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PAPA ABRE O SÍNODO DOS JOVENS
COM MISSA NA PRAÇA SÃO PEDRO

Numa manhã de quarta-feira, 03/10, na Praça São
Pedro, o Papa Francisco presidiu à Missa de abertura da
XV Assembleia Ordinária do Sínodo dos Bispos e pediu
aos 266 Padres sinodais que reavivem a própria paixão
por Jesus.
Assim, Francisco inaugura o Sínodo dos Bispos,
que será realizado no Vaticano de 3 a 28 deste mês, tendo como tema: “Os jovens, a fé e o discernimento vocacional”.
“O Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome,
lhes ensinará tudo e recordará tudo o que Eu lhes disse”, trecho extraído do Evangelho de São João serviu de
abertura para a homilia do Papa.
Ele comentou que foi desta maneira tão simples
que Jesus ofereceu aos seus discípulos a garantia de que
o Espírito Santo os acompanhará em toda a sua obra
missionária.
O Espírito do Senhor -disse Francisco- é o primeiro a guardar e manter sempre viva e atual a memória
do Mestre no coração dos discípulos e faz com que a
riqueza e beleza do Evangelho sejam fonte de constante
alegria e novidade.
Palavras do Pontífice
“No início deste momento de graça para toda a
Igreja, em sintonia com a Palavra de Deus, peçamos insistentemente ao Paráclito que nos ajude a trazer à memória e reavivar as palavras do Senhor, que faziam arder
o nosso coração.
Memória para que possa despertar e renovar em
nós a capacidade de sonhar e esperar.
Os jovens serão capazes de profecia e visão, na medida em que nós, adultos ou idosos, formos capazes de
sonhar, contagiar e partilhar os nossos sonhos e esperanças”.

Sonhos e esperanças
O Santo Padre expressou seu desejo de que “o Espírito do Senhor nos dê a graça de sermos Padres sinodais, ungidos com o dom dos “sonhos e da esperança”.
“É com esta disposição de dócil escuta da voz do
Espírito que viemos aqui, de todas as partes do mundo.”
Francisco afirmou que, ungidos com a esperança,
começamos um novo encontro eclesial, capaz de ampliar os horizontes, dilatar os corações e transformar.
Para o Pontífice, “os jovens, fruto de muitas das
decisões tomadas no passado, exortam-nos a cuidar do
presente, com maior esforço e com eles, a lutar contra
tudo aquilo que impede a sua vida de crescer com dignidade. Pedem-nos e exigem-nos uma dedicação criativa,
uma dinâmica
inteligente, entusiasta e cheia
de esperança,
e que não os
deixemos sozinhos nas mãos
de tantos traficantes de morte
que oprimem a
sua vida e obscurecem a sua
visão”.

Sínodo, antes de encerrar suas palavras:
“Irmãos, coloquemos este tempo sob a proteção
materna da Virgem Maria, mulher da escuta e da memória, para que nos guie no reconhecimento dos vestígios do Espírito, afim de que, entre sonhos e esperanças,
possamos acompanhar e encorajar nossos jovens para
que não cessem de profetizar”.
Francisco concluiu sua homilia exortando os Padres Sinodais e representantes da Igreja no mundo:
“Lutem contra todo o egoísmo. Rejeitem dar livre
arbítrio aos instintos da violência e do ódio, que geram
guerras e suas consequentes misérias. Sejam generosos,
puros, respeitadores, sinceros. Construam, com entusiasmo, um mundo melhor, que o dos seus antepassados. Padres sinodais, a Igreja olha para vocês com confiança e amor.”

