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 No dia 14 de outubro, nossos representantes 
da Diocese de São João da Boa Vista                    
participaram de diversas programações              
organizadas pela CNBB.

CONSAGRAÇÃO DO ALTAR
 NO CENTENÁRIO DO SAGRADO

 CORAÇÃO DE JESUS

 Solenidade da Exaltação da Santa Cruz e             
consagração do altar no centenário da Matriz do 
Sagrado Coração de Jesus presidida Dom Moacir 
Silva em Santa Cruz das Palmeiras.

  Bispos, padres administradores 
diocesanos e dois sacerdotes,       
estiveram em Roma e, o ponto alto 
foi a audiência com o Papa        
Francisco.



ACOLHENDO DOM CABRAL PARA CONSTRUIR
 UMA IGREJA SINODAL
mas que procurou continuar sua 
missão evangelizadora.
  Ao longo deste ano em nossa 
Diocese vivenciamos o ANO 
SÓCIO-TRANSFORMADOR, uma 
das prioridades do Plano Diocesano 
de Pastoral.
    Estamos vivendo agora um novo 
tempo com a acolhida de nosso sexto 
bispo Dom Cabral, um bispo              
experiente que já vivenciou a             
experiência de guiar uma Diocese no 
nordeste de Minas Gerais, marcada 
por fortes    realidades sociais e agora 
podepode  colaborar conosco para viver-
mos a escuta e acolhida de todos tão         
sonhada pelo Papa Francisco. Como 
cantávamos no dia da posse           
"acolhendo Dom Cabral para            
construir uma Igreja Sinodal".
    Chegando ao limiar deste ano, após 
um período eleitoral que fomos 
chamados a redescobrir os valores da 
democracia e ainda colhendo os 
frutos do 18º Congresso Eucarístico 
Nacional com tema: "Pão em todas as 
mesas", somos chamados a lembrar 
queque a Eucaristia que celebramos deve 
se tornar gesto concreto a serviço da 
vida e da dignidade da pessoa 
humana.
    Por fim, no novo ano de 2023 que se 
desponta somos chamados a                
vivenciar o 3º Ano Vocacional, a      
iniciativa comemora os 40 anos do 
primeiro ano temático dedicado à   
reflexão, oração e promoção das      
vocações no país.



09 de setembro  >>>>>>>>>

 O Revmo. Pe. Diogo Cassiano 
Maciel, nomeado para o Ofício de 
Vigário Paroquial da Paróquia San-
tuário Nossa Senhora Aparecida na 
cidade de Tambaú.

24 de novembro   >>>>>>>>>

  O Revmo. Pe. José Ricardo Douglas 
Sandoval, nomeado para o Ofício de 
Pároco na paróquia Santa Teresa na 
cidade de Mogi Guaçu.
                             
  O Revmo. Pe. Luis Antônio Penna, 
nomeado para o Ofício de Pároco na 
paróquia Nossa Senhora da Luz na 
cidade de Mogi Guaçu.

31 de agosto >>>>>>>>>>>>> 

   O Revmo. Pe. Edward Gregório 
Júnior,  nomeado para o Ofício de 
Administrador Paroquial da 
Paróquia São Sebastião na cidade de 
Tambaú.

26 de agosto >>>>>>>>>>>>
 
    O Revmo. Pe. Donisete Aparecido 
Vitório, nomeado para o Ofício de 
Administrador Paroquial da 
Paróquia Nossa Senhora do               
Perpétuo Socorro na cidade de Mogi 
Guaçu

18 de agosto >>>>>>>>>>>>> 

   O Revmo. Pe. Flávio Antônio 
Destro, nomeado Coordenador        
Estadual do Serviço de Animação 
Vocacional/ Pastoral Vocacional- 
SAV/PV

28 de junho >>>>>>>>>>>>>

  O Revmo. Pe. Diego Santos de 
Oliveira, mps, nomeado para o 
Ofício de Administrador Paroquial 
da Paróquia São Benedito na cidade 
de Mococa/SP 

    O Revmo. Pe. Roberto Donizetti 
Vicente, nomeado para o Ofício de 
Vigário Paroquial da Paróquia 
Nossa Senhora do Rosário na cidade 
de Mogi Guaçu/SP. 

    O Revmo. Pe. Roberto Donizetti 
Vicente, nomeado para o Ofício de 

13 de setembro >>>>>>>>>>

  O Revmo. Pe. João Paulo Arpaia 
Chiarato, nomeado para o Ofício de 
Administrador Paroquial da 
Paróquia São Francisco de Assis na 
cidade de Espírito Santo do             
Pinhal/SP



     Pelos corredores do CIC saudaram 
os fiéis leigos, membros de pastorais, 
movimentos, paróquias, novas comu-
nidades, religiosos e religiosas, que o 
acolheram com muito carinho e calor 
humano, acenando com lenços bran-
cos e amarelos, cores diocesanas.
  Com participação expressiva de 
mais de três mil fiéis, mais de vinte 
bispos vindos de vários estados do 
país, um cardeal, três arcebispos, 
mais de 200 sacerdotes, religiosas, 
diáconos e seminaristas, bem como 
uma grande comitiva de leigos e 
padres da Diocese de Almenara onde padres da Diocese de Almenara onde 
D. Cabral exerceu seu ministério 
antes de ser nomeado. Entre as auto-
ridades Civis, um Deputado, dezoito 
Prefeitos, dezenas de Vereadores, 
presidentes de Câmaras, secretários 
e chefes de gabinete das cidades per
tencentes à Diocese. A prefeita de 
São João da Boa Vista em discurso es-
pecial, saudou o Sr. Bispo e o acolheu 
em nome de todas as autoridades 
presentes.  
   A celebração, presidida por Dom 
Moacir Silva, iniciou com a leitura da   
bula   de   nomeação  do  novo  bispo,    

