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PAPA FRANCISCO: A IGREJA CRESCE NO
SILÊNCIO, SEM DAR ESPETÁCULO

gelus de 2019, na Praça São Pedro.
SANTA MÃE DE DEUS
A Igreja celebra a Santa Mãe de Deus
oito dias após o Natal. Foi então que o Papa
fez um convite e deu um conselho:
“Como os pastores de Belém, permaneçamos com o olhar fixo em Maria e no Menino que ela tem nos braços. Dessa forma,
mostrando-nos Jesus, o Salvador do mundo,
ela, a mãe, nos abençoa.
Abençoa o caminho de cada homem e
mulher neste ano que inicia, e que será bom
na medida em que cada um acolher a bondade de Deus que Jesus veio trazer ao mundo”.
RECORDANDO UMA BÊNÇÃO
ANTIQUÍSSIMA

A Igreja cresce “na simplicidade, no silêncio, no
louvor, no sacrifício eucarístico, na comunidade fraterna, onde todos amam e não se prejudicam”. Estas foram
palavras ditas pelo Papa Francisco durante a homilia da
Missa celebrada por ele na capela da Casa Santa Marta,
nesta sexta-feira.
Francisco comentava o episódio do Evangelho do
dia, São Lucas (Lc 17,20-25), quando afirmou que “o
Reino de Deus” não é um espetáculo e cresce no silêncio.
O BEM NÃO FAZ RUÍDO... NÃO FAZ NOTÍCIA
Francisco afirmou que a Igreja se manifesta “na
Eucaristia e nas boas obras”, mesmo que aparentemente
não “são notícia”.
A Esposa de Cristo tem um temperamento silencioso, gera frutos “sem fazer barulho”, sem “tocar a
trombeta como os fariseus”.
A Igreja se manifesta na Eucaristia e nas Boas obras
Nosso Senhor explica como cresce a Igreja com a
parábola do semeador. O semeador semeia e a semente
cresce de dia, de noite...
Deus provoca o crescimento e depois os frutos são
vistos.
O Pontífice explicou que a Igreja cresce em silêncio, escondida; é o estilo eclesial.
E como se manifesta na Igreja? Pergunta ele, res-

pondendo: Através dos frutos das boas obras, para que
as pessoas vejam e glorifiquem o Pai que está no céu e
na celebração, isto é, na Eucaristia.
É aqui que se manifesta a Igreja; na Eucaristia e nas
boas obras, explicou Francisco.
COMO CRESCE A IGREJA
O Pontífice insistiu:
“A Igreja cresce por testemunho, por oração, por
atração do Espírito que está dentro, não pelos eventos”.
“O crescimento da Igreja, que dá fruto, é em silêncio, escondido com as boas obras e a celebração da
Páscoa do Senhor, o louvor de Deus”.
A Igreja cresce também com o sangue dos mártires,
homens e mulheres que dão a vida.
E, curioso é que eles não são notícia. O mundo esconde isso. O espírito do mundo não tolera o martírio,
o esconde.
Disse o Papa, antes de concluir, reforçando seu
pensamento.
NO ANGELUS, PAPA REAFIRMA: JESUS É FONTE DE GRAÇA, MISERICÓRDIA E PAZ
Após a celebração da Missa da Solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, na Basílica Vaticana, (01/01) o
Papa Francisco dirigiu a primeira oração mariana do An-

“É a bênção de Deus que dá substância
a todas as felicitações que são trocadas nestes dias. Hoje, a liturgia relata a antiga bênção
com a qual os sacerdotes israelitas abençoavam o povo. Diz assim: ‘Que o Senhor te
abençoe e te guarde. Que o Senhor aça resplandecer o seu rosto sobre ti e te seja benigno! Que o Senhor mostre para ti a sua face e
te conceda a paz’, recordou o Papa citando o
Livro dos Números. “Esta é uma bênção antiquíssima”, disse Francisco para logo descrever como
era a Bênção:
O sacerdote repetia por três vezes o nome de Deus,
“Senhor”, estendendo a mão em direção ao povo reunido. Na Bíblia, o nome representa a própria realidade
que é invocada, e assim, “colocar o nome do Senhor sobre uma pessoa, uma família, uma comunidade significa
oferecer-lhes a força benéfica que jorra Dele”.
O Papa ainda lembrou que nesta mesma fórmula,
por duas vezes se menciona o “rosto” do Senhor. O
sacerdote reza para que Deus o “faça resplandecer” e o
“dirige” rumo ao seu povo, concedendo-lhe misericórdia e paz.
Maria manifesta o Salvador; mostra seu rosto
O Papa falou da difuculdade, da inacessibilidade do
rosto de Jesus para os homens:
“Sabemos que segundo as Escrituras, o rosto de
Deus é inacessível ao homem: ninguém pode ver Deus
e permanecer em vida. Isso manifesta a transcendência
de Deus, a grandeza infinita de sua glória. Mas, a glória
de Deus é Amor, e mesmo permanecendo inacessível,
como um Sol que não pode ser olhado, irradia a sua
graça sobre toda criatura, de modo especial sobre os homens e mulheres, nos quais mais se reflete.”
‘Quando chegou a plenitude do tempo’, Deus se
revelou no rosto de um homem, Jesus, que ‘nasceu de
uma mulher’.