Pedindo
proteção
O Papa fez
um convite aos
participantes do

40ª ASSEMBLEIA DAS IGREJAS PROPORCIONA DESTAQUE ÀS EXPRESSÕES JUVENIS

O início do segundo dia da 40ª Assembleia das
Igrejas Particulares do Regional Sul 1 da Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), realizada em
Itaici, Indaiatuba (SP), foi marcado com a celebração da
missa presidida pelo Arcebispo Metropolitano de São
Paulo, Cardeal Odilo Pedro Scherer.
Após o momento celebrativo, sob a coordenação

do Pe. Reginaldo Martins da Silva, assessor do Setor Juventude no Regional, os mais de 300 participantes de
todo o Estado de São Paulo acompanharam o Painel das
Juventudes que contou com representantes da Pastoral
da Juventude (PJ), do Ministério Jovem da Renovação
Carismática Católica (RCC), das Novas Comunidades,
dos Jovens Conectados, do Movimento Focolares, da
Milícia da Imaculada, de Grupos de Jovens e participantes da preparação do XV Assembleia Geral Ordinária
do Sínodo dos Bispos sobre a juventude, que acontece
em Roma.
“Nosso trabalho tem como finalidade orientar a
unidade das expressões juvenis e integrá-las com as demais pastorais e serviços eclesiais”, explicou o Pe. Reginaldo. A manhã de trabalho ainda contou com a intervenção dos participantes com os representantes das
pastorais e movimentos que atuam na evangelização dos
jovens.
À tarde, o Pe. Antônio Ramos do Prado, SDB, as-

sessor nacional da Comissão Episcopal para a Juventude
da CNBB, fez uma nova exposição. Desta vez, apresentou alguns dos trabalhos da Pastoral Juvenil da Igreja
no Brasil, como o Projeto “Ide!”, para o triênio 20182020, com o objetivo de dar continuidade às iniciativas
do Rota 300. “O ‘Ide!’ pretende desenvolver os eixos
da Missão, Formação e Estruturas de Acompanhamento, e ainda, a Ecologia e Políticas Públicas, favorecendo
a capacitação daqueles que trabalham com os jovens e
adolescentes dentro da Pastoral Juvenil, e despertar o
espírito missionário do ser cristão”, esclareceu.
Os trabalhos da Comissão Missionária e Cooperação Intereclesial, desenvolvidos na Diocese de Pemba,
em Moçambique, na África, e na Amazônia, foram apresentados pelo bispo referencial, Dom José Luiz Bertanha, com a presença de Dom Luiz Fernando Lisboa,
bispo diocesano de Pemba, onde o Regional estabeleceu
parceria, e do Pe. Everton Aparecido da Silva, assessor
do Conselho Missionário Regional (Comire).
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A CRUZ ENSINA NÃO TEMER AS DERROTAS: ELA
CONDUZ À VITÓRIA, DIZ PAPA
Que lição a Cruz de Jesus nos dá?

Para o Papa Francisco, a Cruz de Jesus nos ensina
que na vida existe o fracasso e a vitória, e que não devemos temer os “momentos maus”, que podem ser iluminados justamente pela cruz, sinal da vitória de Deus
sobre o mal.”
A afirmação de Francisco foi feita durante a homilia realizada na Missa celebrada nesta manhã de sexta-feira, 14/09, na Capela da Casa Santa Marta, na Festa
da Exaltação da Santa Cruz.
Contemplar a Cruz
Francisco explica que contemplar a Cruz é para nós
contemplar um sinal de derrota, mas também um sinal
de vitória.
Para ele, na cruz fracassa “tudo aquilo que Jesus
havia realizado na vida”, e acaba toda a esperança das
pessoas que seguiam Jesus. “Não tenhamos medo de
contemplar a cruz como um momento de derrota, de
fracasso”, disse.
Comentando a passagem da Carta aos Filipenses
da segunda leitura proposta pela liturgia para o dia de
hoje, o Papa ressaltou que “Paulo, quando reflete sobre
o mistério de Jesus Cristo, nos diz coisas fortes, nos diz
que Jesus se esvaziou, aniquilou a si mesmo:
“Assumiu todo o nosso pecado, todo o pecado do
mundo: era um “trapo”, um condenado. Paulo não teve
medo de mostrar essa derrota e também isso pode iluminar um pouco nossos maus momentos, nossos momentos de derrota, mas também a cruz é um
sinal de vitória para nós cristãos”.
Já para o Pontífice, o Livro dos Números, na primeira leitura, narra o momento do
Êxodo, no qual o povo judeu que murmurava
“foi mordido pelas serpentes”. E isto evoca a
antiga serpente, satanás. Mas a serpente que
provocava a morte - diz o Senhor a Moisés será elevada e dará a salvação.
A ai está uma profecia, diz o Papa, enfatizando: “Jesus feito pecado venceu o autor do pecado, venceu a serpente”. Segundo
Francisco, Satanás estava feliz na Sexta-feira
Santa, “tão feliz que não percebeu, a grande
armadilha “da história em que cairia”.
“Naquele momento -comenta- satanás
foi destruído para sempre. Não tem força. A

