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ABERTURA DO ANO JUBILAR DIOCESANO “JEQUITIBÁ & RUBI” – 2020/2021
No dia 18 de junho
de 2020 iniciou-se o Ano
Jubilar Diocesano
“Jequitibá & Rubi” –
2020/2021 – em
comemoração aos 100
anos de criação da
Prelazia de Bom Jesus do
Gurguéia e 40 anos de
criação da diocese de bom
jesus do Gurguéia. O Ano
Jubilar teve início com
uma S olene A ção de
Graças e Benção do
Oratório Missionário do
Padroeiro, Bom Jesus da
Boa Sentença.
A celebração aconteceu de
forma privada, devido a
pandemia do Covid 19,
apenas com a presença do
Conselho Consultivo
Diocesano, que foi
transmitida pelos meios
de comunicação da
Diocese para que todo o
povo de Deus pudesse
acompanhar.
A Celebração foi
presidida pelo nosso
Bispo Diocesano Dom
Marcos Antonio Tavoni,
que logo no início de sua
homilia já destacou o belo
motivo que estava sendo
celebrado: “Com esta
nossa Celebração de hoje,

comemoramos o aniversário
dos 100 anos da Prelazia de
Bom Jesus do Gurguéia,
criada pelo Papa Bento XV,
em 1920; damos início ao
nosso Ano Jubilar Diocesano
“Jequetibá & Rubi” e
caminharemos de forma
jubilar, até o seu
encerramento, no dia 03 de
outubro de 2021, quando
comemoraremos os 40 anos
da elevação da Prelazia ao
Grau de Diocese”, destacou
Dom Marcos.
A homilia foi muito
profunda, uma verdadeira
aula de história e de fé, a
mesma foi publicada na
íntegra como editorial desta
edição. Nela Dom Marcos
explica elenca tantas
motivações que são
importantes para nossa
compreensão de tudo que
iremos celebrar durante todo
o ano Jubilar Diocesano.
No ﬁnal da
Celebração aconteceu a
Benção do Oratório
Missionário do Padroeiro
Bom Jesus da Boa Sentença,
uma verdadeira obra de arte,
que percorrerá todas as
Paróquias durante o Ano
Jubilar.

AS ATIVIDADES RELIGIOSAS SÃO RETOMADAS NA
DIOCESE DE BOM JESUS DO GURGUÉIA
A Diocese de Bom
Jesus do Gurgueia, através do
seu bispo Dom Marcos Antonio
Tavoni, após o decreto Nº
19.085, de 07 de julho de 2020,
do Governo do Estado do Piauí
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Diocese de Bom Jesus do Gurguéia

HOMILIA DA MISSA DE ABERTURA DO ANO JUBILAR DIOCESANO “JEQUITIBÁ & RUBI” – 2020/2021 - EM COMEMORAÇÃO AOS 100 ANOS DE CRIAÇÃO DA
PRELAZIA DE BOM JESUS DO GURGUÉIA E 40 ANOS DE CRIAÇÃO DA DIOCESE DE BOM JESUS DO GURGUÉIA (Dom Marcos Antonio Tavoni).
Reverendíssimos Senhores
padres aqui presentes, membros do Colégio
de Consultores, nossos digníssimos e
legítimos representantes do Presbitério de
Bom Jesus do Gurguéia; Ministros do altar;
Equipes de liturgia e cantos; demais irmãos
e irmãs, aqui conosco e que nos apoiam
nesta celebração e na sua transmissão
midiática; meus queridos irmãos e irmãs
que neste momento nos acompanham
através do rádio e internet em todos os
cantos do Brasil; de maneira especial
alguns irmãos no episcopado, Senhores
bispos que compartilham da nossa alegria
através da mídia; de forma, ainda,
carinhosa e especial, cumprimento os
inúmeros irmãos e irmãs, diocesanos e
diocesanas que estão reclusos em suas
casas devido a quarentena imposta pelo
novo coronavírus ou covid-19, e que
gostariam de estar aqui, conosco, sintam-se
mais uma vez acolhidos, em espírito. Que,
desde Alvorada do Gurguéia a Cristalândia,
de Santa Filomena a Avelino Lopes,
sintam-se todos abraçados por nós que aqui
estamos. Nós formamos, neste dia, um só
coração, para rezarmos, juntos,
agradecendo, louvando a Deus e pedindo
suas graças para a nossa Igreja particular de
Bom Jesus do Gurguéia e para todos
quantos nos ouvem e assistem nesta data tão
signiﬁcativa.
Meus queridos irmãos e irmãs!
Com esta nossa Celebração de hoje,
comemoramos o aniversário dos 100 anos
da Prelazia de Bom Jesus do Gurguéia,
criada pelo Papa Bento XV, em 1920;
damos início ao nosso Ano Jubilar
Diocesano “Jequetibá & Rubi” e
caminharemos de forma jubilar, até o seu
encerramento, no dia 03 de outubro de
2021, quando comemoraremos os 40 anos
da elevação da Prelazia ao Grau de Diocese,
comemoremos os 40 anos da criação da
Diocese de Bom Jesus do Gurguéia, criada
pelo Papa São João Paulo II, em 1981.
Serão dois grandes acontecimentos
comemorados em um único Evento.
O título do Ano Jubilar
Diocesano, assim chamado: “Jequitibá &
Rubi” procura, ainda, que de um modo
muito limitado, expressar a nossa bela
caminhada de Igreja: 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, e
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, portanto, simbolizam, a Igreja de
Bom Jesus do Gurguéia que, em meio aos
muitos desaﬁos do Nordeste Brasileiro,
segue ﬁrme e consolidando-se, cada vez
mais, no decorrer da história.

