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O Santo Padre nos presenteou com a 
proclamação de um Ano Josefino, 
como forma de celebração dos 150 

anos da declaração de São José como Padroe-
iro da Igreja Católica, feita pelo Beato Pio IX. 
É a feliz ocasião para um aprofundamento 
nos ensinamentos da Igreja sobre a figura de 
São José, tendo como base os documentos 
pontifícios e o testemunho dos santos. 

Por que José é tão grande? Por que foi de- 
clarado Padroeiro da Igreja Católica, Padro-
eiro dos Operários, Guardião do Redentor?

Visitando os Evangelhos, logo notaremos 
a atuação silenciosa de São José, “o homem 
que passa despercebido, o homem da pre- 
sença cotidiana discreta e escondida” (Patris 
Corde). Sobre esse silêncio escreveu São João 
Paulo II, na Exortação Apostólica Redem-
ptoris Custos: “Trata-se de um silêncio que 
desvenda de maneira especial o perfil inte-
rior desta figura. Os Evangelhos falam exclu- 
sivamente daquilo que José “fez”; no entanto, 
permitem-nos auscultar nas suas “ações”, 
envolvidas pelo silêncio, um clima de profun-
da contemplação. José estava cotidianamente 
em contato  com o mistério escondido desde 
todos os séculos, que estabeleceu a sua 
morada sob o teto da sua casa” (n. 25). 

Num tempo em que expressar 
sua opinião sobre todos os assuntos é 
considerado tão importante nos novos 
areópagos, o Papa Francisco apresenta 

como modelo um homem que falou com o 
silêncio, que não representa omissão, mas, 
contemplação. Neste novo ano nossas 
palavras precisam ser purificadas por 
esse silêncio tão santo de São José. E O 
VERBO, que é um instrumento diocesano 
de evangelização, deseja colaborar com a 
missão da Igreja. Desejamos que nossas 
edições de 2021 traduzam contemplação, 
intimidade e amizade com Deus, 
desejamos ser fiéis Àquele que dá nome 
ao nosso periódico, pois Ele é O VERBO 
original. É por isso que recorreremos a 
São José, ele é mestre em fidelidade. Aliás, 
São José é mestre em tantas coisas. Sobre 
isso escreveu Santa Teresa de Jesus, em seu 
Livro da Vida: “A outros santos o Senhor 
parece ter dado graça para socorrer numa 
determinada necessidade. Ao glorioso São 
José tenho experiência de que socorre em 
todas. O Senhor quer dar a entender com 
isto que assim como lhe foi submisso na 
terra, onde São José na qualidade de pai 
adotivo, o podia mandar, assim no céu 
atende a todos os seus pedidos” (6, 6).

Em 2021, definitivamente, preciso 
recorrer mais ao silêncio. E, em minhas 
orações, lembrarei sempre de Teresa: “Quem 
não encontrar mestre que o ensine a rezar 
tome esse glorioso Santo por mestre, e não 
errará no caminho” (6, 8). Em 2021 vamos 
de silêncio, e não erraremos no caminho.

EDITORIAL

PE. MILTON 
ROGÉRIO 
VICENTE

Em 2021 vamos 
de... silêncio

EDITOR-CHEFE



4 Janeiro | 2021 - Ano 24
Edição Nº 550

PALAVRA DO PASTOR

DOM
VICENTE
COSTA

O Ano de  
São José

BISPO DIOCESANO

José, homem “justo” 
(Mt 1,19), sede nosso 
intercessor, amparo e guia.

P rezados irmãos e irmãs da Igreja 
de Deus que se faz presente na 
Diocese de Jundiaí: 

O Papa Francisco, pela Carta 
Apostólica Patris Corde (“Com Coração 
de Pai”), convocou o Ano de São José 
para comemorar os 150 anos do Decreto 
Quemadmodum Deus (“Da mesma 
maneira que Deus), com o qual o Beato 
Pio IX declarou São José como Padroeiro 
da Igreja universal. O Ano de São José teve 
início em 8 de dezembro de 2020 e seguirá 
até 8 de dezembro de 2021. Quase no final 
de sua Carta Apostólica, o Pontífice declara 
que: “o objetivo desta carta apostólica é 
aumentar o amor por este grande Santo, 
para nos sentirmos impelidos a implorar 
a sua intercessão e para imitarmos as 
suas virtudes e o seu desvelo”. 

1. O Papa Francisco, 
devoto de São José
Várias vezes, o Papa Francisco fez 

questão de manifestar sua devoção 
toda especial a São José. Na sua viagem 
apostólica às Filipinas, no encontro com 
as famílias (16/01/2015), o Papa afirmou: 
“Queria ainda dizer-vos algo de pessoal. 
Amo muito São José, porque é um homem 
forte e silencioso. Na minha escrivaninha, 
tenho uma imagem de São José que dorme 
e, enquanto dorme, cuida da Igreja. Sim! 
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Pode fazê-lo, como sabemos. E, quando 
tenho um problema, uma dificuldade, 
escrevo um bilhetinho e meto-o debaixo 
de São José, para que o sonhe. Este gesto 
significa: rezar por este problema”. 

Aliás, não se pode esquecer que esta 
devoção a São José acompanha o Papa 
Francisco desde que era jovem. A Paróquia 
de Flores, o bairro na cidade de Buenos 
Asires, capital da Argentina, na qual nasceu 
e cresceu Jorge Mario Bergoglio, é dedicada 
a São José; e nesta Igreja se encontra 
o confessionário no qual Jorge Mario 
Bergoglio, em 21 de setembro de 1953, 
com quase 17 anos, após uma conversa 
com um sacerdote, descobriu sua vocação 
religiosa: ser padre jesuíta a serviço da 
Igreja. E a Providência Divina quis que o 
Papa Francisco iniciasse sua missão petrina 
à frente da Igreja Católica, justamente no 
dia 19 de março de 2013, Solenidade de São 
José, Esposo da Bem-Aventurada Virgem 
Maria, Padroeiro da Igreja Universal. Como 
não se lembrar também de que foi o Papa 
Francisco que introduziu, no ano de 2013, 
em várias Orações Eucarísticas da Santa 
Missa, o nome deste grande santo depois 
daquele da Bem-Aventurada Virgem Maria?

2. A figura e a missão 
de São José nos Evangelhos
De início notamos que os Evangelhos 

falam pouco de São José: nenhuma palavra 
dita por ele se encontra nos Evangelhos, 
e sua figura sai logo de cena após Jesus, 
aos 12 anos de idade, ficar perdido e ser 
reencontrado no Templo de Jerusalém (cf. 
Lc 2,48). “Os dois evangelistas que mais 
puseram em destaque a figura de José, 
Mateus e Lucas, narram pouco, mas o 
suficiente para fazer compreender o tipo de 
pai que ele era e a missão que a Providência 
lhe confiou” (“Introdução”). 

3. A Carta Apostólica 
Patris Corde (“Com Coração de Pai”)
Na sua carta Apostólica, o Papa 

Francisco fala sobre São José sob sete 

aspectos: “um amado pai, pai na ternura, 
pai na obediência, pai no acolhimento, pai 
com coragem criativa, pai trabalhador e pai 
na sombra”. Vejamos, brevemente, a riqueza 
desta reflexão do Papa sobre São José.

(a) Um amado pai: a grandeza de São 
José consiste no fato de ter sido o esposo de 
Maria e o pai de Jesus. Cuidou da Sagrada 
Família “para lhe fazer dom total de si 
mesmo, da sua vida e do seu trabalho; 
em ter convertido a sua vocação humana 
ao amor doméstico na oblação sobre-
humana de si mesmo, do seu coração e de 
todas as capacidades no amor colocado ao 
serviço do Messias nascido na sua casa”.

(b) Pai de ternura: Jesus viu a 
misericórdia e a ternura de Deus que “não 
nos condena, mas nos acolhe, abraça, 
ampara e perdoa” na pessoa de São José. 

