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Diocese de Bom Jesus do Gurgueia realiza
sua 45ª Assembleia Diocesana de Pastoral

A

conteceu no dia (23) de
novembro, no auditório
do SENAC em Bom
Jesus, a 45ª Assembleia Diocesana de Pastoral da Diocese de
Bom Jesus do Gurgueia com a
presença do clero, religiosos e
religiosas e representantes de
todas as Paróquias, Pastorais e
Movimentos.
A Assembleia Diocesana de
Pastoral é um dos momentos
mais fortes da vida da Igreja Particular de Bom Jesus do Gurgueia. Com a participação de todas as
representações e expressões
pastorais, nela se avalia as atividades passadas e se discute e propõe as atividades futuras. Neste ano
a Assembleia teve por Tema: “Diretório Diocesano Administrativo e
Novas Diretrizes da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil (20192023)” e como Lema: "Chamou os
que ele mesmo quis, para estarem
com ele, e para enviá-los a anunciar” (Mc 3,13-15). O Diretório traz
bem claros os seus objetivos: Formação dos CPPs e CPAEs.
Após a oração, Dom Marcos
apresentou o Diretório Diocesano Administrativo e Econômico.
Na apresentação do Diretório,
Dom Marcos aﬁrma: “Este
Diretório Diocesano que agora
apresentamos, quer ser para
todos um instrumento para orientar os procedimentos administrativos que já estamos adotando na
Diocese, desde a minha chegada”. Dom Marcos complementa:
“Coragem! Nunca diga: 'somos

que irão conduzir a caminhada ção, as regiões pastorais reunirampastoral da Igreja no quadriênio se para trabalhar o Diretório Admide 2019 a 2023. Após exposi- nistrativo Econômico da Diocese.

uma igreja pobre, temos muito
pouco para administrar'. Não!
Somos, pelo contrário, uma
igreja rica, riquíssima e em
muitos aspectos milionária.
Infelizmente, talvez falte a
quem pense assim, criatividade
e o se deixar trabalhar em seus
limites e desaﬁos”.
O Pe. Claudinei apresentou
as Novas Diretrizes da Ação
Evangelizadora (2019-2023),

LEI FUNDIÁRIA: UMA ESPERANÇA
Organizações que trabalham nas Comunidades Tradicionais do Cerrado Piauiense
tiveram audiência com a vicegovernadora, Regina Sousa
(PT), no dia (3) de dezembro,
na Vice- Governadoria, em
Teresina-PI.
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Escola Diaconal encerra
o Primeiro Ano Letivo
No dia (8) de dezembro, na
Paróquia Menino Jesus de
Praga, aconteceu a solenidade
de encerramento do primeiro
ano letivo da Escola Diaconal
São Filipe.
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EDITORIAL

LEI FUNDIÁRIA: UMA ESPERANÇA

NATAL TODO DIA!
“Se a gente é capaz de espalhar alegria. Se a gente é capaz
de toda esta magia. Eu tenho
certeza que a gente podia fazer
com que fosse Natal todo
dia...” (Banda: Roupa Nova).
Este trecho de uma de nossas
mais belas e populares canções
de ﬁnal de ano retrata muito bem
o desejo de transformação que
nos traz o nascimento de Jesus;
aﬁnal, todos nós almejamos dias
melhores para nossas vidas.
Com o Natal e a mensagem
de paz que nos trouxe o Evangelho, a esperança em um
mundo melhor se renova.
Ainda que seja amanhã, temos
sempre a oportunidade, a chance de fazer tudo diferente, de
recomeçar e de conquistar
nossos sonhos. Não podemos,
de maneira alguma é nos deixar
levar pela mentalidade de um
mundo triste e melancólico,
esvaziado de Deus, que insiste
roubar, todos os anos, de nós,
este menino lindo que nasce no
Natal. Não faltam sol e chuvas,
areias e ventos, estradas pedregosas e caminhos perigosos
para chegarmos até Belém.
Quantas não são as barreiras
que mundo hoje nos impõe?
Quantos lobos ferozes, velhas
raposas, armadilhas e emboscadas são preparadas para o
pobre e o indefeso Menino
Jesus de hoje. Também à nossa
volta, muitos são os Herodes
da vida, são “Tetrarcas” sem
alma, cujo os corações estão
voltados apenas para o lucro, a
ganância e o poder; e com a sua
força e poderio exploram e
subjugam os fracos e pequeninos. Quão ignorante eram
Herodes e seus comparsas, “os
sábios e entendidos desse mundo”, ignoravam o acontecimento paradigmático que modiﬁcaria a humanidade, enquanto
Deus o revelava aos pastores e
às crianças, aos humildes e
pequeninos.
O ciclo litúrgico que a Igreja
nos apresenta, à luz da palavra
de Deus, nos prepara, irmãos e
irmãs, para a grande Noite de
Natal. Precisamos vivenciar o
Advento, Jesus está às portas e
bate. Para experimentarmos os
efeitos do Natal é necessário
vigiar e orar, nos recolher e
refugiar, combater e proteger
essa frágil criança que quer

