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Editorial

QUAL O SIGNIFICADO E O VALOR DO PRESÉPIO?

C

om o Tempo Litúrgico do Advento começa, para os
cristãos católicos, a preparação para o Natal de 2022. Não
são 2022 anos que nos separam daquele acontecimento
central da história da humanidade, mas 2022 anos que esta
notícia continua ecoando: “Não tenhais medo! Eu vos anuncio
uma grande alegria, que será também a de todo povo: hoje, na
cidade de Davi, nasceu para vós o Salvador, que é o Cristo
Senhor!” (Lucas 2, 10-11).
UMA DAS FORMAS DE SE PREPARAR PARA
CELEBRAR O NATAL
É PREPARAR O PRESÉPIO.
No dia 01 de dezembro de 2019, o Papa Francisco
escreveu a Carta Apostólica: Admirabile Signum sobre o
signicado e o valor do presépio. Estimula a montagem do
presépio nos lugares em que se conserva este bom costume e nos
ambientes em que se perdeu este hábito salutar, o Papa deseja que
ele seja redescoberto e revitalizado.
“Admiração e encanto” são os sentimentos imediatos
que brotam diante do presépio, por isso ele é um “sinal
admirável”, nos ensina o pontíce na primeira frase da carta.
Representar o mistério do nascimento de Jesus em forma de
presépio é forma bem humana de penetrar no mistério insondável
da encarnação. Na encarnação Jesus assume a condição humana
para viver entre os humanos e partilhar as suas alegrias e dores,
do nascimento até a morte.
Na carta o Papa recorda um pouco da história do
presépio. São Francisco de Assis havia viajado para Belém e
depois também para Roma para obter a aprovação da Regra
Franciscana. Provavelmente, em Roma, visitou a Igreja Santa
Maria Maior na qual existe um belo mosaico do nascimento de
Jesus. Voltando à Assis, em 1223, quis celebrar o Natal numa
gruta conforme a descrição dos textos bíblicos. A partir daí
tomou impulso a montagem de presépios. Segundo o Papa
Francisco o “Presépio faz parte do suave e exigente processo de
transmissão da fé”. São Francisco queria experimentar, junto
com os confrades e moradores da região, como foi o nascimento
de Jesus naquele ambiente despojado, onde o recém-nascido foi
colocado sobre as palhas de uma manjedoura.
O pedido do Papa para montarmos presépios nas casas,
em lojas, fábricas, nos mais diferentes ambientes merece ser
ouvido. Pede que a montagem do presépio seja coletiva, na
medida do possível, envolvendo todos os moradores da casa e
dos outros ambientes. Na medida em que todos participam vão
colocando a sua vida em cena e no presépio. Fazer a montagem
aos poucos, e na medida em se aproxima o Natal, vai cando
completo até ser posto o Menino Jesus.
Os vários sinais do Presépio contemplam grande
signicado. O céu estrelado, na escuridão e no silêncio da
noite, traz luz onde há trevas e ilumina as sombras do
sofrimento (cf. Lc 1,79). As paisagens, as montanhas, os
riachos, o boi e a vaca, as ovelhas e os pastores, lembram que
toda a criação participa na festa da vinda do Messias.

Os anjos e a estrela-guia são sinais de que nós somos
chamados a pôr-nos a caminho, para ir até à gruta adorar o
Senhor. As guras simbólicas, dos mendigos e pessoas que só
conhecem a abundância do coração, estão próximas do
Menino Jesus, de pleno direito, ninguém pode afastá-las do
berço, com o qual não destoam, mas são os privilegiados deste
Mistério, os que reconhecem a presença de Deus no meio de nós.
A mensagem é que não podemos nos iludir pela riqueza
e por tantas propostas de felicidade. Há outras guras do
Presépio, que parecem sem relação evidente com o Evangelho,
mas a imaginação mostra que há espaço para tudo o que é
humano, e para toda a criatura, do pastor ao ferreiro, do
padeiro aos músicos, das mulheres com a bilha de água ao
ombro às crianças que brincam… tudo representa a santidade
e a alegria de realizar as coisas do dia a dia, quando Jesus
partilha conosco a sua vida divina.
Na gruta temos as guras de Maria e de José. Maria,
uma mãe que contempla o seu Menino e O mostra a quem vêm
visitá-Lo. Faz pensar no grande Mistério que a envolveu,
quando Deus bateu à porta do seu coração: “Eis a serva do
Senhor, faça-se em Mim segundo a tua palavra”(Lc 1, 38), um
testemunho para todos nós. São José, homem justo, se entregou
à vontade de Deus e a pôs em prática. Em geral é representado
com o bordão na mão. Desempenha um papel importante na
vida de Jesus e Maria, o guardião que não se cansa de proteger
sua família.
No Natal, o coração do Presépio palpita, quando a gura
do Menino Jesus é ali colocada. Assim se apresenta Deus, um
Menino, para fazer-Se acolher nos nossos braços: em Jesus,
Deus foi criança e, nesta condição, revela a grandeza do seu
amor, manifestado no sorriso e em suas mãos estendidas, para
quem quer que seja. Deus adota nossos comportamentos,
dorme, mama ao peito da mãe, chora e brinca, como todas as
crianças. Assim o Presépio nos mostra Deus, tal como entrou no
mundo, e desaa-nos a uma vida inserida na de Deus.
Aproximando-se a festa da Epifania, são colocadas no
Presépio as três guras dos Reis Magos. Vendo a estrela, os
sábios e ricos senhores do Oriente, põe-se a caminho rumo a
Belém, para conhecer Jesus e oferecer-Lhe presentes
simbólicos: o ouro, honra a realeza de Jesus; o incenso, a sua
divindade; a mirra, a sua humanidade sagrada de que
experimentará a morte e a sepultura.
Assim nos recorda o Papa: “Não importa a exata forma
como se monta o Presépio, pode ser sempre igual ou pode
mudar cada ano. O que conta é que ele fala à nossa vida. Por
todo o lado e na forma que for, o Presépio narra o amor de
Deus, o Deus que se fez menino para nos dizer quão próximo
está de cada ser humano, independentemente de sua
condição”.
Fraternalmente, no Cristo Senhor,
PASCOM DIOCESANA
Fonte: https://www.arquidiocesedepassofundo.com.br/formacao/palavrado-pastor/preparar-o-presepio
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Palavra do Pastor