(c) Pai na obediência: São José é pai 
também na obediência a Deus: com o seu 
“sim” ao projeto de Deus, São José nos 
ensina a sermos obedientes à vontade do 
Pai, como Jesus fez-se “obediente até a 
morte – e morte de cruz” (Fl 2,8). 

(d) Pai no acolhimento: Ao mesmo 
tempo, São José é “pai no acolhimento”, 
porque “acolhe Maria sem colocar condições 
prévias”, um gesto importante neste 
mundo de hoje “onde é patente a violência 
psicológica, verbal e física contra a mulher”.

(e) Pai com coragem criativa: São José 
demonstra ainda uma “coragem criativa”, 
porque soube “transformar um problema 
em uma oportunidade, colocando sempre 
a sua confiança na Providência”. 

(f) Pai trabalhador: Honesto 
carpinteiro, São José nos ensina também “o 
valor, a dignidade e a alegria do que significa 
comer o pão fruto do próprio trabalho”.

(g) Pai na sombra: Por fim, o Papa 
Francisco faz uma declaração muito 
profunda: “Não se nasce pai, torna-se pai... 
E não se torna pai apenas porque colocou 
um filho no mundo, mas porque se cuida 
responsavelmente dele” por toda sua vida. 
Infelizmente, na sociedade atual, “muitas vezes 
os filhos parecem ser órfãos de pai”, pois “ser 

pai significa introduzir o filho na experiência 
da vida, na realidade. Não significa segurar, 
prender ou subjugar o filho, mas torná-lo 
capaz de opções, de liberdade, de partir”.

4. Como viver o Ano de São José
No final da Carta Apostólica, consta um 

Decreto de como se pode seguir o exemplo 
de São José, a fim de reforçarmos cada dia a 
própria vida de fé no pleno cumprimento da 
vontade de Deus. Para isto a Igreja oferece o 
dom das Indulgências, a fim de recebermos 
a total purificação das penas devidas 
aos pecados cometidos e já perdoados, 
indulgências estas obtidas nas condições 
habituais, ou seja: a confissão sacramental, 
a comunhão eucarística e a oração de 
acordo com as intenções do Papa.

Várias modalidades são sugeridas, a 
fim de que possamos participar do Ano 
de São José e obter as Indulgências, como 
por exemplo: meditar por pelo menos 
30 minutos a oração do Pai-Nosso, ou 
participar de um Retiro Espiritual, mesmo 
por um dia que inclui uma meditação 
sobre São José; a prática de uma obra 
de misericórdia corporal ou espiritual; a 
oração na família, principalmente do Santo 
Rosário; confiar o trabalho cotidiano à 
proteção de São José e orar para que todos 
encontrem trabalho e que o trabalho seja 
digno; orar pela Igreja que sofre e pelos 
cristãos perseguidos; e invocar a proteção 
de São José nas festas a ele dedicadas.

Queridos diocesanos: neste ano a 
nossa Diocese retomará o processo para 
a elaboração do novo Plano Diocesano 
da Ação Evangelizadora, num processo 
amplo de comunhão e participação. Neste 
ano dedicado a São José, peçamos sua 
intercessão, amparo e guia, para que, 
como ele, saibamos realizar o “sonho” que 
o Espírito do Senhor nos inspirar: suscitar 
em nossa Igreja Diocesana verdadeiras 
comunidades eclesiais missionárias sob 
os quatro pilares da Palavra, do Pão, da 
Caridade e da Ação Missionária. Assim seja!

A todos abençoo.
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“Permanecei no meu amor” 
(Jo 15,9). Jesus associa este 
pedido à imagem da 

videira e dos ramos. O próprio Senhor 
é a videira, a videira “verdadeira” 
(15,1), que permanece fiel no amor e 
nunca falha, apesar dos nossos pecados 
e divisões. Nesta videira, todos nós, 
batizados, estamos enxertados como 
ramos: quer dizer que só unidos a Jesus é 
que podemos crescer e dar fruto. Nesta 
tarde, contemplemos esta unidade 
indispensável, que tem vários níveis. 
Pensando na videira, poderíamos imaginar 
a unidade formada por três círculos 
concêntricos, como os dum tronco.

O primeiro círculo, o mais interno, 
é o permanecer em Jesus. Daqui parte o 
caminho de cada um rumo à unidade. 
Na realidade mutável e complexa de 

hoje, muitos se sentem intimamente 
divididos, incapazes de encontrar 
um ponto firme, uma estrutura 
estável nas circunstâncias variáveis 
da vida. Jesus indica-nos o segredo 
da estabilidade: permanecer n’Ele. 
E mostrou-nos também como fazer, 
dando-nos o exemplo: cada dia 
retirava-Se em lugares desertos para 
orar. Precisamos da oração, como de 
água, para viver. É o meio para colocar 
no coração do Senhor tudo aquilo que 
povoa o nosso coração: esperanças e 
temores, alegrias e dores.

O segundo círculo é o da unidade 
com os cristãos. Somos ramos da mesma 
videira: o bem e o mal que realiza cada 
um reverte-se sobre os outros. Significa 
que, se invocarmos Deus em espírito 
e verdade, daí brota a exigência de 
amar os outros e, vice-versa. A oração 
só pode levar ao amor, caso contrário 
é vão ritualismo. Se a nossa adoração 
for genuína, cresceremos no amor 
por todos aqueles que seguem Jesus, 
independentemente da comunhão 
cristã a que pertençam, porque, mesmo 
se não são “dos nossos”, são d’Ele.

Constatamos, porém, que amar os 
irmãos não é fácil. Aqui vem em nosso 
auxílio a ação do Pai que, como sábio 
agricultor (cf. Jo 15,1), “Ele corta todo 
o ramo que não dá fruto em Mim 

e poda o que dá fruto, para que dê 
mais fruto ainda” (Jo 15,2). Por isso 
peçamos ao Pai para cortar em nós 
os preconceitos contra os outros e 
os apegos mundanos que impedem a 
plena unidade com todos os seus filhos.

O terceiro círculo da unidade, o 
mais largo, é a humanidade inteira. Na 
videira que é Cristo, o Espírito Santo é 
a seiva que chega a todas as partes. 
Mas o Espírito sopra onde quer, e 
por todo o lado quer reconduzir à 
unidade. Leva-nos a amar não só àqueles 
que nos amam e pensam como nós, mas 
a todos, como Jesus nos ensinou. Torna-
nos capazes de perdoar aos inimigos, e 
as injustiças sofridas. Impele-nos a 
ser ativos e criativos no amor. É pelos 
frutos que se reconhece a árvore: 
pelo amor gratuito, se reconhece se 
pertencemos à videira de Jesus.

Queridos irmãos e irmãs, 
permaneçamos unidos em Cristo! 
Que o Espírito Santo, derramado 
nos nossos corações, nos faça 
sentir filhos do Pai, irmãos e irmãs 
entre nós, irmãos e irmãs na única 
família humana. Que a Santíssima 
Trindade, comunhão de amor, nos 
faça crescer na unidade.

[Homilia preparada pelo Pontífice 
e lida pelo Cardeal Kurt Koch].

VOZ DE ROMA

PAPA
FRANCISCO
“Permanecei  
no meu amor”  
(Jo 15,9)
Publicamos, a seguir, 
os principais trechos da 
homilia do Santo Padre 
para a Celebração da 
Solenidade da Conversão 
de São Paulo Apóstolo, 
na Basílica de São Paulo 
Fora dos Muros, em 25 de 
janeiro de 2021.
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Nos jovens, encontramos tam-
bém, gravados na alma, os gol-
pes recebidos, os fracassos, as 

recordações tristes. Muitas vezes “são 
as feridas das derrotas da sua própria 
história, dos desejos frustrados, das dis-
criminações e injustiças sofridas, de não 
se ter sentido amado ou reconhecido”. 
Além disso, temos “as feridas morais, 
o peso dos próprios erros, o sentido de 
culpa por ter errado”. Jesus faz-Se pre-
sente nestas cruzes dos jovens, para lhes 
oferecer a sua amizade, o seu alívio, a 
sua companhia sanadora, e a Igreja quer 
ser instrumento d’Ele neste percurso 
rumo à cura interior e à paz do coração.