caridade em relação a Cristo e à 
Igreja no empenho das forças que 
gastastes no ministério pastoral da 
diocese em Almenara, em fidelidade 
a nós, e encarregamos-te uma nova 
responsabilidade na mística esposa 
do Senhor podendo confiar-te com 
tranqüilidadetranqüilidade esta para que a animes. 
Portanto, atendendo a sentença do 
dicastério para os bispos, sendo esta 
decisão segura e de teu interesse, a ti, 
desligamos do vínculo com a tua    
primeira sede e te nomeamos e      
constituímos como bispo de São João 
nono Brasil dispomos, para tanto, que 
todos os teus deveres e direitos       
estejam em conformidade com as 
obrigações que te impomos: através 
deste nosso decreto e vontade     
queremos que instruas tanto o clero 
quanto o povo de tua diocese na    
piedosapiedosa fé cristã que possuís, sendo 
mestre e guardião desta. Por fim 
oramos, assim como pedimos a 
copiosa intercessão no céu da beata 
Virgem Maria e também de seu 
esposo São José e de São João Batista, 
para que leves as almas dos fiéis con-
fiadas ao  teu anúncio  do  evangelho 



   Dom Moacir fez a saudação de 
boas vindas de Dom Cabral a         
regional RP1, e procedeu com a    
entrega do báculo pastoral, este 
que pertenceu ao Servo de Deus 
Dom Tomas Vaquero. Assim, padre 
João Candido da Silva Neto, 
passoupassou a saudar os membros do 
clero presentes no altar da cele-
bração, citando: Dom Moacir Silva, 
Arcebispo Metropolitano de        
Ribeirão Preto, Dom Orani          
João Tempesta, Cardeal da  Ar-
quidiocese de São Sebastião no Rio

 de Janeiro, Dom Luis Carlos, Bispo 
de São Carlos, Dom José Luís , Arce-
bispo de Pouso Alegre, Dom Darci 
José, Arcebispo de Diamantina, 
Dom Paulo Roberto, Bispo de 
Franca, Dom Eduardo, Bispo de      
Jaboticabal, Dom Vilar, Bispo de São 
JoséJosé do Rio Preto, Dom Pedro 
Cunha, Bispo da Campanha, Dom 
Reginaldo Andreeta, Bispo de Jales, 
Dom Pedro, Bispo de Santo André, 
Dom Luis Antonio, Bispo de 
Marília, Dom Francisco Carlos, 
Bispo de Lins, Dom Luiz Gonzaga, 
BispoBispo de Amparo, Dom Eduardo, 
Bispo Auxiliar de São Carlos, Dom 
Lindomar, Bispo de São Luís de 
Montes Belos GO, Dom Arnaldo, 
Bispo de Jundiaí, Dom Valdir 
Mamede, Bispo de Catanduva, Dom 
José , Bispo de Guaxupé, Dom 
Milton,Milton, Bispo de Barretos, Dom  
Angelo, Bispo Emérito de              
Quixadá-CE, Dom José Francisco, 
Bispo de Ipameri-GO, Dom José   
Roberto, Bispo de Limeira, Dom 
Carlos Silva, Bispo Auxiliar de São 
Paulo. E a saudação também foi     
entendidaentendida pela presença das autori-
dades civis, representadas pela    
prefeita municipal de São João da 
Boa Vista,  Maria Teresinha de Jesus 
Pedroza, aos familiares de Dom 
Cabral e fiéis da diocese de               
Almenara que participaram da      
celebração.
      A celebração seguiu com a  par-
ticipação na 1ª Leitura da  Irmã 
Olívia Back.   O Salmo   foi   cantado 

pela integrante do Coro Diocesano, 
Eliane Modesto, a 2ª Leitura feita por 
João Vitor do Prado da Paróquia 
Senhor Bom Jesus de São João da Boa 
Vista e o Evangelho      proclamado 
pelo Diácono permanente, Geraldo de 
Mogi Guaçu.                 Destaca-se a ani-
maçãomação litúrgica feita pelo Coro Dioce-
sano sob a regência do Pe. Anderson 
Daniel Lopes.
   “A primeira pergunta que me fazem 
é: - Você vai para uma diocese boa?    
Eu fico pensando, o que é uma diocese 
boa? Uma diocese que não contempla 
desafios? Uma diocese feita de anjos? 
Se essa diocese existir, deve ser no 
céu, se é que lá tem diocese. Diocese 
boa,boa, madura, feita de homens e        
mulheres de fé, orantes. É aquela que 
enfrenta a realidade nua e crua, na 
qual ela está inserida, com todos os 
desafios, com todos os problemas, 
com todas as suas crises. Essa é uma 
diocese boa, sem romper a comunhão, 
semsem ninguém colocar a culpa no outro, 
mas contemplar os problemas, orar os 
desafios, orar os próprios pecados, 
para que tenhamos saídas                        
inspiradoras, honrosas. Essa é uma   
diocese boa, marcada por fé madura, 
lucidez, todo o clero e com o seu povo! 
PorquePorque somos filhos e filhas de Deus!” 
Destacou Dom Cabral na homilia.
      O 6º bispo diocesano de São João da 
Boa Vista, concluiu: "...confiemos no 
Senhor, porque ele é justo e bondoso, e 
entre treva e luz, ele nos conduz.  Que 
com a Virgem Maria Rainha de Todos 
os   Santos,  e  aqui  venerada    com   o



título de Coração de Maria, a qual 
nossa   diocese  foi  consagrada,        con-
fiemos nossa missão e nossa peregrina, 
rumo à pátria celeste que começa no 
aqui e no agora”.
  O sinal da transmissão da missa de 
posse foi gerado pela empresa AudiOn, 
com a direção de Vitor Hugo Vital,     
realizada pela Pastoral da Comuni-
cação, com assessoria dos Padres 
Mário Adorno e Rafael Fabiano, do 
jornalista Eduardo Cunha, do coorde-
nador diocesano Luis Renato Damazio, 
em rede com a TV União de São João da 
Boa Vista, WebTv Beato Donizetti do 
Santuário Nossa Senhora Aparecida de 
Tambaú, Tv Rosa Mística de Espírito 
Santo do Pinhal e com a RDR (Rede 
Diocesana de Rádio), alcançando 
assim,assim, centenas de compartilhamentos 
e milhares de acessos. Além da colabo-
ração de diversos membros da 
PASCOM na cobertura fotográfica.