“ELE ESTÁ NO MEIO DE NÓS!”
Aproxima-se o Santo Natal do Senhor!
Momento sublime e marcante! Momento especial
para recordarmos a presença constante e transformadora
de Deus em nossa história e cotidiano. Nada do que é
humano passa despercebido aos Seus olhos. Tudo o que é
possível ser feito para o bem da criatura é de interesse do
Criador e Nele encontramos a segurança de sua realização.
O cristão se refaz na eterna novidade de Deus
que não se cansa de “nascer” em sua vida.
A cada ano Deus renova a comunicação desta novidade através da Igreja que a favorece, principalmente com
suas celebrações. E cada pessoa que crê é chamada a se
abrir ao milagre do “broto que irrompe o chão duro”, à
graça divina que destrói a força do pecado, à ternura divina que penetra a rigidez humana, à alegria
que vem do Alto e é mais forte do que todas
as lágrimas, dores e fracassos. A história da
humanidade foi marcada para sempre com
o evento do Natal, pois “a Palavra se fez
carne e habitou entre nós.” (João 1, 14a)
Imersos numa cultura que, infelizmente, parece exaltar cada vez mais o Papai
Noel e as efêmeras alegrias, nós cristãos
somos desaados a celebrar com profundidade a vinda do Messias que não teve outra
intenção a não ser a de conduzir todas as
criaturas ao convívio com o Criador, à fraternidade com todas as criaturas, ao cuidado
com a criação. A agitação das últimas semanas do ano, com tantas coisas para serem colocadas em
ordem, com a eminência de festividades, trocas de presentes, pode nos distrair da essência deste maior Presente que
a humanidade já recebeu: o nascimento do nosso Salvador.

UM NOVO LAYOUT
DE NOSSO SITE
ESTÁ NO AR

MAIS CONTEÚDO
FÁCIL
MODERNO
DINÂMICO
RESPONSIVO
INTERATIVO

Portanto, mantenhamos a atenção para o Centro da nossa fé! Deixemos
massagear o próprio coração com as inspirações natalinas que vêm para renovar
nosso ardor cristão, nossas relações fraternas, nossas ações solidárias para com os que
mais precisam! Sejamos, com Cristo, os construtores da
paz e os inspiradores da esperança.
Celebremos assim, portanto,
a vinda do Emanuel – Deus conosco!
Vivenciemos com muita atenção e abertura, o precioso tempo do Advento. Toda festa só é bem vivenciada se
for bem preparada! Orações e celebrações; manifestações de caridade
aos mais pobres e doentes; atividades
comunitárias; dedicação às decorações natalinas e especial atenção à
montagem do Presépio; empenho de
conversão e renovação de bons propósitos; perdão a quem nos ofendeu
ou a quem ofendemos. Quantas formas de nos prepararmos para o Natal!
Tudo isto, na verdade, fortalece
a fé, constrói a paz e propaga a esperança, que tanto o Salvador do mundo
pregou e que deve fazer parte de nossa
vida de discípulos! Ele, tomando
conta de nossos pensamentos, sentimentos e ações, será
cada vez mais fonte de verdadeira alegria, de ousados
projetos e de novos tempos para cada pessoa, para a Igreja
e para a sociedade, na qual vivemos e a qual servimos
como cristãos.
Abraço paterno de um Feliz Natal e abençoado ano
que se aproxima!
Dom Eduardo Pinheiro da Silva, SDB
Bispo Diocesano