Nalguns jovens, reconhecemos um 
desejo de Deus, embora não possua to-
dos os delineamentos do Deus revelado. 
Noutros, podemos vislumbrar um so-
nho de fraternidade, o que já não é pou-
co. Em muitos, existe um desejo real 
de desenvolver as capacidades de que 
são dotados para oferecerem algo ao 
mundo. Nalguns, vemos uma sensibi-
lidade artística especial, ou uma busca 
de harmonia com a natureza. Noutros, 
pode haver uma grande necessidade 
de comunicação. Em muitos deles, en-
contramos o desejo profundo duma 
vida diferente. Trata-se de verdadeiros 
pontos de partida, energias interiores 
que aguardam, disponíveis, uma pala-
vra de estímulo, luz e encorajamento.

O Sínodo tratou de maneira especial três 

temas de grande importância, cujas conclu-
sões desejo acolher textualmente, embora 
nos exijam ainda avançar numa análise 
mais ampla e desenvolver uma capacidade 
de resposta mais adequada e eficaz.

O ambiente digital

“O ambiente digital caracteriza o 
mundo atual. Largas faixas da humani-
dade vivem mergulhadas nele de ma-
neira ordinária e contínua. Já não se 
trata apenas de “usar” instrumentos 
de comunicação, mas de viver numa 
cultura amplamente digitalizada que 
tem impactos muito profundos na no-
ção de tempo e espaço, na percepção 
de si mesmo, dos outros e do mundo, 
na maneira de comunicar, aprender, 
obter informações, entrar em relação 
com os outros. Uma abordagem da 
realidade, que tende a privilegiar a 
imagem relativamente à escuta e à lei-
tura, influencia o modo de aprender e 
o desenvolvimento do sentido crítico”.

A internet e as redes sociais gera-
ram uma nova maneira de comunicar e 
criar vínculos, sendo “uma ‘praça’ onde 
os jovens passam muito tempo e se en-
contram facilmente, embora nem todos 
tenham acesso igual, particularmente 
nalgumas regiões do mundo. Em todo o 
caso, constituem uma oportunidade ex-
traordinária de diálogo, encontro e in-
tercâmbio entre as pessoas, bem como 
de acesso à informação e ao saber. Além 
disso, o mundo digital é um contexto de 
participação sociopolítica e de cidada-
nia ativa, podendo facilitar a circulação 

duma informação independente capaz 
de tutelar eficazmente as pessoas mais 
vulneráveis, revelando as violações 
dos seus direitos. Em muitos países, 
a web e as redes sociais já constituem 
um lugar indispensável para se alcan-
çar e envolver os jovens nas próprias 
iniciativas e atividades pastorais”. 

Mas, para entender este fenômeno 
na sua totalidade, é preciso reconhe-
cer que possui – como toda a realidade 
humana – limites e deficiências. Não é 
salutar confundir a comunicação com o 
simples contato virtual. De fato, “o am-
biente digital é também um território 
de solidão, manipulação, exploração e 
violência, até ao caso extremo da dark 
web. Os meios de comunicação digitais 
podem expor ao risco de dependência, 
isolamento e perda progressiva de con-
tato com a realidade concreta, dificul-
tando o desenvolvimento de relações 
interpessoais autênticas. Difundem-se 
novas formas de violência através das re-
des sociais, como o cyberbullying; a web 
é também um canal de difusão da por-
nografia e de exploração de pessoas para 
fins sexuais ou através do jogo de azar”.

Não se deve esquecer que “há inte-
resses econômicos gigantescos que ope-
ram no mundo digital, capazes de reali-
zar formas de controle que são tão sutis 
quanto invasivas, criando mecanismos 
de manipulação das consciências e do 
processo democrático. O funcionamen-
to de muitas plataformas acaba frequen-
temente por favorecer o encontro entre 
pessoas com as mesmas ideias, dificul-
tando o confronto entre as diferenças. 
Estes circuitos fechados facilitam a di-
vulgação de informações e notícias fal-
sas, fomentando preconceitos e ódio. A 
proliferação das notícias falsas é expres-
são duma cultura que perdeu o sentido 
da verdade e sujeita os fatos a interesses 
particulares. A reputação das pessoas é 
comprometida através de processos su-
mários on-line. O fenômeno diz respeito 
também à Igreja e seus pastores.

CRISTO
VIVE

Vós sois o  
agora de Deus

EXORTAÇÃO APOSTÓLICA

FORMAÇÃO
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A Igreja Particular de Jundiaí 
conta com cinco novos pres-
bíteros, Wellington Felicio da 

Silva, Eduardo Augusto Belão, João 
Fernando Fava, Fábio Ricardo Gentille 
e Luís Ricardo da Silva Gracio. Eles 
foram consagrados inteiramente para 
o serviço de Deus, por imposição das 
mãos e oração consecratória de Dom 
Vicente Costa, Bispo Diocesano.

No 54º aniversário de Instalação 
Canônica da Diocese de Jundiaí, celebrado 
em 6 de janeiro de 2021, nossa Igreja se 

alegra em manter há 41 anos o Seminário 
Diocesano Nossa Senhora do Desterro, 
referência em formação de presbíteros, 
entregando à Igreja de Jesus Cristo 102 
padres ordenados. João Fernando Fava, 
ordenado no dia 15 de janeiro, foi o 
100° presbítero formado pelo Seminário 
Diocesano. Os três primeiros padres foram 
ordenados no dia 9 de dezembro de 1984, 
a saber: Marcílio Gregefe (atualmente, 
Pároco da Paróquia Nossa Senhora do 
Rosário, em Campo Limpo Paulista), Paulo 
André Lauriér Labrossi (in memorian) e 
Rogério Reis da Silva (deixou de exercer o 
ministério ordenado).

Assumir o sacerdócio é 
uma grande graça

Na Igreja, todo ofício é serviço de 
amor, porque Jesus nosso Senhor veio 
para servir a todos. Nesse sentido, 
Wellington, Eduardo, João, Fábio e Luís 
foram constituídos sacerdotes para 
seguirem a Jesus Cristo Pastor e Mestre, 
devendo ser fiéis ao anúncio da Palavra, 
à missão santificadora do povo de Deus 

e à missão pastoral, como o Bom Pastor 
que dá a vida pelas ovelhas. 

A cada celebração com Rito de 
Posse de Ordenação, Dom Vicente 
pediu que Nossa Senhora do Desterro, 
padroeira da Diocese de Jundiaí, 
interceda pelos religiosos, vocacionados 
e todo o povo santo de Deus, e que os 
novos padres sejam exemplos de oração 
e santidade para o seu povo.

As missas foram transmitidas ao vivo 
pelas redes sociais da Diocese de Jundiaí e 
das Paróquias, sendo acompanhadas por 
todo o território diocesano e além dele. 
E obedecendo as orientações para este 
tempo de pandemia do novo coronavírus, 
com limitação de pessoas no interior 
dos templos, distanciamento social e 
o uso de máscara durante as missas; 
presencialmente, em cada celebração, 
só compareceram familiares e alguns 
convidados dos ordenandos, os presbíteros, 
diáconos permanentes e seminaristas.

FOTOS: Gabriela Achete, Mariana 
Roncato, Tiago Bueno, Tadeu Italiani, 
Pascom Paróquia Cristo Redentor.

ORDENAÇÕES

Cinco novos 
consagrados para 
o serviço de Deus
O vosso ministério não 
vos pertence, mas pertence 
àquele que vos chamou.