   O dia  6  de   novembro    per-
manecerá para sempre na memória 
dos mais de três mil fiéis que esti-
veram no Centro de Integração 
Comunitária (CIC), ginásio san-
joanense, para que pudessem   
acolher dom José Carlos Brandão 
Cabral, sexto bispo da Diocese de 
São João da Boa Vista, que substi-
tui dom Antônio Emídio Vilar, 
transferido para a Diocese de São 
José do Rio Preto.
  O início da missão pastoral de 
dom Cabral foi marcado pela valo-
rização da unidade, da comunhão 
entre todos e da presença junto ao 
Povo de Deus. Muito alegre, minu-
tos antes do início da missa de 
posse canônica, dom Cabral 
caminhou pelo recinto bem próxi-
mo ao povo, acenou a todos, tocou 
as mãos dos fiéis emocionados e foi 
aplaudido com muito carinho.     
Mãos postas em oração, lágrimas 
sendo vertidas e o canto de 
boas-vindas ao novo bispo ditaram 
o ritmo de uma manhã                       
inesquecível. ‘Eis a missão do 
bispo’ Durante a celebração,          
inúmeros momentos de emoção. 
Dom Cabral agradeceu a todos 
pela acolhida e falou sobre a 

    Nasceu em 30 de maio de 1963 em  
Queiroz (SP), e está com 59 anos de 
idade. Iniciou sua formação religiosa 
em 1977, na fraternidade dos Frades 
Capuchinhos,  em 1989 passou a fazer a 
caminhada dos estudos na diocese de 
Limeira (SP), onde recebeu a orde-
naçãonação presbiteral em 1993. Trabalhou 
em diversas paróquias desta diocese, e 
colaborou com  a  cúria  diocesana  nas

funções de vigário episcopal e juiz 
do Tribunal Eclesiástico                     
Interdiocesano de Campinas. Foi 
pároco da Paróquia Nossa Senhora 
Auxiliadora, em Americana (SP) e 
chanceler da Cúria.
    Foi nomeado bispo de Almenara 
pelo Papa Francisco.
      Recebeu a ordenação episcopal em 
15 de setembro de 2013, no             
Santuário Santo Antônio de Pádua, 
na cidade de Americana. O sagrante 
principal foi Dom Vilson Dias de 
Oliveira, bispo de Limeira, e                 
os co-sagrantes foram Dom Ercílio 
Turco,Turco, bispo de Osasco e Dom Hugo 
Maria Van Steekelenburg, bispo de 
Osasco e Dom Hugo Maria Van 
Steekelenburg, bispo emérito de  
Almenara.
    Tomou   posse   na   Diocese     de    
Almenara   em  20   de  outubro   de  
2013. 
Em   25   de    março   de   2020,   foi         
nomeado administrador apostólico 
da Diocese de Araçuaí. 

Dom José Carlos Brandão  Cabral



de Deus, é tomar posse da herança 
do grande presente de amor que o 
Pai nos deu, o presente de sermos 
chamados de filhos de Deus. Ser 
santo é tomar consciência da            
filiação, acolher com espírito de 
gratidão o presente de amor de 
sermossermos chamados filhos de Deus 
pelo batismo. E, se somos filhos de 
Deus, precisamos ser parecidos com 
Ele, precisamos ter o seu estilo, o seu 
jeito de ser, sobretudo, na capaci-
dade de amar e de sermos bons, 
solidários, fraternos e felizes por 
participarmos, mesmo que antecipa-
damente, da eternidade. Ser santo é 
não  negociar  os  valores    do   
Evangelho, é não trair a causa de 
Jesus Cristo e não nos deixarmos 
corromper     por    propostas    mun-
danas”. Dom Cabral atendeu a 
equipe do jornal             Missionário 
Assuncionista com muito carinho. 
Na ocasião,   recebeu   o   material   
biográfico sobre o padre Matheus de 
Pinhal, além de um folder criado     
especialmente para ser estudado 
pelas crianças na catequese e uma 
cartacarta com mensagem de boas-vindas 
redigida pelo padre João Gomes, 
A.A., vice-postulador do processo de 
beatificação do padre Matheus de 
Pinhal e superior da comunidade 
dos assuncionistas de Espírito Santo 
do Pinhal.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

minhas as palavras tão conhecidas do 
bispo de Hipona, Santo Agostinho: 
‘atemoriza-me o que sou para vós; 
consola-me o que sou convosco, pois, 
para vós, sou bispo; convosco, sou 
cristão. Aquilo é um dever, isto, uma 
graça. O primeiro é um perigo; o se-
gundo,gundo, salvação’. Eis a missão do 
bispo”, destacou dom Cabral. Dom 
Cabral ratificou o seu compromisso 
de permanecer próximo ao Povo de 
Deus. “Papa Francisco, ao falar a um 
grupo de sacerdotes, apontou quatro 
atitudes na relação entre o bispo e o 
clero:clero: proximidade a Deus, pois o 
padre é o homem da oração, da pala-
vra. Depois, proximidade com a 
Igreja, pois não existe Igreja acéfala; 
onde está o bispo, está a Igreja. E peço 
que não se intimidem, peço que se 
aproximem de mim. 
    Terceira atitude: proximidade entre 
vocês mesmos, pois a fraternidade 
sacerdotal é muito importante. E, por 
último, a proximidade com o povo. 
Nos dizeres do papa Francisco, trazer 
em si o cheiro das ovelhas, gostar de 
estar no meio do povo.  Quantas     
pessoaspessoas boas Deus coloca em nosso 
caminho!”. E encerrou, com muita 
simpatia: “podem contar comigo para 
o que for preciso, tanto com relação à 
amizade quanto com relação à troca 
de experiências. A nossa casa está à 
disposição. Vamos manter uma 
relaçãorelação   afetuosa,    marcada    pelo   
respeito e pela comunhão. Contem 
comigo, assim como eu vou contar 
com cada um de vocês”, afirmou o 
bispo.