Este é o nosso canal!
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MENSAGEM DO DÍZIMO
Caríssimos irmãos e irmãs,
Graça e paz!
Estamos iniciando um novo ano
litúrgico e daqui a pouco um novo ano
civil.
É tempo de Advento, ou seja,
tempo de esperança e conversão. Ainda
estamos sofrendo as consequências dos
graves problemas
sanitários e humanitários atuais,
mas precisamos
cultivar a esperança.
O Papa
Francisco em sua
Catequese sobre a
Esperança nos
lembra que “
Temos tanta necessidade, nesses
tempos que parecem obscuros, em
que tantas vezes
nos sentimos perdidos diante do mal e
da violência que nos circundam, diante
da dor de tantos nossos irmãos. ... Mas
não é preciso deixar que a esperança
nos abandone, porque Deus, com o seu
amor, caminha conosco. ”
O Advento é um tempo de espera, de preparação, de conversão e agradecimento… Tempo de nos voltarmos
para os gestos simples de caridade, bondade e amor, que nos revelam a grandeza do nascimento de Jesus!
E como podemos ao mesmo
tempo nos preparar, nos converter, agradecer e manter a esperança em nossos
corações e nos corações de nossos
irmãos?

Assumindo o compromisso de
batizados e membros de uma comunidade, contribuindo com delidade,
generosidade e gratuidade o nosso dizimo.
Agradecemos concretamente a
Deus, que caminha sempre conosco,
quando nos abrimos à
conversão, buscando
viver integralmente o
Evangelho, e quando nos
comprometemos com as
coisas de Deus, ajudando
a expansão do Evangelho
e da Igreja. E isso pode
ser realizado com a contribuição do dizimo.
O Papa Francisco
nos recorda ainda que
“No Advento não vivemos apenas à espera do
Natal, somos também
convidados a despertar a
expectativa do retorno
glorioso de Cristo, preparando-nos
para o encontro nal com Ele, com
escolhas coerentes e corajosas”.
Portanto, nesse novo ano, sejamos “coerentes e corajosos” e mantenhamos a esperança em dias melhores
assumindo nossa missão na construção
de um Novo Tempo também através da
contribuição do nosso dizimo.
Um Feliz e abençoado Natal e,
um Novo ano repleto de paz, saúde,
sabedoria e amor fraterno!
Roseli Maria Santos
Coordenadora da Pastoral do Dízimo
na Forania São Sebastião
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(N) = Natalício
(O) = Ordenação

04 Dezembro | 2022

07 - Mons. Flávio José Proﬁto (2001) - (O)
07 - Pe. Paulo César Colângelo (1985) - (O)
07 - Pe. Emerson Aparecido Lopes (2007) - (O)
08 - Pe. Eder Soares (1994) - (O)
08 - Pe. Edson Cesar Guiaro (2000) - (O)
08 - Pe. Eliel Donizethi Moreira (2000) - (O)
08 - Pe. Erminio Ignácio dos Reis (1994) - (O)
08 - Pe. Hamilton César Stempniewski (2000) - (O)
08 - Pe. Rogério Ari de Carvalho (2000) - (O)
08 - Pe. Sebastião Ricardo Vicente (2000) - (O)
08 - Pe. Sinval da Silva Junior (2000) - (O)
10 - Pe. Rosinei Erasmo da Silva (1979) - (N)

13 - Pe. Paulo Cezar Mazzi (1965) - (N)
13 - Diác. José Jorge Gebara (1948) - (N)
14 - Diác. Kleber Aparecido Lenhaverde (1968) - (N)
15 - Pe. Paulo Cézar Mazzi (1995) - (O)
15 - Pe. Emerson José de Sousa Júnior (1993) - (N)
16 - Pe. Ermínio Zaminhani (1958) - (N)
17 - Pe. Rodrigo César Sicherolli (1978) - (N)
17 - Fr. Batista Waders, oc (1960) - (O)
20 - Pe. Cícero de Brito (1996) - (O)
21 - Pe. Edson Luiz Maia (1970) - (N)
22 - Pe. Jaime Gombio (1984) - (O)
25 - Diác. Natalício Rosa (1973) - (N)
26 - Diác. Carlos Salvador Fumeiro (1950) - (N)
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TRANSFERÊNCIAS E NOMEAÇÕES
Comunicado da Chancelaria
Jaboticabal, 22 de novembro de 2022.
Dom Eduardo Pinheiro da Silva, SDB, Bispo
Diocesano de Jaboticabal, SP, no exercício das atribuições que lhe são conadas, após rezar e discernir, decide
e comunica:
Nomeia para o Ofício de Pároco da Paróquia
Santa Teresa de Jesus de Jaboticabal, SP, o Revmo. Sr.
Pe. Caio Antônio Veiga dos Santos, transferindo-o do
Ofício de Administrador Paroquial da mesma paróquia.
Nomeia para o Ofício de Pároco da Paróquia São Judas
Tadeu de Jaboticabal, SP, o Revmo. Sr. Pe. Cleber Silva
Bernardo, transferindo-o do Ofício de Administrador
Paroquial da mesma paróquia.
Nomeia para o Ofício de Pároco da Paróquia São
João Batista de Barrinha, SP, o Revmo. Sr. Pe. José
Antônio Donizeti Munhoz, transferindo-o do Ofício de
Pároco da Paróquia São Mateus de Guariba, SP.
Nomeia para o Ofício de Pároco da Paróquia São
Judas Tadeu de Bebedouro, SP, o Revmo. Sr. Pe. Edson
São Tito
Luiz Maia, transferindo-o do Ofício de Pároco da
Paróquia São João Batista de Barrinha, SP.
Nomeia para o Ofício de Pároco da Paróquia
Senhor Bom Jesus de Taquaral, SP, o Revmo. Sr. Pe.
Rodrigo César Baroni, transferindo-o do Ofício de
Pároco da Paróquia São Judas Tadeu de Bebedouro, SP.
Nomeia para o Ofício de Pároco da Paróquia Santa Rita
de Cássia de Vista Alegre do Alto, SP, o Revmo. Sr. Pe.
Fábio Ferreira Senna, transferindo-o do Ofício de
Pároco da Paróquia São Benedito de Monte Alto, SP.
Nomeia para o Ofício de Pároco da Paróquia São
Benedito de Monte Alto, SP, o Revmo. Sr. Pe. Paulo
Cezar Mazzi, transferindo-o do Ofício de
Administrador Paroquial da Paróquia São Sebastião de
Taquaritinga, SP