8 Janeiro | 2021 - Ano 24
Edição Nº 550



9Janeiro | 2021 - Ano 24
Edição Nº 550

WELLINGTON 
FELICIO 
DA SILVA
Nascimento: 05.04.1994.
Ordenação Presbiteral: 19.12.2020.
Pai: Cicero Felicio da Silva.
Mãe: Lucia Ferreira Rodrigues.
Paróquia de Origem: Nossa Senhora 
da Piedade – Várzea Paulista.

“Eu  
  consagro-me 
  por eles ”

(Jo 17,19)
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EDUARDO 
AUGUSTO 
BELÃO
Nascimento: 09.07.1992.
Ordenação Presbiteral: 26.12.2020.
Pai: Valdir Belão.
Mãe: Luzineide Luiza Duarte Belão.
Paróquia de Origem: São Francisco 
de Assis – Campo Limpo Paulista.

“Tenho 
   sede!”

(Jo 19,28)
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JOÃO 
FERNANDO 
FAVA
Nascimento: 06.11.1991.
Ordenação Presbiteral: 15.01.2021.
Pai: Claudio Fava.
Mãe: Ivanice Aparecida Correa de Lima Fava.
Paróquia de Origem: 
Nossa Senhora do Carmo - Jundiaí.

“Senhor, Tu sabes    
  tudo, Tu sabes   
  que eu Te amo”

(Jo  21, 17)
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FÁBIO 
RICARDO 
GENTILLE
Nascimento: 17.09.1984.
Ordenação Presbiteral: 29.01.2021.
Pai: Nestor Gentille.
Mãe: Severina Marinalva Gentille.
Paróquia de Origem: Santa 
Gertrudes, Jundiaí.

“Este é o amigo  
  de seus irmãos,   
  aquele que muito   
  ora pelo povo”

(2Mc 15,14)
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LUÍS RICARDO 
DA SILVA 
GRACIO
Nascimento: 14.11.1989.
Ordenação Presbiteral: 31.01.2021.
Pai: Luís Antonio Costa Gracio.
Mãe: Marliete Coleta da Silva.
Paróquia de Origem: Nossa 
Senhora da Candelária – Itu.

“Com laços 
  de amor, 
  Eu te atraí”

(cf. Os 11,4)
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É desejo de Deus que todos 
se salvem e cheguem ao 
conhecimento da verdade 

(cf. 1Tm 2, 4). Para isso todos 
devem pedir sempre ao Senhor que 
mostre Seus caminhos a fim de que 
ninguém saia dele. Para esse fim, o 
esforço na busca por Deus é vital 
e este pode acontecer de diversas 
formas. Nesse intuito, a Comissão 
Diocesana Pastoral para a Animação 
Bíblico-Catequética realizou sua 
3ª Romaria, com a participação 
online dos catequistas, ocorrida no 
Santuário Diocesano Senhor Bom 
Jesus, em Pirapora do Bom Jesus. 
Presencialmente, participaram os 
coordenadores das diversas moda-
lidades de catequese.

Neste ano, em sua homilia, o asses-
sor diocesano, Padre Erickson Ramos 
da Silva, destacou a importância dos 
catequistas em se deixarem modelar 
pela Palavra de Deus e da necessidade 
de abandonar as “redes pesadas” que 
nos prendem e impossibilitam de 
seguir o Senhor. “Que esses operários 
da vinha do Senhor possam buscar 
na Sagrada Escritura o alimento 

necessário para a caminhada e que 
encontrem Nela a verdade que conduz 
e orienta a vida e a missão de cada um”, 
finalizou o presbítero.

Segundo o Diretório Nacional de 
Catequese, a formação permanente 
dos catequistas se desenvolve em três 
dimensões: Ser, Saber e Saber-fazer.

A “dimensão” SER é realizada 
com uma peregrinação e celebração 
eucarística pelos santuários da nossa 
diocese, anualmente, no 3° Domingo do 
Tempo do Comum - Dia da Palavra de 
Deus: em 2019, no Santuário Diocesano 
Nossa Senhora Aparecida; em 2020, 
no Santuário Diocesano Santa Rita de 
Cássia, sempre com o intuito de fomentar 
a Espiritualidade dos educadores da fé.

REQUIESCAT IN PACE

Diocese se 
despede do 
Diácono Hilário
“Se o grão de trigo que 
cai na terra não morre, 
ele continua só um grão 
de trigo; mas se morre, 
então produz muito fruto” 
(Jo 12,24-26).

A Igreja de Jundiaí, especial-
mente os irmãos da Paró-
quia Santo Antônio, de 

Várzea Paulista, se despediram com 
profunda tristeza do Diácono Per-
manente Hilário Tomelin, que fez 
do seu ministério missão. Ele faleceu 
no domingo, dia 17 de janeiro de 
2021, aos 82 anos, por complicações 
da idade. Viúvo, deixou cinco filhos.

O corpo foi sepultado no Jazigo 
da família, no Cemitério Bosque da 
Saudade, em Campo Limpo Paulista.

A Diocese de Jundiaí rende 
graças a Deus pelo dom da vida e do 
ministério diaconal do nosso irmão 
Hilário. Descanse em paz!

3ª ROMARIA 
DIOCESANA 
DE 
CATEQUISTAS
“Mostrai-me, ó Senhor, 
vossos caminhos, vossa 
verdade me oriente e 
me conduza” (Sl 24).

DIOCESE
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No domingo em que a Igreja 
celebra solenemente a Palavra de 
Deus, no 3º Domingo do Tempo 

Comum, este ano em 24 de janeiro, seis 
seminaristas do Seminário Diocesano 

Nossa Senhora do Desterro foram 
instituídos Leitores, durante a santa 
missa, presidida pelo Bispo Diocesano, 
Dom Vicente Costa, e concelebrada 
por padres formadores e pelo recém-
ordenado, Pe. João Fernando Fava.

Os seminaristas que receberam 
este ministério foram Allan Rodrigues 
dos Santos, Bruno Bussolini, Douglas 
Fagundes de Souza, Gustavo Vieira da 
Silva, Jean Carlo dos Santos Cambuim 
e Raphael Pittham Gomes Casaca.

Por conta da pandemia do novo 
coronavírus e pela limitação de pessoas 
no interior da Igreja Nova Jerusalém, 
em Jundiaí, a missa foi transmitida ao 
vivo pelas redes sociais da Diocese de 
Jundiaí, da Paróquia Nova Jerusalém e 

do Seminário Diocesano. Entre as poucas 
pessoas presentes estiveram familiares 
dos seminaristas, diáconos permanentes e 
esposas, demais seminaristas diocesanos, 
que mantiveram o distanciamento social e 
o uso de máscara durante toda a celebração.

Ao se dirigir aos seminaristas, Dom 
Vicente falou da importância da insti-
tuição do ministério e destacou que to- 
dos devem perseverar para serem gran-
des colaboradores do Reino de Deus, 
anunciando a Palavra e tornando-se 
discípulos missionários de Jesus Cristo. 
“Feliz é o povo que escuta a Palavra do 
Senhor”, concluiu o Bispo.

A Instituição ao Leitorado faz parte 
do processo formativo do candidato 
ao sacerdócio que, após alguns anos  
de formação, e estando apto, segue 
passos importantes ao futuro exer-
cício do ministério presbiteral.

Oficialmente, o Leitor é quem 
faz as leituras da Sagrada Escritura, 
exceto o Evangelho, tanto na missa 
como nos outros atos sagrados.

SEIS 
SEMINARISTAS 
SÃO 
INSTITUÍDOS 
LEITORES
No dia da Palavra de Deus, 
seis seminaristas diocesanos 
são instituídos Leitores 
para o serviço da Igreja.