O ano de 1920, da graça do
Senhor, trouxe grande alegria ao povo desta
imensa Região.
Com a Bula Ecclesiae
Universae, Carta Apostólica do Papa Bento
XV, de 18 de junho de 1920, foram
lançados os alicerces do que no futuro viria
ser nossa querida Diocese.
Reza o Documento
Pontifício:
“O governo da Igreja
universal providenciou, cuidadosamente,
para que a quantidade dos limites
eclesiásticos no mundo católico
aumentassem, de modo que, os limites das
reduzidas dioceses fossem conﬁados a cada
um dos pastores do pequeno rebanho de
ﬁéis e os próprios prelados pudessem
exercer o múnus a eles conﬁado mais
facilmente em vantagem de seu povo.
Em consenso, com Dom
Otaviano Pereira de Albuquerque, Bispo do
Piauí, e com amparo na Carta Apostólica
Ad universas orbis ecclesias, de
27/04/1892, realizou-se a divisão e
desligamento, em comum acordo, das
seguintes paroquias da Diocese do Piauí:
São Raimundo Nonato, Bom Jesus do
Gurguéia, Parnaguá e Santa Filomena; nos
limites das quais foi constituida a Pequena
Prelazia de
Bono Iesu de Gurguéia de Piauhy
Bom Jesus do Gurguéia do Piauí”
Para termos noção das
necessidades da época, até sua constituição
como Diocese, a Prelazia foi sulfragânia da
Arquidiocese de Belém do Pará e sujeita à
autoridade eclesiástica do seu respectivo
Arcebispo o venerável Dom Santino Maria
da Silva Coutinho.
Passados sessenta anos de
história de vida de Igreja-Prelazia,
sucederam-se quatro Bispos Prelados
Titulares e colaboraram três Bispos
Auxiliares; todos pertencentes à Ordem de
Nossa Senhora das Mercês, aos quais,
fazemos memória, nesta celebração, e
louvamos a Deus por suas vidas e
dedicação, missioárias; rezamos para que
junto da glória do Pai, rezem, por nós e por
nossa caminhada de Igreja: o 1º Bispo
Prelado a quem fazemos referência é Dom
Pedro Pascual Miguél, o primeiro a
assumir o governo desta Igreja (governou
de 29/06/1922 – 05/05/1925); o 2º Bispo
Prelado, Dom Ramón Vicente Harrison
Abello (governou de 02/10/1927 24/10/1927); o 3º Bispo Prelado e que
merece toda nossa reverência, Dom
Inocêncio López Santamaria (que
governou por 27 anos, de 22/01/1931 –
09/03/1958), e hoje, afamado por sua
santidade de vida, caminha as honrrarias
dos altares. O 4º Bispo que tivemos, e
conhecido, em vida, por muitos que aqui
estão, foi Dom José Vásquez Díaz, Bispo
Prelado e 1º Bispo Diocesano, colaborou
como bispo auxiliar do prelado de