A Caminho
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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@
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“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).

EPISCOPADO

NOMEADOS BISPOS PARA AS DIOCESES DE
CORUMBÁ (MS) E PALMEIRA DOS ÍNDIOS (AL)

Na manhã de quarta-feira, 19 de dezembro, o Papa
Francisco dois novos Bispos para o Brasil: Dom João
Aparecido Bergamasco e Dom Manoel de Oliveira Soares Filho. O primeiro assumirá a Diocese de Corumbá
(MS), já o segundo ficará a frente da Diocese de Palmeira dos Índios (AL).
DOM JOÃO APARECIDO BERGAMASCO

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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neiras D’Oeste (PR).

O Padre João Aparecido
Bergamasco, atualmente pároco na paróquia Nossa Senhora
de Fátima em Fátima do Sul
(MS), Diocese de Dourados,
nasceu em 15 de maio de 1967,
em Marabá município de Tu-

DOM MANOEL DE OLIVEIRA SOARES FILHO
O Padre Manoel de Oliveira Soares Filho, atualmente pároco da paróquia
Nossa Senhora Aparecida
em Dom Eliseu (PA), nasceu em 26 de setembro de
1965, em Domingos do
Campim (PA). Seu ingresso
para a vida religiosa se deu
no seminário menor Santo Alexandre Saulli, em 20 de
fevereiro de 1983.
Cursou Filosofia no Seminário Arquidiocesano São
Pio X e Teologia no Instituto Pastoral Regional, ambos
em Belém (PA). Também formou-se em Ciências da Religião pela Universidade Vale do Acaraú, em 2003, e em
Sociologia pela Universidade Federal do Pará (UFPA),
em 2008.

NOMEADOS BISPOS PARA AS DIOCESES DE
APUCARANA (PR) E SÃO JOÃO DEL REI (MG)
A Nunciatura Apostólica no Brasil comunicou na
quarta-feira, 12 de dezembro, a decisão do Papa Francisco em nomear como bispos Dom Carlos José de
Oliveira e Dom José Eudes Campos do Nascimento.
Enquanto o primeiro assumirá a Diocese de Apucarana
(PR), o segundo ficará à frente do bispado de São João
Del Rei (MG).
MONSENHOR CARLOS JOSÉ DE OLIVEIRA
Atualmente vigário geral
da Arquidiocese de Botucatu
(SP), é oriundo
da cidade paulista. Ingressou
no seminário
São José e cursou filosofia e teologia na Pontifícia Faculdade Nossa Senhora da Assunção de São Paulo.
Foi ordenado diácono no dia 8 de dezembro de
1991 e sacerdote em 4 de outubro de 1992. Entre 1994
e 1996, fez o mestrado em Teologia na Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma. Ao regressar da capital
italiana, em 1996, assumiu como pároco e reitor do Santuário Nossa Senhora da Piedade, na cidade de Lençóis
Paulista (SP). E em 2016, defendeu sua tese de doutorado em Teologia pela PUC-Rio de Janeiro.
O religioso também exerceu diversas funções na
arquidiocese e província eclesiástica, além de ter sido

