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Nossa maior inspiração! 

Que cada amanhecer 
seja um convite para sonhar,

um apelo para viver e
uma oportunidade para amar.
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DIOCESE DE JABOTICABAL

BAIXE AGORA O NOSSO APLICATIVO

Editorial

 período dos cinquenta dias após a Páscoa, é como Oum prolongamento desta solenidade. Na liturgia 
da Igreja nos referimos a este período como “tem-

po pascal”. Uma das características deste tempo é inspirar 
a Igreja atual a olhar para a sua história, desde o período da 
Igreja primitiva e ver como ela viveu a alegria do ressusci-
tado, e daí fundamentou toda a sua atividade missionária 
com o objetivo de anunciar Jesus Cristo vivo. 

Esta alegria escandalizava os que tinham dicul-
dades em crer, porque se tratava de algo que acontecia no 
interior dos discípulos e não era desfeito com as persegui-
ções e nem com martírio, como é percebido principalmen-
te nos cristãos dos primeiros séculos. 

Os mártires, como ensina o Papa Francisco, não 
devem ser vistos como "heróis", pois estes agem individu-
almente e são como como ores despontadas no deserto. 
Os mártires são como “frutos maduros e excelentes na 
vinha do Senhor, que é a Igreja, e perdoam sempre os algo-
zes”. 

O tempo pascal, que se estende até o nal do mês 
de maio, na solenidade de Pentecostes, ajuda-nos a pensar 
que a nossa missão de Igreja é estarmos atentos aos aconte-
cimentos e saber, em nosso tempo, doar a vida tendo a cora-
gem de testemunhar a verdade de Cristo ressuscitado, 
ainda que isto nos custe perseguições, como aconteceram 
com os Mártires, e que está presente na Igreja de hoje, basta 
lembrarmos das religiosas, dos religiosos e dos leigos que 
perderam a vida recentemente nos lugares em que a Igreja, 
hoje, vive perseguida.

Em nossa vida pastoral e diocesana, unamo-nos 
na alegria do ressuscitado, através das comemorações e 
acontecimentos em nossa Diocese, e sejamos corajosos ao 
testemunhar a fé no Cristo, morto e Ressuscitado. 

Neste mês, ao compreendermos que tradicional-
mente é um mês mariano, recordemos Nossa Senhora em 
nossa vida e em nossas Paróquias. É um mês que nos con-
vida à intensicação da récita do Santo Terço. 

Possamos, como família diocesana, rezar e nos 
unirmos às comunidades que celebram seus Padroeiros: 
em Jaboticabal no dia 1, Paróquia “São José Operário”, 
quando então, rezamos pelos trabalhadores; no dia 13, San-
tuário “Nossa Senhora do Rosário de Fátima”, da cida-                                     

Nossa vida Pastoral
Prolongamento da Páscoa

"Todo cristão é chamado a dar testemunho com a sua vida, 
embora não chegue ao derramamento do sangue, fazendo de si mesmo um dom a Deus e aos irmãos"

 (Papa Francisco - Audiência Geral, quarta-feira 19/04/2023)

de de Monte Alto; no dia 22 Paróquia “Santa Rita de Cas-
sia”, da cidade de Vista Alegre do Alto. A Paróquia Santo 
Antônio, em Pirangi, de 05 a 07, acolhe o Bispo Diocesano 
para a VISITA PASTORAL local; e toda a Diocese se une 
em oração, para que esta visita seja bastante promissora. 
Dia 14 estaremos unidos em ação de graças pelo DIA DAS 
MÃES. Entre os dias 22 e 26 de maio, todos os padres da 
nossa Diocese “subirão a montanha com Jesus” para o seu 
importante RETIRO ANUAL, momento insubstituível 
para o renovamento do vigor vocacional, do ardor pastoral, 
do amor à santidade. A partir do dia 30, todos os bispos do 
Estado de São Paulo se encontram, em Itaici, para a 85ª 
ASSEMBLEIA DOS BISPOS DO REGIONAL SUL 1 
(CNBB); momento intenso de comunhão eclesial, para o 
qual oferecemos nossas orações.