Caconde. Logo em seguida os 
jovens partiram em caminhada 
pelas ruas de Itobi carregando a 
cruz e o ícone da JDJ.
      No período da tarde os jovens       
tiveram apresentações de teatro, de 
dança, formações com os padres da 
diocese, testemunho, confissões, 
pregação, partilha e um show com a 
cara da juventude, protagonizado 
pela cantora Mylene Otuo, da      
Comunidade Shalom.Comunidade Shalom.
  Por fim, o evento encerrou com 
uma exposição do Santíssimo      
Sacramento, sendo este momento 
conduzido pelos seminaristas de 
nossa Diocese.

ENTRONIZAÇÃO DA RELÍQUIA DO BEATO
 DONIZETTI EM VARGEM GRANDE DO SUL-SP

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>



PRIMEIRA CRISMA
DE DOM CABRAL

   Em 19 de março, solenidade de São 
José, Dom Vilar foi  empossado como o 
sexto bispo de Rio Preto, assim sendo 
a partir desse dia a nossa Sé diocesana 
ficou vacante.     ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

    Para tal eventualidade, o Código 
de Direito Canônico prevê que o       
Colégio de Consultores Diocesano se 
reúnam no prazo de até oito dias a 
contar desde o dia em que a diocese 
entrou no período vacante a fim de 
eleger um Administrador Diocesano 
queque dirija os trabalhos da diocese    
interinamente até que o papa nomeie 
um novo bispo.  O  administrador  
diocesano não tem a função de bispo, 
ele só tem  como   dever preparar a 
diocese para a chegada do novo 
bispo.
       No dia 22 de março de 2022, o 
Colégio dos Consultores da Diocese 
de São João da Boa Vista, composto 
pelos presbíteros: Pe. João Paulo   
Ferreira Ielo, Pe. Paulo Roberto 
Valim dos Santos, Pe. Paulo Sérgio 
de Souza, Pe. Ramiro Marinelli 
Duarte,Duarte, Pe. Mario Donizetti Adorno, 
Pe. José Ricardo Costa, Pe. Anderson 
Godoi e por mim Pe. Luis Fernando 
da Silva. Em eleição canônica             
assistida pelo Chanceler do Bispado, 
Pe. Diogo Cassiano Maciel, elegeram 
para todos os efeitos o EXMO. 
REVMO.REVMO. Pe. João Candido da Silva 
Neto,  Administrador Diocesano da 
Diocese de São João da Boa Vista,    
até que o sexto bispo fosse nomeado 
pelo Romano Pontífice e empossado 
diante deste Colégio e de toda a 
nossa Igreja particular.



Desde 2017 é Assessor da Comissão 
Especial de Bispos Eméritos e da 
Comissão Episcopal Pastoral para 
os Ministérios Ordenados e a Vida    
Consagrada da CNBB.

Biografia



          No dia 04 de setembro, na Paróquia 
Sant’Ana, o administrador diocesano, 
Pe. João Candido da Silva Neto, rece-
beu do Município de Vargem Grande 
do Sul o Diploma do Mérito “Dr. 
Francisco Álvares Florence", na área 
de Atividade Religiosa. Ele esteve 
acompanhadoacompanhado na celebração pelo 
pároco, Pe. Carlos Eduardo Dóbies, o 
coordenador de pastoral, Pe. Luis 
Fernando da Silva e por autoridades 
vargengrandenses.

  O Jubileu de prata de ordenação 
episcopal do Cardeal Dom Orani 
Tempesta, O.Cist., em nossa             
diocese, foi realizado  na celebração 
do Domingo da Misericórdia, dia 24 
de abril, no salão Dom Bonifácio, 
que fica ao lado da Igreja Santuário 
SãoSão Roque e da Abadia Cisterciense 
Nossa Senhora de São Bernardo em 
São José do Rio Pardo(SP), local 
onde teve início a vocação religiosa 
do atual arcebispo de São Sebastião 
no Rio de Janeiro.
  Acompanhado do pároco Dom 
Paulo Celso Demartini, O. Cist, e de 
outros presbíteros da ordem cister-
ciense e sacerdotes diocesanos, 
entre eles o administrador diocesa-
no, Pe. João Candido da Silva Neto. 
E do primeiro a receber a ordenação 
presbiteral pelas mãos de Dom 
Orani, Pe. Celso Braz, hoje na 
paróquia Santo Antônio em Vargem 
Grande do Sul.
  Muitas pessoas que fizeram parte 
da história do cardeal também par-
ticiparam da celebração, entre elas 
sua tia Maria de Lourdes Tempesta 
Secco e  familiares.

     Os filhos de membros dos grupos 
pastorais da época que Dom Orani 
viveu em São José do Rio Pardo par-
ticiparam da liturgia da celebração.
    Além   de   autoridades    como    o     
prefeito municipal de São José do 
Rio Pardo, Marcio Zanetti.
Destaque para o coro regido por 
Mauricio Boldrin, que animou       
brilhantemente a celebração.
          Dom Orani no final de sua homilia, 
emocionado citou: “Peço a vocês 
orações e agradeço por estar vivendo 
este momento. Peço a Deus que 
possa continuar seguindo adiante 
pra responder a tudo aquilo que Ele 
me pede. Que essa conclusão da 
oitavaoitava de Páscoa, nos impulsione 
para continuar anunciando que o 
Senhor ressuscitou verdadeira-
mente, aleluia!”, concluiu.



    A Assembleia está em sintonia com 
toda caminhada sinodal e missionária 
de nossa Igreja Particular. Por isso, 
participaram diversos padres, diáco-
nos, leigos e leigas, representando as 
várias paróquias de nossa Diocese.