Cruz, naquele momento, torna-se sinal de vitória”.

Na cruz, a Salvação
O Pontífice sublinhou que “fomos salvos, naquele
percurso que Jesus quis percorrer até o mais baixo, mas
com a força da divindade”:
“Quando eu for elevado, atrairei todos a mim”, recordou Francisco para em seguida comentar:
“Jesus elevado e satanás destruído. A cruz de Jesus deve ser para nós a atração: olhar para ela, porque
é a força para continuar em frente. E a antiga serpente
destruída ainda late, ainda ameaça, mas, como diziam os
Padres da Igreja, é um cão acorrentado: não se aproxime
e não morderá você; mas se você for acariciá-lo porque
o encanto o leva até lá como se fosse um cachorrinho,
prepare-se, ele destruirá você”.
Cruz: sinal de derrota e de vitória
“A cruz nos ensina isso, que na vida há o fracasso
e a vitória. Devemos ser capazes de tolerar as derrotas,
levá-las com paciência, as derrotas, também dos nossos
pecados, porque Ele pagou por nós. Tolerá-los n’Ele,
pedir perdão n’Ele, mas nunca se deixar seduzir por esse
cão acorrentado. “
“Hoje seria belo se em casa, tranquilos, --aconselha
Francisco-- ficarmos 5, 10, 15 minutos diante do crucifixo, ou o que temos em casa ou aquele do rosário:
olhar para ele, é o nosso sinal de derrota, que provoca as
perseguições, que nos destrói, é também o nosso sinal
de vitória porque Deus venceu ali.”

EPISCOPADO

DIOCESE DE BAGÉ (RS) TEM NOVO BISPO

O Padre Cleonir Paulo Dalbosco, atualmente vigário paroquial da Paróquia Santo Antônio, da Diocese
de Caxias do Sul, foi nomeado pelo Papa Francisco na
quarta-feira, 26 de setembro, como novo bispo da Diocese de Bagé.
Oriundo de Barros Cassal, no Rio Grande do Sul,
ingressou no seminário em 1987,
na cidade gaúcha de Soledade. Em seguida,
cursou Filosofia
no Instituto de
Filosofia Padre
Berthier, em Pas-

so Fundo, e Teologia na Escola Superior de Teologia e
EspiritualidadeFranciscana, em Porto Alegre. Após fazer sua profissão solene na Ordem dos Frades Menores
Capuchinhos em 19 de setembro de 1998, no município
de Canoas, foi ordenado diácono no dia seguinte. Recebeu a ordenação presbiteral em 20 de fevereiro de 1999.
Entre as funções que exerceu em sua trajetória sacerdotal estão as de guardião da Fraternidade dos Freis
Capuchinhos, em Santa Maria; assessor diocesano de
Pastoral da Juventude; Vigário Provincial e Definidor da
Pastoral e Meios de Comunicação Social da Ordem dos
Frades Menores Capuchinhos, na Província dos Freis
Capuchinhos do Rio Grande do Sul; Visitador Apostólico na Congregação dos Clérigos Regulares; e Diretor
Geral da Pousada dos Capuchinhos.
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P E . E D UA R D O M C M A H O N