Nomeia para o Ofício Vigário Paroquial da
Paróquia Senhor Bom Jesus de Monte Alto, SP, o Revmo.
Sr. Pe. José Vinicius Bonfante, transferindo-o do Ofício de
Vigário Paroquial da Paróquia Santo Antonio de Sant’Anna
Galvão de Bebedouro, SP.
Nomeia para o Ofício de Vigário Paroquial da
Paróquia Santo Antônio de Sant’Anna Galvão de
Bebedouro, SP, o Revmo. Sr. Pe. Giliard Felipe
Nascimento, transferindo-o do Ofício de Vigário Paroquial
da Paróquia São Sebastião de Pitangueiras, SP.
Nomeia para o Ofício de Vigário Paroquial da
Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Bebedouro, SP, o
Revmo. Sr. Pe. Eder Carlos Simi Pereira.
Nomeia para o Ofício de Vigário Paroquial da
Paróquia São João Batista de Barrinha, SP, o Revmo. Sr.
Pe. Émerson José de Sousa Júnior, transferindo-o do
Ofício de Vigário Paroquial da Paróquia Santuário
Diocesano Nossa Senhora da Conceição Aparecida de
Jaboticabal, SP.
Nomeia para o Ofício de Administrador Paroquial
da Paróquia São Mateus de Guariba, SP, o Revmo. Sr. Pe.
José Benedito Di Tullio, transferindo-o do Ofício de
Vigário Paroquial da mesma paróquia.
Nomeia Colaborador da Paróquia São Mateus de
Guariba, SP, o Revmo. Sr. Pe. Marciel Silva de Lima,
transferindo-o do Ofício de Pároco da Paróquia Senhor
Bom Jesus de Taquaral, SP.
Ademais, recomenda a todos os diocesanos que
ofereçam orações em favor dos clérigos envolvidos nas
presentes transferências e nomeações, a m de que,
assistidos pelo Espírito Santo de Deus e acompanhados pela
intercessão materna de Maria Santíssima, a Senhora do
Carmo, assumam com alegria e cumpram elmente o
encargo que lhes foi conado.
Pe. Marciel Silva de Lima
Chanceler do Bispado
NOSSA SENHORA DE LOURDES
PARÓQUIA

JABOTICABAL - SP

Nomeia para o Ofício de Pároco da Paróquia São
Sebastião de Taquaritinga, SP, o Revmo. Sr. Pe. Antonio
Carlos Molena, transferindo-o do Ofício de Pároco da
Paróquia Santa Rita de Vista Alegre do Alto, SP.
Nomeia para o Ofício de Pároco da Paróquia São
Francisco de Paula de Dobrada, SP, o Revmo. Sr. Pe.
Vinícius Ivan Lino Felippe, transferindo-o do Ofício de
Administrador Paroquial da mesma paróquia.
Nomeia para o Ofício de Vigário Paroquial da
Paróquia Santuário Diocesano Nossa Senhora da
Conceição Aparecida de Jaboticabal, SP, o Revmo. Sr.
Pe. Alexandre Augusto Malagutti, transferindo-o do
Ofício de Vigário Paroquial da Paróquia Senhor Bom
Jesus de Monte Alto, SP.
Boletim Diocesano
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• Coleta de Alimentos • Sopa Solidária
• Varal Solidário
• Creche
• Mural Amigo
• Pastoral da Criança

Participe! Colabore!
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SERVIÇO DE ANIMAÇÃO VOCACIONAL - SAV/PV

ANO VOCACIONAL 2023
20/11/2022 a 26/11/2023

Vocação: Graça e Missão
Corações ardentes, pés a caminho (cf. Lc 24,32-33)