nascer em nós. Para isso a
expectativa da chegada de um
Deus que vem para nos salvar
e trazer a sua paz, deve gerar,
em nós, felicidade, alegria e o
desejo de sair da ignorância e
do pecado. É preciso buscar
veementemente, com insistência, este menino para o contemplar e adorar; fugir da letargia,
da inércia e da preguiça, das
fofocas destrutivas, das invejas
do bem que o outro é capaz de
fazer enquanto eu não faço
nada; da indiferença, das imoralidades, perversidades sexuais e baixezas do mundo; dos
muitos erros, dos pecados.
Natal é despertar a consciência de que enquanto preparamos a manjedoura aguardamos a vinda gloriosa de
Jesus, ou seja, enquanto cultivamos a humildade esperamos a manifestação da justiça. É tempo de Natal, Jesus
veio e retornará, essa é a alegria que não pode ser contida,
a esperança que jamais poderão roubar de nós e a felicidade que permanecerá deﬁnitivamente. Irmãos e irmãs, que
o espírito do Natal que se
aproxima nos envolva, sejamos promotores da comunhão, da concórdia, do perdão
da justiça e da paz. Digamos
uns aos outros: dias melhores
virão! Ainda que amanhã,
mas dias melhores virão! Não
podemos de modo algum é
perder essa esperança, toda
essa “magia”; e de lutar pra
fazer com que seja Natal todo
dia!
Que o Menino Deus abençoe nossas famílias! Desejo a
todos um santo e feliz Natal,
para nossos diocesanos e
diocesanas e para todos os
homens e mulheres de boa
vontade.
Dom Marcos Antonio Tavoni,
Bom Jesus do Gurguéia,
dezembro de 2019.

Organizações que trabalham
nas Comunidades Tradicionais
do Cerrado Piauiense tiveram
audiência com a vicegovernadora, Regina Sousa (PT),
no dia (3) de dezembro, na ViceGovernadoria, em Teresina-PI.
As Organizações foram buscar o apoio da vice-governadora
na sanção sem veto por parte do
governador do Estado, para o
projeto de Regularização Fundiária, aprovada pelo Legislativo, no dia (2) de dezembro.
Fizeram-se presentes: MPA-

P I , M S T, C P T, C á r i t a s ,
FETRAPI, Território Coletivo de
povos e comunidades Tradicionais do Cerrado Piauiense.
Parabéns à CPT, na pessoa de
Coordenador Altamiran Ribeiro e
às demais organizações
envolvidas por essa importante
conquista.
A promulgação da Lei de
Regularização Fundiária, no
Estado do Piauí, nos traz
esperança de dias melhores ao
homem do campo e de uma efetiva
justiça social.
EXPEDIENTE
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Escola Diaconal encerra o Primeiro Ano Letivo
No dia (8) de dezembro, na
Paróquia Menino Jesus de Praga,
aconteceu a solenidade de encerramento do primeiro ano letivo da
Escola Diaconal São Filipe. A
Escola Diaconal é Diocesana e
conta com dez Aspirantes ao Diaconato Permanente, sendo dois da
Cidade de Bom Jesus, um de Cristino Castro, um de Santa Luz, dois
de Parnaguá, três de Corrente e um
de Cristalândia.
O Diretor responsável é o Padre
Claudinei Souza da Silva, especialista em Sagradas Escrituras e Pároco
da Paróquia Menino Jesus de Praga. A
Direção Geral é de Dom Marcos Antonio Tavoni, bispo diocesano.
Durante este ano, 2019, foram