  Dentro do tema: Comunidades 
eclesiais missionárias, o seu            
testemunho foi de grande               
importância para todos os pre-
sentes. A fundadora Lucimar      
Maziero, contou um pouco 
Quando tinha 23 anos iniciou a    
experiênciaexperiência da comunidade de 
vida, deixando as outras ativi-
dades profissionais para se dedicar 
à evangelização. Disse fazer parte 
do Caris, organismo internacional 
que congrega as novas comuni-
dades de vida, criado pelo Papa 
Francisco, onde há a motivação 
para acompanhar e articular todas 
as realidades eclesiais, frutos da 
renovação carismática. No Brasil 
existem muitas novas comuni-
dades, pastorais e movimentos que 
atuam no contexto da ação           
missionária. Neste sentido, houve 
a necessidade de ter uma organi-
zação para articular as comuni-
dades existentes diante das            
inúmeras iniciativas existentes nos 
regionais, em todo o Brasil.
    Na Comunidade Presença, por 
ela fundada, existem diversos esta-
dos de vida: solteiros, casais, mem-
bros de aliança, de vida, ministros 
ordenados. Estes acompanham as 
comunidades onde elas estão           
inseridas. Os trabalhos da Comu
nidade Presença buscam ser uma 
resposta aos desafios da sociedade, 
a partir da Igreja e para servir a 
Igreja, através de ações como 
missões, atendimentos, aconselha-
mentos, acolhimento. Tem como 
proposta o cuidado e a evangeli
zação das pessoas e famílias, e da 
comunidade paroquial. Destacou 
que as novas comunidades estão 
intimamente ligadas ao bispo        
diocesano.
      Embora o trabalho esteja ligado 
às paróquias, as ações se realizam a 
partir da relação com o ordinário 
local. Não existem trabalhos        
pastorais sem a anuência dos 
bispos em suas dioceses. O que faz 
a comunidade, e a sua identidade, é 
o o carisma, espiritualidade e a 
fraternidade. A dimensão da       
sinodalidade precisa estar nas 
ações pastorais, na consciência da 

   No dia 14 de outubro, nossos               
representantes da Diocese de São João 
da Boa Vista participaram de diversas 
programações organizadas pela CNBB 
(conferência nacional dos bispos do 
Brasil) dentro do tema proposto para 
a 43ª Assembleia das Igrejas Particu-
lareslares do Regional Sul 1 em Aparecida 
do Norte: “Comunidades eclesiais             
missionárias numa Igreja Sinodal”. 
Sendo o administrador diocesano, Pe. 
João Candido da Silva Neto, o                  
coordenador diocesano de pastoral, 
Pe. Luis Fernando da Silva, o reitor do 
seminárioseminário propedêutico Bem-Aven-
turado Donizetti Tavares de Lima, Pe. 
Flavio Antonio Destro, a represen-
tante do Santuário Nossa Senhora 
Aparecida e Beato Donizetti de 
Tambaú, Jaqueline Terzi, a secretária 
do conselho diocesano de leigos, Ana 
Lucia Milanez e o secretário da Escola 
Diaconal, Valney de Almeida.

  As celebrações, encontros e 
vivência com outras dioceses 
também fortaleceram os vínculos 
para que realmente pudessem viver a 
comunhão, tanto pedida pelo Papa 
Francisco.
    Peçamos a Deus pela nossa dio-
cese, para que o Espírito Santo possa 
estar iluminando cada momento 
desta assembleia.



DIA DE SÃO JERÔNIMO

NaNa sexta-feira, 30 de setembro,  dia 
dos secretários, foi celebrada uma 
Missa com todos os colaboradores da 
Cúria Diocesana, que no momento 
estava passando por readequação e se 
preparando para a chegada do novo 
bispo.

DIA DOS SECRETÁRIOS 
comunhão e com ela o desenvolvi-
mento da missão. Os aspectos da 
missão são desafiadores e só se con-
segue dinamizar a ação se houver 
um comprometimento com as reali-
dades locais onde se está inserido. 
    A alegria de ser missionário está 
em contribuir para as realidades da 
Igreja local, no fomento das              
vocações, no cuidado com o próxi-
mo. Com isso, há uma amplitude na 
consciência eclesial onde os           
missionários são chamados a con-
tribuírem para com as realidades 
onde estão inseridos. Um outro    
trabalho realizado, fruto do campo 
de missão que se realiza, é a escola 
de formação para sexualidade/       
afetividade, onde temos um grande 
número de pessoas em formação 
parapara viverem com autenticidade sua 
vocação e sexualidade de modo 
autêntico.
       Lucimar disse ainda que evange-
lização realizada pelas novas comu-
nidades podem ser um importante 
contributo para a sinodalidade e 
para a vida eclesial. Os membros da 
Comunidade Presença estão pre-
sentes nas cidades de Marabá,    
Melgaço e Breves no Pará, e também 
na cidade de Santa Cruz no Acre. Ao 
concluir agradeceu a todos e foram 
apresentados dois pequenos vídeos 
sobre a vida e a missão da                  
Comunidade.
     Nós agradecemos a Lucimar por 
tão bem representar a nossa diocese. 
Ficamos muito felizes e orgulhosos 
com a sua apresentação!

COMISSÃO DIOCESANA 
PARA A VIDA E A 

FAMÍLIA



ADMINISTRADOR 
DIOCESANO PRESIDE 
EUCARISTIA PARA AS
 COMUNIDADES

 NEOCATECUMENAIS

ROMARIA DE CAVALEIROS 
PADRE DONIZETTI REÚNE 
DEVOTOS DE TODA REGIÃO 

Lorem Ipsum

  O encerramento foi realizado com 
a santa missa, presidida pelo              
administrador diocesano Pe. João 
Candido da Silva Neto, acompanha-
do do reitor do Santuário de Casa 
Branca, Pe. Mario Adorno e o             
assessor diocesano da Comissão de 
AnimaçãoAnimação Bíblico-Catequética, Pe 
Tiago Borges.



CONSAGRAÇÃO DO ALTAR NO CENTENÁRIO 
DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

Solenidade da Exaltação da Santa Cruz e consagração do altar 
no centenário da Matriz do Sagrado Coração de Jesus          
presidida Dom Moacir Silva em Santa Cruz das Palmeiras.