fundador e presidente da casa de acolhida “Mãe da Piedade”, destinada para moradores de rua e toxicodependentes.
DOM JOSÉ EUDES CAMPOS DO NASCIMENTO
Transferido da Diocese
de Leopoldina
(MG), é natural de Barbacena (MG). Estudou filosofia
no
Instituto
Santo Tomás
de Aquino, em
Belo Horizonte, e cursou teologia no Seminário Arquidiocesano de Mariana. Mais tarde, ordenou-se sacerdote
em 22 de abril de 1995, atuando em diversas paróquias
da Arquidiocese de Mariana.
Em 27 de junho de 2012, foi nomeado bispo pelo
Papa Bento XVI, recebendo sua sagração episcopal no
dia 15 de setembro das mãos de Dom Geraldo Lyrio
Rocha, Arcebispo de Mariana, Dom Gil Antônio Moreira, Arcebispo de Juiz de Fora, e Dom Francisco Barroso Filho, bispo emérito de Oliveira. Tomou pose na
Diocese de Leopoldina no dia 30 de Setembro de 2012.
Seu lema episcopal é “Servus in charitate”, que significa
“Servo no amor”.

NOTA DE CONDOLÊNCIAS
Por ocasião do falecimento do Dr. Mário Ottoboni, o Regional Sul 1 da CNBB se une à Diocese de São
José dos Campos e a seu bispo, Dom José Valmor César
Teixeira, rogando a Deus que acolha e recompense esse
grande homem, que fez história na defesa da dignidade
dos irmãos e irmãs encarcerados e no esforço de humanização dos presídios.
Dr. Mário Ottoboni criou, em 1972, em São José
dos Campos, o método APAC – Associação de Proteção
e Assistência aos Condenados. Ele mesmo administrou
o primeiro presídio sem a utilização de policiais, segundo
o método APAC, que, a partir daí, se espalhou em outros
Estados do Brasil.
Dr. Mário teve como colaborador seu amigo Franz

de Castro Holzwarth, que foi martirizado em defesa dos
presos, no dia 14 de fevereiro de 1981, e cujo processo
de beatificação foi instaurado em 6 de março de 2009,
na Diocese Joseense, sob a orientação de Dom Moacir
Silva.
Dr. Mário e Franz representam, para a Pastoral Carcerária Estadual, modelos a serem seguidos, fontes de
inspiração e intercessores junto de Deus para que se possa perseverar diante de tantos desafios.
Que a paz de Deus reine em nossos corações, nas
famílias, na Igreja e nos presídios.

Dom Pedro Luiz Stringhini
Bispo de Mogi das Cruzes
Presidente do Regional Sul 1 da CNBB
Mogi das Cruzes, 14 de janeiro de 2019

A Caminho
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ESPECIAL

DEVEMOS SEMPRE APRENDER A ORAR

Na Audiência Geral desta quarta-feira, 05, realizada
na Sala Paulo VI, no Vaticano, o Papa Francisco iniciou
uma série de catequeses sobre a Oração do Senhor, o
Pai Nosso.
“Os Evangelhos nos ofereceram retratos muito vívidos de Jesus como um homem de oração. Apesar da
urgência de sua missão e da urgência de tantas pessoas
que o solicitavam, Jesus sente a necessidade de se isolar
na solidão e orar”, afirmou o Santo Padre.
O Pontífice continuou a reflexão explicando que
“o Evangelho de Marcos nos traz esse detalhe desde a
primeira página do ministério público de Jesus (cf. 1:

“Jesus se desapega daquilo; não se permite ficar
refém das expectativas daqueles que agora o elegeram
como líder. Desde a primeira noite de Cafarnaum, ele
prova ser um Messias original. Na última vigília da noite, quando a aurora é anunciada, os discípulos ainda o
procuram, mas não conseguem encontrá-lo. Até que
Pedro finalmente o encontra em um lugar isolado, completamente absorto em oração. Ele diz a Jesus: ‘Todos te
procuram!’ (Mc 1:37). A exclamação parece ser a cláusula específica para um sucesso plebiscitário, a prova do
sucesso de uma missão”, ressaltou.
Segundo o Papa Francisco, Nosso Senhor surpre-

35). O dia inaugural de Jesus em Cafarnaum terminara
triunfalmente. Quando o sol se põe, multidões de doentes chegam à porta do local onde Jesus estava: o Messias
pregava e curava. Cumpriam-se assim antigas profecias
e as expectativas de muitas pessoas que sofriam: Jesus é
o Deus que está perto de nós, o Deus que liberta. Mas
essa multidão ainda é pequena se for comparada às muitas outras que se reuniriam em torno do profeta de Nazaré”.