estudadas pelos Aspirantes as
seguintes disciplinas: Bíblia,
Eclesiologia, Catequese, Mariologia, Concílio Vaticano II, Documentos da CNBB, Documentos
do Papa e da Igreja, Diretrizes da
Igreja, Espiritualidade, Liturgia e o
Catecismo da Igreja Católica. Os
estudos se deram a cada primeiro
ﬁnal de semana do mês, iniciando
em março e terminando em dezembro de 2019.
Para o próximo ano, está previsto o início em fevereiro com o
encontro do Bispo com os Aspirantes e suas famílias. Possivelmente, ao ﬁnal de 2020, acontecerá em nossa Diocese, a Ordenação Diaconal destes Aspirantes.

BOM JESUS DO GURGUEIA - HISTÓRIA ECLESIÁSTICA Parte II
(período 1920 a 1925) - Texto - Tatiano Ribeiro

Conforme os Livros - História
Eclesiástica da Diocese de Bom
Jesus do Gurgueia e História da
Paróquia de Bom Jesus da Boa
Sentença – de autoria do Padre
Mercedário Monsenhor Fernando
Cascón Raposo, com a instituição
da PRELAZIA DE BOM JESUS
DO GURGUEIA, em 18 de julho
de 1920 pela Bula Papal
ECCLESIAE UNIVERSAE, os
MERCEDÁRIOS receberam o
convite do Papa Bento XV para
assumir a missão de evangelizar a
nova Prelazia em 27 de maio de
1921.

De forma precononizada, o 1º
Bispo Prelado Fr. Pedro Pascual Miguel Martinez (19221925), tomou posse em 29 de
julho de 1922 em São Raimundo
Nonato. Narrativas mostram que
teve o auxílio de vários padres
Mercedários, visitando e missionando com muitos sacrifícios a
sede,BomJesus,em1923.
Em 25 de maio de 1924, o
Papa Pio XI o nomeava 1º Bispo
Prelado da Prelazia Nullius de
Bom Jesus do Gurgueia, com o
título deAgatópolis, sendo sagrado em 25 de julho de 1925, vindo a
falecerem05demaiode1926.

POSSES NOVOS PÁROCOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

SantaLuz: 07/02, sexta-feira, às19:30h
Pe. Anísio Marques Borges
Redenção do Gurguéia: 08/02, sábado, às19:30h
Pe. Atenágoras Carvalho de Alencar
Palmeira do Piauí: 09/02, domingo, às9h
Pe. Raimundo Nonato de Oliveira
Catedral: 09/02, domingo, às19:30h
Pe. José Dino Ribeiro Nunes
Currais:14/02, sexta-feira, às19:30h
Pe. Thaílson Guerra Dantas
Gilbués:15/02, sábado, às19:30h
Pe. José Valdo Saraiva de Sousa
São Gonçalo do Gurguéia:16/02, domingo, às9h
Pe. Jeﬀerson Leandro Santos da Silva
Corrente:16/02, domingo, Paróquia D.E. Santo, 19:30h
Pe. José Manoel de Aguilla Martins

Siga-nos
nas redes sociais

@diocesedebomjesusdogurgueia

@diocesedebomjesusdogurgueia

SALVADOR IRENE
Contador • CRCPI 5268

(89)3562-1311

89-3562-2700
apscontabilidade.geral@gmail.com
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ÁLBUM

Dom Marcos com
os novos
seminaristas.

Crisma em Riacho
Frio-PI

Festa da
Imaculada em
Corrente-PI.

Crisma na
Paróquia
Divino Espírito

Crisma em Barreiras-PI
Crisma em
Sebastião Barros

Crisma em Cristino
Castro-PI

Siga-nos
nas redes sociais
@diocesedebomjesusdogurgueia

@diocesedebomjesusdogurgueia

JANEIRO/FEVEREIRO - AGENDA DO BISPO E
DATAS IMPORTANTES
05/01- Sábado - Missa de Despedida do Pároco da Catedral,
19:30h.
03/02 - Segunda - Morro Cabeça no Tempo, Festejos,
12/02 - Primeira Reunião do Clero 2020

