
1



2



3



02

 Caríssimos amigos e amigas de 
Voz Amiga, Acredito que todos 
estejam em paz e vivendo os bens 
do Senhor, por isso Paz e bem!  
Esperamos que a paz e o bem tenham 
marcado os meses deste ano em 
suas vidas, famílias e trabalhos. 
Mais um ano guardaremos na nossa 
memória e na mochila da nossa vida 
que carregamos para cá e para lá. 
Os benefícios e as graças de Deus 
foram numerosos, nem sempre 
percebidos porque silenciosos, mas 
constantes.

Demos graças a Deus
 

 Fim de ano é momento para agradecer. Pe. Venturini no dia 31 
de Dezembro de 1942 expressava assim seus sentimentos: “Obrigado, 
Jesus! Obrigado, Maria! Com vossa santa ajuda, este ano também 
chegou ao fim. Nestes últimos dias fui dominado por este pensamento, 
que Deus sempre faz grandes coisas na nossa alma. De fato, sua graça 
santificante, as graças atuais, o dom da preservação do mal, a S. Missa e 
a S. Comunhão de todo dia, as divinas inspirações e mesmo o sofrimento, 
seja qual for, são todas coisas grandiosas, maravilhosas e divinas, as 
quais operam extraordinariamente na nossa alma. Quantas e quantas 
destas maravilhas divinas o Senhor fez em mim no decorrer deste ano. 
Em mim nada mais encontro que pequenez, miséria, nulidade e, pior 
ainda, culpas e quem sabe quantas delas contrastam com as grandes 
coisas de Deus.”
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Demos graças à Igreja

 Demos graças a Deus pela Igreja, que animada e orientada 
pelo Papa Francisco, presenteou-nos com o ano da Vida Consagrada 
e religiosa. Refletimos sobre a riqueza da vida Consagrada, pela sua 
presença e ação preciosa na Igreja ao longo dos séculos, pelo que ela 
continua significando e oferecendo como testemunho dos bens futuros 
e definitivos.

Demos graças a Deus pela Congregação e pelo Carisma

 Pe. Venturini ainda acrescentava em 31 de Dezembro de 1954: 
“Obrigado, Senhor, por todos os benefícios, aqueles inumeráveis 
concedidos durante o ano à Obra do vosso Coração sacerdotal. A nossa 
gratidão será continua e confiamos que a fidelidade de cada religioso 
vos será de suma consolação e conforto.”      
 Hoje agradecemos pelos irmãos que professaram definitivamente 
os votos, empenhando-se no seguimento e imitação de Jesus Sacerdote, 
na fidelidade e perseverança aos ensinamentos do nosso fundador e 
dos padres da Congregação que já foram para o Pai. Demos graças 
pelos novos ministros ordenados, ao sacerdócio e ao diaconato, quer 
aqui no Brasil como na Itália. São sinais de bondade e predileção para 
esta Obra que o Senhor quer que continue fazendo o bem em favor dos 
sacerdotes.

Demos graças pelos nossos irmãos 

 Cada pessoa que passa pela nossa vida é uma graça, um presente. 
Disso nem sempre estamos convictos, mas é assim mesmo. Nossas 
comunidades são formadas por aqueles que Deus escolheu, chamou e 
consagrou e fazem parte de nossa existência e outros/as irmãos/ãs estão 
nos acompanhando no caminho da perfeição. Os irmãos agregados/
as são uma providência: durante o ano alguns fizeram a profissão das 
promessas definitivas, outros entraram no grupo dos agregados, mas 
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todos desejosos de rezar, oferecer e oferecer-se pelos sacerdotes.

Demos graças pelos nossos intercessores

 No dia 31 de Julho lembramos o primeiro ano da morte do Pe. 
Mário Revolti  e no dia 28 de Outubro o quinto da morte do Pe. André. 
Estão muito vivos na nossa memória, grandes exemplos de amor ao 
carisma. O Bispo de Barretos, dom Milton Kenan Júnior, no dia 28 de 
Outubro anunciou à comunidade paroquial Nossa Senhora do Rosário o 
desejo de introduzir o processo de beatificação do Pe. André.  Estes dois 
irmãos são nossos intercessores junto de Deus; brincando comentamos 
que os dois lá no céu têm muitas coisas para se contar, comentar e 
darão um jeitinho para pedir graças para todos nós.   

 A todos os nossos leitores e amigos de Voz Amiga apresento os 
votos das nossas comunidades religiosas, desejando vivamente uma boa 
celebração e vivência das festividades do Santo Natal. Feliz Ano Novo, 
abençoado por Deus e protegido pela intercessão de Maria Mãe do 
Sacerdote.
Um abraço amigo e fraterno.                       
Pe. Carlos Bozza, CJS
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 Caros amigos e leitores, o último dia 15 de setembro, memória de 
Nossa Senhora das Dores, festa solene de Maria Mãe do Sacerdote para nossa 
Congregação, foi um dia maravilhoso e inesquecível na minha vida. Naquele 
dia me consagrei totalmente ao Senhor da Messe, emitindo minha profissão 
religiosa perpétua na igreja da nossa comunidade de Zevio, província de Verona. 
Pronunciei o “SIM” definitivo ao meu Senhor. Estou muito contente da escolha 
feita e tenho certeza que o Senhor não me abandonará, po-que Ele é fiel. 

 Simplicidade e sobriedade 
caracterizaram a celebração, 
presidida pelo nosso superior 
geral padre Gian Luigi Pastò e 
concelebrada por vários sacerdotes 
da nossa Congregação. Ao mesmo 
tempo a celebração foi enriquecida 
pelo carinho fraterno dos meus 
coirmãos, coirmãs e de numerosos 
amigos.  Agradeço a todos e a cada 
um em particolar, porque todos 
contribuiram para que esse dia 
pudesse ser um louvor jubiloso, um 
hino de agradecimento ao Senhor 
que me escolheu para ser seu operário nesta abundante seara. Sou muito 

contente de pertencer à Congregação de Jesus Sacerdote, o pequeno 
Rebanho da Obra de padre Mário Venturini, na qual com a Tua Graça, 
Senhor, eu desejo consumir a minha vida “por eles”. 

  Quase um mês depois, no dia 18 de Outubro, houve um 
outro dia importante, maravilhoso e inesquecível na minha vida. Nesse 

dia recebi o primeiro grau da Ordem, pela imposição das mão e oração 
consecratório do bispo de Verona, dom Giuseppe Zenti, na igreja 

paroquial de São Pedro Apóstolo em Zevio. O meu coração 
se rejubilou por dizer “eis-me aqui” ao chamado do 

Senhor. Foi verdadeiramente um momento especial 
em minha vida. Na ordenação se fizeram presentes, 
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junto à minha comunidade, diversos padres, religiosos e religiosas, muitos fiéis 
e amigos que compartilha-ram da minha emoção e da minha alegria. 
 Para mim é difícil exprimir em palavras tudo o que vivenciei nessas duas 
ocasiões tão especiais, toda a emoção, a comoção e sobretudo a alegria de 
sentir-me envolvido no abraço terno de Jesus. A Ele, nesses momentos, ofertei 
a minha vida. Por isso deixo falar o meu coração, que diante de tudo isso rende 
graças e louvores ao Pai pelos esplêndidos dons que me concedeu. Naqueles 
dias de intensa emoção, agradeci ao Senhor pelo dom da vida; pela sua doce 
atenção que me faz perceber sempre a sua presença; pelo precioso e altíssimo 
dom da vocação, que me permite conhecer e apreciar o seu particular e infinito 
amor e correspondê-lo em um relacionamento inseparável de incomparável 
bele-za;  pelo grande dom de todos aqueles que me acompanharam aos longo 
da estrada que o Senhor indicou para mim. Agradeci por ter me feito nascer em 
uma família católica, dando-me pais que vi-vem a sua fé – e foi mesmo a fé de 
meus pais que me fez partir seguro, orientando toda a minha vida sobre valores 
fundamentais. Do testemunho e da fé dos meus pais nasceu a minha escolha 
de me consagrar ao Senhor. Tanto no dia da profissão perpétua, quanto no dia 
da ordenção diaconal, ainda que meus pais não estivessem presentes, senti a 
proximidade deles graças às sua oraçãoes. 
 Um agradecimento especial ao padre Gian Luigi, aos meus superiores, 
à minha comunidade e a to-dos os coirmãos e coirmãs, agragados e agregadas, 
que me acompanharam com a oração e me aco-lheram como membro na 
Congregação. 
 Obrigado aos benfeitores vivos e falecidos, a todos os amigos e a todas 
as pessoas, próximas e di-stantes, que conheci nestes anos e que me ajudaram e 
continuam a ajudar-me a caminhar na estrada certa para descobrir o verdadeiro 
sentido e finalidade da minha vida. Vocês me deram força e susten-to com as 
suas orações e amizade, para que eu continuasse na vocação especial 
que recebi. A todos quero exprimir o meu sincero reconhecimento, 
assegurando a minha oração. Obrigado! 