O ANO VOCACIONAL
O 3º Ano Vocacional no Brasil, celebrado de 20 de
novembro de 2022 a 26 de novembro de 2023, convida-nos
a reetir e aprofundar o tema, "Vocação: Graça e Missão". O
lema, "Corações ardentes, pés a caminho" (cf. Lc 24,3233), faz recordar os discípulos de Emaús. Enquanto a Graça
faz o coração arder, a Missão faz os pés estarem a caminho,
em movimento. Entre o coração que arde ao escutar a
Palavra do Ressuscitado e os pés que se colocam a caminho
para anunciar o encontro com o Cristo, temos a parada, o
sentar-se à mesa, o pão repartido, a partilha, a comunhão,
um gesto fundamental que faz os olhos se abrirem.
Se "Emaús" nos ajuda a compreender nossa
vocação e missão, o texto bíblico iluminador deste Ano
Vocacional — "Jesus chamou e enviou os que ele mesmo
quis" (cf. Mc 3,13-19) — vem recordar que a origem, o
centro e a meta de toda a vocação e missão é a pessoa de
Jesus Cristo. Aquele que chama, também envia. Iniciativa
do próprio Deus, mistério, graça, experiência de encontro,
fascínio, alegria, assombro, sensibilidade, inconformidade,
resposta pessoal, envolvimento comunitário, missão,
serviço, entrega de vida, coragem e determinação,
esperança e rme convicção, testemunho de fé. À luz do
mistério de Cristo, cada pessoa compreende a sua
identidade e missão. É também à luz de Cristo que a Igreja
encontra a sua vocação e missão.
O Ano Vocacional tem o objetivo de "promover a
cultura vocacional nas comunidades eclesiais, nas
famílias e na sociedade, para que sejam ambientes
favoráveis ao despertar de todas as vocações, como
graça e missão, a serviço do Reino de Deus". Seu início e
sua conclusão na Solenidade de Jesus Cristo, Rei do
Universo, Dia dos Cristãos Leigos e Leigas e Jornada
Diocesana da Juventude, tem um signicado: armar que
somos todos vocacionados, chamados e chamadas para,
junto com o Rei do Universo, servirmos com alegria!
Texto-base Vocação: Graça e Missão (n. 1-3).

1999: 1º Congresso Vocacional do Brasil (Itaici)
"Vocações e Ministérios para o Novo Milênio"
"Coragem! Levanta-te, Ele te chama" (Mc 10,49b)
2003: 2º Ano Vocacional do Brasil
"Batismo, fonte de todas as vocações"
"Avancem para águas mais profundas" (Lc 5,4)
2005: 2º Congresso Vocacional do Brasil (Itaici)
"Igreja, Povo de Deus a serviço da vida"
"Ide também vós para a minha vinha" (Mt 20,4)
2010: 3º Congresso Vocacional do Brasil (Itaici)
"Discípulos missionários a serviço das vocações"
"Ide, pois, fazer discípulos entre todas as nações" (Mt
28,19)
2011: 2º Cong. Cont. Latino-americano e caribenho de
Vocações, Costa Rica
"Chamados a lançar as redes para alcançar a vida plena
em Cristo"
"Mestre, em tua Palavra lançarei as redes" (Lc 5,5)
2014: Simpósio Vocacional do Brasil
"Ide e anunciai! Vocações diversas para uma grande
missão!"
2019: 4º Congresso Vocacional do Brasil (Aparecida)
"Vocação e Discernimento"
"Mostra-me, Senhor, os teus caminhos" (Sl 25,4)
2023: 3º Ano Vocacional do Brasil
Vocação: Graça e Missão
Corações ardentes, pés a caminho (cf. Lc 24,32-33)

OBJETIVOS DO ANO
VOCACIONAL NACIONAL

BREVE HISTÓRICO
40 anos de Animação Vocacional da Igreja no Brasil e no
continente:
1983: 1º Ano Vocacional
"Vem e segue-me" (Mt 19,21; Mc 10,21; Lc 18,22)
1994: 1º Congresso Continental Latino-americano de
Vocações, Brasil (Itaici)
"A Pastoral Vocacional no Continente da Esperança"
06
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GERAL: Promover a cultura vocacional nas
comunidades eclesiais, nas famílias e na sociedade, para
que sejam ambientes favoráveis ao despertar de todas as
vocações, como graça e missão, a serviço do Reino de
Deus.
1) Cultivar uma sensibilidade vocacional que
favoreça a compreensão de "que toda a pastoral é vocacional, toda a formação é vocacional e toda a espiritualidade é vocacional.
Boletim Diocesano
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2) Aprofundar a Teologia da Graça e da Missão
dentro da pedagogia vocacional, de maneira que esta
gere discernimento e respostas concretas ao chamado
divino, com liberdade e responsabilidade.
3) Fortalecer a consciência do discipulado
missionário de todos os batizados e batizadas, levandoos a reconhecer e assumir a identidade vocacional da
vida laical como uma forma própria e especíca de
"viver a santidade batismal a serviço do Reino de Deus".
4) Acompanhar cada jovem, de modo personalizado, em uma maior proximidade e compreensão,
favorecendo seu protagonismo e impulsionando-o ao
serviço generoso e à missão.
5) Despertar vocações à Vida Consagrada e ao
Ministério Ordenado, acompanhando-as em um processo de formação integral, para que sejam sempre éis ao
seguimento de Jesus e à missão de servir com alegria, em
comunhão, tornando visível o Reino de Deus, de vida
plena para todos.
6) Intensicar a prática da oração pelas vocações
em todos os âmbitos: pessoal, familiar e comunitário.
7) Fomentar, nos âmbitos regional, diocesano e
paroquial, um serviço de animação vocacional articulado, com a criação e consolidação de Equipes Vocacionais
Paroquiais e Diocesanas, dentro de uma pastoral orgânica, sinodal, envolvendo todas as vocações.