09/03/1957 - 03/03/1958; depois assumiu
como titular da prelazia e governou de
09/03/1958 – 25/07/1982; e, ainda,
também, asumiu e governou como Bispo
Diocesano de 25/07/1982 - 02/04/1989.
Dom José foi o grande consolidador da
Prelazia e o responsável pela sua elevação
ao grau de Diocese. A Prelazia teve, ainda,
mais dois bispos auxiliares que muito
colaboraram para a nossa organização
pastoral: Dom Abel Alonso Núñez (que foi
Bispo Auxiliar do Prelado de 14/07/1971 –
01/06/1975); e Dom Ramon Lopez
Carrozas (que colaborou como Bispo
Auxiliar do Prelado, de 26/04/1979 –
25/07/1982; depois colaborou como Bispo
Auxiliar Diocesano, de 25/07/1982 09/05/1989; e assumiu como 5º Bispo e
Titular Diocesano, governando de
09/05/1989 - 15/01/2014, data de sua
renúncia canônica e nomeação de Dom
Marcos Antonio Tavoni, como 6° Bispo
Diocesano. Muito devemos da nossa
gratidão a Dom Ramon, de saudosa e
rescente memória. Dom Ramon pastoreou
por 35 anos; praticamente, todos estes 40
anos de história da Diocese. A ele faremos,
ainda, muitas outras justas homenagens ao
longo deste Ano e, em especial, no
encerramento Jubilar, onde celebraremos,
com grande solenidade, os 40 anos de
Diocese.
Queridos irmãos e irmãs; 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, também, a vislumbrar as
novas tecnologias, ainda analógicas. Nessa
época se dava o aperfeiçoamento do rádio,
que já vinha sendo bem difundido, e surgia
a 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, em 1922, 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 ou Covid-19. 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, hoje, de novas
tecnologias, agora eletrônicas, que nos
permitem a transmissão ao vivo das
celebrações e reuniões compartilhadas,
através da inovadora Internet. Estamos
aqui, na era digital.
A década de 1920 foi
precedida, queridos irmãos e irmãs, pelas
aparições da Virgem Maria, em Fátima, em
1917. Uma 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 da
Gripe Espanhola, 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. A
criação e implantação da nossa Prelazia se
deu em tempos muito difíceis, para a
Região e para todo o mundo.
Ao iniciarmos nosso
Jubileu Diocesano queremos renovar a
nossa fé. Professar que a nossa esperança
está em Deus. Que não perdemos a alegria
do anúncio do Evangelho. O mundo segue
cometendo atrocidades contra a pessoa
humana, como a fome, guerras, violência,
ódios raciais, corrupção, perversão,
indiferença, relativismo moral e religioso; e
até mesmo a pandemia do novo
Coronavírus serve de pretexto para tirar
vantagens egoísticas, em detrimento da
miséria, pobreza e morte de muitas pessoas
fragilizadas e vulneráveis.
A Igreja, através de seus
Bispos, Padres, Religiosos, Religiosas e
agentes pastorais e através do incansável
trabalho missionário-pastoral, da Ordem de
Nossa Senhora das Mercês, muito
colaborou com o desenvolvimento
humano-social de toda essa nossa grande
Região, evangelizando, levando a
esperança contida no anúncio da Palavra de
Deus, aos cantos mais remotos deste Sul do
Piauí; prestando serviços de grande
relevância social, principalmente, na área
da Educação, geração de renda e saúde;
com suas escolas de qualidade, formação