 A festa da Santa Cruz desse ano se 
reveste de maior alegria, de maior 
significado, pois estamos dentro 
das celebrações do centenário de 
inauguração de nossa Igreja Matriz. 
Deus faz história em nossa história, 
a todo momento, continuamente, a 
cadacada respiro de seus filhos, nosso 
Pai traça uma bela história de amor 
e misericórdia. Durante esses cem 
anos da história de nosso templo – 
138 anos como paróquia – quantas 
pessoas passaram por aqui, quantos 
sacerdotes, leigos, pessoas de bem, 
doaramdoaram suas vidas para que nós 
pudéssemos estar celebrando estes 
dias tão jubilosos. Com certeza 
todos estão guardados no Sagrado 
Coração de Jesus ao qual nossa 
igreja é dedicada.

 Muitos se es-
forçaram, deram 
suas vidas por 
esse templo.     
  Hoje somos nós 
os responsáveis 
em completar a 
obraobra começada, 
como diz  o  
salmista. Esta-
mos embelezan-
do nosso templo

pela pintura, pela aquisição de um 
novo altar e mesa da palavra, tudo 
para que o culto a Deus seja exer-
cido da melhor maneira, da manei-
ra mais digna, santa e sóbria pos-
sível. Porém, mais do que a beleza 
de nossa construção, mais do que 
nossos esforços para levantar 
fundos, precisamos nos esforçar 
em embelezar o templo de nossos 
corações, afinal não importa muito 
um templo lindo e um coração so-
berbo e arrogante. Como nos 
ensina nosso pároco, padre André: 
“Que a beleza de nossa igreja 
matriz testemunhe a beleza da 
Igreja que está em nossos 
corações”. 

 Tivemos a alegria de receber 
nosso amado arcebispo, sua ex-
celência reverendíssima Dom 
Moacir Silva, alguns padres de 
nossa diocese e grande parte do 
povo de Deus de nossa paróquia 
para celebrar a consagração do 
novonovo altar de nossa matriz para 
marcar as solenidades do cen-
tenário de nossa igreja mãe. Foi 
uma belíssima e emocionante cele-
bração, na qual pudemos partici-
par de uma das cerimônias mais 



  Na edição de 2022, o evento veio 
cheio de novidades e contou com a 
presença de vários convidados, 
dentre eles: Padre Moisés Barbosa 
(Paróquia Santo André - Mogi 
Guaçu), Padre José Ricardo Costa 
(Paróquia Nossa Senhora da Con-
ceiçãoceição Aparecida - Mogi Guaçu), Pe. 
Anderson Daniel Lopes (Paróquia 
Santa Edwiges - Mogi Guaçu), Pe. 
Denis Moscardi (Paróquia Santo 
Expedito - Mogi Guaçu), Sheila 
Fortunato (Missão Romanos 5), 
Ailton e Banda Nova Face (Diocese 
dede Osasco), Mônica Gavazani Perei-
ra (Coordenadora da RCC - Diocese 
de São da Boa Vista), Pe. Mario 
Adorno (Paróquia Nossa Senhora 
do Desterro - Casa Branca), 
Ministério Peregrino (Mogi Guaçu) 
e Huanderson Leite (Comunidade 
Ruah Adonai).

  O evento contou com Santa Missa 
de abertura e encerramento,           
pregação, adoração ao Santíssimo 
Sacramento, oração, louvor,          
atendimento de oração e confissão 
para que todos os participantes     
pudessem desfrutar com muita 
alegriaalegria e viverem uma grande          
experiência do amor de Deus.

 Dentre todas as atrações, o show 
com a Banda Vida Reluz relem-
brou as mais lindas canções da 
Igreja Católica. O evento contou 
também com a presença do Dunga 
(pregador, cantor, compositor e 
apresentador do programa Batis-
mo de Fogo com Pe. Marcelo Rossi 
na TV Rede Vida).

AVIVA 2022



 Ao longo de duas semanas e divididos 
em dois grupos, o Regional Sul 1 da CNBB, 
que compreende  as  arquidioceses,  dio-
ceses e eparquias do Estado de São Paulo, 
encerrou a agenda da Visita Ad Limina 
2022. Entre os dias 19 e 23 de setembro es-
tiveram em Roma os bispos das províncias 
eclesiásticas de Aparecida, São Paulo e So-
rocaba e, na semana que passou, o episco-
pado de Botucatu, Campinas e Ribeirão 
Preto. 

 Ao todo, 52 bispos, dois padres adminis-
tradores diocesanos e dois sacerdotes, que      
auxiliaram o episcopado na programação, 
participaram de momentos de orações,           
reuniões e encontros, que tiveram como 
ponto alto a audiência com o Papa           
Francisco.

 AD LIMINA APOSTOLORUM
 

casa de formação é chamada por todos, 
ele afirmou que “este pedaço do Brasil 
na cidade eterna oferece aos estudantes 
empenhados um autêntico renascimen-
to neste projeto da Igreja para qualificar 
alguns de seus membros”.

 Por ocasião da memória litúrgica de São 
Jerônimo, presbítero e doutor da Igreja, o 
secretário do Regional Sul 1 enfatizou que 
a providência de Deus uniu os bispos  
brasileiros e os padres estudantes na 
cidade eterna. “Nossa visita ocorre aqui 
no dia de São Jerônimo, um santo para o 
qualqual Roma foi decisiva para extrair dele o 
seu imenso potencial para o serviço da 
Igreja”, indicou dom Luiz Carlos para 
falar do santo que, com dotes intelectuais 
formidáveis, realizou a primeira tradução 
da Bíblia para o latim.



 E no domingo, dia 23 de outubro, no 
sítio Boa Terra em Itobi, aconteceu o 
Encontro Diocesano das Pastorais da 
Ecologia Integral, para celebrar o 1º ano 
do início da atividade pastoral na           
diocese. Um dia para INSPIRAÇÃO e 
FORMAÇÃO.