“Esperamos
como Salvador o
Senhor Jesus Cristo;
ele transformará o
nosso corpo mortal
num corpo glorioso como o seu” (Fl
3,20-21).
Com profundo pesar, a Diocese
de Mogi das Cruzes recebeu a notícia de falecimento
do querido irmão e
amigo Pe. Eduardo
McMahon, CSSp,
ocorrido na manhã
de hoje (5.10.18). Crendo firmemente na ressurreição
prometida pelo Senhor, elevamos nossa oração pelo
descanso eterno deste nosso irmão que o bom Deus
quis chamar a si.
Nossa prece de sufrágio se faz acompanhar também
de um hino de louvor e ação de graças pela fecunda vida
ministerial desse exemplar sacerdote, particularmente, pelo seu apostolado junto ao povo desta Diocese.
A presença apostólica e caritativa do Pe. Eduardo e da
Congregação dos Espiritanos nessa Diocese é motivo
de profunda gratidão ao Senhor da Messe que sempre
envia sacerdotes virtuosos e abnegados para apascentar
o Povo de Deus.
O Pe. Eduardo McMahon nasceu na Irlanda, aos
21 de março de 1933, sendo ordenado em Dublin, aos
10 de julho de 1960. Contava 85 anos de idade, sendo
58 de sacerdócio. Tive a satisfação de conhecê-lo em
São Paulo, na Região Belém, onde colaborou nas Paróquias Nossa Senhora do Carmo (Vila Alpina) e Nossa
Senhora do Perpétuo Socorro (Vila Diva). Posterior-

mente, estivemos próximos quando tornei-me Bispo de
Mogi das Cruzes e o encontrei ajudando na Paróquia
São Benedito, no Distrito de César de Souza. Seguindo
os passos do Pe. Bernard Murphy, prestava assistência
à comunidade São Judas Tadeu, do Conjunto Jeferson.
Também na cidade de Suzano (SP) deixou um bonito
legado junto às comunidades da Paróquia Mãe do Redentor, tendo, inclusive, colaborado financeiramente
com a comunidade São João Batista, cuja igreja está em

construção.
Com o falecimento do Pe. Eduardo McMahon,
encerra-se um capítulo bonito na vida da nossa Diocese, marcado pela presença da Congregação do Espírito
Santo, sobretudo, junto aos mais pobres. Celebrando
essa presença espiritana que se iniciou em 1972, convém
recordar também outros membros da Congregação que,
na esteira do Fundador, Pe. Cláudio Poullart des Places,
dedicaram-se ao serviço dos mais necessitados. Recordamos com saudade e gratidão nomes como os Padres
Hugo Prior, Bernard Murphy, Laurence Doyle, Vicente
McKay, Patrick Peters, Álvaro e Carlos, além dos irmãos
Ivan e José, todos muito abnegados no seu apostolado
em Mogi das Cruzes e Suzano.
Profundamente entristecida, a Diocese de Mogi das
Cruzes presta merecida homenagem à memória do Pe.
Eduardo McMahon, recomendando sua alma à misericórdia do Senhor. Ao mesmo tempo, agradecida à Congregação do Espírito Santo, suplica a bênção de novas
e santas vocações que levem adiante a bela missão que
aqui exerceram os Padres Espiritanos.
Mogi das Cruzes, 05 de outubro de 2018.
Dom Pedro Luiz Stringhini
Bispo Diocesano de Mogi das Cruzes

ESPECIAL

PA S T O R A L J U V E N I L , SÍ N O D O E J O R NA DA S

A Pastoral Juvenil representa a ação organizada
da Igreja em prol da evangelização da juventude e tem
como meta ajudar “os jovens a descobrirem, seguirem e
comprometerem-se com Jesus Cristo e sua mensagem,
de modo que, transformados em seres humanos novos,
e integrando sua fé e sua vida, sejam protagonistas na
construção da Civilização do Amor” (Estudos da CNBB
103, Pastoral Juvenil no Brasil: identidade e horizontes).
É necessário que aconteça uma renovação eclesial
que torne também a evangelização da juventude cada
vez mais missionária, eficaz e transformadora. “A Pastoral juvenil é a expressão concreta da missão pastoral da
comunidade eclesial em relação a evangelização dos jovens, que será também boa nova para a Igreja e proposta
de transformação para as pessoas e para a sociedade”
(Estudos da CNBB 103).
Num profundo desejo de dar voz aos jovens e despertar o protagonismo da juventude, o Papa Francisco
anunciou, em 06 de outubro de 2016, um Sínodo para