 Senhor, tu és a fonte da minha vida e não posso medir 
quanto amor tu me destes. Não será sufi-ciente toda a minha 
vida para render-te louvores. Colocaste total confiança em 
mim, me escolhe-stes e eu respondi “SIM” para sempre. Eis-me 
aqui Pai, tu és a minha força e o meu abrigo, tu és o Senhor da 
minha história em quem desejo confiar totalmente. És minha 
alegria e a minha vida, acolhe-me como sou e guia-me nos 
teus caminhos. Continua a acompanhar-me e ajuda-me a ser 
sempre “Um bom operário na Messe do Senhor”. 

Diácono Albi Philip Tharappathu
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Que a alegria do Senhor seja sempre a nossa força!

 Amigos e leitores de Voz 
Amiga, no dia 04 de outubro com 
grande alegria e agradecimento 
a Deus pelo dom da vida e pelo 
chamado, eu professei o meu sim 
definitivo a Jesus Sumo e Eterno 
Sacerdote através dos votos de 
castidade, pobreza e obediência 
nas mãos da minha Superiora 
Geral, madre Caterina Gentile, 
na Familia religiosa das Filhas do 
Coração de Jesus, congregação 
fundada por pe. Mario Venturini e 
madre Bice de Rorai. 
 A celebração Eucaristica muito simples e bonita foi realizada em Trento 
na igreja dos meus co-irmãos, sendo presedida por pe. Gianluigi Pastò, Superior 
Geral da Congregação de Jesus Sacerdote, na presença de minhas co-irmãs, 
amigos e conhecidos.
 Durante este último periodo na cidade de Trento pude conhecer e 
trabalhar com pessoas maravilhosas em dois âmbitos diferentes: na catequese 
com as crianças e na Cáritas diocesana como voluntária. E entre os amigos e 
conhecidos que citei acima destaco a presença das catequistas com as quais 
trabalhei na paróquia de Povo; Povo é o nome de uma cidadezinha perto 
da cidade de Trento, a três quilômetros de distância da mesma. Tenho boas 
lembranças desse lugar e dessa comunidade paroquial, na qual fui muito bem 
acolhida, tenho boas lembranças também das caminhadas que fazia para 
chegar até lá (eu sempre ia e voltava a pé e assim podia contemplar a paisagem 
maravilhosa que caracteriza todo o território trentino: as montanhas).
 Não sei o quanto eu pude dar a essas pessoas mas sei o quanto recebi 
da parte dessas catequistas, às quais eram jovens mães generosas e dedicadas 
ao serviço da evangelização.

Votos Perpétuos Ir. Márcia
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 O segundo âmbito refere-se ao meu 
serviço como voluntária na Fundação 
Comunidade Solidária. Esta fundação é 
uma das tantas ramificações da Cáritas 
trentina, sendo a Comunidade Solidária 
responsável pela gestão de uma série 
de pequenos apartamentos (chamados 
alojamentos) espalhados pela cidade de 
Trento. Esses apartamentos têm como 
finalidade abrigar pessoas que por um 
motivo ou por outro não possuem um 
lugar para morar e enquanto essas 
pessoas residem alí, elas são chamadas 
de hóspedes e são acompanhadas pelos 
operadores da Cáritas. 

Uma vez por semana eu ia encontrar essas pessoas em um desses alojamentos, 
distante uma meia hora a pé da nossa comunidade. Os nossos encontros eram 
sempre de segunda-feira à noite, o meu serviço como voluntária dentro da 
Fundação não consistia em FAZER coisas mas sim em saber ESTAR com as 
pessoas. Foi uma experiencia completamente nova e gratificante e porque não 
dizer muito importante para o meu crescimento humano e vocacional.
 O coral que animou a liturgia neste dia tão importante e especial para 
mim, minha profissão perpétua, era formado pelos operadores da Fundação 
Comunidade Solidária, alguns hóspedes do alojamento e alguns voluntários 
da Cáritas. A presença destas pessoas com as quais pude compartilhar um 
pedacinho de história reforçou ainda mais o significado de tudo aquilo que eu 
estava vivenciando.
 Terminando este meu pequenino artigo aproveito a oportunidade para 
agradecer a todos vocês que estando do outro lado do oceano 
rezaram por mim e pela nossa Familia Religiosa, obrigada 
também pela demonstração de carinho 
através dos e-mails.
 Foram muitas as pessoas que 
me ajudaram e me acompanharam 
durante todos estes anos de 
formação, peço a Deus que abençõe 
a todos e continuem a rezar por mim 
para que eu possa ser fiel à missao de 
trabalhar e rezar pela santificação dos 
sacerdotes.

Um grande abraço a todos, 
irmã Márcia Gonçalves – FCJ
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O Diaconato permanente:
diáconos permanentes para uma Igreja servidora

 Com este artigo concluímos 
nossa reflexão sobre o diaconato 
permanente. No término desse percurso 
queremos finalizar com uma reflexão 
que visa responder a uma simples 
pergunta: porque a Igreja precisa de 
diáconos permanentes? Ou ainda, para 
que servem esses ministros?
 Essa pergunta pode nos 
induzir ao erro de que a importância 
dos diáconos permanentes na Igreja 
seja algo apenas prático, porque eles 
fazem algo, ou porque haja lacunas na 
pastoral e na missão evangelizadora 

que necessite ser preenchida por esses ministros. De fato, no início 
do processo de restauração do diaconato permanente, o Concílio 
Vaticano II e posteriormente Paulo VI colocaram a possibilidade 
do diaconato exercido de maneira permanente como algo que 
devesse responder a uma necessidade pastoral local, exigindo para 
tanto o discernimento dos bispos e das Conferências Episcopais. 
 No entanto, já Paulo VI, ao apresentar as diretrizes para 
a restauração do diaconato permanente afirmou a importância 

deste ministério para além do caráter meramente pastoral. Para 
o papa, o exercício permanente do diaconato é necessário para 
que fique “plenamente evidenciada a natureza própria desta 
Ordem, a qual não se há de ter por mero grau de acesso ao 
sacerdócio”1 .
 Por isso quando falamos na importância da presença 

dos diácono permanentes na Igreja hoje, nós não estamos 
descartando sua importância pastoral, que é sem dúvida 
muito relevante, mas nós estamos pensando, na esteira do 