PASTORAL DA ECOLOGIAPASTORAL DA ECOLOGIA
1º Coordenador: Cláudio Rogério Pontes

Telefone: (19) 9 9971-9500
E-mail: clpontes@uol.com.br

2º Coordenador: Márcio Antônio Ferreira
Telefone: (19) 9 9256-3566

E-mail: ferreira.marcioantonio@gmail.com



ENCONTRO DIOCESANO 
DE COROINHAS

arrecadação de latinhas de alumínio 
(em contribuição da  pastoral  diocesa-
na da  Ecologia  Integral)  e  arrecadação 
de alimentos ,  que foram doados para o 
projeto Recanto dos Pastorinhos da 
Comunidade Presença, que realiza um 
lindo trabalho com as crianças.
 O encontro terminou por volta das 
17:00h com a benção do Santíssimo  
Sacramento a todos os coroinhas. O 
Coordenador Diocesano da pastoral 
dos coroinhas, o seminarista Leonardo 
Donizetti, o Assessor Padre João Paulo 
Arpaia Chiarato e os coordenadores de 
foranias,foranias, agradeceram a todos os 
coroinhas,  pais,  coordenadores e co-
laboradores presentes.  
 Com certeza, e se Deus quiser, no ano 
que vem estaremos juntos novamente! 
 A nossa igreja precisa do entusiasmo e 
alegria de cada um de vocês, jovens e 
adolescentes! Sejam perseverantes! 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<



em nossas comunidades de fé no que diz 
respeito às celebrações litúrgicas”, res-
saltou o presidente durante a coletiva.
 Outro destaque importante no que diz 
respeito às votações na assembleia foi o 
Documento 114, que estava publicado 
como estudo e agora será editado como 
documento pela CNBB, sobre a ani-
mação bíblica da pastoral. “Trata-se da 
experiência importante e bonita de co-
locar a Palavra de Deus no centro, em 
todo o lugar”, analisou o presidente da 
CNBB.
 Segundo Pe. Joãozinho, que participou 
como administrador diocesano, “algo 
que chamou sua  atenção foi a Animação 
Bíblica da vida e da pastoral. A grande 
preocupação da igreja é celebrar a Pala-
vra, pois é a Palavra de Deus que reuni a 
comunidade, e Jesus fala a seu povo.
 A Igreja tem como centro esta missão, 
de colocar a Palavra de Deus nas mãos, 
na mente e no coração de cada pessoa. 
Assim, o que eu trago dessa Assembleia 
é a união entre, bispos e administra-
dores, é o mistério da comunhão, 
mesmo com divergências de pensamen-
to, a grande maioria votando no mesmo 
assunto de forma favorável, pois o foco é 
o trabalho feito em comunhão,” disse o 
administrador diocesano.
 



 A programação é proposta com tema 
Sagrada Escritura: 
28 de agosto 1º encontro. 
 - Teologia da Revelação com o profes-
sor Guilherme Ribeiro; 
25 de  setembro 2º encontro. 
 - Cartas Católica com o professor 
Eduardo Cunha; 
23 de outubro 3º encontro.
 - Literatura Paulina com professor 
Guilherme Ribeiro; 
27 de novembro 4º encontro.
  - Literatura Paulina com professor 
Guilherme Ribeiro; 
11 de dezembro 5º encontro.
 - Introdução à Teologia com o padre 
João Paulo Chiarato.

NOSSA NOVENA EM 
HONRA E LOUVOR A 
NOSSA SENHORA

APARECIDA E SÃO ROQUE



Católica de São Paulo (PUC-SP). E 
desejou despertar nos seminaristas a 
consciência missionária a partir do 
tema “Missão e pós-modernidade” e do 
lema “Ide sem medo para servir (Papa 
Francisco)”.

 O IV COMINSE aconteceu entre os 
dias 11 a 17 de julho em João Pessoa, na 
Arquidiocese da Paraíba. O congresso 
teve como tema “Missão ad gentes na 
formação de seminaristas” e o lema 
“Sereis minhas testemunhas até os con-
fins da terra” (At 1,8).

 Por fim, foi um momento oportuno 
para rezar e refletir a identidade da igreja 
peregrina, enquanto missionária por sua 
natureza (AG, 2).

 Ainda, foi recorda-
do a importância do 
Conselho Mis-
sionário de     Semi-
naristas (COMISE) 
no processo formati-
vo dos futuros pres
bíteros: “o COMISE é 
o organismo    encar-
regado da animação, 
formação, articulação 
e cooperação mis-
sionária de seminaris-
tas diocesanos 
alunos das casas de 
formação religiosa” 
(Art. 4, Regimento 
interno do COMISE).

  Na partilha, o seminarista Marcus Vi-
nicius da Silva, coordenador do 
COMISE do Regional Sul 1, destacou 
que essas atividades desejaram animar e 
aprimorar a formação missionária dos 
futuros presbíteros da Igreja no Brasil, 
de tal forma que os seminaristas possam 
viverviver um verdadeiro espírito                   
missionário.



ADMINISTRADOR DIOCESANO 
REALIZA A CONSAGRAÇÃO DA 
RÚSSIA E UCRÂNIA A NOSSA 

SENHORA.

  Teve início com a oração de acolhida, 
com a Ir. Gislaine Lourenço e Ir. Carmen 
Zenovello, no Santuário Tabor Morada 
da Alegria Vitoriosa. Após o momento 
de oração, Ir. Marcia falou sobre o tema 
que será trabalhado com as famílias 
neste ano: “Agora tens a melhor ocasião! 
Transfigura hoje a realidade!”Transfigura hoje a realidade!”
 Após a transmissão direta do San-
tuário, o encontro continuou in loco com 
a formação de grupos de trabalho onde 
foi discutido  "O que de concreto (meta) 
vamos realizar para dar uma Campanha 
renovada e fiel à origem nos seus 75 
anos?.

 Com muito empenho e confiança, os 
Coordenadores dos diversos grupos 
apontaram os rumos a serem seguidos.
OutroOutro destaque no encontro foi o        
Jubileu de Ouro do Santuário de         
Atibaia, que neste, 2022, está celebran-
do seus 50 anos de trabalhos em prol 
da evangelização.

Fonte:
 Coordenadores diocesanos da
 Campanha da Mãe Peregrina de 

Schoenstatt : Marcia Maria 
Minussi Bini e José Carlos Bini.