Na vida religiosa, rezemos pelas congregações 
presentes em nossa Diocese, e que celebram sua chegada 
em território diocesano neste mês: os Freis Franciscanos 
(OFM), desde 1947; Congregação das Servas do Senhor, 
desde o ano 2000; Congregação das irmãs Franciscana 
da Penitência, desde 1935.

Por m, lembremos das nossas foranias e dos 
vigários forâneos, que desde a última reunião do CPD (Con-
selho de Pastoral Diocesana), assumiram o compromisso de 
se reunirem com os coordenadores de CPP's de suas respec-
tivas Foranias para pensarem e viabilizarem a implantação 
do Projeto “Ide Evangelizar”, que é um projeto missionário 
que certamente coloca a nossa Diocese em comunhão com 
todo a nossa regional Sul 1, que há tempo pensa na paróquia 
missionária.

Pedimos para que Nossa Senhora nos acompanhe, 
com sua maternal presença e forte intercessão, em vista do 
nosso crescimento na comunhão presbite-
ral, no serviço ministerial junto ao povo 
da Diocese e que Deus nos cona.

                                                                                        
Pe. Rosinei Erasmo da Silva                                        

                   Coordenador 
Diocesano de Pastoral



Palavra do Pastor
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Maria, Mãe dos Sacerdotes

Dentro deste Ano Vocacional, nosso Clero se 
preparar para viver o Retiro Espiritual no nal 
do mês de maio. Assim, a alegria da Páscoa 

mistura-se também às festividades que demarcam o mês 
dedicado à Virgem Maria. 

 Mãe de muitos títulos, a única e mesma Virgem 
Maria é aclamada. A nós, vocacionados ao presbiterado, 
ressoa de maneira especial um título, o de Mãe dos 
Sacerdotes.

 À mãe, muitas vezes, cabe 
ensinar ao lho o caminho da boa 
educação, da escuta. A mulher, que 
é o coração da família, tem a 
prioridade do amor de tal modo 
que, ensina aos lhos o amor a 
Deus e ao próximo. 

 A Virgem Maria conserva-
va tudo em seu coração, porque 
ouvia, a todo instante a voz de 
Deus, que a instruía e a preenchia 
de alegria (cf. Lc 1, 42-43). Essa 
escuta amorosa fortaleceu o “sim” 
que a fecundou da Salvação (cf. Mt 
1, 21; Lc 1, 35).

 Ela, Mãe de Jesus, o “único 
e eterno sacerdote” é a vocaciona-
da do Pai a ser mãe e portadora do 
Salvador, a maior das missões que 
uma pessoa poderia realizar na 
história da humanidade: dar a luz 
àquele que seria a Luz do mundo.

 Jesus, Verbo de Deus, 
sacerdote eterno, faz com que todo 
batizado, a seu modo, participe 
desse sacerdócio. Àqueles que são 
tirados do meio do povo para tratar 
das coisas de Deus, confere-se o 
ministério sacerdotal pelo Sacramento da Ordem.

 Assim, uma vez sendo mãe daquele que é o único 
e sumo sacerdote, a Virgem Maria é, portanto, Mãe de 
todos os sacerdotes, que participam desta “unção” de 
Jesus, o Cristo, o ungido do Pai. 

 Maria é, então, o “Seminário de Deus”, porque 
antes de levar o seu próprio lho a oferecer o sacrifício no 
altar da Cruz, ela mesma aprendeu a oferecer-se, inteira-
mente e com coragem, ao Deus vivo e verdadeiro: “Eis 
aqui a serva do Senhor” (Lc. 1, 38).

Guiada pelo Espírito Santo 
que a preenchia, cumpria a 
vontade do Todo Poderoso 
na instrução e no cuidado do 
Filho.

 A devoção à Maria demonstra-
se fundamental a todo aquele que deseja imitar os passos 
de Jesus, mas, se impõe ainda mais essencial aos jovens 
que desejam congurar-se a Cristo Jesus. 

 Maria foi a compa-
nheira no caminho de 
crescimento de Jesus, 
porque além de predestina-
da por Deus, possuía a 
maturidade da resposta 
vocacional e, em especial, 
possuía intimidade com 
seu Senhor, capacitando-a 
para que auxiliasse o 
desenvolvimento de seu 
pequeno Jesus em sabedo-
ria, estatura e graça, diante 
de Deus e dos homens (cf. 
Mt 2, 52).

