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ABERTURA E DECRETO DO ANO JUBILAR DIOCESANO
No último dia 13 de maio,
Festa de Nossa Senhora de
Fátima, Dom Marcos
Antonio Tavovi, Bispo
Diocesano da Diocese de
Bom Jesus do Gurgueia
anunciou o Ano Jubilar
Diocesano Jequitibá e Rubi.
“Com grande alegria,
anuncio a todos o Jubileu da
Igreja Particular de Bom
Jesus do Gurguéia; e
DECRETO o período entre
anos 2020/2021, “Ano
Jubilar” em comemoração
ao centenário da criação da
Prelazia de Bom Jesus do
G u r g u é i a e d o
quadragésimo ano de sua
elevação ao Grau de
Diocese” (Dom Marcos).
A abertura acontecerá com
uma Celebração Eucarística
dando início ao Ano Jubilar
Diocesano que acontecerá na
Catedral de Bom Jesus no
dia 18 de junho às 10h.
Seguindo as orientações
sanitárias, a celebração
contará apenas com o Bispo
Diocesano e o Colégio de
Consultores. O povo de
Deus poderá acompanhar a
transmissão pelas redes
sociais da Diocese,
Facebook e Youtube. Na
página 4 deste jornal você
poderá encontrá-las”.

JUBILEU DIOCESANO: NOSSA LOGOMARCA
O Ano Jubilar Diocesano:
transcorrerá de 18/06/2020
(aniversário de criação da Prelazia,
em 1920) a 03/10/2021 (aniversário
da criação da Diocese, em 1981) e
será, honrosamente, intitulado e
chamado:

Pág. 03

“CÁRITAS E PARÓQUIAS DA DIOCESE DE BOM JESUS
DO GURGUÉIA REALIZAM CAMPANHA PARA SOCORRER PESSOAS
NECESSITADAS NESTE TEMPO DE PANDEMIA “
A Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB) e a Cáritas Brasileira
deram início, a partir do
Domingo de Páscoa (12), à
Ação Solidária Emergencial da
Igreja no Brasil.
Pág. 03

02

Diocese de Bom Jesus do Gurguéia

EDITORIAL
JUBILEU DIOCESANO E O NOVO CORONAVÍRUS
Estamos às vésperas de
dar início ao nosso Ano Jubilar
Diocesano 2020/2021. Completamse 100 anos de Prelazia, dentre os
quais, comemoraremos 40 anos de
sua elevação ao grau de Diocese.
Foram percorridos tempos de
imensos desaﬁos e grandes
conquistas, sejam no campo
religioso, pastoral ou social, a Igreja
de Bom Jesus seguiu
desempenhando seu papel
missionário, anunciando o Reino,
testemunhando o Evangelho e
formando Comunidades. Muitos
Bispos-Pastores e agentes pastorais
deram do seu melhor para que
chegássemos aqui.
A história eclesiástica de
Bom Jesus, apesar de ter avançado
gloriosamente no tempo, convive,
no seu presente, com
acontecimentos que acreditávamos
que teriam ﬁcado para trás como
parte de um passado distante. Mas
coincidentemente e infelizmente,
alguns fatos, hoje, curiosamente,
acentuando a teoria de que a história
é cíclica, se repetem. Só cremos e
esperamos que, em Deus, também,
não se repitam os trágicos desfechos
do passado.
As primeiras décadas do
século passado foram marcadas,

espantosamente, por
acontecimentos, tão graves quanto os
do início deste nosso século e
milênio. O mundo estava
mergulhando em uma crise
econômica gerada pela I Grande
Guerra Mundial e saindo de uma
pandemia, sem precedente na
história.
A humanidade, na década
de 20, começava a vislumbrar as
novas tecnologias, ainda analógicas.
Nessa época se dava o
aperfeiçoamento do rádio, já bem
difuso, e o surgimento da televisão,
com as primeiras transmissões ao
vivo.
O
homem abandonava o campo e fugia
em direção às cidades em busca de
trabalho, dava-se o início à era
industrial.
Em 1922, governava o
Brasil o presidente Epitácio Pessoa.
Neste mesmo ano faleceu o seu
antecessor, o presidente interino
Delﬁm Moreira que completou o
mandato do presidente eleito
Rodrigues Alves; que observe-se,
morreu antes de sua posse, vítima da
dura Gripe Espanhola, pandemia que
assolou o mundo e fez mais de 50
milhões de vítimas.
Para nos situarmos, ainda
melhor no tempo; no Piauí,