endeu os seus discípulos ao dizer que deveria ir para
outro lugar. “Não são as pessoas que O procuram, mas
Ele é quem, antes de mais nada, está à procura dos demais. Portanto, não deve criar raízes, mas permanecer
continuamente peregrino nas ruas da Galileia. Tudo isso
acontece em uma noite de oração”.
O Santo Padre destacou também que algumas páginas das Sagradas Escrituras nos deixam entrever que é
a oração de Jesus, que governa tudo em sua vida, e que

isto se deu de forma especial na noite do Getsêmani. “A
última parte do caminho de Jesus (definitivamente o trecho mais difícil de toda sua caminhada até então) parece
encontrar seu significado na escuta contínua que Jesus
dá ao Pai. Aquela seguramente, não foi uma oração fácil, foi uma verdadeira ‘agonia’, no sentido do agonismo
dos atletas, e ainda uma oração capaz de sustentar o caminho da cruz. Aqui está o ponto essencial: Jesus orou”.
Prosseguindo sua reflexão, o Sumo Pontífice explicou que “Jesus orou intensamente em momentos públicos, compartilhando a liturgia de seu povo, mas ele
também procurou por lugares recolhidos, separados
do turbilhão do mundo, lugares que permitiram que ele
descendesse até o segredo de sua alma: ele é o profeta
que conhece as pedras do deserto e sobe até o cume das
montanhas. As últimas palavras de Jesus, antes de seu último suspiro na cruz, são palavras tomadas dos salmos.
Jesus orou como oravam todos os homens do mundo.
No entanto, em sua maneira de rezar, havia também um
mistério envolvido, algo que certamente não escapou
aos olhos de seus discípulos, pois nos evangelhos encontramos um pedido sumamente simples e imediato da
parte deles: ‘Senhor, ensina-nos a orar’ (Lc 11,1)”.
“E Jesus não recusa ele não é ciumento de sua intimidade com o Pai, mas ele veio certo nos introduzir
neste relacionamento. E assim ele se torna um mestre de
oração para seus discípulos e, com certeza, quer ser para
todos nós”, ensinou.
Finalizando sua catequese, o Papa Francisco fez a
seguinte advertência aos fiéis. “Mesmo se já temos orado por muitos anos, devemos sempre aprender a orar!
A oração do homem, este anseio que nasce tão naturalmente de sua alma, é talvez um dos mais profundos
mistérios do universo. E nem sequer sabemos se as orações que dirigimos a Deus são, na verdade, aquelas que
Ele deseja ouvir. Também a Bíblia nos dá testemunho
de orações inoportunas, que no final são rejeitadas por
Deus: basta lembrar a parábola do fariseu e do publicano. É este último retorna do templo para casa justificado, ‘porque quem for exaltado, será humilhado, mas
quem se humilha será exaltado’”.
“Portanto, começando este ciclo de catequese sobre a oração de Jesus, a coisa mais linda e mais certa
que todos devemos fazer é repetir a invocação dos discípulos: “Mestre, ensina-nos a orar!”. Ele certamente não
permitirá que esta prece caia no vazio”, concluiu

Buscando estimular a participação em Políticas
Públicas, à luz da Palavra de Deus e da Doutrina
Social da Igreja para fortalecer a cidadania e o bem
comum, sinais de fraternidade, a Campanha da Fraternidade 2019 terá início em todo o país no dia 6 de
março.
Com o tema “Fraternidade e Políticas Públicas”
e o lema “Serás libertado pelo direito e pela Justiça”, a
CF busca conhecer como são formuladas e aplicadas
as Políticas Públicas estabelecidas pelo Estado brasileiro.
Como forma de despertar a consciência e incentivar a participação de todo cidadão na construção
de Políticas Públicas em âmbito nacional, estadual e
municipal, a Comissão Nacional da CF preparou o
texto-base, que contou com a participação e contribuição de vários especialistas e pesquisadores, bem
como com a consulta a lideranças de movimentos e
entidades sociais.
Dividido no método ver, julgar e agir, o subsídio
aponta uma série de iniciativas que ajudarão a colocar