 O caminho vocaci-
onal exige amadurecimen-
to, mas isso não se dá sem 
o auxílio da graça, que é 
abundante na Vocacionada 
de Deus. 

 O  S e m i n á r i o  é 
lugar de aperfeiçoamento, 
correção e aprendizado 
quanto  à  na tureza ;  a 
Virgem Mãe, por sua vez, 
ajuda-nos com sua inter-
ces são  e  exemplo ,  a 
crescer interiormente o 

Dom de Deus e gerar Jesus, na fé e nas obras. Uma vez 
recebida essa graça, congurados interiormente a Cristo, 
possamos transbordá-lo em obras, em favor do povo.

 Que este mês mariano seja, então, um mês vocaci-
onal, em que os lhos de Deus, sintam-se cada vez mais, 
como Jesus, lhos de Maria, instruídos e afagados por 
seus ensinamentos e afetos de “Mãe de Todas as Horas” e, 
nós, vocacionados ao ministério ordenado, possamos ser 
conduzidos por sua mão generosa que a todo instante nos 
suplica à delidade do chamado, como que a nos dizer: 
“Fazei tudo o que Ele vos disser” (cf. Jo 2, 5).
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Aniversariantes do Mês de Maio

 02 - Pe. Edson Luiz Maia (1997) - (O)
03 - Pe. José Sidney Gouvêa Lima (1965) - (N)
05 - Pe. José Vinícius Bonfante (1995) - (N)
06 - Dom Eduardo Pinheiro da Silva, sdb (2005) - (O. Episcopal)
06 - Pe. Audive José Bissoli (2016) - (O)
06 - Pe. Bruno Luiz Ferreira da Silva (2016) - (O)
06 - Pe. Sebastião de Magalhães Viana Junior (2016) - (O)
06 - Pe. Tibério Teixeira da Silva Filho (2016) - (O)

18 - Pe. Bruno Cesar Siqueira (1986) - (N)
20 - Diác. Wilson José Moratta (1965) - (N)
22 - Diác. Irineu Sinigalia (1946) - (N)
25 - Pe. Rodrigo Antonio Biso (1979) - (N)
25 - Pe. Alexandre Augusto Malaguti (1992) - (N)
25 - Pe. Eder Carlos Simi Pereira (1992) - (N)
26 - Pe. Cleber Silva Bernardo (1991) - (N)
31 - Fr. Valmir Ramos, ofm (1965) - (N)
31 - Diác. Fabrício Ferrarini Miranda (1970) - (N)

 No último dia 26 de março, a Paróquia São Judas Tadeu de Jaboticabal 
realizou o Retiro Quaresmal Paroquial no Colégio Santo André, com a participação 
de mais de 150 inscritos. Foi uma manhã de dedicação à oração e reexão, com foco 
na relação com Deus e com o próximo.
 O Retiro Quaresmal Paroquial organizado pela Pastoral Familiar contou com 
a participação de três núcleos: adultos, jovens e crianças, todos abordados com o 
mesmo tema: a misericórdia de Deus e seu amor incondicional pelos lhos, tendo 
como base a parábola do lho pródigo. Essa estruturação proporcionou a formação 
desde a infância, além de incentivar e motivar os jovens a permanecerem na 
comunidade e compartilhar suas experiências e dúvidas, favorecendo assim o 
crescimento na fé.
 O Retiro Quaresmal Paroquial ofereceu uma oportunidade única de 
desconexão das distrações e preocupações mundanas, dedicando-se a uma manhã de 
silêncio, reexão e oração, com o objetivo de contemplar a vontade de Deus em 
nossas vidas e afastar-nos do pecado e das tentações. Além de oferecer uma pausa 
revigorante da rotina diária, o evento promoveu um momento de unidade e 
crescimento em comunidade, permitindo a formação de novas amizades e o 
compartilhamento da fé.
 O Retiro Quaresmal Paroquial contou com a participação ativa e 
entusiasmada da comunidade. Certamente, esse retiro foi um marco signicativo na 
jornada espiritual de muitos, fortalecendo laços e proporcionando um ambiente de 
amor e união entre todos os presentes.