Formação Permanente
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que indicou Paulo VI, que é somente através desta presença que se pode 
“evidenciar plenamente a natureza própria do diaconato”. E isso não é algo 
de secundário, ou de menos importante, pois a clareza teológico sobre o 
ministério diaconal não revela apenas algo sobre este ministério, mas nos 
faz compreender também uma nota irrenunciável do ser da Igreja, pois 
expressa de modo sacramental, pelo ministério ordenado, que o serviço é 
uma característica fundamental da própria Igreja. 
 Sobre isso afirmou o cardeal Suenens: “Os que se opõem à 
instauração do diaconato permanente esquecem, ao que parece, que a 
questão atinge a própria constituição da Igreja. A posição [pela restauração] 
nos é ditada, não por um realismo prático, mas ela se apoia num realismo 
sobrenatural, fundado sobre a fé na sacramentalidade do diaconato.”2  
 A restauração do diaconato permanente, nesse sentido, revela 
algo de muito mais profundo do que uma necessidade ou escolha pastoral: 
revela antes um dado profundamente eclesiológico. À medida que avança 
o processo de restauração do diaconato permanente e aprofundam-se seus 
aspectos teológicos, compreende-se que esse processo é muito mais fruto 
de compreensão maior do que seja o ministério ordenado e seu significado 
eclesial do que uma resposta a necessidades pastorais, ainda que essa não se 
exclua. O aprofundamento teológico sobre o diaconato leva-nos, portanto, 
à convicção de que a existência do diaconato permanente na Igreja não se 
justifica por uma necessidade pastoral, mas se impõe como algo essencial: 
não há Igreja sem diaconia e não se expressa plenamente a diaconia da 
Igreja sem o exercício permanente do ministério ordenado do Diaconato.
 Precisamos de diáconos permanentes para servir as comunidades, 
para celebrar a Liturgia da Palavra, para celebrar batizados, assistir 
matrimônios, celebrar exéquias, organizar a caridade, ser presença no mundo 
do trabalho, para anunciar o Evangelho, para organizar novas formas de 
presença missionária. Sim precisamos de diáconos permanentes para estas e 
tantas outras funções. Mas sobretudo, precisamos 
de diáconos permanentes para nos lembrar 
a todos, bispos, padres, leigos, consagrados 
e consagradas, que a Igreja é chamada a ser 
servidora e que o Cristo Servo, que resplandece 
de modo especial no ministério dos diáconos, 
deve brilhar também na vida e na ação de todos 
os batizados, escolhidos e enviados para amar e 
servir a todos, em especial os mais necessitados, 
lá onde Jesus espera ser amado e ser servido.

Diácono Raphael Cunha,CJS
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 Caríssimos, o que estamos vivendo nesta 
segunda parte do ano dedicado à Vida Consagrada 
é um semestre rico de acontecimentos para a Igreja 
e também para a nossa Família religiosa, masculina e 
feminina. 

Para a Igreja

 Enquanto continua o ano dedecado à Vida Consagrada – terminará 
no dia 02 de fevereiro de 2016 – No Vaticano celebrou-se o Sínodo dos Bispos 
sobre a Família. Todos acompanhamos o evento pela mídia, mas sobretudo 
com a oração ao Espírito Santo para que o Papa e os participantes do encontro 
pudessem traer à Comunidade cristã uma palavra de esperança e de misericórdia.
 Na Igreja Italiana acompanhamos o Congresso Eclesial nacional 
de Florença com o tema “Em Jesus Cristo o novo humanismo” de 9 a 13 de 
novembro.
 No dia 29 de novembro ser á aberto o Jubileu estraordinário da 
misericórdia proclamado pelo papa Francisco e que terminará no dia 20 de 
novembro de 2016.
 Um entrelaçar-se de acontecimentos e celebrações que comprometem 
todos os fiéis na oração, mas também na partilha e na informação certa.

Para a nossa “Obra”

 No útimo número deste nosso “noticiário” partilhamos com todos 
vocês alguns acontecimentos alegres e cheios de esperança: os aniversários 
de ordenação e profissão, mas sobretudo a profissão perpétua e a ordenação 
diaconal de Ir. Adenilson e Ir. Raphael. A alegre esperança para o futuro da 
nossa Obra continuou com a ordenação presbiteral do mesmo Pe. Adenison, a 
profissão perpétua e o Diaconato do Ir. Albi, a profissão perpétua de Ir. Márcia 
e a memória dos 25 anos de profissão de Ir. Rosecler; no dia 13 de dezembro, 
em Loreto acolheremos a profissão perpétua de Ir. Dávide; no dia 17 de janeiro 
de 2016 no Brasil haverá a ordenação presbiteral de Ir. Raphael.
 Realmente um ano – este dedicado à Vida Consagrada – bastante 

Memória e Vida
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rico de acontecimentos para nós. Acredito tenham 
sido bastante raros, no recente passado, os anos 
tão ricos de novas presenças em nossa Obra. 
Continuaremos a rezar o Dono da Messe para que 
manda novos operários em nossa porção de Igreja 
que é a nossa Obra.
 A estes acontecimentos juntou-se um 
particularmente extraordinário que nos foi doado 
pela Diocese de Barretos, no Brasil. O Bispo de 
Barretos, Dom Milton Kenan Júnior, celebrando a 
Eucaristia na Igreja da nossa Paróquia do Rosário, 
na ocasião do 5º aniversário da morte de Pe. André 
Bortolameotti, no dia 28 de outubro, anunciou 
oficialmente o desejo por parte da Diocese de 
abrir no futuro próximo o processo canônico 
para a beatificação do mesmo Pa. André “uma 
testemunha extraordinária da Misericórdia... que 
deixou um exemplo de zelo sacerdotal e ilimitada 
dedicação aos pobres e aos doentes da cidade de 
Barretos” disse e escreveu Dom Milton.
 Mas junto a alegria por tudo isto, não 
faltaram motivos de sofrimento.
 O mais envolvente para a Família masculina 
foi o fechamento da fraternidade de Barcellona, 
na Sicília-Itália, após 46 anos de presença. Mais 
uma vez a Congregação precisou interromper a 
experiência de serviço e ministério sacerdotal em 
terra siciliana. Uma decisão amadurecida após dois 
longos anos de discernimento, também na busca de possíveis alternativas 
para poder continuar esta nossa presença. Fica em todos nós a saudade 
acompanhada da esperança que num futuro possa renovar-se esta preciosa 
presença.
 A Família das nossas irmãs sofreu – e todos nós com elas – pela morte de 
irmã Concetta Grigollo. Uma longa vida (93 anos de idade, 70 de consagração 
religiosa) totalmente doada na oração e na oferta, no escondimento, no 
serviço humilde e simples pelos sacerdotes, pelas co-irmãs e os co-irmãos.

Convocação do nosso XIII Capítulo geral

 Com a carta enviada a todos os membros da Congregação (religiosos 
e agregados) na data do 01 de novembro, convoquei o nosso XIII Capítulo 
geral. Este se celebrará na Casa Mãe de Trento de 04 a 16 de julho de 2016; 
será precedido – para os capitulares – pelos Exercícios Espirituais em Loreto, 
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na Casa Maris Stella, do dia 27 de junho a 02 de 
julho.
 Nesta minha carta escrevia:
 “...gostaríamos nos deixar conduzir na 
preparação, e em seguida nos mesmos trabalhos 
capitulares, por aquela expressão que o nosso 
Fundador quis mandar gravar no porta lâmpada 
a direita do Altar da Igreja da Casa Mãe: UT IN 
CORDE TUO MANEANT (Para que permaneçam 
no teu Coração). 
 Ao lado do “lema” IN FINEL DILEXIT 
(Amou-os até o fim) tão central na espiritualidade 
carismática da Família e do PRO EIS (para eles) que 
indica a nossa missão - levados em consideração 
nos nossos dois precedentes Capítulos gerais 
- pensamos que aquela expressão colocada, 
envolvendo a lâmpada junto à presença 
sacramental do Senhor, possa permear a direção da nossa oração sempre viva 
ao Altar e o empenho e o sentido da nossa missão: rezar e sacrificar-se para 
que todos os ministros sagrados honrem e amem a Jesus.
 A frase “MANETE IN DILECTIONE MEA” (permanecei no meu amor) 
gravada aos pés da imagem do Sagrado Coração em frente à fachada da 
nossa casa, é o convite que Jesus faz a toda pessoa que está entrando na Casa 
de Trento, mas antes de mais nada aos que fazem parte da Congregação; “UT 
IN CORDE TUO MANEANT” (Para que permaneçam no teu Coração) é a oração 
que nós - acompanhando o que Jesus pediu ao Pai na oração sacerdotal - 
dirigimos ao Coração sacerdotal de Jesus cuja nossa igreja é consagrada.
 Os Congressos de primavera, que já temos programado, nos ajudarão 
a aprofundar este tema particularmente por meio de um aprofundamento 
bíblico-teológico, prosseguindo pois na partilha das nossas reflexões na 
perspectiva existencial tendo em vista a nossa vida pessoal, comunitária e 
apostólica”.
 Este anúncio e este convite partilho-o também com todos vocês, 
amigos, benfeitores e parentes, pedindo-vos que nos acompanhem neste 
tempo de preparação por uma sempre atenta reflexão para que o que em 
seguida poderá desabrochar em orientações e decisões desta nossa Assembleia 
capitular seja conforme o carisma e a missão da nossa Família e conforme a 
vontade do Coração sacerdotal de Jesus.
 Apesar de estarmos ainda um pouco longe das festividades natalinas – 
as nossas cidades já estão enfeitadas com luzes! – aproveito desta oportunidade 
para enviar-vos os meus mais cordiais votos para estas festas, assegurando-vos 
a nossa cotidiana lembrança na oração ao Coração de Jesus.
 