em prática as propostas incentivadas pela Campanha.
Como exemplo dessas ações, o texto-base além
de contextualizar o que é o poder público, os tipos de
poder e os condicionantes nas políticas públicas, fala
sobre o papel dos atores sociais nas Políticas Públicas.
A participação da sociedade no controle social das Políticas Públicas é outro tema de destaque no texto-base.
“Política Pública não é somente a ação do governo, mas
também a relação entre as instituições e os diversos atores, sejam individuais ou coletivos, envolvidos na solução de determinados problemas”, afirma o secretário-geral da CNBB, dom Leonardo Steiner.
Ainda segundo dom Leonardo, devem ser utilizados princípios, critérios e procedimentos que podem
resultar em ações, projetos ou programas que garantam
aos povos os direitos e deveres previstos na Constituição Federal e em outras leis.
Por isso, segundo ele, a temática se fez necessária
para a CF de 2019. “Políticas Públicas são as ações discutidas, aprovadas e programadas para que todos os cidadãos possam ter vida digna”, afirma dom Leonardo.

A Caminho
EVENTOS DIOCESANOS

LANÇAMENTO DO CD
“EMTUA PRESENCA”

Meu nome é Felipe José Gomes,casado 4 filhos,sou
da paróquia São José vila Varela Poá que pertence a diocese de Mogi das cruzes,sou ministro da eucaristia e da
palavra,e músico.No dia 15 de Dezembro foi o lançamento do meu primeiro álbum Em Tua Presença, aqui
na paróquia São José,um dia muito especial pra mim.
Sou compositor, tenho muitas canções,em 2017
participei do melhor pra Jesus ,promovido pela diocese
de Mogi das cruzes, no qual
ganhei em primeiro lugar
um dia inesquecível.
E depois disso com a
ajuda de alguns parceiros
gravei meu primeiro álbum.
Espero poder contar
com seu carinho na divulgação do meu trabalho,desde
já agradeço Deus abençoe