Ricardo Casteleti Sebastião
Membro da Pastoral Familiar

Renovação da Fé: Paróquia São Judas Tadeu  de Jaboticabal 
realiza Retiro Quaresmal
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 Aconteceu na Manhã da Quinta-feira Santa, dia 6 de abril, na Sé Catedral Nossa Senhora do Carmo em Jaboticabal

MISSA DOS SANTOS ÓLEOS E RENOVAÇÃO DAS PROMESSAS SACERDOTAIS

 Após 2 anos de pandemia, nosso coração se alegra em retomar com as 
Celebrações das Missas das CEBS nas ruas e bairros de nossa cidade. Esta cele-
bração mostra a realidade de uma Igreja em saída, levando a Palavra de Deus 
para todos os cantos. Esta caminhada fortalece a fé, a esperança e a caridade na 
vida do povo de Deus, pois nos coloca em direção a Deus e aos outros. Que con-
tinuemos a ser pessoas que amam a Igreja amam o Senhor Jesus Cristo, cami-
nho verdade e vida.

MISSAS NAS COMUNIDADES ECLESIAS DE BASES (CEBS) 
DA PARÓQUIA SÃO JOÃO BATISTA DE BARRINHA
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 Por ocasião da canonização de Santa Faustina 
em 2000, o Papa São João Paulo II instituiu a Festa da 
Divina Misericórdia sempre no 2º Domingo da Páscoa, 
atendendo ao pedido de Jesus Misericordioso à Apósto-
la da Divina Misericórdia. 

 A palavra Misericórdia vem do latim, o qual é 
composto de "Miser" e "Cor". "Miser": está relaciona-
do ao sofrimento extremo, condição de angústia e misé-
ria. "Cor" está relacionado ao Coração.

 Num momento de grande sofrimento e calami-
dade, não tem como não sentir Misericórdia e Compai-
xão por quem sofre. Celebrar a Festa da Divina Miseri-
córdia é recordar aos cristãos que a Misericórdia de 
Deus é eterna.  Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. 
Eterna é a sua Misericórdia! (Sl 117,1)

PARÓQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA DE BEBEDOURO CELEBRA 
O DOMINGO DA MISERICÓRDIA 

Aconteceu nesse nal de semana, 15 e 16 de abril, nas dependên-
cias da Paróquia São José Operário, a Preparação para a Vida 
Matrimonial e paralelamente a Preparação para a Legitimação, 
eventos coordenados pelo Pe. Tibério.

O objetivo era atender casais das paróquias da cidade de Jaboti-
cabal, Forania N. Sra. do Carmo, mas aberto para outros casais 
de outras foranias que precisassem dessa indispensável prepara-
ção.

ENCONTRO DE PREPARAÇÃO PARA A VIDA MATRIMONIAL 
NA PARÓQUIA SÃO JOSÉ OPERÁRIO DE JABOTICABAL

 Nos dias 14,15 e 16 de abril realizou-se no Centro Pastoral Nossa 
Senhora de Fátima em Jaboticabal, o 91º Cursilho Masculino. Sob a orien-
tação espiritual do Padre Samuel Golfeto de Freita, contando ainda com a 
participação do Padre Rodrigo Antonio Biso e do Padre Rosinei Erasmo da 
Silva que apresentaram suas mensagens aos neocursilhistas. A coordenação 
da Retaguarda estava a cargo de Mateus Balsanelli e a Vanguarda de Carmo 
Leonildo Cunha. 
 O GED (Grupo Executivo Diocesano) do Cursilho de Jaboticabal 
agradece a todos que deram seu SIM para que se realizasse este encontro. 
São 33 novos cursilhistas para trabalhar pela evangelização. Com certeza 
foram momentos de intensa entrega e realizações. Deus vos abençoe, guar-
de e proteja! Decolores! Viva a vida! Viva a vida de vocês! Muito obrigada! 