SEMINÁRIO DIOCESANO

O Retiro Anual dos Seminaristas da 
Diocese de Jundiaí acontece na abertura 
das atividades de um novo ano letivo. É um 
tempo dedicado a promoção do encontro 
pessoal com Cristo e de integração entre a 
vida espiritual e o serviço, com vistas no 
desenvolvimento dos futuros presbíteros. 

Nessa perspectiva, entre os dias 
25 e 28 de janeiro, os seminaristas 

diocesanos do Propedêutico (etapa 
inicial da caminhada formativa) e os das 
etapas da configuração (Teologia) e do 
discipulado (Filosofia) participaram do 
Retiro Espiritual, nas dependências da 
Paróquia Nova Jerusalém, em Jundiaí. 

Convidados a refletir sobre o tema 
“Depois subiu à montanha, e chamou a 
si os que ele queria, e eles foram até ele” 
(Mc 3,13), o grupo de seminaristas do 
Propedêutico, formado por oito jovens, 
vindos de seis paróquias e três cidades 

diocesanas, ouviram a pregação do 
Diretor Espiritual do Seminário, 
Padre Milton Rogério Vicente. Para os 
demais grupos de seminaristas, num 
total de 37 candidatos ao sacerdócio, 
o Padre Genival Antônio Pessotto, 
Pároco da Paróquia Santo Antônio – 
Anhangabaú, em Jundiaí, falou sobre: 
“In te ipsum redi. In interiore homine 
habitat veritas - Retorne a si mesmo. 
A verdade habita no homem interior” 
(Santo Agostinho).

O Retiro terminou com 
Celebração Eucarística presidida 
pelo Bispo Diocesano, Dom Vicente 
Costa, e concelebrada pelos padres 
formadores do Seminário Diocesano.

Após a missa, Dom Vicente visitou 
e abençoou as dependências do Núcleo 
Filosófico Dom Joaquim Justino Carreira, 
que passou por recente reforma.

Cuidando da  
espiritualidade  
dos futuros 
sacerdotes

RETIRO DOS SEMINARISTAS
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No dia 27 de janeiro  a 
Comunidade Dominus Salus 
celebrou Jubileu de Prata. São 

25 anos restaurando o ser humano à 
imagem e semelhança de Deus para 
que ele se redescubra como filho. Em 
comunhão com a Igreja e a bênção 
do Bispo Dom Amaury Castanho (3º 
Bispo Diocesano, in memoriam), a 
Comunidade foi fundada no dia 29 de 
janeiro de 1996, pelo Irmão Alexandre 
Mazzali e os casais Co-Fundadores 
Celso e Irene, João e Denise, para a 
missão em toda a Diocese de Jundiaí.

Confira o relato emocionado en-
viado pelos membros da Comunidade 
à nossa redação:

“Celebrar esse Jubileu de Prata 
representa para nós um momento 
histórico. Podemos contemplar, em 
comunhão com a Igreja, a confirmação 
da vontade do Senhor nesta vocação e 
missão a serviço do povo de Deus. 

Com a presença do nosso querido 
Bispo Dom Vicente Costa, a Santa 
Missa em Ação de Graças foi 
presidida no Santuário Eucarístico 
Diocesano – Igreja Nossa Senhora do 
Rosário e São Benedito, em Jundiaí. 

Motivo de muita alegria foi também 
contar com a presença dos padres Rafael 
Silva Santos, Rodrigo de Oliveira Silva, 
Adriano Luís Zucculin, Marcos Adriano 
Paulino, Andrjez Krzyzanowski, Diego 

Marques Araujo, Adriano da Silva e 
João Fernando Fava. Participaram 
também amigos da Comunidade, sócios 
e os benfeitores, que contribuem para a 
manutenção e sustento desta Obra de Deus.

A Comunidade Dominus Salus possui 
duas realidades: Comunidade de Vida e 
Comunidade de Aliança. Atualmente há 
11 homens na Comunidade masculina e 
11 mulheres na Comunidade feminina, 
que chamados por Deus, buscam a 
vivência da vocação ao Celibato. A 
Comunidade de Aliança são aqueles 
homens, mulheres, jovens, namorados e 
casais, que vivem a vocação em família, 
como que um “braço” da Comunidade nas 
realidades do mundo (trabalho, estudos, 
etc.), possibilitando a restauração de 
Deus em meio a sociedade. 

Inspirada por Deus, hoje a Comuni-
dade Dominus Salus conta também com 
o Grupo da Espiritualidade. São aqueles 
que não possuem vínculo de Consagração 
na Comunidade de Vida ou Aliança, 

porém, comprometidos com a nossa 
realidade, são chamados a “beber” do 
carisma e espiritualidade, participando 
de formações, estudo e oração, auxiliando  
em eventos realizados e também ativi- 
dades que cooperam para o cresci-
mento e a fidelidade em suas paróquias. 

Nossa vida espiritual traz fortes 
características da espiritualidade 
carmelitana, que anseia pela união 
transformadora com o Amado Jesus, 
Esposo de nossa Alma. O Amor pela San-
ta Missa e a Eucaristia são marcantes em 
nosso carisma, por isso trazemos como 
modelos Santa Teresinha do Menino 
Jesus, São Padre Pio de Pietrelcina e 
São João da Cruz. O título mariano que 
acompanha a história da Comunidade é 
Nossa Senhora das Graças. 

Queremos louvar e bendizer a Deus 
por essa data tão especial e contamos com 
a oração de todos os nossos amigos, sócios 
e benfeitores, para que sejamos fiéis e 
perseverantes na Vontade de Deus”.

DOMINUS 
SALUS 
CELEBRA 
JUBILEU 
DE PRATA

25 ANOS
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Era com essa angústia, mas com 
renovada esperança que o Beato Pio 
IX (1792-1878) proclamava São José 

como padroeiro universal da Igreja Cató-
lica através do decreto Quemadmodum 
Deus, de 8 de dezembro de 1870. 

Há exatos 150 anos, a Igreja passava por 
grandes dificuldades. Giuseppe Garibaldi 
(1807-1882) liderava os exércitos italianos 
pela reunificação da Itália, buscando, 
inclusive, a derrubada dos Estados 
Pontifícios que eram administrados pelo 

Santo Padre. Além da perda do poder 
temporal do Papa sobre este território, 
havia ainda algo muito pior: difundia-
se entre os italianos uma campanha 
anticatólica contra a autoridade espiritual 
daquele que é o pai visível da cristandade. 

É diante dessa penosa situação que o 
Beato Pio IX decide colocar a Igreja sob 
amparo de São José. Aquele que outrora 
havia sido escolhido pelo próprio 
Deus para salvar a vida ameaçada do 
Menino Jesus, agora, também por uma 
inspiração divina, era escolhido pelo 
Vigário de Cristo para salvaguardar a 
Igreja, corpo místico de Nosso Senhor. 

Na concepção de muitos católicos, talvez 
seria melhor que a Igreja fosse colocada sob 
o amparo da Santíssima Virgem, a Mãe de 
Deus. E isso é de fácil compreensão, pois se 
Cristo é a cabeça e os membros da Igreja 
são o seu corpo, logo a Virgem Maria que é 
a Mãe de Cristo-cabeça é também Mãe da 
Igreja que é o seu corpo, visto que uma mãe 
não pode gerar apenas uma cabeça senão 
o corpo inteiro. Daí se depreende também 
que, do mesmo modo que São José foi 
escolhido para ser pai adotivo de Jesus, 
muito mais agora, ele que é chamado pelas 
escrituras de homem justo (cf. Mt 1,19), 
deveria proteger e velar pela Igreja.

Desde então, a Igreja olhando para 
São José procurou se refugiar diante de 
seu amparo. Quando a Igreja parecia se 
colapsar diante dos poderes infernais, visto 
que faltavam ao Papa forças humanas para 
derrotar o inimigo que queria ver “altar 
e trono destruído”, a Igreja se coloca sob a 
custódia de São José. A começar pela fuga do 
Egito até os nossos dias, São José continua 
na defesa do Cristo que se faz presente em 

cada irmão que sofre pelo desterro, a fome, 
a perseguição injusta e cruel. 