Igreja com o tema “Os jovens, a fé e o discernimento
vocacional”. Seguiu-se um “Documento Preparatório”,
apresentado em 13 de janeiro de
2017. No final desse documento
havia um “questionário”. Houve
também um “Seminário Internacional” sobre a condição juvenil, de
11 a 15 de setembro de 2017, com
a participação de cerca de 50 especialistas de diversas áreas interdisciplinares e de jovens dos diversos
Continentes.
A “reunião pré-sinodal dos jovens”, realizada em Roma, de 19 a
24 de março de 2018, teve a participação de mais 300 jovens e outros
15.000 conectados por meio das
mídias sociais. Em 08 de maio desse ano, o Conselho Ordinário do
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Sínodo, presidido pelo Santo Padre, aprovou o Instrumentum Laboris para a próxima reunião que acontecerá
de 03 a 28 de outubro.
A Pastoral Juvenil do Regional Sul 1, em sintonia
com os demais Regionais e Organismos da CNBB, desempenha importante serviço missionário, em vista da
aplicação do Documento para a Evangelização da Juventude: “A Igreja do Brasil entende que a juventude
é um ‘lugar teológico’ privilegiado. Considerar o jovem
como lugar teológico é acolher a voz de Deus que fala
por ele. A novidade que a cultura juvenil apresenta neste
momento, portanto, é a sua teologia, isto é, o discurso
que Deus nos faz através da juventude. De fato, Deus
fala pelo jovem.
O Jovem, nesta perspectiva, é uma realidade teológica, que precisamos aprender a ler e a desvelar. Trata-se
de ver o sagrado que se manifesta de muitas formas, e
também na realidade juvenil e nas culturas juvenis”. (cf.
Doc 85 da CNBB e CF 2013).
Do Sínodo de 2018, o olhar da Igreja mira a próxima Jornada Mundial da Juventude, a ser realizada em
janeiro de 2019, no Panamá. A JMJ é um encontro planetário organizado pela Igreja Católica. Tais jornadas
escrevem uma bela história iniciada há três décadas, envolvendo os últimos três papas, os Continentes da Terra
e milhões de jovens. Têm apresentando abundantes frutos para a juventude, para a Igreja, para a humanidade.
Os jovens são os protagonistas, os papas a referência.
São João Paulo II, inspirador, iniciador e realizador de
tantas jornadas, tornou-se patrono espiritual das mesmas. Sua última participação foi em 2002, no Canadá.
A JMJ é uma festa, um canto de esperança, uma
celebração de fé professada por jovens seguidores de
Jesus Cristo. Nela, os jovens podem “pôr em comum
suas aspirações, intercambiar a riqueza de suas culturas
e animar-se em um caminho de fé e vida, no qual alguns
se creem sós ou ignorados” (Bento XVI: Madri, 2011).
Os jovens saem felizes das Jornadas, por terem feito uma experiência ímpar de fraternidade e beleza, de
transbordante alegria e fraterno congraçamento universal, conscientes de terem anunciado ao mundo que
a paz é possível, sobretudo, onde a presença de Deus
é reconhecida, a verdade é buscada e o respeito une as
diferenças.
As Jornadas ensinam que é possível crescer na fé,
alimentar a esperança e fortalecer a coragem. Elas permitem vivenciar novos valores e vislumbrar um caminho eficaz de superação da violência. É ocasião para encontrar pessoas e culturas, celebrar a vida e entender que
o próximo é um dom e um tesouro, não uma ameaça.
É um anúncio de que vale a pena apostar na Juventude.
Dom Pedro Luiz Stringhini
Presidente do Regional Sul 1 da CNBB
São Paulo, 01 de outubro de 2018.
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EVENTOS DIOCESANOS