BISPO DIOCESANO

ENTREVISTA COM DOM
PEDRO LUIZ STRINGHINI

Em meados de 2018, o senhor foi eleito Presidente
do Regional Sul 1: qual o balanço que o senhor faz sobre
o trabalho em 2018 e suas expectativas para este ano que
se inicia?
Em 2018, focalizamos duas prioridades: 1) a evangelização da Juventude,
considerando, sobretudo, que se tratava do ano do Sínodo da Juventude, em
Roma.
Desde o Documento 85, de 2007, e
da criação da Comissão Episcopal Pastoral para a Juventude,
no dia 6 de maio de
2011, em Aparecida,
a Igreja, no Brasil, tem envidado esforço maior e mais
organizado na evangelização da juventude, com a finalidade de proporcionar aos jovens um verdadeiro encontro com Jesus Cristo, auxiliá-los na busca do sentido de
suas vidas e, do ponto de vista pastoral, na busca de
maior abrangência e desejo de responder aos anseios das
diversas expressões da Juventude católica; 2) a Missionariedade, na continuidade do projeto missionário do Regional, no Amazonas, iniciado há dez anos, e através do
envio, em março de 2018, de missionários para o projeto
de missão na África (Diocese de Pemba, Moçambique).
O que o senhor considera a principal marca de
seu mandato? Quais foram as prioridades?
Juntamente com Dom Edmilson Amador Caetano e Dom Júlio Endi Akamine, esse mandato, de apenas um ano, propoe dar continuidade e finalização do
mandato de Dom Airton José dos Santos, que deixou a
presidência ao ser nomeado Arcebispo de Mariana-MG.
Procurou-se pautar por algumas prioridades: evangelização da juventude, projetos missionários e a valorização
dos fieis leigos e leigas, considerando o ano nacional do
laicato. Há também o esforço de colocar em prática as
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urgências apresentadas nas diretrizes ainda em vigor,
por exemplo, a iniciação à vida cristã e transmissão da fé,
a dimensão bíblico-catequética e o serviço da caridade,
com destaque ao serviço sistemático e organizado das
pastorais sociais. Momentos marcantes de comunhão e
unidade no Regional são a assembleia dos bispos, no
primeiro semestre, a assembleia das Igrejas particulares,
no segundo semestre, e as reuniões, no decorrer do ano,
da comissão representativa dos bispos e das pastorais.
Pode ressaltar alguma dificuldade do ano de
2018?
Para além das dificuldades da Igreja no Brasil, é
necessário ressaltar aquelas enfrentadas pelos nossos
missionários, na África, devido às distâncias, falta de recursos e infraestrutura, condições precárias de moradia
e transporte, doenças, etc. E além de tudo isso, em uma
região, aconteceram ataques de extremistas, causando
violência, morte e deixando os missionários receosos e
até amedrontados.
No Brasil, viveu-se um ano eleitoral complicado,
marcado por uma grande divisão e acirramento ideológico, apologia às armas, atos de violência com motivação político-eleitoral, resultando na vitória da extrema
direita. Sem dúvida, tudo isso representou um grande
paradoxo com o propósito da Campanha da Fraternidade de 2018, que teve como tema a superação da violência e o lema “vós sois todos irmãos” (Mt 23,8).
A Assembleia Geral da CNBB, em maio, terá
como tema central a elaboração das novas Diretrizes da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil
(DGAE). Haverá também eleições, considerando
o término do mandato da Diretoria que tem como
presidente o Cardeal Dom Sérgio da Rocha. A próxima Assembleia Regional também será eletiva.
Como isso afeta o Regional Sul 1?
O Regional Sul 1 – como os demais Regionais, cada
um com sua realidade social e eclesial diferenciada –
participa e dá sua contribuição nesse amplo processo: 1.
Participaremos das eleições para a nova presidência da
CNBB nacional e realizaremos, em junho, a eleição para
a nova presidência do Regional Sul 1; 2. Participaremos,
na assembleia geral anual do episcopado brasileiro, da
elaboração e aprovação das novas diretrizes gerais da
ação evangelizadora da Igreja no Brasil, tratando em seguida de estudá-las e implementá-las no nosso Regional;
3.
Com toda a Igreja do Brasil, seremos ajudados
pela reflexão e aplicação da Campanha da Fraternidade
2019: “Fraternidade e Políticas Públicas” e o lema “Sereis libertados pelo direito e pela justiça” (Is 1,27). A CF,
cada ano, se apresenta como um grande instrumento de
evangelização, permitindo à Igreja deixar clara, explícita e concreta sua opção preferencial pelos pobres, e
possibilitando um diálogo com a sociedade. A CF tem
despertado interesse dos meios de comunicação e dos
representantes da sociedade civil pelos temas propostos,
que são frequentemente debatidos nas instâncias do poder legislativo municipal, estadual e federal.
E do ponto de vista do cenário político, quais
as suas expectativas com as lideranças políticas?
O ano de 2019 trouxe mudanças, em âmbito nacional e estadual, de representantes que ocupam cargos
no poder executivo e legislativo. Tais mudanças foram
legitimadas pelo voto popular, nas últimas eleições. A
presidência nacional da CNBB, no período eleitoral, explicitou algumas prioridades para os destinos do País:

ANIVERSARIANTES DO
MÊS DE FEVEREIRO
Aniversariantes de Nascimento:
04.02 – Pe. Alfredo Morlini
05.02 – Pe. Danilo Pavani Andreussa
08.02 – Pe. Leandro Fonseca Melo
08.02 – Diác. Eduardo de Souza Amaral
12.02 – Diác. Gilson Soares de Oliveira
13.02 – Pe. Ismael Almeida Santana
14.02 – Pe. Júlio César Batista, IVE
16.02 – Pe. Cleiton Viana da Silva
16.02 – Pe. Marcos Antonio da Silva, IVE
16.02 – Diác. Valmir Donizeti Pereira
17.02 – Pe. Alessandro Correa de Campos
21.02 – Pe. Benedito Donizetti Vieira, NDS
22.02 – Pe. Rui Galdino de Souza
25.02 – Pe. Rogério Aparecido Leite
26.02 – Pe. Antonio Carlos Cuba Fernandes
29.02 – Pe. Marcos dos Santos

Aniversariantes de Ordenação:
06.02 – Diác. Ubirajara Gonçalves
10.02 – Diác. Antonio Carlos Farkas
10.02 – Diác. Gilson Soares de Oliveira

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
fortalecimento da democracia, combate à corrupção,
superação da violência, defesa da vida humana, cuidado
e proteção do meio ambiente. Espera-se que tudo isso
seja levado em consideração, bem como a implementação de políticas públicas referentes aos direitos fundamentais dos cidadãos, especialmente os pobres, quais
sejam: habitação, trabalho, saúde, educação e assistência
social.
Dom Pedro Luiz Stringhini
Presidente do Regional Sul 1 da CNBB
Mogi das Cruzes, 12 de janeiro de 2019