Silvia Helena Tarelho Fortunato - Coordenadora do Movimento de 
Cursilho de Cristandade (MCC) da Diocese de Jaboticabal

91º CURSILHO MASCULINO ACONTECE NA DIOCESE DE JABOTICABAL



diocesedejaboticabal

SIGA-NOS NO

        Pe. José Felippe Neto
           Vigário da Paróquia 

Senhor Bom Jesus - Monte Alto - SP

PARÓQUIA 

JABOTICABAL - SP

NOSSA SENHORA DE LOURDES

Para que todas
 as crianças 
tenham vida.

PARÓQUIA 

JABOTICABAL - SP

NOSSA SENHORA DE LOURDES

PARÓQUIA 

JABOTICABAL - SP

NOSSA SENHORA DE LOURDES

“O generoso será 
abençoado porque
reparte o seu pão

com o pobre”
(Pr 22,9)

Coleta 
Alimentos

de

 O ascensorBoletim Diocesano07 Maio | 2023

 Na Paróquia Nossa Senhora de 
Lourdes de Jaboticabal acontece o Projeto 
“Sopa Solidária”, todas as quintas-feiras, das 
18h30 às 19h30. Nesta última semana foram 
entregues 126 marmitas para famílias e 
moradores de rua necessitados de comida. 
Deus abençoe todas as pessoas que 
colaboram com esse Projeto. 
 Ajude-nos a ajudar! Faça a sua 
doação de arroz, feijão, macarrão e legumes. 
 Informações com as Irmãs Franciscanas da Penitência – Fone: (16) 
99335-3857 ou com Maria Silva – Fone: (16) 99199-0630

PROJETO “SOPA SOLIDÁRIA” DA PARÓQUIA 
NOSSA SENHORA DE LOURDES DE JABOTICABAL

 Nosso Bispo Diocesano, Dom Eduardo Pinheiro da Silva, sdb, está 
presente desde o dia 19 de abril na 60ª Assembleia Geral da Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil (AG CNBB), no Centro de Eventos "Pe. Vítor 
Coelhos de Almeida", em Aparecida (SP).
 Está reunida, até o dia 28 de abril, a quase totalidade de 326 bispos 
ativos e parte dos 157 bispos eméritos brasileiros, para reetir, rezar e denir 
questões importantes da Igreja no Brasil, inclusive escolher a nova presidência 
da conferência para o próximo quadriênio.

DOM EDUARDO PRESENTE NA 60ª ASSEMBLEIA GERAL



 O ascensorBoletim Diocesano 08Maio | 2023

Diretor e Professor do Departamento de Teologia da PUC-Rio 
com Mestrado e Doutorado em Teologia Bíblica pela PUC Roma

66
Pe. Waldecir Gonzaga 

https://www.youtube.com/channel/UCaPIyfsDfl9B-fZz-vhfZ1w

TERCEIRA CARTA DE JOÃO

Continuando nossa reexão sobre as três cartas joaninas, 
chegamos à terceira. Como indicado no artigo anterior, no 
Novo Testamento (Bíblia) há três cartas que são atribuí-
das ao Apóstolo João,  Discípulo Amado, identicado com o
mencionado no nal do Evangelho de João (Jo 20,1-10).

A terceira carta de João  1 capítu-, como a segunda, com 
lo apenas, com 15 versículos,  sexta das 7 cartas é a do Novo 
Testamento chamadas de , como também  “Cartas Católicas”
já informamos anteriormente, a saber: Tiago, 1-2 Pedro, 
1.2.3 João e Judas. Além disso, essas 7 cartas também são 
chamadas de outras três formas: canônicas, apostólicas e/ou 
não paulinas. 

