária a formação dos futuros padres.
DOM PEDRO LUIZ CELEBRA NA FUNDAÇÃO
CASA DE ARUJÁ
As vozes medrosas e tímidas dos meninos infratores da Fundação Casa de Arujá acompanharam no dia
05 de fevereiro a Santa Missa celebrada pelo Bispo diocesano Dom Pedro Luiz e concelebrada pelo Pe. Ismael.
A Pastoral do Menor tem como coordenador diocesano Everton Lopes, um jovem que se colocou a serviço da Igreja após a Jornada Mundial da Juventude de
2011 em Madri.

AS FÉRIAS DOS SEMINARISTAS ACABARAM
Com o celular na mão, os aspirantes e os candidatos
ao sacerdócio do Seminário Menor, do Propedêutico, e
do Seminário Maior, comunicaram aos pais o retorno
nas casas, para as merecidas férias. Passaram algumas
semanas fora do Seminário sem a presença discreta do
Reitor.
No lugar dele, os párocos e os pais acompanharam os seminaristas, sem exigências, mas acreditando na resposta sincera de cada um deles ao
chamado de Cristo Na vivência cotidiana com a
família e com os parentes, os seminaristas encontraram um jeito para bem administrar o tempo
com serenidade e coragem, sem dispersar foças e
energias, supondo que a maior preocupação foi a
de descansar a mente e o corpo, sem deixar de revigorar o espírito de fé.
A Diocese pensa no futuro dos seminaristas,
pensa no tempo de algo novo que virá.Só que este
futuro precisa de uma vontade bem firme, que só
pode nascer se fundamentada em Cristo.
OS SEMINARISTAS JONAS, DENIS E JULIANO DO 4º ANO DE TEOLOGIA EM MISSÃO EM BREJO-MA
Chegaram triunfantes em Brejo, onde descobriram
outra face do Brasil e a faísca da presença de Deus na
vida do povo.
Trataram os fiéis não apenas como membros de
uma Igreja, mas como irmãos queridos, acolhendo cada
um com uma mão carinhosa.
A Diocese de Brejo e de Mogi das Cruzes ofereceram aos três seminaristas de teologia este presente de
Natal, permitindo a eles fazer uma maravilhosa experiência missionária. A pobreza legendária dos nordestinos
ficará para sempre no coração deles e um pouco de tristeza pelo sofrimento de tanta gente e de tantas famílias,

DOIS NOVOS PADRES NA CONGREGAÇÃO DOS DISCÍPULOS
No dia 09 de fevereiro, Dom Pedro Luiz ordenou
sacerdotes dois Diáconos da Congregação dos Padres
Discípulos, na Igreja Divino Mestre de Itaquaquecetuba: Danilo Paulo dos Santos e Fábio José Silva.

ANIVERSARIANTES DO
MÊS DE MARÇO
Aniversariantes de Nascimento:
06.03 – Pe. Antonio Rodrigues Sobrinho
12.03 – Pe. Claudionir Braga do Carmo
13.03 – Diác. José Maria de Oliveira
15.03 – Pe. André Luiz de Sousa
21.03 – Pe. Eamonn Joseph Mc Mahon, CSSp
22.03 – Pe. Dorival Aparecido de Moraes
25.03 – Diác. Moacir Alves
27.03 – Diác. José Claudio Jordão
27.03 – Pe. Gilson Sobreiro de Araújo, pjc
31.03 – Pe. Lazaro Teodoro Mendes

Aniversariantes de Ordenação:
19.03 – Pe. Luís Pereira da Silva
19.03 - Dom Martinho Henrique dos Santos,
OSB
28.03 – Pe. Adalberto Soares da Silva
28.03 – Pe. Edinei Maia dos Santos
28.03 – Pe. Leandro Machado Silvestre

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

O povo saboreou com uma viva participação a cerimonia da Ordenação Sacerdotal, unindo-se ao sonho
tão almejado pelos dois diáconos.
DOM PEDRO LUIZ VISISTA PE. VICENTE
MORLINI QUE COMPLETA 91 ANOS
De jeito nenhum a velhice é uma espécie de existência absurda, mesmo após os 90 anos.
O tempo da velhice torna os seres humanos agudamente conscientes da fragilidade e da transitoriedade
da vida. Porém, na pessoa idosa o mergulho cego no
cotidiano seria um desastre. Dom Pedro Luiz foi visitar
Pe. Vicente Morlini no seu apartamento.
Acho fundamental dizer que tais visitas, como também a outra que Dom Pedro fez ao Diácono Dercides
no Hospital Ipiranga e tantas outras realizadas também
pelos religiosos e leigos, abrem o caminho para uma comunicabilidade mais profunda com o ser humano, sobretudo quando a dor ou a velhice aperta o coração dos
irmãos.
A CATEQUESE DIOCESANA A TODO
VAPOR
A Iniciação Cristã nas paróquias está dando frutos,

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
sobretudo com a formação que Pe. Eduardo vem dando
aos catequistas. Retiro, formação, semana catequética,
foram iniciativas bem sucedidas. Agora precisa evitar
que o catequizando caia no tédio, no cansaço, num fácil
anonimato dentro da sala.
O bem-vindo, no início da catequese e o adeus, no
meio ou no final da catequese, marcam muitas vezes a
caminhada dos catequizandos.
Pe. Carmine Mosca (pecarmine@yahoo.com.br)