Podemos afirmar que a Igreja vive a 
primavera de São José. Se no passado sua 
pessoa passou quase que despercebida por 
muitos, agora, desde Pio IX a Francisco, 
muitos foram os atos que procuraram 
exaltá-lo e colocá-lo como guia seguro 
ao povo. Destarte, devemos nos alegrar, 
pois Deus, em sua infinita bondade, 
quis reservar estas piedosas alegrias às 
efusões da nossa época (cf. Le voci, 3). 

Até mesmo o “aggiornamento” da 
Igreja tão desejado por São João XXIII e 
seus sucessores, iniciado pelo Concílio 
Vaticano II (1962-1965), foi desde o 
princípio colocado sob a proteção deste 
santo homem. Assim escrevia o Papa 
Bom: “Todos, por conseguinte, estão 
interessados pelo Concílio, eclesiásticos 
e leigos, grandes e pequenos de todas as 
partes do mundo, de todas as classes, 
de todas as raças, de todas as cores; e 
se um protetor celeste é indicado para 
conseguir do alto, em sua preparação e 
realização, aquele “poder divino” pelo 
qual ele parece destinado a marcar época 
na história da Igreja contemporânea, a 
nenhum dos protetores celestes poderia 
ser mais bem confiado do que a São José, 
augusto chefe da família de Nazaré e 
protetor da santa Igreja” (Le voci, 19).

Agora, nessa festa jubilar em que a Igreja 
ainda vive tempos tristíssimos e que a barca 
de Pedro parece ameaçada por tempestades 
de todos os lados, em que o Papa continua 
sendo perseguido por membros até mesmo 
da própria Igreja, somos presenteados 
pelo Papa Francisco a vivermos um ano 
santo. Tempo propício para redescobirmos  
São José como nosso advogado e, 
sobretudo, a sua importância no plano 
salvífico de Deus. Que possamos então 
viver estes dias colocando nossas famí- 
lias sob tão poderosa proteção. 
Pratiquemos também as obras de 
misericórdia, a participação na Santa 
Missa e nos demais sacramentos e que 
descubramos com São José a importância 
da família como Igreja doméstica. 

PADRE LUÍS 
RICARDO 
GRACIO

IDE A JOSÉ

A primavera 
de São José

VIGÁRIO PAROQUIAL DA 
PARÓQUIA CRISTO REI

“Nestes tempos tristíssimos  
em que a Igreja, atacada de  
todos os lados pelos inimigos,  
é de tal maneira oprimida  
pelos mais graves males, a  
tal ponto que homens ímpios  
pensam ter finalmente as  
portas do Inferno prevalecido  
sobre ela, é que os Veneráveis e  
Excelentíssimos Bispos de todo  
o mundo católico dirigiram ao  
Sumo Pontífice as suas súplicas  
e as dos fiéis por eles guiados,  
solicitando que se dignasse  
constituir São José como  
Patrono da Igreja Católica.” 
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Dizem os entendidos que na 
questão da escolha dos bons 
propósitos para o ano novo o 

importante é priorizar somente um, e a 
ele se dedicar com afinco. Para mim não 
tem novidades; é aquele mesmo que 
nunca consegui completar em todos 
os anos anteriores: cuidar da saúde do 
corpo e perder uns quilinhos. 

Na verdade, muitas vezes me 
deixo seduzir pelo ‘canto da sereia’ do 
mundo e entro na onda da maioria e 
faço coro: ‘Muito dinheiro no bolso 
saúde pra dar e vender’. Mas se trata 
apenas de velhos e enraizados hábitos 
e já não ‘fazem minha cabeça’. 

Claro que me preocupo com o Corpo 
e sei que é preciso deixá-lo em boa 
forma e me sustentar para os anos que 
o Criador, Bendito seja, me permitir 
viver. Nessa questão fui ajudado 
pelo doutor que me recomendou ser 
parcimonioso com a comida e bebida, 
exercícios para a coluna e perder apenas 
35 quilos. Santo Deus! Tanto assim? 

Para atingir esse último objetivo a 
recomendação foi fazer diariamente 
boas e aprazíveis caminhadas. 
Agradeci a orientação simples e 
ponderada, mesmo porque não sou 
adepto de frequentar academia e 

de exercícios aeróbicos. Deixo meu 
espaço nas esteiras para quem as 
aprecia; prefiro caminhar ao ar livre. 

Para esse ano achei por bem sair 
da ‘mesmice’ e procurei fazer uma 
interiorização ‘dos bons propósitos’, e 
ponderei: Se Deus me criou com Corpo 
e Alma, onde está o ‘propósito’ para a 
saúde da Alma? Por que só me preocupo 
com o Corpo? Ambos deveriam receber 
os mesmos cuidados, afinal caminharão 
juntos para a morada eterna. 

Conforme aprendi no catecismo 
da santa madre Igreja, se a Alma 
deseja caminhar ‘livre, leve e solta’ 
para um bom lugar no Além, então 
precisa se libertar dos sete fardos 
que a sobrecarregam, aliás, os ‘sete 
danados’ tem nome e sobrenome 
bem definidos. Quem não se lembra 
deles? Ou pelo menos de alguns?

Tais fardos eu os carrego sofregamen-
te e para meu pesar e desgosto todos estão 
cheios até ‘a boca’. Faço o ‘mea culpa’ e o 
‘confiteor’ publicamente, e de quando 
em quando o faço sacramentalmente. É 
o que cabe à frágil natureza humana que 

já veio contaminada originalmente.
Para esse árduo trabalho não 

bastam a força de vontade, os 
livros de autoajuda, o conselho dos 
grandes mestres, arroubos e desejos, 
nem ocupar lugar de destaque na 
comunidade eclesial, e outras formas 
que se queira encontrar ou inventar. 

São Jerônimo, o homem que 
traduziu a Bíblia, viveu vinte e sete anos 
em uma gruta, era rico, de uma cultura 
fabulosa. Deixou tudo por amor a 
Deus. Todos os dias ele rezava porque 
queria ser feliz, mas não conseguia, não 
tinha paz interior. Perguntou, então, 
para Deus: “Deus, por que ainda não 
consigo ser feliz, ser esse homem livre 
que eu quero ser?” Deus disse: 

Fardos entregues, Jerônimo feliz, 
céu à vista.

Seguindo o exemplo de São Jerônimo, 
para essa obra de esvaziar meus pesados 
fardos vale mais a humildade do que 
atividade. Mais reconhecer a debilidade 
do que mostrar fortaleza. Mais obedecer 
do que ordenar. Mais ser o último do 
que ser primeiro. Mais contemplar do 
que possuir. Mais amar do que temer. 
Mais entregar os pecados a Deus do 
que vencê-los por conta própria. 

‘Vinde a mim todos os que estais 
cansados e sobrecarregados, e eu 
vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu 
jugo e aprendei de mim, porque 
sou manso e humilde de coração; e 
achareis descanso para vossa alma. 
Porque meu jogo é suave e o meu 
fardo é leve’. Falou o Mestre.

“Jerônimo, você 
precisa me entregar
a coisa que você 
mais ama: Entrega-me 
os teus pecados”. 

CLAUDIO 
ROBERTO 
FINATI

Propósitos  
para o Ano Novo

ADVOGADO  E PAROQUIANO
DA PARÓQUIA NOVA JERUSALÉM 

CRÔNICA
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TEOLOGIA

FERNANDO
DE 
CAMARGO 
BÊTE

José de Nazaré

PROFESSOR DE
TEOLOGIA NO SEMINÁRIO
DIOCESANO DE JUNDIAÍ

Nesse ano de 2021, o Santo Padre 
Papa Francisco nos presenteia 
com o ano dedicado à pessoa 

de São José, o forte pilar da Sagrada 
Família. Por este motivo tão nobre, esse 
ano irei escrever nessa coluna sobre 
as virtudes que esse santo varão nos 
apresenta, virtudes que ele viveu na 
‘sombra’ de Jesus e Maria. 