governava o engenheiro João Luís
Ferreira, o Estado dava sinais de
avanço e progresso. Entre os anos de
1920 e 1924 se concluía a malha
ferroviária de ligação entre Teresina e
São Luís; e no ano de 1922, se
destacava a inauguração das novas
instalações da sede governamental na
Chácara do Karnac, onde se encontra
atualmente o Palácio do Governo.
Foi neste complexo cenário
que se deu a criação da Prelazia de Bom
Jesus do Gurguéia em 1920 e passados
dois anos, tomava posse o seu primeiro
Bispo, Dom Pedro Pascual Miguél.
Comparado o passado aos
nossos tempos, hoje 2020, a
humanidade vem atravessando uma
nova pandemia, do novo Coronavírus.
Somos obrigados a uma rígida
quarentena, para se evitar um contágio
maior do que o vivenciado no passado;
e quanto aos avanços tecnológicos
vamos a passos largos, nos valemos de
novas tecnologias, agora eletrônicas,
que nos permitem a transmissão ao
vivo das celebrações e reuniões
compartilhadas, através da inovadora
Internet. Entramos na era digital.
A década de 1920 foi
precedida pelas aparições de Fátima
em 1917, intervenção divina que
alertava o homem dos riscos e
consequências de seus graves erros e

convidava todos à penitencia e conversão.
Apesar do aviso do céu, o mundo
caminhou ainda por caminhos tortuosos.
Após a pandemia agravou-se a crise
econômica, com a quebra da bolsa de
valores de Nova Iorque, em 1929. Depois
veio o surgimento de ideologias nefastas
como o Nazismo e Fascismo que levaram à
II Grande Guerra Mundial, em 1939.
Rezemos, nos apoiemos e
coloquemos nossa esperança em Deus. O
mundo segue cometendo atrocidades
contra a pessoa humana, fome, guerras,
violência, ódios raciais, corrupção,
perversão, indiferença, relativismo moral
e religioso; e até mesmo da pandemia do
novo coronavírus se servem para tirar
vantagens políticas e econômicas, em
detrimento da miséria, pobreza e morte de
muitos vulneráveis.
Portanto, coloquemos nossa
Diocese, Estado, País e o Mundo, sob a
proteção da Virgem das Mercês, mãe
libertadora dos cativos. Que ela nos seja
propícia junto ao seu ﬁlho, nosso Bom
Jesus. Que a sentença de Deus sobre os
atos da humanidade presente, não pese
sobre nós; e de maneira cíclica, como no
passado, nos sobrevenham catástrofes e
sofrimentos. Que nos sejam dadas, neste
Jubileu, as indulgências e graças de uma
“boa sentença”. No juízo do Bom Jesus da
Boa Sentença prevaleça sobre nós a sua
misericórdia.

BOM JESUS DO GURGUÉIA HISTÓRIA ECLESIÁSTICA Parte IV

EXPEDIENTE

(período 1930 a 1958) - Dom Inocêncio López Santa Maria pesquisa e organização Texto - Tatiano Ribeiro

C o n f o r m e o s estiveram ao seu lado Mor de São Raimundo
L i v r o s - H i s t ó r i a inúmeros sacerdotes que Nonato; foram 27 anos em

