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DOM MARCOS VISITARÁ O PAPA
Roma é uma das Cidades mais
visitadas do mundo. Já foi sede de
um grande império e hoje ﬁgura
como uma das principais capitais
da Europa.
A cidade milenar tornou-se o
centro do ﬂorescimento e irradiação do Cristianismo para o mundo
todo e abriga até nossos dias a sede
de sua maior instituição: o Estado
do Vaticano, a Igreja Católica.
Em Roma estão os sítios arqueológicos, igrejas e museus que
contam e testemunham a história
dos cristãos, túmulos e altares de
santos e mártires que deram o perfeito testemunho da fé.
Entre as mais belas provas históricas do lugar, está o Túmulo do
Apóstolo Pedro que encontra-se
embaixo do altar mor da Basílica
que leva o nome do mesmo Apóstolo, Basílica de São Pedro.
Foi a Pedro que Jesus constituiu
príncipe entre os demais Apóstolos
e quando lhe disse: "Tu és Pedro
(que dizer pedra) e sobre esta
pedra ediﬁcarei a minha Igreja"
(Mt 16,18) instituiu a sua Igreja.
Esta frase não se dá, como alguns
interpretam, apenas metaforicamente, mas se cumpriu na vida da
Igreja; e lá está a igreja-edifício
construída sobre o Túmulo de
Pedro. Um testemunho irrefutável
que transpassa os séculos.
Os bispos da Igreja são, hoje, os
sucessores dos apóstolos, e o Bispo
de Roma (sempre o Papa), sucessor de Pedro. São eles, juntos, os
continuadores da obra de Cristo.
Os bispos espalhados nas mais
diversas dioceses do mundo são

chamados a renovar sua adesão de
ﬁdelidade e comunhão ao santo
Padre peregrinando, periodicamente, a Roma.
Este gesto de unidade eclesial
é conhecido como a Visita Ad
Limina Apostolorum, (visita dos
apóstolos até o túmulo) consiste em
uma peregrinação à tumba onde se
encontram os restos mortais de
Pedro e uma visita ao atual Papa.
Neste ano, sua santidade o
Papa Francisco, estará recebendo
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Dom Ramón Lopez Carrozas tem obras iniciadas

a visita dos bispos do Brasil e no
mês de maio (11/05) receberá os
bispos dos Regionais Nordeste 1 e
4 da CNBB, que compreendem os
estados do Ceará e Piauí. São 18
dioceses que estarão representadas em seus bispos.
Precedendo a viagem, é enviada à Santa Sé, um relatório sobre a
situação da Igreja local e tudo que
envolve a vida de seu povo, a
religião, cultura, política e principais acontecimentos. É levado ao

santo Padre os desaﬁos e esperanças
de cada Diocese e os bispos recebem dele uma palavra de ânimo e
orientações por parte da Santa Sé.
Rezemos pela viagem de nosso
Bispo Diocesano Dom Marcos Antonio Tavoni e demais bispos. Dom
Marcos nos representará e com certeza trará de junto do santo Padre
muitas bênçãos e graças especiais
para nossas famílias e para toda a
região que abrange nossa querida
Diocese de Bom Jesus do Gurgueia.

LANÇAMENTO DA CF 2020 E CELEBRAÇÃO DO 6º ANO
DE ORDENAÇÃO EPISCOPAL DE DOM MARCOS

No mês de setembro de 2019 foi
assinado o contrato de comodato
entre a Diocese de Bom Jesus do
Gurgueia e a Prefeitura de Bom Jesus
para a reforma de um espaço de
esporte, lazer e eventos, que estará à
disposição da sociedade de Bom
Jesus e de toda a região.

Aconteceu na Santa Missa do 1º
Domingo da Quaresma, celebrada
neste dia 01 de março de 2020 e
organizada pelo ECC da Paróquia
Catedral, o Lançamento da Campanha da Fraternidade 2020 e também
a celebração do 6º Ano de Ordenação Episcopal de Dom Marcos
Antônio Tavoni, bispo diocesano.
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EDITORIAL

DIÁLOGO OU ENFRENTAMENTO?
Pe Zezinho scj

O episódio da escavadeira e dos tiros no senador
licenciado mostra que tipo
de democracia estamos
vivendo. Os dois lados
erraram feio! E a imprensa
se dividiu entre os moderados pró democracia e diálogo e os pró senador
“prendo e arrebento”. Trataram os dois lados como
heróis! Herói é quem vai
lá e dialoga por mais difícil que seja conversar e
dialogar!
De um lado há os que
nunca desistirão de fazer
do Brasil um país socialista
ou comunista.
Do outro lado os que
nunca desistirão de fazer
do Brasil uma democracia
na qual não vigore apenas
um partido hegemônico!
E, entre eles, há você que
vai combater os golpes de
um lado e do outro, e escolher melhor os políticos da
sua cidade e região.
Ditadura, nunca mais!
Nem de esquerda nem de
direita! O antídoto é o voto
consciente.
Ouça o que os políticos
gritam no Congresso, nas
entrevistas, nos palanques
e nos carros de som e quais
jornais os repercutem! E
então escolha quem dialo-