Pe. Gian Luigi Pastò - superior geral
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25 anos de Sim

 No dia 15 de setembro festa de Maria 
Mãe do Sacerdote, completei 25 anos de 
Proifissão Religiosa.  Fiz a minha primeira 
Profissão no 15 de setembre de 1990 em 
Marília, na Capela de São Francisco de 
Assis, à época ainda em construção, na 
periferia da paroquia de São Sebastião. 
Foi um momento de muita alegria, 
vivido na presença da minha 
família; das minhas coirmãs ir. 
Catarina; ir. Carla e ir. Júlia; 
algumas religiosas e amigas e um 
pequeno grupo de aspirantes 
que começaram o caminho 
comigo. Seis anos depois do 
primeiro SIM, renovei por toda a 
vida aquilo que vivia com alegria 
e entusiasmo, emitindo minha 
profissão definitiva no Santuário 
de São Judas Tadeu, na presença 
de Madre Angela, no dia 15 de 
Setembro de 1996 (naquela época 
o nosso querido padre Pio Milpacher era o pároco e presidiu a celebração 
eucarística). Neste jubileu de prata como não lembrar de pessoas queridas 
e importantes na minha caminhada que já alcançaram o paraíso e de lá 
participam comigo desta festa: ir. Júlia; pe. Primo; pe. André; pe. Mário 
Revolti; dom Daniel Tomasella; meu pai Antônio... 
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 Vinte cinco anos são passados, e olhando para trás e revendo o 
caminho feito, tenho sempre mais a convicção de que só cheguei até aqui 
porque Deus é Pai amoroso e infinitamente misericordioso, mas também 
um Pedagogo. Sim um pedagogo, que nos momentos de dificuldades –  
quando tive que fazer as contas com as minhas forças, os meus pecados , 
minhas ambivalências – Deus me tomou pelas mãos e de várias formas se 
manifestou na minha vida, como fez com o profetas Elias, encorajando-me 
“levanta-te come  e caminhe”. O Senhor se fez presente nos momentos 
difíceis, mas também nos momentos de alegria e de consolação. 
 Enfim, festejei os meus 25 anos de vida 
consagrada no dia 15 de setembro na 
Capela da  nossa Casa Geral, em Trento, 
numa festa familiar, na  missa da manhã 
com a minha comunidade religiosa; os 
nossos coirmãos de Jesus Sacerdote; 
algumas religiosas que  moram perto de 
nós e alguns amigos, entre eles padre 
Vicenzo, um amigo padre diocesano. 
Nesta celebração renovei    com alegria a 
minha consagração através dos votos de castidade, pobreza e obediência, 

segundo  o carisma doado a padre Mário  
Venturini e à madre Bice de Rorai.
    Agradeci ao Senhor pela minha 
família religiosa, as Filhas do Coração 
de Jesus e pedi a  Nossa Senhora 
que interceda por aquelas pessoas 
que convivi nesses anos e por  toda 
a Obra do Coração Sacerdotal de 
Jesus, para que nossos corações 
sejam sempre mais semelhantes ao 
do seu filho Jesus.
 E como diz sempre Papa 
Francisco: “Pregate per me” - 
“Rezem por mim” 

  Um grande abraço,
Ir. Rosecler S. Carvalho, FCJ
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Encontro de formação dos agregados 

 Nos dias 17 e 18 de outubro, aconteceu na Casa de Jesus Sacerdote 
em Marília, o encontro anual de formação dos agregados das comunidades 
de Barretos, Marília e Osasco, ministrado com sabedoria e tranquilidade 
contagiante pelo Diácono Raphael, contando já no primeiro dia com 45 
participantes.
 O tema proposto foi Vocação e Missão da Família na Igreja e no 
mundo, em sintonia com Sínodo que acontecia naqueles mesmos dias em 
Roma.
 Foi motivo de alegria conhecer as indicações do Papa Francisco para 
as famílias no sentido de que a comunidade seja sempre local de alegria e 
testemunho, acolhida e misericórdia para com todas as famílias e sobretudo 
que tenha novas atitudes pastorais para atrair e acolhê-las. A doutrina sobre 
a família não muda, porém, o posicionamento da Igreja a partir do Evangelho 
precisa olhar a realidade, as rápidas mudanças sociais que transformaram as 
famílias.
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 Estimulados a discutir nos grupos, as reflexões foram na direção que 
nós leigos e também os ministros ordenados temos responsabilidade pastoral 
para com as famílias.
 Há necessidade de formação e informação aos membros da Pastoral 
Familiar, que não deve ser a única responsável por adotar novos caminhos 
para lidar com os novos desafios que a família enfrenta. O exercício da 
misericórdia deve ser para com todos, também para os que não partilham a 
fé cristã, uma vez que a Igreja reconhece elementos válidos do matrimônio 
também nas famílias não cristãs e nos cônjuges que contraíram apenas o 
matrimônio natural.
 Precisamos valorizar as celebrações de bodas, como forma de os 
casais testemunharem, principalmente para os jovens, que viver o sacramento 
do matrimônio é possível, já que muitos jovens rejeitam a ideia do casamento.
 Refletimos ainda sobre a importância da presença das famílias junto 
à Congregação, no caso da família dos agregados, cada um no seu estado de 
vida, deve sentir-se pertencente à família de Jesus Sacerdote, viver sua vocação 
e missão no mesmo espírito, buscando sempre a santidade, a vivência dos 
conselhos evangélicos, o que reflete no matrimônio, na família e no trabalho. 
 Essa vivência ajuda a vencer eventuais dificuldades ou resistências 
dentro das famílias, e quando seus membros começam a entender o que é 
ser agregado, todos começam de alguma forma a ter uma postura diferente 
para com os sacerdotes.
 Ouvir a voz do Fundador é sempre um momento especial, mais de 
50 anos após sua morte ainda é beber na fonte dos ideais, espiritualidade, 
confiança inabalável daquele que sonhou e lutou por um clero que 
vivesse como Jesus Sacerdote.
 Houve também espaço para descontração, e 
muita alegria na Festa dos Anos 60. Todos a caráter, o 
mais lindo de todos foi Pe. Pio com óculos de guitarra 
e gravata colorida. Que pena durou só dois dias. Na 
semana que antecede o encontro há sempre um 
empecilho tentando se instalar para que eu 
não vá. É um desafio no meio dos afazeres 
e outros compromissos assumidos. Cada 
encontro de espiritualidade   ou formação 
é uma oportunidade única de   amizade, 
partilha, convivência fraterna, crescimento 
e sustento na fé. Imperdível. Já estou 
esperando o próximo. 
 Paz e bem!
 Eliana Paulina de Souza Trevizo
 Agregada/Núcleo de Marília
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A pobreza é o muro e a mãe da Vida Consagrada