DATAS IMPORTANTES PARA O
ANO VOCACIONAL 2023
19/11/2022 – Abertura Nacional Ano Vocacional 2023
18h em Aparecida, com transmissão pela TV e Internet.
20/11/2022 – Abertura Diocesana Ano Vocacional
2023
A abertura diocesana será descentralizada. Cada paróquia, a critério do pároco, poderá celebrar em todas as
missas da comunidade ou em uma missa denida, a
abertura celebrativa do ano vocacional.
Sugestões: fazer banner do ano vocacional e colocar em
um lugar de destaque; realizar uma dinâmica de rezar
pelos religiosos(as), padres, diáconos e seminaristas,
entregando um papelzinho por família com os nomes;
realizar uma carreata ou pedal vocacional.
02/02/2023 – Dia da Vida Consagrada
30/04/2023 – Dia Mundial de Oração pelas Vocações
Reetir a mensagem do Papa com as comunidades.
21/05/2023 – Romaria Vocacional (Festa da Ascensão)
Santuário Diocesano NSC Montesina – Aparecida MA
16/06/2023 – Sagrado Coração de Jesus
Manhã de espiritualidade do clero.
Boletim Diocesano

O ascensor

21/06/2023 – Dia do Seminarista
Mensagem do Bispo aos Seminaristas.
Sugestão: Visitar o Seminário, em especial, as comunidades de origem dos seminaristas (também pode ser um
outro dia).
Julho/2023 – Publicação das Diretrizes do SAV/PV
do Brasil
16/07/2023 – Festa da Padroeira Diocesana
Mensagem do Bispo a todos os éis da Igreja Diocesana.
Agosto/2023 – Mês Vocacional
Vocação Ordenada; Vida Matrimonial; Vida Religiosa;
Leigos, em especial, os Catequistas.
04/08/2023 – Dia do Padre
Mensagem do Bispo aos Padres.
10/08/2023 – Dia do Diácono
Mensagem do Bispo aos Diáconos.
13/08/2023 – Dia dos Pais
Mensagem do Bispo às famílias
20/08/2023 – Dia dos Religiosos
Mensagem do Bispo aos Religiosos
27/08/2023 – Dia do Leigo/Catequista
Mensagem do Bispo aos Leigos
Sugestão: Café da manhã e convivência com a comunidade paroquial.
26/11/2023 – Encerramento Ano Vocacional 2023
O encerramento do ano vocacional também será descentralizado.
Sugestão: Pode-se preparar uma única celebração na
paróquia, seja na Matriz ou numa comunidade ou num
ginásio, que tenha um espaço amplo. Pode-se realizar
um passeio ciclístico, uma carreata, uma procissão com
o povo de Deus, envolvendo, principalmente, os jovens.

ENCONTROS QUE
SERÃO REALIZADOS PELO
SAV/PV DIOCESANO
12/02/2023 – Manhã de Oração para agentes SAV/PV
paroquiais
19/03/2023 – 1º Encontro Vocacional Diocesano
16/04/2023 – 2º Encontro Vocacional Diocesano
21/05/2023 – 3º Encontro Vocacional Diocesano
18/06/2023 – 4º Encontro Vocacional Diocesano
09/07/2023 – Formação para agentes SAV/PV
paroquiais
20/08/2023 – 5º Encontro Vocacional Diocesano
17/09/2023 – 6º Encontro Vocacional Diocesano
22/10/2023 – 7º Encontro Vocacional Diocesano
19/11/2023 – 8º Encontro Vocacional Diocesano
Dezembro | 2022
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Pe. José Felippe Neto
Vigário da Paróquia
Senhor Bom Jesus - Monte Alto - SP