EVENTOS QUE MARCARAM A VIDA DA DIOCESE

Pe. EDUARDO MAHON, Pe. ANTÔNIO PEREIRA DE
LIMA E MARIELZA DA SILVA SE FORAM

15 de setembro- Pe. Antônio deixou a morada terrena e
foi para a morada celeste.
Vivia com os moradores de rua que frequentavam ou
residiam na Casa de Assis, localizada na Avenida Japão em
Mogi das Cruzes. Uma casa ligada aos Irmãos da Fraternidade
da Casa de AAssis que assistem aos andarilhos, vivem no dia
a dia o carisma franciscano da pobreza e levantam do chão
os caídos. A Casa armazena gestos de autêntica caridade e
oferece aos moradores de rua horizontes de esperança e de
vida nova.
5 de outubro – Pe. Eduardo Mahon sentindo estar no
final do percurso terreno, teve a força de rezar o Pai Nosso e
a Ave Maria antes de emitir o último respiro, segurando a mão
de sua cuidadora Terezinha Rodrigues.
Foi missionário no Brasil durante 50 anos, trabalhando
30 anos em São Paulo na Região Belém e 20 anos na Diocese
de Mogi, residindo em Suzano e ajudando nas Paróquias do
Bom Pastor, de São Sebastião e na Mãe do Redentor. Irlandês
de origem mostrava querer alcançar sempre algo a mais no
serviço aos pobres e às comunidades.
21 de outubro- Veio a falecer dona Marielza da Silva,
presidente há quase 12 anos do Instituto Secular Maria, Mãe
do Divino Amor, fundado pelo Pe. Attílio Berta. Ele nomeou
como primeira Presidente do Instituto, a Sra. Maria José Camargo, doadora do terreno onde foi construído o Santuário.
Pe. Sidnei Quenji Ito acompanha atualmente a caminhada de quarenta membros, Discípulos e Discípulas do Instituto, cuja finalidade é acolher, servir e proporcionar cursos
profissionalizantes e atividades sócio-educativas às crianças e
aos adolescentes, perseverando no ritmo fiel e incansável das
pequenas fadigas de cada dia.
HOMENAGEM AOS PADRES IRLANDESES DA CONGREGAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO
No dia 15 de outubro foi realizada na Matriz de São
Sebastião em Suzano, a Missa de 7º Dia em sufrágio de Pe.
Eduardo Mahon. A Diocese de Mogi das Cruzes, aproveitou
a presença dos Padres irlandeses e de seu Superior Pe. Jorge
Boran, que vieram de São Paulo, para agradecer juntamente
com a Administração Municipal, representada pelo prefeito
Rodrigo Ashiuchi, tamanha dedicação no serviço missionário
realizado ao longo de 50 anos na cidade de Suzano e no Distrito de Cesar de Souza.
A Diocese de Mogi das Cruzes deve muito aos Padres
irlandeses.
Acredito que a faísca que alimentava a chama de amor
pelo povo brasileiro não se encontrava no devocionismo piedoso e tampouco no poder mágico da graça divina, mas na
beleza inerente ao plano de Deus, de justiça, de defesa dos
Direitos Humanos e da inclusão social.
ALUNOS E PROFESSORES COMEMORAM OS 50
ANOS DO COLÉGIO PAULO VI EM SUZANO