 Saber administrar os bens, não se discute; é uma 
obrigação. Porque os bens são dons de Deus; mas, quando 
estes bens entram no coração e começam a condicionar-te 
a vida, aí perdeste. Já não és como Jesus. (...) Creio que 
a vós, sacerdotes, consagrados, consagradas, pode 
servir aquilo que dizia Santo Inácio – isto não é fazer 
publicidade da família, não! Mas ele dizia que a 
pobreza era o muro e a mãe da vida consagrada. 
Era a mãe, porque gerava mais confiança em 
Deus. E era o muro, porque a protegia de todo 
o mundanismo. Quantas almas destruídas! 
Almas generosas, como a do jovem triste, que 
começaram bem, mas depois foi-se-lhes apegando 
o amor a esse mundanismo rico, e acabaram 
mal, isto é, medíocres. Sem amor. (...) Tira-nos 
o melhor que temos, faz-nos pobres da única 
riqueza que vale a pena, para depormos a segurança noutra coisa. (...) Assim, 
quando uma Congregação Religiosa, começa a juntar dinheiro e a poupar 
cada vez mais, Deus é tão bom que lhe envia um ecônomo desastroso, que a 
leva à falência. São as melhores bênçãos de Deus à sua Igreja, os ecônomos 
desastrosos, porque fazem-na livre, fazem-na pobres. A nossa Santa Mãe 
Igreja é pobre, Deus a quer pobre, como quis pobre a nossa Santa Mãe Maria. 
Amai a pobreza como uma mãe. (20 de setembro de 2015)

Preferência pelos pequenos

 Há serviços pastorais que podem ser mais gratificantes do ponto 
de vista humano, sem serem maus nem mundanos, mas quando alguém, 
por íntima preferência, busca o mais pequeno, o mais abandonado, o mais 
doente, aquele que ninguém tem em conta, aquele que ninguém quer, o 
mais pequeno, e serve o mais pequeno, então está a servir a Jesus de maneira 
perfeita. (20 de setembro de 2015)

Voz do Papa
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A Casa da Misericórdia

 Mandaram-te para onde não querias ir. E choraste. Choraste porque 
não gostavas, o que não significa que sejas uma freira chorona, não! Deus 
nos livre das freiras choronas, não é? Freiras que estão sempre a lamentar-
se. Isto não é meu; era Santa Teresa que o dizia às suas religiosas. É dela. Aí 
daquela religiosa que passa o dia inteiro a lamentar-se: porque me fizeram 
uma injustiça. (...) Choraste porque eras jovem, tinhas outros sonhos: talvez 
pensasses que, num colégio, poderias render mais, proporcionar futuro à 
juventude. Mas mandaram-te para lá – a «Casa da Misericórdia» - onde a 
ternura e a misericórdia do Pai se tornam mais patentes, onde a ternura e 
a misericórdia de Deus se fazem uma carícia. Quantos religiosos e religiosas 
queimam – repito o verbo – queimam a sua vida, acariciando material de 
descarte, acariciando a quem o mundo descarta, a quem o mundo despreza, a 
quem o mundo prefere que não exista, a quem o mundo hoje quando, com os 
novos métodos de análise que tem, prevê que pode nascer com uma doença 
degenerativa, propõe eliminá-lo antes de nascer.  (...) Aí brilha Jesus. Aí brilha 
a minha opção por Jesus. (20 de setembro de 2015)

Não vos canseis de perdoar

 Mas há um lugar privilegiado para o sacerdote, onde aparece este 
último, este mínimo, o mais pequeno, é o confessionário. Lá, quando aquele 
homem ou aquela mulher te mostram a sua miséria – olha que é a mesma que 
tens tu e só Deus te salvou de não chegar ao mesmo! – quando te mostram 
a sua miséria, por favor, não o censures, não o prendas, nem o castigues. Se 
não tiveres pecado, atira-lhe a primeira pedra: mas só nesta condição. Caso 
contrário, pensa nos teus pecados. Pensa que tu podias ser aquela pessoa. E 
pensa que, potencialmente, podes cair ainda mais fundo. Pensa que, neste 
momento, tens um tesouro nas mãos, que é a misericórdia do Pai. Por favor, 
sacerdotes, não vos canseis de perdoar. Sede perdoadores. Não vos canseis de 
perdoar, como fazia Jesus. Não vos escondais por trás de medos ou rigidez. 
Assim como esta religiosa e todas as outras que estão no mesmo trabalho que 
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ela não ficam furiosas quando encontram o doente sujo ou mal disposto, mas 
servem-no, limpam-no, cuidam dele, assim também tu, quando chega junto 
de ti o penitente, não te faças mau, não te ponhas neurótico, não o expulses 
do confessionário, não o censures. Jesus abraçava-os. Jesus amava-os. Irmão 
sacerdote, irmão Bispo, não tenhas medo da misericórdia. Deixa que ela flua, 
através das tuas mãos e do teu abraço de perdão, porque aquele ou aquela 
que lá está, é o mais pequeno. (20 de setembro de 2015)

Espírito de gratidão

 A alegria de homens e mulheres que amam a Deus atrai a outros; 
sacerdotes e consagrados chamados a sentir e irradiar uma satisfação 
permanente com a sua vocação. A alegria brota dum coração agradecido. É 
verdade! Recebemos muito, tantas graças, tantas bênçãos; e alegramo-nos. 
Far-nos-á bem repassar com a memória as graças da nossa vida. Memória 
daquela primeira chamada, memória do caminho percorrido, memória de 
tantas graças recebidas..., e, sobretudo memória do encontro com Jesus 
Cristo em tantos momentos durante o caminho. Memória do encanto que 
produz em nosso coração o encontro com Jesus Cristo. Irmãs e Irmãos, 
consagrados e sacerdotes, peçamos a graça da memória para fazer crescer o 
espírito de gratidão. (24 de setembro de 2015)

A gratidão e laboriosidade na vida consagrada

 Um novo perigo surge quando nos tornamos ciosos do nosso tempo 
livre, quando pensamos que rodear-nos de comodidades mundanas ajudar-
nos-á a servir melhor. O problema, com este modo de raciocinar, é que pode 
ofuscar a força da chamada diária de Deus à conversão, ao encontro com 
Ele. Pouco a pouco, mas seguramente, vai diminuindo o nosso espírito de 
sacrifício, o nosso espírito de renúncia e de laboriosidade. E afasta também 
as pessoas que padecem pobreza material, vendo-se obrigadas a fazer 
sacrifícios maiores do que os nossos, sem serem consagrados. O repouso é 
uma necessidade, como o são os momentos de tempo livre e de restauração 
pessoal, mas devemos aprender a descansar de forma que aprofunde o nosso 
desejo de servir de modo generoso. A proximidade aos pobres, refugiados, 
imigrantes, doentes, explorados, idosos que sofrem a solidão, encarcerados 
e muitos outros pobres de Deus ensinar-nos-á outro tipo de repouso, mais 
cristão e generoso. Gratidão e laboriosidade: são os dois pilares da vida 
espiritual que desejava partilhar convosco, sacerdotes, religiosas e religiosos. 
Agradeço-vos pelas orações, atividades e sacrifícios diários que realizais nos 
diferentes campos de apostolado. Muitos deles são conhecidos apenas de 
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Deus, mas dão muito fruto na vida da Igreja. (24 de setembro de 2015)