Diocese de Bom Jesus do Gurguéia

Eclesiástica da Diocese de vieram de outros países, que esteve à frente da

Bispo Diocesano
Dom Marcos Antonio Tavoni
Coordenação
Pascom Diocesana

Bom Jesus do Gurgueia e d e m o n s t r a n d o z e l o Prelazia, com grandes
História da Paróquia de apostólico ao ponto de melhorias espirituais e
Bom Jesus da Boa Sentença percorrer várias vezes os m a t e r i a i s , t a i s c o m o
d o P a d r e M e r c e d á r i o interiores das paróquias e formação de clero nativo,
Fernando Cascón Raposo:

famílias; com sua presença f u n d a ç ã o d e u m a

s e d e missionária, organizando Congregação de Irmãs
vacante até 1930, a Santa Sé a pastoral, os livros de Mercedárias, criação de
Após a

nomeou o Pe. Inocêncio registros, preocupando-se escolas, ginásios, etc.
López Santamaria como 3º com a formação de um T r a b a l h o u
Bispo de Bom Jesus (1930- c l e r o a u t ó c t o n e , incansavelmente até o
1 9 5 8 ) ; s u a s a g r a ç ã o ordenando vários ﬁlhos da último momento pelo bem
episcopal aconteceu em 31 região, inclusive o Padre espiritual e temporal dos
de agosto do mesmo ano, Manuel Lira Parente, ﬁlho s e u s q u e r i d o s ﬁ l h o s .
com o título de Trebenato, de Bom Jesus-PI.

Nesta data a Prelazia era

Dom Inocêncio, assessorada por Dom José
fevereiro de 1931 em São faleceu no dia 09 de março Vásquez Díaz,
tomando posse em 18 de

Raimundo Nonato-PI.

de 1958, em Salvador-BA,

N o s a n o s d e vitimado de câncer aos 83
pastoreio de Dom Inocêncio, anos e sepultado no Altar
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JUBILEU DIOCESANO: NOSSA LOGOMARCA
O Ano Jubilar Diocesano:
transcorrerá de 18/06/2020
(aniversário de criação da Prelazia,
em 1920) a 03/10/2021
(aniversário da criação da Diocese,
em 1981) e será, honrosamente,
intitulado e chamado:
Ano Jubilar Jequitibá &
Rubi: O Jequitibá, árvore de
sobrevivência centenária, nobre e
robusta, simboliza os 100 anos de
vida da Igreja de Bom Jesus.
Representa bem as raízes da
ﬁrmeza da fé, plantada pelos
primeiros evangelizadores, frades
mercedários, ﬁxada no coração do
povo católico do Sul do Piauí.
O Rubi, pedra preciosa e
de coloração atraente, simboliza os
40 anos da Diocese, retrata bem a
alegria e jovialidade de uma igreja
vibrante e atuante. Jequitibá e Rubi
simbolizam, a Igreja de Bom Jesus
do Gurguéia que em meio aos

muitos desaﬁos do Nordeste
Brasileiro, segue ﬁrme e
consolidando-se.
Uma circunferência
dividida ao meio: na parte
superior, a Igreja Santuário Bom
Jesus da Boa Sentença, até 1982,
Catedral da Prelazia, trás consigo
o numeral 100, indicando o
centenário de criação da Prelazia;
na parte inferior está a atual
Catedral, dedicada a Copadroeira da Diocese, N. Sra. das
Mercês, trás o numeral 40, em
referência aos 40 anos da
elevação da Prelazia ao grau de
Diocese. Ao centro, dividindo os
dois eventos, estão os símbolos
do Brasão da Diocese: as listas
azuis paralelas indicam as águas
abundantes da região, acima o
Rio Gurguéia que dá nome a
Diocese e abaixo as águas do
maior lençol freático do Nordeste

brasileiro; no centro da
Logomarca, a coroa de espinhos e
as chagas do Padroeiro da
Diocese, o Bom Jesus da Boa
Sentença; emanando da parte
superior e da parte inferior da
esfera, as cores do Jubileu: acima a
jequitibá e abaixo a rubi; e
ﬁnalizando, circunda dota a esfera
a frase que anuncia o Jubileu e
junto dela, acima, o Ano Jubilar, o
período entre os anos 2020/2021.
F o r m a t o : u m a
“medalha”, um bóton, expressa
condecoração, alegria jubilar,
gratidão e honra. Todos os
Diocesanos e Diocesanas estão de
Parabéns! Devem trazê-lo no
peito, seja pela alegria jubilar, seja
pelos méritos de quem participou e
ainda, hoje, participa,
efetivamente, na construção da
história da Igreja Particular de N.
S. Jesus Cristo, em Bom Jesus do