Pe.Marcos Sunival, há quase dois anos Diretor administrativo do Colégio Paulo VI, convidou alunos, professores,
padres e os bispos da nossa diocese para comemorar os 15
anos de história do Colégio.
As Irmãs do Instituto Servidoras do Senhor e da Virgem
de Matará acompanham o ritmo corriqueiro do Colégio, de
modo que não seja um colégio qualquer, mas seja mesmo,
católico e diocesano. A Madre Coroada é a Diretora pedagógica e no elenco dos professores há Irmãs encarregadas de dar
aula de Ensino Religioso, de História e de Filosofia. Esteve
presente na comemoração Madre Bonne Mère (boa mãe) a
atual Provincial do Instituto. O Colégio Paulo VI tem postura
e perfil de alto nível educacional e cultural, seriedade e uma
paixão humilde de crescer e aumentar o número de alunos.
Nada de grandeza ostensiva. A finalidade é tocar o coração,
a alma e a mente dos alunos para que obtenham resultados
relevantes nos estudos e na vida cristã e cidadã.
A FACULDADE PAULO VI TEVE MAIS UMA SEMANA TEOLÓGICA
Do dia 21 ao dia 26 de outubro, os seminaristas, leigos,
padres e diáconos que participaram da Semana Teológica tiveram muita coisa boa para ouvir. Tema: “Paulo VI e a Igreja
na atualidade”.
Diante do materialismo histórico e do sociologismo, o
Santo Padre, o Papa Paulo VI apresentou uma Eclesiologia
renovada à luz do Concílio Vaticano II e encarnada na atualidade dos novos tempos. Apresentou uma Igreja voltada não
apenas para si mesma, mas também para o mundo sem eclesiologismos, sociologismos e psicologismos liberais, mas tudo
dentro dos princípios dogmáticos e doutrinais e conforme os
Documentos Conciliares. Apresentou uma Igreja pastoralmente presente no território urbano a ser evangelizado pelos
discípulos e missionários do Reino.

ANIVERSARIANTES DO
MÊS DE NOVEMBRO
Aniversariantes de Nascimento:
005.11 – Dom Emanuele Bargellini, OSBCam
08.11 – Diác. Rafael Rodrigues Xavier
10.11 – Pe. Giovanni Cosimati
11.11 – Pe. Osvaldo Palopito
15.11 – Diác. Luiz Fernando da Silva
20.11 – Pe. Enedir Gonçalves Moreira
23.11 – Dom Martinho Henrique dos Santos, OSB
26.11 – Pe. Eugênio Luciano Lizier (Associação
São Lourenço)
29.11 – Pe. Sidnei Aparecido Pardini, SVD

Aniversariantes de Ordenação:
001.11 – Pe. Edson Castro da Silva, SVD
04.11 – Pe. Alexandre de Miranda
04.11 – Pe. Odair Donizeti Bueno
04.11 – Pe. Sidnei Barbosa de Amorim
05.11 – Pe. Cesar Augusto da Silva
05.11 – Pe. Lazaro Teodoro Mendes
05.11 – Pe. Vicente Paulo Braga, FAM
15.11 – Pe. Paulo Antônio Alves, NDS
18.11 – Pe. Danilo Pavani Andreussa
20.11 – Pe. Sergio Henrique Rodrigues, FAM
22.11 – Pe. Gesildo Torres Monteiro
25.11 – Pe. Dana Peter Lundburg, LC
26.11 – Pe. Sidnei Aparecido Pardini, SVD
29.11 – Pe. Geraldo Magela Lázaro

A VALIOSA PRESENÇA DE DOM PEDRO LUIZ NOS
EVENTOS DIOCESANOS
Em todos os eventos acima citados é meu dever registrar
a presença do Bispo diocesano Dom Pedro Luiz, fiel a todos
os compromissos agendados e a tantos outros que surgem
de modo excepcional. Aliás, acho que a toda hora nasce um
compromisso novo que não foi agendado antecipadamente
e ás vezes Dom Pedro ultrapassa os limites impostos pelos
médicos a respeito da sua saúde.
A Diocese está de certa forma bem guarnecida e munida de forças leigas, sacerdotais e da força episcopal de Dom
Pedro Luiz e de Dom Paulo Mascarenhas Roxo, que disfarça
os seus 90 anos com uma mobilidade incrível e uma comunicação audaciosa, sábia e sagaz em pregar retiros. De tédio, os
padres, os leigos(as), Dom Pedro Luiz e Dom Paulo não têm
nenhuma percepção, tanta é a correria do dia a dia. No entanto a Capela do Santíssimo é o lugar de refúgio, de silêncio e da
retomada das forças e do espírito missionário.

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