A missão episcopal
 
 Quanto a ti, irmão caríssimo, eleito pelo Senhor, reflete que foste 
escolhido entre os homens e para os homens foste constituído nas coisas que 
dizem respeito a Deus. Com efeito, Episcopado é o nome de um serviço, não 
de uma honra, pois ao bispo compete mais servir do que dominar, segundo 
o mandamento do Mestre: «Quem é o maior entre vós, faça-se o mais 
pequenino, e quem governa, como aquele que serve». Anuncia a Palavra 
em todas as ocasiões oportuna e por vezes inoportunamente: admoesta, 
repreende, mas sempre com doçura; exorta com toda a magnanimidade e 
doutrina. As tuas palavras sejam simples, que todos as compreendam, que 
as homilias não sejam longas. Permito-me dizer-te: recorda-te de teu pai, 
quando estava tão feliz por te ter encontrado perto da sua terra outra paróquia 
onde se celebrava a Missa sem a homilia! As homilias sejam precisamente a 
transmissão da graça de Deus: simples, que todos compreendam e todos 
tenham vontade de se tornar melhores. Na Igreja a ti confiada, gostaria de 
te confiar os presbíteros, os seminaristas: tu tens aquele carisma! Sê guarda 
fiel e dispensador dos mistérios de Cristo. Colocado pelo Pai como chefe da 
sua família, segue sempre o exemplo do Bom Pastor, que conhece as suas 
ovelhas, por elas é conhecido e para elas não hesitou dar a vida. Com o teu 
coração, ama com amor de pai e de irmão todos os que Deus te confia: 
como disse, antes de tudo os presbíteros e os diáconos, os seminaristas; mas 
também os pobres, os indefesos e quantos precisam de acolhimento e de 
ajuda. Exorta os fiéis a cooperar no compromisso apostólico e ouve-os de 
bom grado e com paciência: muitas vezes é preciso muita paciência... mas o 
Reino de Deus faz-se assim. ( 9 de novembro de 2015)
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Novo Beato brasileiro,
pe. Francisco de Paula Victor

 “Forte e humilde ao mesmo 
tempo”. Com essas palavras, o prefeito 
da Congregação das Causas dos Santos, 
Cardeal Angelo Amato, ressaltou as 
duas virtudes que se sobressaem na 
vida do Pe. Victor, o sacerdote mineiro 
afrodescendente que no dia 14 de 
novembro foi beatificado em Três Pontas, 
Minas Gerais.
 Tendo vivido entre os anos 1827 e 
1905, Pe. Victor tornou-se o primeiro padre 
ex-escravo do Brasil. A Igreja no Brasil celebrará sua 
festa litúrgica em 23 de setembro.

Centenário da morte de Charles de Foucauld

 No dia 1º de dezembro a Igreja Católica em diversas localidades abriu 
o centenário da morte do Beato Charles de Foucauld, que viveu entre 1858 e 
1916. O centenário é um convite ao acolhimento da espiritualidade do deserto, 
vivida pelo beato em meio ao povo Tuareg, um povo nômade do deserto norte-
africano. 
 Hoje existem no mundo, onze congregações religiosas e oito 
associações de fiéis, espalhadas pelos cinco continentes que levam adiante a 
regra de vida de Charles de Foucauld baseada na ‘Vida de Nazaré’, ou seja, a 
vida simples, pobre e oculta de Jesus de Nazaré até os 33 anos.

Impacto positivo da visita do Papa aos EUA

 A viagem apostólica do Papa Francisco aos Estados Unidos contribuiu 
para melhorar a imagem da Igreja Católica no país. Segundo o jornal da Santa 
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Sé, L’Osservatore Romano, 28% dos entrevistados declararam ter uma opinião 
positiva sobre a Igreja depois da visita papal realizada em setembro passado. 
Seis por cento se declararam menos favoráveis. Para 58% dos entrevistados a 
opinião permaneceu imutável. 
 A visita incidiu positivamente sobre os católicos: 50% declararam ter 
uma opinião melhor da Igreja contra os 22% dos não católicos. 

Madre Teresa Casini é beatificada

 O Prefeito da Congregação das Causas dos Santos, Cardeal Angelo 
Amato, presidiu em nome do Papa no dia 31 de outubro, em Frascati, perto 
de Roma, a uma celebração Eucarística de Beatificação de Madre Teresa Casini, 
fundadora da Congregação das Irmãs Oblatas do Sagrado Coração de Jesus.
 Madre Casini teve a intuição de que poderia ajudar os sacerdotes 
em sua missão. Por isso, dedicou toda a sua obra para sustentar a santidade 
sacerdotal, garantir a formação das vocações sacerdotais, antes de entrarem 
para o seminário, e a assistência aos sacerdotes necessitados.

Igreja no Egito será dedicada aos cristãos coptas
decapitados na Líbia

 Uma Igreja dedicada aos 21 
cristãos coptas decapitados pelo EI 
em fevereiro em uma praia da Líbia 
está sendo construída no Egito na 
Diocese da Igreja Copta Ortodoxa de 
Samalut. Em 15 de fevereiro o ‘Estado 
Islâmico’ difundiu no Twitter um vídeo 
da decapitação dos 21 egípcios coptas 
sequestrados na Líbia entre dezembro 
e janeiro. As vítimas foram obrigadas 
a vestir um macacão alaranjado que 
recorda os prisioneiros de Guantânamo. 

Sacerdotes surpreendem colombianos ao atender
confissão em shopping

 Tornar o Sacramento da Confissão mais próximo das pessoas. Este foi o 
objetivo do “Confesatón”, que levou diversos sacerdotes ao Centro Comercial 
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“Gran Estación” em Bogotá, Colômbia. Os 350 sacerdotes participantes da 
iniciativa destacaram a necessidade de se estar mais próximo das pessoas. O 
Padre Ariel Viáfara, sacerdote do Vicariato Apostólico de Guapi, afirmou que 
“esta é uma oportunidade maravilhosa para chegar às pessoas, para que possam 
se reconciliar com Deus”. Ademais o sacerdote recorda que os colombianos 
são chamados à reconciliação para alcançar a paz que tanto anelam.

Quem são os consagrados? Curso ‘on line’ ajuda a conhecê-los
 
 A CRB Nacional - Conferência dos Religiosos do Brasil, em 
parceria com a Educação a Distância Século 21, lança o curso online “Vida 
Consagrada”. O Curso é gratuito e está disponível no site da EAD, dividido 
em 9 módulos. Ministrado pelo Ir. Afonso Murad e Ir. Susana Rocca, da 
Equipe Interdisciplinar de Assessoria da CRB, o curso ajuda a conhecer mais 
sobre a vida e missão dos religiosos consagrados. Mas você sabe o que é a 
vida consagrada? Sabe quem são os consagrados (os religiosos), o que fazem 
e por que escolhem consagrar sua vida inteiramente a Deus? Para saber mais 
sobre esse assunto, acesse o site www.eadseculo21.org.br e matricule-se 
gratuitamente no curso “Vida Consagrada”.

Apresentado texto-base da CF ecumênica de 2016

 O Conselho Nacional de Igrejas 
Cristãs do Brasil (Conic) publicou o texto-base 
da Campanha da Fraternidade Ecumênica 
(CFE) de 2016, que será realizada em parceria 
com a Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB), com o objetivo de debater com 
a sociedade questões do saneamento básico 
a fim de garantir desenvolvimento, saúde 
integral e qualidade de vida aos cidadãos.
 O tema escolhido para a reflexão é 
“Casa comum, nossa responsabilidade” e o 
lema “Quero ver o direito brotar como fonte 
e correr a justiça qual riacho que não seca” 
(Am 5,24). A proposta está em sintonia com 
a Encíclica do papa Francisco, “Laudato Si”. 
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MARÍLIA

Rumo ao Noviciado

 O postulante Ronaldo Telles, que 
está na Congregação desde 2013, após 
esse primeiro percurso de formação e 
discernimento, pediu de iniciar o período 
formativo do Noviciado. A Congregação 
acolheu com muita alegria o seu pedido e 
respondeu afirmativamente. O noviciado está 
previsto para começar na primeira quinzena de 
janeiro, tendo como mestre o padre Angelo 
Fornari. Rezemos pelo Ronaldo para que possa 
viver bem esse período da sua formação. 

Festa Italiana

 Nos dias 09, 10 e 11 de outubro aconteceu a 10º FESTA ITALIANA, 
realizada pela nossa Paróquia São Judas Tadeu juntamente com a vizinha 
Paróquia São Sebastião. Também desta vez o número de voluntários que 
trabalharam na festa foi significativo. A Festa Italiana contava com boa 
animação de palco e as variedades de comidas e bebidas típicas, com ótimo 
sabor. Os que frequentaram a Festa Italiana gostaram, elogiaram e aprovaram. 
Além da necessidade de angariar fundos para as necessidades da paróquia, 
prezamos para o bom clima de acolhida, harmonia e confraternização entre os 
que trabalharam e os que frequentaram. A renda da Festa foi pequena, mas 
isso não tira a beleza e a dignidade da mesma.