  “Ela nos orienta a assimilá-lo existen-
cialmente e assim seguir em frente na 
resposta aos desígnios amorosos de 
Deus”.
 “Tocar a cultura” com os valores do 
Evangelho foi a ambição apostólica de 
nossos fundadores. O Padre Emmanuel 
d’Alzon, por exemplo, ao fundar os 
Agostinianos Assuncionistas, nutria 
uma grande paixão pela vinda do Reino 
de Deus (Adveniat Regnum Tuum) e 
desejavadesejava “influenciar toda a sociedade 
francesa com o fermento evangélico, 
situando-se na defesa e na promoção 
dos direitos de Deus onde se encontra-
vam ameaçados os direitos dos 
homens”, a partir de diversas iniciativas 
religiosas e sociais. Maria, emerge na  
espiritualidade assuncionista, como 
modelo de consagração e de apostola-
do: “como Mãe do Senhor e sua humil-
de servidora em seu desígnio redentor, 
com ela contemplamos os mistérios do 
Verbo encarnado para que nossa vida, 
sob a ação do Espírito Santo, torne-se 
encontro com Deus”, vigor na fé e      
generosidade na ação.
A resposta generosa de Santa Carmen 
Sallés, fundadora das Concepcionistas 
Missionárias do Ensino, diante da 
condição  opressora  e  desumana    dos

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>



JUBILEU DE PRATA SACERDOTAL PE. CELSO BRAZ

Link https://youtu.be/MLixTlziOpc 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Andrade, Lucas dos Santos Janucci e 
Marcelo Visconde Lemes no Ministério 
de Acólito. Os ministérios foram         
conferidos pelo nosso Administrador        
Diocesano, Padre João Cândido da Silva 
Neto, e contou com a participação de   
familiares, paroquianos, formadores, 
párocospárocos e amigos destes nossos              
seminaristas. Rezemos por eles!

Na homilia, Dom Orani 
citou o modo como  conhe-
ceu padre Celso Braz,      
durante o período que 
atuava na zona rural dos 
municípios  de São José do 
Rio Pardo, Divinolândia e 
região,região, onde conheceu a 
família do sacerdote, e 
também   onde  teve  início



 Essa é a oportunidade de rendermos 
nossas homenagens àquele que nos deu 
exemplo de humildade, amor e com-
paixão aos mais necessitados.



PROCESSO DE BEATIFICAÇÃO DO
PADRE MATHEUS DE PINHAL COMPLETA TRÊS ANOS
 O Servo de Deus, padre Matheus de Pinhal, no exercício do seu ministério, dedi-
cou muita atenção aos mais pobres e enfermos. Segundo padre João Gomes, A.A, 
vice-postulador do processo de beatificação do missionário assuncionista, “padre 
Matheus de Pinhal estava sempre repleto de Deus”

história por meio de depoimentos        
públicos ou de testemunhos particu-
lares. Como evidencia padre João 
Gomes, A.A., vice-postulador do pro-
cesso de beatificação do Servo de Deus, 
“padre Matheus estava sempre repleto 
de Deus, um verdadeiro artesão da cari
dade”. Segundo ele, que também ocupa 
o cargo de mestre de noviços dos 
Assuncionistas para a América Latina, 
padre Matheus foi “um missionário que 
viveu integralmente a serviço dos 
outros, um pastor com forte intuição 
sobre as necessidades de suas ovelhas”. 
“Talvez“Talvez a palavra bondade seja a que 
mais reverbera quando  falamos sobre o 
padre Matheus de Pinhal, que nos 
ensina um caminho para a realização da 
vida no amor”, assinala. 
 Inúmeros depoimentos de pessoas 
que conviveram com o candidato a 
santo evidenciam a sua alegria, a        
bondade e a humildade, relatos que 
comprovam a vida virtuosa e santa do 
Servo de Deus. Sempre muito                     
disponível e atencioso, ele visitava as 
famíliasfamílias que necessitavam de orien-
tação espiritual, aconselhava os casais e 
oferecia assistência sacramental ou 
litúrgica, com atenção especial aos mais 
pobres e sofridos.



Matheus seguiu os passos de seus 
irmãos mais velhos, Canísio e Estevão, e 
ingressou na Congregação dos Agos-
tinianos da Assunção no início da 
década de 30.
 Em 1933, foi admitido no Noviciado 
dos Assuncionistas e professou os votos 
de consagração religiosa no dia 1º de     
outubro do mesmo ano. Após a orde-
nação, iniciou a mesma trajetória          
missionária que padre Canísio e irmão 
Estevão já realizavam em suas missões 
nono Brasil e no Congo, respectivamente. 
Em 1953, após um período de férias na 
Europa, recebeu a confirmação de que 
realizaria o sonho de atuar como           
missionário na África. Depois de muitos 
anos, reencontrou-se com o seu irmão 
de sangue e congregação, Estevão, que 
atuavaatuava desde a década de 30 no Congo 
Belga [atual República Democrática do 
Congo].
 Durante o período de missão no 
Congo, padre Matheus, irmão Estevão e 
outros religiosos assuncionistas ajuda-
ram na construção de igrejas, escolas e 
hospitais, além de contribuírem com 
ações religiosas em diversas comuni-
dades congolesas. Padre Matheus e 
irmão Estevão atuaram no Congo Belga 
até o início da guerra da independência 
do país, em 1960, quando foram obriga-
dos a fugir do continente africano.

 Depois de mais um período de férias 
na Europa, padre Matheus e irmão       
Estevão foram enviados novamente para 
o Brasil e, em 1962, após um breve perío-
do em Mogi Guaçu, iniciaram um            
intenso e notável trabalho em Espírito 
Santo do Pinhal, onde permaneceram 
atéaté o fim de suas vidas. Padre Matheus 
faleceu em 15 de abril de 1973, um         
Domingo de Ramos, e o anúncio de sua 
morte surpreendeu toda a população 
local, gerando muita comoção.



A voz da

Feliz Natal!