São José tem muitas coisas para nos 

ensinar. Sem falar nada nos Evangelhos, 
ele nos ensina e nos dá vários exemplos 
através das suas atitudes. 

Ele foi chamado para ser o pai do 
Redentor. São José cuidou com muito 
esmero da Sagrada Família, dedicou-se 
de corpo e alma a sua esposa e a Jesus. 
Cuidou com amor de Maria e se dedicou 
com muito empenho na educação de 
Jesus Cristo. Deus o chamou e confiou 
a ele os tesouros mais preciosos: Jesus e 
Maria. São José participou da economia 
da Salvação com muita humildade, 
amadurecimento e prontidão. 

Ele participou do gigante mistério 
da Encarnação, de maneira diferente 
de Maria, mas participou aceitando-a e 
sendo pai adotivo de Jesus. Foi um homem 
envolvido plenamente na realidade do 
plano da Salvação, nas suas limitações, 
mas foi o depositário do Amor Divino. 

Assim o Papa Francisco começa a 
carta apostólica: 

Perceba que nesta frase temos 
muita teologia e espiritualidade. 

O primeiro ponto que gostaria de 
chamar a atenção é que Deus quis 
‘ser’ amado com um coração de pai, 
com um coração humano. Claro que 
isso é um mistério, mas Deus quis. 
Jesus poderia aparecer já com 30 
anos e começar a evangelização, mas 
não foi assim. Jesus quis pertencer a 
uma família, ter um pai aqui na terra 
e sentir essa filiação humana.  

Um segundo ponto é que Deus 
nos chama a amá-lo com um 
coração humano. Até parece meio 
lógico esse segundo ponto, mas 
podemos nos perder nesse ‘mundo 
lógico’. Se é tão lógico, porque é 
tão difícil de amá-lo? Por que é tão 
difícil de fazer o nosso coração se 
converter de verdade ao Verdadeiro 
Deus? A minha resposta é porque 
muitas vezes queremos amar a 
Deus com um coração ‘angelical’ 
ou sei lá o quê. Deus nos convida a 
amá-lo com um coração humano, 
com esse coração que bate no 
peito. Ao mesmo tempo que quis 
sentir ser amado com um coração 
humano, ele nos convida a amá-lo 
com esse coração. 

São José “teve coragem em assumir 
a paternidade legal de Jesus”, coragem 
essa que nascia do seu amor a Maria. Era 
um homem humilde, um carpinteiro, 
homem justo temente a Deus. Iremos 
ver nesse ano que precisava ser São 
José o pai adotivo de Jesus e esposo de 
Maria. O céu confiou a ele a educação 
da Segunda Pessoa da Santíssima 
Trindade. São José não foi e não é 
qualquer um na história da Salvação. 

Afirmo que São José é o maior de 
todos os santos. Ele transcende, ele 
passa todos os outros. Depois de Nossa 
Senhora, nenhum santo ocupa espaço 
tão importante no Magistério da Igreja. 

São José, padroeiro da Igreja 
Católica, rogai por nós! 

“Com coração 
de pai: 
assim José 
amou Jesus”. 



20 Janeiro | 2021 - Ano 24
Edição Nº 550

D eus é Aquele que é. Deus 
passou e ficou. Passou 
para levá-la e manteve-

se para nos fortalecer. 
Foram seis dias de nossa mãe 

hospitalizada em estado grave. 
Não vir a óbito na noite da 
internação, após seis minutos de 
parada cardíaca, questionou os 
médicos que conversaram comigo.

De repente, a movimentação 
de meu irmão e da Regina, minha 
cunhada – mui queridos -, a Áurea 
Marcelino – que convive conosco 
há décadas – de olhar assustado 
à espera de uma resposta de 
esperança, a Rose Ormenesi de 
idas e vindas comigo, a Miralice 
Moreira me fazendo companhia 
na madrugada, via WhatsApp.  
Tantos amigos que se juntaram 
em prece e palavras de consolo.

Padre Márcio Felipe me 
disse que era convidada a 
confiar em Deus. Sacudiu-me 

em minha autossuficiência.
Não tive dúvida da contagem 

regressiva do seu retorno ao 
Criador.

Contando com Deus, senti-me 
chamada a fazer a minha parte nas 
visitas à UTI: rezar, na unidade 
de coração, diante de seu rosto 
sereno, suas preces costumeiras. 
Não creio em inconsciência total. 

Participamos de seu calvário 
em orações, enquanto o Senhor 
nos alcançava com Seu olhar e a 
desejava preparada, na fé, para 
o último suspiro.

Deus poderia conduzir de 
outra maneira, mas Ele é Deus 
misericordioso e por isso nos 
fez participar de seu desenlace, 
do aceitar : “Senhor, estou nas 
tuas mãos”.

A fé exorcizou o medo e me 

permitiu estar firme lá, mesmo 
que em pedaços em casa, e com os 
olhos na Sagrada Face de Jesus.

Dom Vicente, Dom Gil, 
Padres: Márcio Felipe, Jean-
Marie – lá do México -, Milton, 
Leandro, Márcio Odair, Madre 
Maria Madalena, Seminaristas 
Ismael e Edisandro, a todo 
momento, me anunciando que a 
fé tira a força da morte, além de 
colocações que reproduzi acima.

No sétimo dia de seu calvário, 
suspirou fundo e se foi com Deus 
que veio.  Páscoa divina e familiar: 
meu irmão com sua família na 
mensagem de voz, via celular,  à 
cabeceira e eu com o terço. 

O cântico que Dom Gil me 
enviou de imediato na hora de sua 
partida: 

Ao se retirar,  nosso pai 
deixou três f i lhos: meu irmão, 
a mim e a Dom Joaquim, pelo 
coração, e nossa mãe deixou 
três netos: Felipe, Renata 
e Padre Márcio Felipe pelo 
coração. Acenos do Céu.

Bendito seja Deus por tê-
la feito como nossa mãe e por 
permanecer conosco no convite 
diário a esperarmos nEle!

O Senhor é meu bem-amado.

FALANDO EM EXCLUSÃO

MARIA
CRISTINA
CASTILHO DE 
ANDRADE

Deus passou  
e ficou

FUNDADORA DA 
PASTORAL DA MULHER
NA DIOCESE DE JUNDIAÍ

“Que os anjos te 
conduzam/ Pela mão, 
ao Paraíso/ Para a 
festa do Cordeiro. (...) 
Quem te amou assim 
primeiro, / Seja agora 
a tua paz...”



21Janeiro | 2021 - Ano 24
Edição Nº 550

Em outubro de 2020, no Angelus, o 
Papa Francisco relata telefonema 
ao padre Júlio Lancellotti: “Ontem 

à noite, consegui fazer um telefonema 
a um sacerdote (..) idoso, missionário 
da juventude no Brasil, mas sempre 
a trabalhar com os excluídos, com os 
pobres. E ele vive essa velhice em paz: 
gastou a sua vida com os pobres. Esta é a 
nossa Igreja-Mãe, ele é o mensageiro de 
Deus que vai às encruzilhadas”.

Já em dezembro de 2020, em Discurso 
à Cúria Romana para as felicitações de 
Natal, o Papa Francisco chama de “santo 
bispo brasileiro” Dom Hélder Câmara, 
e cita sua impactante frase: “Quando 
me ocupo dos pobres, dizem de mim 
que sou um santo; mas, quando me 
pergunto e lhes pergunto: ‘por que tanta 
pobreza?’, chamam-me ‘comunista’”.

Indicando e considerando essas 
manifestações, fiz a seguinte pergunta 
em uma postagem nas redes sociais: 
Na sua opinião, por que o Papa 
Francisco destacou, recentemente, 
posturas de dois brasileiros – padre 
Júlio e Dom Hélder - que lutaram e 
lutam pela justiça social no Brasil? 