Siga-nos
nas redes sociais

ga e quem sabe discordar
sem espumar de raiva!...
Quem hoje faz bravata e
espuma de raiva tem o
DNA do arruaceiro! Vai
governar com esta
mesma ira!
E você, que está lendo
esta postagem não conclua
que quem espuma de raiva é
o político super odiado por
você! Talvez seja seu o
ídolo que também tem
vomitado ódio quando
vê uma câmera! ...
Lembre-se que a escolha é sua a cada notícia que
você lê e repercute!
Quando você desculpa
os rompantes de má educação do seu ídolo, está
dizendo que qualquer político pode agredir os
outros! Aﬁnal é seu líder e
ele sempre está certo!!!
E se você acha que só o
político do outro partido é
mal educado seu cérebro
anda embotado!
Confundiu discordância
com discórdia! E optou
pela discórdia! ...
E antes que você me
acuse de direitista ou
esquerdista, saiba que isto
é Catequese Católica inspirada na Doutrina Social dos
Papas. Sem diálogo não há
democracia que progrida!

@diocesedebomjesusdogurgueia

@diocesedebomjesusdogurgueia
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BOM JESUS DO GURGUEIA
HISTÓRIA ECLESIÁSTICA Parte III
(período 1926 a 1930) - pesquisa 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 do Padre Mercedário Fernando Cascón Raposo:
Com a sede vacante devido o falecimento do 1º Bispo Prelado
Fr. Pedro Pascual Miguel Martinez (1922-1925), a Santa Sé em
10/11/1926 requisitou o Pe. chileno Ramon Vicente Harrison
Abello para assumir a prelazia , sendo nomeado com o título de
Podália em 01/05/1927 e tomando posse em São Raimundo em
04/10/1927 como 2º Bispo Prelado (1926-1927), porém renunciou 22 dias depois retornando para o Chile.
Voltando à Sede Vacante até 1930, a missão não pára permanecendo alguns padres mercedários em São Raimundo Nonato-PI e
em Bom Jesus-PI o Pe. Mariano Ferrer, que levantou a Igreja
Matriz atual e Pe. Pedro Mercedes Sanches Vieira como pároco
de Corrente, Parnaguá e Gilbués-PI, sendo nomeado como Administrador Apostólico da Prelazia.
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LANÇAMENTO DA CF 2020 E CELEBRAÇÃO DO 6º ANO
DE ORDENAÇÃO EPISCOPAL DE DOM MARCOS
Aconteceu na Santa Missa do 1º
Domingo da Quaresma, celebrada
neste dia 01 de março de 2020 e
organizada pelo ECC da Paróquia
Catedral, o Lançamento da Campanha da Fraternidade 2020 e também
a celebração do 6º Ano de Ordenação Episcopal de Dom Marcos
Antônio Tavoni, bispo diocesano.
Em sua homilia Dom Marcos
destacou: "No Brasil, todos os
anos, temos um ato de Fraternidade que nos chama ao exercício da
caridade, que nos convida a voltar
o nosso olhar para os mais sofridos e esquecidos. Nesta quaresma
somos chamados à conversão
através do amor ao próximo”. O
bispo diocesano enfatizou a necessidade de vivenciarmos o jejum e a
oração da mesma forma que Jesus
o fez para vencer as tentações de
Satanás e do mundo. Relembrou

também que há 06 anos, em Brasília, pela imposição de 03 Bispos: Dom Brito, Arcebispo de
Belém-PA; Dom Alberto Taveira,
Arcebispo de Palmas-TO e Dom
Sérgio da Rocha, Arcebispo de
Brasília, recebeu sua ordenação
episcopal na presença de outros 21
Bispos, sendo uma alegria para toda
a comunidade cristã católica.
Ao ﬁnal, realizou-se um
momento especial como primeiro
gesto concreto da CF 2020: houve
uma oração e bênção especial
com unção dos enfermos para os
idosos, doentes, cadeirantes,
pessoas impossibilitadas de
virem sempre à Missa. Motivouse também a doação de alimentos
durante o Tempo Quaresmal, que em caixas na Catedral e Santuário.
serão entregues às famílias carenO tema da campanha deste ano é
tes que sempre procuram a Igreja. “Fraternidade e Vida: Dom e ComAs doações poderão ser feitas promisso” e o lema bíblico é: “Viu,

sentiu compaixão e cuidou dele”,
baseado na parábola do bom samaritano e o exemplo da Santa "irmã" Dulce
dos Pobres, Anjo Bom da Bahia.