Gurguéia.
A logomarca do Jubileu
Diocesano será lançada dia 12 de
junho, sexta-feira, em cerimônia
reservada, a relizar-se na
Residência Episcopal da Diocese.
O Evento contará com a presença
de pouca representatividade,
apenas algumas autoridades
eclesiásticas e civis, devido à
pandemia do Novo Coronavírus.

“CÁRITAS E PARÓQUIAS DA DIOCESE DE BOM JESUS DO GURGUÉIA REALIZAM CAMPANHA
PARA SOCORRER PESSOAS NECESSITADAS NESTE TEMPO DE PANDEMIA “
A Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB) e a Cáritas Brasileira
deram início, a partir do
Domingo de Páscoa (12), à
Ação Solidária Emergencial
da Igreja no Brasil, uma
iniciativa que tem como lema
"É tempo de cuidar" e busca
estimular a solidariedade, por
meio de gestos concretos,
como a arrecadação de
alimentos, produtos de
higiene e limpeza. Além de
levar ajuda material às
pessoas, a Campanha também
busca promover o cuidado no
campo religioso, humano e
emocional.
O Banco do Brasil e
sua FUNDAÇÃO BB, O
B A N C O B V, O B B
S E G U R O S E A
COOPERFORTE, através da
Cáritas Brasileira, Cáritas
Regional do Piauí e Cáritas
Diocesana de Bom Jesus
patrocinaram (subsidiaram) a
campanha ação contra o

COVID 19 (coronavírus), que
consistiu na doação de 423
cestas básicas de alimentos e
material de higiene e limpeza,
assim como também material de
EPIS, no valor de R$ 50.250,00
(Cinquenta mil, duzentos e
cinquenta reais).
Foram beneﬁciadas 04 cidades
da nossa Diocese: Morro Cabeça
no Tempo, Avelino Lopes,
Barreiras do Piauí e Curimatá. A
campanha, aconteceu no
período de 03 a 06 de maio de
2020. O alcance de beneﬁciados
está estimado em quase 2 000
(duas mil) pessoas, levando- se
em conta média de 5 pessoas por
família.
Na sede da Diocese
também houve campanha para
arrecadação de alimentos. Para o
Pe. José Dino da Paróquia
Catedral, “através da Campanha
da Fraternidade que teve como
um dos objetivos a arrecadação
de alimentos, através dos grupos
da Paróquia e de pessoas
voluntariamente, entre leigos e

empresários, a Paróquia conseguiu
distribuir em torno de 250 cestas
básicas na periferia e zona rural do
Município de Bom Jesus-PI”.
Na Paróquia São Pedro
Apóstolo foram distribuídas em
torno de 1 000 cestas básicas.
Segundo o Pe. José Alves “foram
distribuídas na zona rural e na
periferia da cidade. Foram
adquiridas através da
Universidade que foram doadas

pelos professores e servidores.
Também tiveram muitos doadores
anônimos e parte foi doada pelos
comerciantes. Cestas que foram
distribuídas também para os alunos de
fora, que por conta da pandemia não
voltaram para suas casas e estavam
precisando de ajuda”.
Foi muito gratiﬁcante e
oportuna esta ação solidária, pois muita
gente chegava a chorar de emoção,
gratidão e necessidade.
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PARA QUE POSSAS CONTAR E FIXAR NA MEMÓRIA A VIDA FAZ-SE HISTÓRIA
(ÊXODO 10,2)