JUVENTUDE HOJE
Juventude amiga: aquele abraço!
A situação do jovem pode ser enfocada sob vários aspectos: familiar,
educacional, prossional e social, pois o jovem situa-se em todos. Desde o
nascimento até certa idade, a criança vive no “mundo do lar”, no seio da família. É a fase em que, para ela, os pais são verdadeiros heróis. Ao chegar à idade
escolar descobre um novo “mundo”: a professora, os primeiros colegas e a alfabetização. Aí o “mundo do lar”
começa a ser dividido.
Ao atingir a adolescência o jovem descobre seu
próprio “mundo”, na maioria
das vezes fechando-se nele.
É o “dono” desse mundo e
ninguém o penetra. É a fase
da descoberta do sexo, do
namorico, dos saltos altos,
do primeiro baile. Em nossos dias, entretanto, o adolescente não pode viver só de
sonhos, pois bem cedo já é
obrigado a auxiliar na manutenção do lar, geralmente trabalhando no período diurno e frequentando a escola noturna.
Como muitas vezes o
ensino é fraco, o jovem é mal preparado para enfrentar um vestibular
ou um concurso, justamente quando
vivemos
num mundo de concorrências e quem não
estiver preparado ca realmente para trás. A situação atual obrigou os membros
da família a se separarem e, embora morando na mesma casa, quase não se
encontram para um diálogo mais sério a respeito dos problemas que os aigem.
São como estranhos vivendo sob o mesmo teto.
A “lei da oferta e da procura” deixa os jovens em situação bastante
embaraçosa, especialmente aqueles que residem em pequenas cidades interioranas, pois ao terminarem o ensino médio necessitam rumar aos grandes centros, em busca de trabalho ou continuidade dos estudos. Assim, têm que deixar a
família, os amigos, a própria cidade para adaptarem-se a um meio de vida completamente diferente. É uma nova fase que se inicia.
O jovem foi levado a assumir uma atitude de apatia, de irresponsabilidade, sem participação na vida do país, especialmente no setor político. Urge reeducá-lo, tornando-o responsável, mas acima de tudo, é necessário reestruturar a
família e a sociedade. É necessário conar no jovem e fazê-lo sentir-se digno de
conança.

Para que todas
as crianças
tenham vida.
PARÓQUIA

NOSSA SENHORA DE LOURDES
JABOTICABAL - SP

PARÓQUIA

NOSSA SENHORA DE LOURDES
JABOTICABAL - SP

Coleta de
Alimentos

“O generoso será
abençoado porque
reparte o seu pão
com o pobre”
(Pr 22,9)

SIGA-NOS NO
PARÓQUIA

NOSSA SENHORA DE LOURDES

diocesedejaboticabal
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CARTA DE TIAGO