Encontro dos agregados
 
 Nos dias 27-28 de setembro passado, tivemos aqui em nossa casa o 
encontro formativo dos agregados das três comunidades. Como é costume 
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acontecer, também desta vez alguns agregados não puderam participar. 
Graças a Deus que a maioria marcou presença. O encontro foi animado pelo 
nosso irmão diácono Raphael. O tema era o Sínodo das Família. No segundo 
e último dia de encontro, realizado no domingo, houve um momento de 
espiritualidade, chamado “a voz do fundador”, como é assim conhecido, onde 
os agregados ouviram, em gravação de CD, a voz de pe. Mário Venturini. Para 
acompanhar com mais facilidade a reflexão, os agregados tinham o texto em 
italiano, com a tradução interlinear. O encontro dos agregados foi concluído 
com a missa, às 11hs00 e logo em seguida o almoço fraterno. Além de ser um 
momento formativo e espiritual, o encontro dos agregados reservou também 
um momento de confraternização, na noite de sábado.

Festa dos padroeiros

No dia 04 de outubro tivemos a festa de São Francisco e no dia 28 a festa 
de São Judas Tadeu. Na paróquia temos a capela dedicada a São Francisco 
e um Santuário dedicado a São Judas Tadeu. As duas festas foram bem 
participadas, cada uma na sua realidade. A participação à festa de São Judas 
é maior, com cinco missas distribuídas ao longo do dia. Em ambas as festas 
ficou muito evidente a manifestação carinhosa da piedade do povo, fruto da 
fé no coração dos devotos. 

Viagem à Terra Santa

 Pe. Angelo acompanhou um 
grupo de peregrinos à Terra Santa, 
juntamente com pe. Nivaldo, da 
comunidade de Osasco. É obvio que 
à Terra Santa não se vai por Turismo, 
mas para um percurso espiritual. Foi 
com esse objetivo que pe. Angelo e 
pe. Nivaldo fizeram a peregrinação 
e com isso certamente puderam 
ajudar no acompanhamento dos 
demais peregrinos. Pe. Angelo 
ganhou esta viagem de peregrinação 
por parte de uma benfeitora, a qual 
desejava muito que ele fosse.  Valeu 
à pena ter ido. Pe. Angelo narrou a 
experiência de forte espiritualidade 
que viveu nesta peregrinação.
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OSASCO

Ministério diaconal

 O diácono Raphael tem vivido o seu ministério 
diaconal na Comunidade de Osasco, ajudando 
na paróquia Senhor do Bonfim, mas também 
em outras comunidades e paróquias. As 
paróquias vizinhas sempre pedem ajuda 
para celebrações da Palavra, Batismo e 
Matrimônios, além de algumas palestras 
em encontros de formação para 
pastorais. “Até agora batizei 15 crianças 
e assisti a 3 matrimônios. As celebrações 
da Palavra foram muitas, quase todo final 
de semana”, comenta o diácono Raphael. 

Festa do Sorvete

 A nossa comunidade organizou uma festa do sorvete com o objetivo de 
angariar fundos para o nosso “pequeno seminário”. Esse evento aconteceu nos 
dias 13, 14 e 15 de novembro na Paróquia Senhor do Bonfim e a renda obtida 
irá ser usada na formação dos jovens que se preparam para o Sacerdócio. “A 
previsão é de que no próximo ano teremos dois jovens cursando Teologia em 
nossa comunidade. As receitas obtidas com a festa do sorvete serão o suficiente 
para pagar as matrículas na faculdade”, afirmou o diácono Raphael, organizador 
deste evento. A comunidade agradece a todos os amigos e benfeitores.

BARRETOS

24, 25 e 26/09/2015 - Tríduo em honra de São Vicente de Paulo 

 Também este ano foi preparada com carinho a Festa do Padroeiro da 
Comunidade do bairro Nogueira: São Vicente de Paulo. Houve o Tríduo que 
ajudou os fiéis a vivenciar com mais intensidade a devoção ao Santo. No dia 24 
o tema foi: Missão  “Caridade”. No dia 25 o tema enriqueceu a celebração por 
recordar o dever do batizado de construir uma Igreja totalmente missionária: 
“Ide e Evangelizai”. No dia 26 o tema foi: “A Juventude é a janela pela qual o 
futuro entra no mundo.” No dia 27 foi a grande festa em louvor a São Vicente 
de Paulo. O Tema deste dia foi: “Deus dá os trabalhos mais difíceis aos melhores 
soldados.” Após a missa houve procissão com o andor de São Vicente de Paulo 
pelas ruas do bairro. Durante o percurso foram intercalados cantos próprios de 
São Vicente e reflexões sobre a sua vida.
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Festa da Padroeira 2015

 A comemoração da Festa da Padroeira Nossa Senhora do Rosário, 
iniciou-se com a novena de 28 de setembro à 06 de outubro, sendo que em 
cada dia um padre de outra paróquia da cidade vinha presidir a missa. No 
dia da Padroeira houve a Solene Santa Missa, presidida por Dom Milton e 
concelebrada pelos padres Costante, Carlos, Hamilton, Diogo,  Raphael, Luiz 
Fernando e o Diácono Raphael. Logo no início, como canto de entrada foi 
apresentado o hino que ganhou o concurso do Jubileu de Carvalho, 80 anos da 
Paróquia do Rosário. Foi com grande emoção e calorosos aplausos que após o 
Evangelho, padre Carlos Bozza leu o Decreto do Bispo Dom Milton elevando a 
Igreja de Nossa Senhora do Rosário à Santuário Mariano Diocesano, passando 
padre Costante a ser o primeiro Reitor do Santuário. 

V Aniversário da morte de Pe. André Bortolameotti

 No dia 28 de outubro passado completaram-se 5 anos do falecimento 
de pe. André Bortolameotti. Neste dia foi celebrada a Santa Missa na paróquia 
do Rosário, presidida por Dom Milton, bispo de nossa Diocese. Além de 
numerosos paroquianos, a família de Jesus Sacerdote esteve presente com os 
Religiosos vindos de Marília e Osasco, os Agregados e Amigos da Congregação. 
Nesta celebração, tão marcada pela emoção daqueles que conviveram com 
pe. André, o bispo anunciou o desejo da Diocese de iniciar o processo de 
beatificação do saudoso pe. André. Na homilia o bispo relembrou a figura e 
as virtudes do estimado sacerdote e ao final da celebração houveram alguns 
testemunhos de pessoas próximas a pe. André.
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 Já iniciamos o Ano da Misericórdia e contemplamos no 

tempo do Natal a vinda do Deus da bondade, 
da compaixão, da misericórdia. Medito hoje 

a total dedicação de Deus à humanidae, 
pecadora e incapaz de se salvar com seus 

próprios meios.    

Rezo ao Senhor que deu tudo

“Senhor, quereis as minhas mãos para 
passar este dia ajudando os pobres 
e os doentes necessitados? Senhor, 

hoje dou-vos minhas mãos. Senhor, 
quereis os meus pés para passar este dia 

visitando aqueles que necessitam de um 
amigo? Senhor, hoje  dou-vos os meus pés. 