A exemplo da , segunda carta de João pela brevidade de 
seu texto, também a terceira carta de João pode ser cha-
mada de Bilhete e não de carta como mencio-. Na Bíblia, 
nado em artigos precedentes, há vários textos que podem 
ser chamados de por terem um capítulo apenas e  Bilhetes, 
com poucos versículos por exemplo, temos o pro-: a) no AT, 
feta (um Doze Profetas Menores) e Abdias  duas Cartas de 
Jeremias,  Jeremias 29  Baruc 6umaem  e a outra em ; os dois 
textos que estão em  (Susana e o Julgamento de Daniel 13
Daniel) e em (Bel e o Dragão) con-Daniel 14 ; b) no NT, 
tamos com a carta de Paulo a as duas carta  Filêmon, 
de João ( e a carta de , que 2João e 3João)  Judas
trataremos no próximo artigo; todos estes tex-
tos podem ser chamados de bilhetes justa-
mente pelo fato de contarem com um capítu-
lo apenas, com poucos versículos. De fato, 
são textos realmente muito pequenos. Para se 
fazer a citação, por exemplo, no caso da terce-
ira carta de João, deve-se citar o texto pelos 
versículos apenas e não como capítulo e versí-
culos, como geralmente fazemos com os livros da 
Bíblia.

Ainda, como já indicamos anteriormente, estas 7 cartas 
são consideradas “Cartas Católicas” por sua destinação 
universal, pela catolicidade e universalidade de seu ende-
reço, pois não se tratam de comunidades especícas, como 
nas cartas paulinas, mas enviadas para toda a Igreja. Os três 
escritos joaninos são textos ans, embora, enquanto a 
segunda e a terceira cartas, na verdade, sejam bilhetes (um 
capítulo apenas), a primeira carta é um texto mais articulado 
(com 5 capítulos), que toca em pontos altos da Teologia do 
Novo Testamento, especialmente a Trinitária, como já indica-
do no artigo referente à primeira carta de João. Aliás, vale 
sempre a pena recordar e reforçar que João é tido com o “Di-
vino Teólogo” e seu Evangelho é tido com a “Suma Teológi-
ca” dos cristãos do primeiro século.

Sobre a autoria joanina da terceira carta de João, há 
alguns indícios de que o apóstolo tenha se valido de algum 
secretário, o que era comum, ou que a redação nal tenha sido 
da escola joanina, por discípulos de João. O Concílio Roma-
no Decreto Gelasiano (382 d.C.) e o  (392-396 d.C.) armam 
que das três cartas joaninas, “a primeira era do Apóstolo João 
e a segunda e a terceira eram de outro João, o presbítero”.

Essa informação pode ser uma forma de indicar que sua 
redação nal se deu por meio de um secretário ou discípulo; 
ou ainda que era “ ”, para indicar o velho apósto-João, o idoso
lo João, já no nal do primeiro século, visto que possibilita 
armar que João poderia ter escrito esta carta em sua velhice, 
pouco antes de sua morte. 

Fato é que a 2João e a 3João iniciam com a mesma for-
mulação: “O Ancião...” ( ; ), como o autor da car-2Jo 1 3Jo 1
ta, para, em seguida, indicar destinatários, “à Senhor Eleita” 
( ) e “ao caríssimo Gaio” ( ).2Jo 1 3Jo 1

Os estudiosos ainda pesquisam e muito as diferenças de 
estilo e temática, uso da língua grega e vocabulário etc., que 
são um pouco diferentes, para se pode chegar a melhores con-
clusões. Acompanhemos o avançar dos estudos neste campo.  

Aliás, o termo “ ” ( ; ), neste caso, de fato, Ancião 2Jo 1 3Jo 1
pode indicar o Apóstolo João, pois era um termo usado para 
identicar chefes de comunidades; além disso, esta era uma 
forma de designar e identicar as primeiras testemunhas da 
tradição apostólica. A expressão “ ” ( ) ao caríssimo Gaio 2Jo 1
pode indicar um colaborador de João, pregador itinerante. 
Porém, os estudiosos defendem que os destinatários seriam 
membros de uma comunidade da . região da Ásia Menor
Poderia ser qualquer comunidade fundada pelo apóstolo 
João, e conada a Gaio ou a outro cooperador ( ), mas 2Jo 8
que se encontrava ameaçada pela atuação de alguns “irmãos” 
que estavam causando danos à igreja. Fato é que, assim como 
as demais “cartas católicas”, os destinatários da terceira carta 

de João são desconhecidos, podendo inclusive ser cris-
tãos vindo do paganismo, e não enviada a uma 

comunidade especíca, mas sim a toda a Igreja.
Porém, como já armado, isso em nada atra-

palhou a Igreja a aceitar a terceira carta de João 
no Cânon Bíblico do Novo Testamento e admi-
ti-la como sendo de autoria joanina, o que a 
coloca nos anos 90 d.C.: um texto inspirado 
por Deus e que contém a revelação divina. 