DE

24 MAIO
2020
ASCENSÃO DO SENHOR

O 54º Dia
M u n d i a l d a s
Comunicações Sociais
foi comemorado no
D o m i n g o d a
Solenidade da
Ascenção que foi
celebrado neste
domingo (24) de maio.
Com o tema - Para que
possas contar e ﬁxar na
memória - (Ex 10, 2). A
vida faz-se história, o

Papa Francisco
dedicou a mensagem
deste ano ao tema da
narração.
A motivação,
segundo o próprio
texto da mensagem é
que, 'para não nos
p e r d e r m o s ,
precisamos respirar a
verdade das histórias
boas: histórias que
ediﬁquem, e não as

que destroem.
Histórias que ajudem
a reencontrar as
raízes e a força para
prosseguirmos
juntos. Na confusão
d a s v o z e s e
mensagens que nos
rodeiam, temos
necessidade duma
narração humana,
que nos fale de nós
mesmos e da beleza

Importante Papel e Atuação da PASCOM e comunicadores em tempos
de pandemia na Diocese de Bom Jesus do Gurgueia-PI
O Documento de
Aparecida – retomando a
Exortação Apostólica
Evangelii Nuntiandi do Papa
Paulo VI – aﬁrma que os meios
de comunicação “[colocados]
a serviço do Evangelho, [...]
oferecem a possibilidade de
difundir quase sem limites o
campo da audiência da Palavra
de Deus, fazendo chegar a Boa
Nova a milhões de pessoas”.
D i a n t e
d a
preocupação dos nossos
pastores de não deixar faltar
aos ﬁéis os bens espirituais da
Igreja, principalmente os
auxílios da Palavra de Deus e
dos sacramentos, observa-se

um volume sem precedentes
de conteúdos religiosos e
litúrgicos e de grande
importância nas redes sociais.
As iniciativas são inúmeras:
algumas mais simples (usando
apenas o celular) e outras
mais estruturadas (com
câmeras semi-proﬁssionais,
áudio e luz, etc.), sejam dos
templos religiosos, sejam
também de casa, mas todas
com o mesmo objetivo: manter
os ﬁéis interligados entre si e
unidos como comunidade viva
e orante, através da redes
sociais como Facebook, You
Tube, Instagram, também via
sinal de rádio, etc. Com as
“LIVES”, gravações, etc,
estão sendo realizadas as mais

diversas transmissões na
Diocese: celebrações
litúrgicas, sejam diárias, ou
alguns dias da semana e
principalmente no Domingo,
dia do Senhor e também de
momentos de adorações
semanais, orações do rosário
diárias, das meditações e
também das ações sociais em
favor da população mais
frágil.
Graças à dedicação e
disponibilidade dos agentes da
Pastoral da Comunicação
( PA S C O M ) e o u t r o s
ministérios da comunicação
dos diversos grupos, pastorais,
comunidades religiosas e até
mesmo famílias em nossa
Diocese e apoio e incentivo do

que nos habita; uma
narração que saiba
olhar o mundo e os
acontecimentos com
ternura, conte a nossa
participação num
tecido vivo, revele o
entrançado dos ﬁos
pelos quais estamos
ligados uns aos outros'.
Acesse a mensagem
clicando no link:
https://bit.ly/3gpUTpf

Diocese de Bom Jesus do Gurgueia-PI

nosso Bispo Dom Marcos,
Padre Leandro Pinheiro
(assessor da área de
comunicação) e de nossos
Sacerdotes, está sendo
possível levar, através dos
vários meios de comunicação,
“a Igreja” às casas do nosso
povo Cristão.
Dentre alguns dados deste
importante papel destacamos:
Por Tatiano Ribeiro

ALGUNS MOMENTOS DE TRANSMISSÕES NA DIOCESE (ABAIXO)
https://www.facebook.com/diocesedebomjesusdogurgueia/

de 21 a 27 de maio de 2020 em mil

Canal do Youtube741 Inscritos em uma semana

SALVADOR IRENE
Contador • CRCPI 5268

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