Senhor, quereis a minha voz para passar este 
dia falando com aqueles que precisam de palavras 

de amor? Senhor, dou-vos a minha voz. Senhor, quereis o meu coração 
para passar este dia amando todo homem porque é um homem? Senhor, 
hoje dou-vos o meu coração.” (Madre Teresa de Calcutá)

Rezo ao Senhor que veio para amar

 “Senhor, quando estou com fome, dai-me alguém que precise 
de alimento; quando tenho sede, enviai-me alguém que precise de água; 
quando estou com frio, enviai-me alguém para esquentar; quando estou 
aflito, oferecei-me alguém a ser consolado; quando a minha cruz torna-
se pesada, fazei-me partilhar a cruz de outra pessoa; quando sou pobre, 
conduzi-me para alguém que precisa; quando não tenho tempo, dai-me 
alguém que eu possa ajudar por alguns momentos; quando sou humilhado, 
fazei que eu tenha alguém para louvar; quando estou desanimado, enviai-
me alguém a ser encorajado; quando preciso da compreensão dos outros, 
dai-me alguém que precise da minha; quando preciso que alguém se 
preocupe por mim, enviai-me alguém para o qual me preocupar; quando 
penso só em mim mesmo, atrai a minha atenção sobre uma outra pessoa.”   
(Madre Teresa de Calcutá)



Rezo ao Senhor que nos acolhe

 “Senhor, ajudai-me a ser para todos um amigo, que atende sem 
se cansar, que acolhe com bondade, que dá amor, que escuta sem cansar-
se, que agradece com alegria. Ajudai-me a ser um amigo que as pessoas 
tenham a certeza de sempre encontrar quando precisam. Ajudai-me a 
ser uma presença segura, quando alguém precisar dela; a oferecer uma 
amizade serena, a irradiar uma paz alegre, a vossa paz, ó Senhor. Fazei 
que eu seja disponível e acolhedor sobretudo para com os mais fracos e 
indefesos. Assim, sem fazer obras extraordinárias, eu possa ajudar os outros 
a sentir-vos mais próximo, Senhor da ternura.” (Bruno Ferrero)

Rezo ao Senhor da bondade

 “Nunca permitais que alguém chegue até vós e vá embora sem ser 
melhor e mais contente. Sejais a expressão da bondade de Deus. Bondade no 
vosso rosto e vossos olhos, bondade no vosso sorriso e na vossa saudação. 
Às crianças, aos pobres e a todos aqueles que sofrem na carne e no espírito 
ofereçais um sorriso alegre. Dai-lhes não somente os vossos cuidados mas 
também o vosso coração.”  (Madre Teresa de Calcutá)

Rezo ao Senhor no Natal

 “É Natal toda vez que você sorri para o teu irmão e lhe estende a 
mão. É Natal toda vez que você permanece em silêncio para escutar o que 
o outro diz. É Natal toda vez que você cumpre uma boa ação para construir 
um mundo melhor. É Natal toda vez que você reza pelas pessoas que vivem 
sozinhas, pobres e desesperadas. É Natal toda vez que você pede desculpa 
pelas tuas fraquezas. É Natal toda vez que os grandes doam o coração para 
os pequenos.” (Madre Teresa de Calcutá)

Natal:  Manifestação da misercórdia de Deus

 “Nisto manifestou-se o amor de Deus por nós: Deus enviou seu 
unigênito Filho ao mundo, para que tivessemos a vida por ele. Nisto consiste 
o amor: não fomos nós que amamos a Deus, mas Ele nos amou e enviou 
seu Filho como vítima de expiação pelos nossos pecados.” (1Jo 4,9-10)
 Cristo entrou na história e de maneira invisível a conduz. É esta 
uma ideia grandiosa: apesar dos acontecimentos absurdos, Ele conduz, 
amadurece a história. A humanidade adquire a esperança porque tem a 
possibilidade de inserir-se em Cristo e, portanto, na sua aliança. Cristo está 



presente na história, na história pessoal de cada um, na minha história, na 
minha vida.
Jesus veio para dizer-nos com palavras e gestos quão grande amor Deus 
tem por nós. Ele fez de sua vida uma historia de amor e com amor doou-se 
e, num gesto supremo de amor, sacrificou-se por nós.
 Vos agradecemos, ó Pai, pelos grande sinais do vosso amor na 
plena revelação do vosso Filho Jesus. Pela potência do Espírito Santo ele 
veio entre nós. Fez do mundo a sua casa, escolheu os pobres, anunciou paz 
e reconciliação a todos, doou-se livremente até a morte de cruz.

Reflexão

 A verdadeira alma da aliança é o amor que Deus tem para com o 
homem e que deseja do homem. Deixemo-nos renovar pela misericórdia de 
Deus e cantaremos um cantico novo:
 - A vós grito, Senhor, eu que sou miserável, porque sois misericórdia
 - Aguardando a vossa vinda, ajudai-me a reconhecer os momentos 
da vossa passagem, porque sois misericórdia
 - Sinto toda a minha pobreza, conheceis a minha miséria, mesmo 
assim me chamais: porque sois misericórdia.
 - Guiai-me no caminho do abandono e avançando com esperança, 
posso confiar em vós: tomai-me pela mão e conduzi-me. O encontro convosco 
seja sempre uma festa sem fim, porque sois misericórdia.
 Jesus continua revelando seu rosto misericordioso nos traços 
transfigurados dos nossos rostos humanos, quando o deixamos agir em nós: 
nas atitudes, nas palavras, nas ações.  Maria, Mãe da misericórdia e do amor, 
nos conduza neste caminho não fácil, mas de grande fascínio e atração. Ela, 
pela força do Espírito Santo, nos dê de acolher Jesus e de gerá-lo em nós, 
para comunicar e testemunhar o seu amor misericordioso a todas as pessoas.        

Rezo

 “Jesus Cristo, vós sois a Luz que brilha na noite do mundo. Nós vos 
aguardamos na esperança e desejamos encontrar-vos logo face a face, porque 
sois o Deus misericordioso que vem para julgar no amor, para instaurar o vosso 
Reino de amor inefável. Vinde, Senhor Jesus, esposo da humanidade e tornai  
o mundo, as famílias, lâmpadas sempre acesas vigilantes na fé e na caridade.”
 Maria, a mulher escolhida por Deus para trazer-nos o Salvador, é 
a serva humilde e generosa, cheia de fé e de abandono no Senhor, para a 
qual Deus olhou com misericórdia. Vamos suplicá-la  pedindo sua intercessão 



amorosa.
 “Maria, Mãe da misericórdia, a doçura do vosso olhar nos acompanhe 
neste Ano Santo, para que todos possamos descobrir a alegria da ternura de 
Deus. Como ninguém, conhecestes a profundidade do mistério de Deus feito 
homem. Tudo na vossa vida foi plasmado pela presença da misericórdia feita 
carne em Jesus. Vós, Mãe do Crucificado Ressuscitado, entrastes no santuário 
da misericórdia divina porque participastes intimamente  do mistério do seu 
amor. Maria, nossa Mestra e Rainha, continuai volvendo a nós vossos olhos 
misericordiosos e dai-nos contemplar o rosto de misericórdia, o vosso Filho 
Jesus, para sermos sinais da misericórdia divina.” (adaptação da carta do papa 
Misericordiae Vultus 24)
 Nós vos louvamso, vos bendizemos, vos damos graças, ó Pai, por estes 
santíssimo sinal. O acolhemos neste Natal como dom da vossa misericórdia que 
nos transforma e nos dá um coração novo, como graça e sinal de comunhão.
 Peçamos ao Senhor de conceder-nos a graça de sermos abertos 
às necessidades dos irmãos, abrindo o nosso coração, para acolher o olhar 
do Senhor que vem, no rosto das pessoas que encontramos. Seja o nosso 
compromisso fazer um gesto de amor para com os outros.
 As luzes que neste tempo de Natal são acesas em grande quantidade, 
chamando a nossa atenção, não ofusque a Luz que é Jesus; ela nos inspira 
confiança que quanto Deus prometeu para a humanidade irá se realizar: 
corações transformados, libertos das trevas do mal e cheios de paz.
 Pedimos pelas famílias para que abram as portas ao Salvador, que se 
apresenta pobre e necessitado e vivam na paz e serenidade.
 O papa Francisco exorta-nos: “Não tenhais medo da alegria, aquela 
que o Senhor nos dá e deixemo-Lo entrar na nossa vida e vamos até à periferia 
da vida para anunciar o Evangelho. Não tenhais medo da alegria”.

Pai Nosso...Ave Maria...
Vem, Senhor Jesus, sede misericordioso e transformai-nos em 

portas de misericórdia para com os irmãos. Amém!

Congregação de Jesus Sacerdote
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