No atual cenário em que alguns 
“fiéis” acham-se mais sábios e santos 
do que o próprio Papa Francisco, e não 

se intimidam em atacá-lo movidos pela 
soberba e pelo ódio, recebi respostas 
que iluminam a caminhada dos que, 
mesmo com seus limites e pecados, 
buscam vivenciar uma espiritualidade 
encarnada, que pressupõe a convicção 
da inviolabilidade da dignidade 
humana e dos direitos humanos 
fundamentais que dela derivam. 

Vejamos alguns trechos das 
respostas: “padre Júlio vive e Dom 
Hélder viveu a verdadeira prática 
da ‘Boa Nova’, cuja atuação está nos 
excluídos”; “eles são verdadeiras 
presenças de Jesus Cristo na terra”; 
“presença de Deus nesses tempos tão 
duros”; “a caridade e o amor desses 
homens de Deus inspiram”; “dois 
profetas da justiça”; “postura de uma 
Igreja necessária para os dias de hoje”; 
“exemplos a serem seguidos”.

Porém, a resposta mais incisiva e 
contundente é o próprio testemunho e 
convicções do padre Júlio Lancellotti, 
que nos ajudam a compreender os 
motivos e o lado e ao lado de quem 
devem estar os que seguem Jesus Cristo.

Ao conceder uma entrevista no final 
de 2018, padre Júlio Lancellotti assim 
se manifestou: “Eu me posiciono, 
sempre, a favor da vida, a favor dos 

fracos, a favor dos pequenos, a favor 
das minorias, a favor daqueles que 
lutam, a favor dos sem terra, a favor 
dos sem casa, a favor da população 
de rua, a favor da comunidade 
LGBT, a favor dos nordestinos, a 
favor dos negros, dos refugiados, dos 
abandonados, das mulheres trans, dos 
homens trans, de todos aqueles que 
são considerados lixo, escória, todos 
aqueles que são evitados, todos aqueles 
que são exterminados, é do lado deles 
que quem segue Jesus Cristo tem que 
estar (...). Jesus não veio para pregar 
uma religião, Jesus veio para pregar 
humanização, libertação e salvação, 
independente de religião”.

Mais recentemente, em homilia na 
festa da Sagrada Família de 2020, padre 
Júlio orienta como deve ser a postura 
de uma família cristã que acolhe e 
ama - muito diferente daquelas que 
se escondem em fundamentalismos e 
moralismos para excluir e odiar: 

Jesus é para todos, Jesus é o amor de 
Deus para todos, a partir dos pobres”.

“Sede misericordiosos como o vosso 
Pai é misericordioso. Não julgueis, para 
não serdes julgados; não condeneis, 
para não serdes condenados; perdoai, 
e vos será perdoado. Dai, e vos será 
dado; será derramada no vosso regaço 
uma boa medida, calcada, sacudida, 
transbordante, pois com a medida 
com que medirdes sereis medidos 
também” (Lc 6, 36-38).

RODRIGO 
MENDES 
PEREIRA

Os porquês  
e os lados

MEMBRO DO FÓRUM DAS 
PASTORAIS SOCIAIS

“A família não é para 
fechar, a família é 
para abrir, para formar 
uma mente aberta a 
todos, sem discriminação, 
sem preconceito, 
sem racismo (...). 

NÚCLEO CÁRITAS



22 Janeiro | 2021 - Ano 24
Edição Nº 550

O ano de 2021 começou com 
novas missões para alguns 
sacerdotes da Diocese de 

Jundiaí. Assumindo como Páro- 
cos ou sendo apresentados como 
Vigários Paroquiais, as comu-
nidades acolheram os presbíteros 
com alegria. O início da nova missão 
é marcado pela celebração eucarística 
presidida pelo Bispo Diocesano, Dom 
Vicente Costa. 

Na cerimônia de tomada de 
posse seguem-se ritos como: a 
leitura e assinatura do documento 
de nomeação, a renovação das 
promessas sacerdotais, a profissão 
de fé e juramento de fidelidade 
do presbítero, a entrega da Bíblia 
Sagrada, da chave do sacrário, 
e também, dos documentos 
fundamentais para o exercício das 
funções da Ação Evangelizadora e 
de Economia e Administração. 

Que os fiéis possam se lembrar 
de rezar constantemente pelos 
sacerdotes, especialmente pelos seus 
párocos, para que tenham sempre a 
iluminação do Espírito Santo para 
viver o chamado que receberam e as 
missões que lhes são atribuídas.

Confira a seguir quais foram os 
sacer-dotes que iniciaram novas 
missões:

SACERDOTES DA DIOCESE

O INÍCIO 
DAS NOVAS 
MISSÕES DE 
PRESBÍTEROS 
NA DIOCESE

Frei Rothmans Darles de Campos, O.Carm.
Reitor da Igreja Nossa Senhora do Carmo - Itu.
Início de Missão: 13.01.2021.

Padre Wellington Felício da Silva
Vigário Paroquial da Catedral Nossa Senhora do Desterro 
– Jundiaí. Início de Missão: 17.01.2021.

Padre Marcelo Alessandro de Lima
Pároco da Paróquia São Sebastião – Cajamar.
Início de Missão: 24.01.2021.

Padre Juverci Pontes Siqueira
Pároco da Paróquia São José – Itu.
Início de Missão: 16.01.2021.

Padre João Fernando Fava
Vigário Paroquial da Paróquia Nossa Senhora da 
Piedade – Cabreúva. Início de Missão: 21.01.2021.

Padre Fernando Augusto Meira
Pároco da Paróquia Senhor do Horto e São Lázaro – Itu. 
Início de Missão: 30.01.2021.
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No dia 13 de janeiro de 2021, 
o Papa Francisco nomeou Dom 
Joaquim Wladimir Lopes Dias 10° 
Bispo Diocesano de Lorena (SP). 

Ordenado presbítero em 1997, o 
então Padre Wladimir exerceu seu 
ministério em várias paróquias da 
Diocese de Jundiaí, bem como foi 
Vigário Geral (2006-2009/2010-2011), 
Reitor do Seminário Diocesano Nossa 
Senhora do Desterro (2006-2011) 
e Administrador Diocesano (2009-
2010). Em dezembro de 2011 foi 
nomeado Bispo e designado como 
Auxiliar de Vitória (ES). Em 04 de 
março de 2012, no Ginásio do Bolão, 
em Jundiaí, recebeu a ordenação 
episcopal. Atualmente, Dom Wladimir 
era Bispo Diocesano de Colatina (ES).

A Celebração Eucarística de Posse 
Canônica será no dia 13 de fevereiro, às 9h, 
na Catedral Nossa Senhora da Piedade, 
em Lorena, e será transmitida pelo 
Sistema Canção Nova de Comunicação.

Padre Juverci Pontes Siqueira
Pároco da Paróquia São José – Itu.
Início de Missão: 16.01.2021.

Padre João Fernando Fava
Vigário Paroquial da Paróquia Nossa Senhora da 
Piedade – Cabreúva. Início de Missão: 21.01.2021.

Padre Fernando Augusto Meira
Pároco da Paróquia Senhor do Horto e São Lázaro – Itu. 
Início de Missão: 30.01.2021.

Padre João Luiz Dias
Pároco da Paróquia Santo Antônio de Pádua – 
Engordadouro - Jundiaí. Início de Missão: 17.01.2021.

Padre Gabriel Vital
Pároco da Paróquia Santa Rosa de Lima – Jundiaí.
Início de Missão: 23.01.2021.

Padre João Renan Paisca Bersan
Administrador Paroquial da Paróquia São Luís 
Gonzaga – Itu. Início de Missão: 31.01.2021.

DOM 
WLADIMIR É 
NOMEADO 
BISPO DE 
LORENA
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