Centro de Esporte e Lazer Dom Ramón Lopez Carrozas tem obras iniciadas
No mês de setembro de 2019 foi
assinado o contrato de comodato entre
a Diocese de Bom Jesus do Gurgueia e
a Prefeitura de Bom Jesus para a reforma de um espaço de esporte, lazer e
eventos, que estará à disposição da
sociedade de Bom Jesus e de toda a
região.
O espaço ﬁca no Colégio pertencente à Diocese que, através de um
contrato de comodato de 20 anos,
permitiu que a Prefeitura de Bom Jesus
com o apoio da CODEVASF (Companhia de Desenvolvimento dos Vales do
São Francisco e do Parnaíba) destinasse os recursos para a realização desta
importante obra, sobretudo pelo seu
aspecto social.
O contrato foi assinado na sede da
Prefeitura Municipal e contou com a
presença do prefeito municipal Marcos
Elvas; Dom Marcos Tavoni, bispo de
Bom Jesus; Dr. Avelino Neiva, expresidente nacional da CODEVASF
que, como presidente, fez todo o projeto para a realização desta obra. O ato

contou ainda com a presença do
Deputado Gustavo Neiva e outras
autoridades locais.
Em sua fala, o prefeito Marcos
Elvas agradeceu a Dom Marcos por
realizar a parceria para a realização
de uma obra que beneﬁciará muito a
população. Segundo o prefeito, Bom
Jesus não possui quadra no centro da
cidade de uso público; destacou que a
Diocese cedeu por 20 anos para que toda
a sociedade seja beneﬁciada. Marcos
Elvas completou, aﬁrmando que não foi
um contrato de boca, mas trata-se de um
contrato registrado em cartório.
O Deputado Gustavo Neiva agra-

deceu a Dom Marcos pela parceria,
enfatizando que através deste equipamento poderá ser ofertado à juventude práticas saudáveis de esporte,
cultura e lazer, livrando-a das drogas
e outros problemas. Parabenizou à
Diocese de Bom Jesus na pessoa de
Dom Marcos pelo entendimento, pela
parceria, uma vez que a decisão da
Diocese em fazer o comodato tornou
possível a realização desta obra.
Em sua fala inicial, Dom Marcos
disse que tinha que louvar e agradecer
a Deus por este passo que estava
sendo dado, em seguida agradeceu ao
Prefeito Marcos Elvas pela abertura

de diálogo entre as instituições. Agradeceu ao Deputado Gustavo Neiva pela
acolhida e solicitude, ao Pe. Adairton,
que fez a ponte com o então presidente
da CODEVASF, Dr. Avelino Neiva, para
reativar um projeto que teve um primeiro passo com seu antecessor, Dom
Ramón Carrozas, que idealizou o projeto já pensando no bem-estar da juventude. Dom Marcos ressaltou a necessidade
de ocupar o espaço ocioso da juventude,
trabalhando a dimensão lúdica e do
esporte que são necessárias para a valorização da vida no coração dos jovens,
ajudando a vencer sobretudo as drogas e
outros problemas.
Por ﬁm, Dom Marcos falou da
alegria em ver passos práticos e deﬁnitivos que estão sendo dados para a realização desta obra e ainda, fazendo uma
reﬂexão, expôs seu desejo de que, no
futuro, possamos ter uma festa de Nossa
Senhora das Mercês mais digna, com
verdadeiros valores culturais. Destacou
ainda, sua alegria em dar mais um passo
para a conclusão deste sonho que foi
iniciado com Dom Ramón.

SALVADOR IRENE
Contador • CRCPI 5268

(89)3562-1311

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

04

Diocese de Bom Jesus do Gurguéia

ÁLBUM

Posses dos novos Párocos

Pe. José Valdo Saraiva de Sousa (Gilbués-PI)

r
rvalho de Alenca
Pe. Atenágoras Ca
)
gueia-PI
(Redenção do Gur

Pe. José Dino Ribeiro Nunes
(Catedral-Bom Jesus-PI)

Pe. Raimundo Nonato de Oliveira
(Palmeira do Piauí-PI)
Pe. Anísio Marques Borges
(Santa Luz-PI)

Pe. Jeﬀerson Leandro Santos da Silva
(São Gonçalo do Gurgueia-PI)

Pe. José Manoel de Aguilla Martins
(Corrente-PI)

AGENDA / Março/2020 – “Conversão e Oração”

Pe. Thaílson Guerra Dantas (Currais-PI)