Visto que João teria morrido no ano 98 d.C., isso 
também possibilita armar uma autoria joanina da 

carta.
Outro dato interessante é que as três cartas joaninas 

oferecem um parentesco literário e doutrinal com o Evan-
gelho de João, o que possibilita ainda mais armar sua auto-
ria joanina. Por exemplo, a  chama a terceira carta joanina
atenção para temas como testemunho, verdade, Igreja, amor, 
fazer o bem e não o mal etc., igualmente comuns às cartas 
joaninas.  

Uma possível estrutura da terceira carta de João, com 
seu 1 capítulo e 13 versículos apenas, poderia ser: em sauda-
ção 3Jo 1-2 parte central ( ); uma  dividida em três partes, 
fazendo menção a possíveis colaboradores e/ou pregadores 
itinerantes, discípulos do apóstolo João: na , encon-primeira
tra-se um elogio a Gaio ( ); na , há uma descri-3Jo 3-8 segunda
ção da má conduta de Diófretes ( ); na , 3Jo 9-11 terceira
encontra-se um elogio a Demétrio ( ); e, por m, sua 3Jo 12
conclusão 3Jo 13-15 ( ). Aliás, na 2João e na 3João há uma 
menção do desejo do apóstolo em falar “face a face” com suas 
comunidades ( ; ).2Jo 12 3Jo 14

 ,  contém uma proximida-Enm a terceira carta de João
de de vocabulário e de tema com as outras duas cartas de João, 
inclusive do ponto de vista lexical e estilístico: temas como 
Igreja, sedução, engano, testemunho, verdade, amor, falar 
face a face etc. Assim como as outras duas cartas joaninas, a 
terceira também não tem nenhuma citação explícita do AT, 
mas apenas “alusões e ecos”. Igualmente aqui é preciso dizer 
e reforçar: vale a pena ler e meditar esta carta, especialmente 
por seu tema estruturante, sermos “cooperadores da Verdade” 
( ), que é Jesus Cristo.3Jo 8
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INTERECLESIAL ESTADUAL DAS COMUNIDADES ECLESIAS DE BASE 

 Aconteceu o Intereclesial Estadual das CEB's do Regional SUL1 
Pirassununga/SP nos dias 22 e 23 de abril de 2023 na Diocese de Limeira.
Nossa Diocese teve representação na preparação para o 15º Encontro que 
acontecerá em Rondonópolis (MT). Estavam presentes as senhoras: Neide 
Cruz e Lourdes Marcari da Paróquia São Joao Batista de Barrinha e Iolanda 
Fernandes Lima da Paróquia Senhor Bom Jesus de Taquaral.
 As CEB's que crescem no campo e tem esperança também na cidade 
de se tornar um povo unido, semente de uma nova sociedade.
  O encontro teve presença do Revmo. Dom José Benedito Cardoso, 
Bispo Auxiliar de São Paulo e Referencial das CEB's no Regional Sul 1.

 Realizado neste últi-
mo domingo, 16 de abril e 
organizado pela Equipe do 
Serviço de Animação Voca-
cional/Pastoral Vocacional 
– SAV/PV. O encontro con-
tou com a Celebração Euca-
rística, presidida pelo 
Assessor do SAV/PV Dio-
cesano, Padre Daniel Bento 
Bejo e concelebrada pelos 
Diáconos Natalício Rosa e 
Sidneis Aparecido Rodolf-
. Houve um momento 
conduzido pelo Diácono 
Natalício Rosa, com o 
tema: “Minha vida tem 
sentido?”. Após, aconteceu 
uma Dinâmica, conduzida 
pela Ir. Nilza Xavier de 
Moraes, Franciscana da 
Penitência, ressaltando a 
importância de estar intei-
ramente inserido na comu-
nidade da Igreja e se deixar 
transformar pela ação do 
Espírito Santo. 

ENCONTRO VOCACIONAL DIOCESANO 
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