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

Pe. Waldecir Gonzaga

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

A

carta de Tiago, com 5 capítulos, é a primeira
das 7 cartas do Novo Testamento, chamadas de
“Cartas Católicas”, deste os inícios do Cristianismo. São elas: Tiago, 1-2 Pedro, 1.2.3 João e Judas.
Elas também são chamadas de cartas canônicas, apostólicas ou não paulinas. Aliás, por causa de suas controvérsias com Paulo, a carta de Tiago foi bastante negligenciada por muitos cristãos, tanto antigos e como do período
da Reforma Protestante.
Desde o início do cristianismo, seu texto encontrou
diculdades, para ser aceito por causa das dúvidas sobre a
sua paternidade literária. A grande diculdade para esta
carta ser aceita estava na incerteza em relação à sua autoria, pois um dos critérios para um texto ser aceito no
cânon, era a sua apostolicidade, ou seja, que fosse de
de autoria um apóstolo.
A autoria da carta
ainda está em discussão
pois não existe evidências
no texto que sinalizem a
qual Tiago faça referência,
para ser identicado sua
autoria. As possibilidades
existentes são: a) Tiago, o
“irmão do Senhor” (At
12,17), que morreu em 62
d.C.; b) Tiago, lho de
Alfeu (Mt 10,3; Mc 3,18;
Lc 6,15; At 1,13); c) Tiago,
apóstolo de Jesus, lho de
Zebedeu e irmão de João
(Mc 1,19); d) Tiago, o pai
de Judas, não o Iscariotes
(Jo 14,22; Lc 6,16); d)
Escritor pseudônimo e ou
anônimo.
A escolha pelo autor implica na datação da carta,
porque se escrita pelo “irmão do Senhor” ou pelo “apóstolo Tiago”, ela poderia ser colocada nos anos 40-50 d.C.,
fazendo dela o escrito mais antigo do Novo Testamento;
ou mesmo no início do 60 d.C., antes da destruição do Templo de Jerusalém.
Os estudiosos se dividem em suas opiniões e cada
um apresenta os seus argumentos em defesa da autoria que
lhe parece mais adequada; porém, aqui, será considerado
que a carta foi escrita por um autor pseudônimo, no
nal do século I ou mesmo no início do século II d.C.,
por causa da proximidade do conteúdo e do linguajar da
carta com outros textos cristãos do mesmo período, bíblicos e extrabíblicos e, por entender, que os temas abordados no texto não estão relacionados às primeiras preocupações da Igreja no início do cristianismo, mas sim com
um passo já dado, que seria um segundo momento, após a
morte da maioria dos Doze Apóstolos.
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Todavia, provavelmente, o autor era um judeucristão, versado na língua grega, na cultura e no mundo
helênico. A sua formação e o seu conhecimento sobre os
meios portuários dos centros urbanos (Tg 1,5-8) e das
casas de campo dos cidadãos ricos (Tg 2,1-13; 4,13-17;
5,1-6), indicam que ele pode ter escrito a carta em Antioquia, Alexandria ou mesmo Cesaréia. Os que fazem
opção pela autoria de Tiago (o “irmão do Senhor”)
necessitam colocar a sua composição na Palestina.
O autor se dirige a cristãos, possivelmente oriundos do mundo pagão ou a comunidade mista (judeus e
pagãos), em que os problemas de identidade já haviam sido
superados. Embora destine sua carta às Doze tribos da
Dispersão, não se pode tomar literalmente esse endereço, pois não existe
outros dados no
texto que permitam
delinear um espaço
geográco para o
qual a carta foi dirigida e, portanto, considera-se a noção da
Dispersão um indício
do seu universalismo,
enviada a toda a Igreja, dispersa pelo
mundo onde os cristãos se encontravam.
Uma possível
estrutura da carta de
Tiago, com seus 5
capítulos: Tg 1,1:
endereço e saudação;
Tg 1,2-4: o benefício
das provações; Tg
1,5-8: a súplica conante; Tg 1,9-11: o destino do rico; Tg
1,12-15: a provação; Tg 1,16-27: receber a Palavra e pô-la
em prática; Tg 2,1-13: o respeito devido aos pobres; Tg
2,14-126: a fé e as obras; Tg 3,1-12: contra a intemperança
na linguagem; Tg 3,3-18: a verdadeiro e a falsa sabedoria;
Tg 4,1-12: contra as discórdias; Tg 4,13–5,1-6: admoestação aos ricos; Tg 5,7-11: a vinda do Senhor; Tg 5,12-20:
exortações nais.
Enm, a carta de Tiago nos fornece dados preciosos
acerca do valor da coerência entre fé e obras (Tg 1,2227; 2,10-26) e o cuidado com os pobres (Tg 1,9-11;
1,27–2,9; 2,14-26; 4,13–5,6), indicando os humildes
como favoritos da atenção de Deus, como também indicam as bem-aventuranças (Mt 5,3-12; Lc 6,20-23).
Estes dois temas são tão importantes, que se sobressaem
na carta de Tiago: o binômio fé e obras, e a questão dos
pobres e a necessidade de uma prática cristã que se
exprima em cuidado para os mais fracos e empobrecidos,
pois Deus os escolheu para fazê-los ricos (Tg 2,1-13; 5,111).
Dezembro | 2022

09

COMISSÃO PARA A SAGRADA LITURGIA TERMINA CAMINHADA
DE FORMAÇÃO COM OS LEITORES DE NOSSAS PARÓQUIAS
A Comissão para a Sagrada Liturgia
de nossa Diocese, realizou, durante este ano
de 2022, a formação com os membros das
equipes de celebração de nossas paróquias
que se dedicam à Proclamação da Palavra de
Deus em nossas liturgias.
Percorrendo cada uma das 5 foranias
de nossa Diocese, os membros da Comissão
trabalharam o tema da Proclamação da
Palavra em dois momentos: primeiramente
um esboço reexivo sobre a Revelação da
Palavra de Deus, a partir da Constituição
Dogmática "Dei Verbum", do Concílio do
Vaticano II. Na sequência, o tema da proclamação da Palavra foi abordado de forma
prática, através de um laboratório de aprendizado; uma maneira suave e concreta do
agir da Igreja que proclama a Palavra de
Deus de forma atenta e convidativa, a m de
que a "Escuta" se traduza em vida celebrada
e testemunhada.
Ao nal deste ano, a Comissão pode
chegar mais perto da realidade litúrgica de
nossas comunidades paroquiais, atendendo
a um público de 1790 pessoas, de todas as
equipes paroquiais, uma grande conquista
que nos foi dada como presente de Deus e
como resposta positiva de tantos irmãos
nossos envolvidos neste importante ministério da Ação Litúrgica na Igreja.
A caminhada continua! Diante de nós,
o sonho de um Ministério da Proclamação da
Palavra que, tornado realidade haverá de ser,
em nossas comunidades, um exercício
bonito e prolongado do Sacerdócio Batismal
de todos aqueles que dizem "Sim" à Ação do
Espírito que os convida a serem, na Igreja,
testemunho vivo de fé amadurecida e celebrada.
À Comissão Diocesana, nossos
sinceros agradecimentos. Aos eis leigos de
nossas comunidades, nosso carinhoso
abraço de incentivo para que, dedicando-se à
escuta e vivência da Palavra de Deus, se
tornem, em nossas paróquias, verdadeiros
anunciadores do Cristo Palavra que faz
morada no meio de nós, seu povo, sua Igreja.
Com afeto,
Padre Ermínio Ignácio, assessor.
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