proﬁssional, assistência ao homem no
campo, com a agricultura familiar, oﬁcinas
proﬁssionalizantes; e, principalmente, na
área da conscientização nutricional, com
acompanhamento de famílias, o que fez
salvar milhares de crianças da subnutrição e
da morte.
Quando as estruturas do
Estado não conseguiam corresponder às
mínimas necessidades dos cidadãos,
durante décadas, a Igreja supriu o seu papel.
Passado um século de vida,
queridos irmãos e irmãs, a humanidade
segue, com grandes avanços, em todas as
áreas da técnica e do conhecimento, mas,
ainda, marcada e ferida pelo pecado, com
grandes desaﬁos no campo do
desenvolvimento humano e em suas
relações pessoais e sociais.
É preciso, que ao
comemorarmos, neste Jubileu, os grandes
feitos do passado, conscientes do nosso
papel missionário, nós, diocesanos e
diocesanas de Bom Jesus do Gurguéia, nos
deixemos mover pelo amor com que Cristo
nos amou; nos amou por meio de tantos
outros que gastaram suas vidas para que
conhecêssemos e recebêssemos deste
amor, e nos empenhemos em levar a todos o
conhecimento do amor e do poder redentor
da Cruz de Cristo, capaz de gerar a
reconciliação, regenerar o coração do
homem e de trazer a paz tão procurada.
Portanto, queremos nesta
Celebração de Ação de Graças colocar
nossa Diocese, Estado, o País e o Mundo,
sob a proteção da Virgem Maria que em
tudo nos tem precedido e acompanhado.
Consagrar nossas vidas a Virgem Mãe das
Mercês, nossa Co-padroeira, Mãe
Libertadora dos Cativos; para que ela nos
seja propícia junto ao seu Filho e nosso
eterno e intercessor, O Bom Jesus.
Que a sentença de Deus
sobre os atos da humanidade, nunca pesem
sobre nós e como no passado, nos possam
sobrevir catástrofes e sofrimentos.
Irmãos e irmãs;
Este Ano Jubilar, seja para
nós “um Ano consagrado ao Senhor”, nos
sejam concedidas as indulgências e graças
de uma “boa sentença”. Que no juízo do
Bom Jesus “da Boa Sentença”, Padroeiro
principal de nossa Diocese, prevaleça a sua
misericórdia e experimentemos que
vivenciar este jubileu seja para todos: “o já
estar”, “o hoje mesmo com Cristo”, “O
Paraíso!”
Parabéns, Bom Jesus do Gurguéia,
pelos seus 100 anos de vida de Igreja!
Oratório do Bom Jesus da Boa Sentença
Eustáquio de Santa Cruz de Minas
São João Del Rei – MG
vPedro Pascual Miguél
vRamón Vicente Harrison Abello
vInocêncio López Santamaria
vJosé Vásquez Díaz
vAbel Alonso Núñez
vRamon Lopez Carrozas

BOM JESUS DO GURGUEIA HISTÓRIA ECLESIÁSTICA Parte V

EXPEDIENTE

(período 1958 a 1990) - Dom José Vázquez Díaz
pesquisa e organização Texto - Tatiano Ribeiro

desenvolvimento das

como articulação para que a

Eclesiástica da Diocese de Bom Jesus do cidades e região de Bom Jesus-PI; com

BR 135 tivesse rota dentro da cidade de

Conforme os Livros - História

Gurgueia e História da Paróquia de Bom renovado zelo constitui paróquias, traz

Bom Jesus-PI. E por ﬁm conseguiu que a

Jesus da Boa Sentença do Padre Mercedário novos sacerdotes para a Prelazia. Sempre

Santa Sé elevasse a Prelazia à Categoria de

Fernando Cascón Raposo:

muito dinâmico e de bons relacionamentos,

Diocese em 21 de maio de 1982 através da

coloca estas qualidades a serviço da

Constituição

Com saúde debilitada Dom construção de muitos centros de educação
Inocêncio solicita à Santa Sé um Bispo auxiliar, nas Paróquias; templos e igrejas e uma nova

A p o s t ó l i c a

o Pe. José Vázquez Díaz forma atuação pastoral mais próxima ao seu

“INSTITUTIONIS PROPOSSITUM”

sendo nomeado

sendo ordenado em 1956 na espalha com o rebanho e comunidades.

com o nome de DIOCESE DE BOM

título de Usula. Dom José chega ao Piauí em

JESUS DO GURGUEIA – nomeando

1957, preferindo ﬁxar residência em Bom Jesus-

Destacamos a construção

Dom José Vazquez como 1º

Bispo

PI, sede da prelazia. Com a morte de Dom do edifício da Catedral, considerada até hoje

Diocesano e Dom Ramón López Carrozas

Inocêncio em 1958, Dom José é nomeado 4º maior templo católico do Piauí, iniciada em

como Bispo Auxiliar da mesma.

Bispo Prelado de Bom Jesus (1958-1990).

Dom José Vázquez Díaz O. de M. 1958 - 1990

12 de junho de 1972 e inaugurada em 24 de
setembro de 1977, com a maior imagem

Depois de pedir licença à

Sendo muito poucas linhas sacra sentada do Brasil, trazida da Espanha,

Santa Sé, Dom José partiu para residência

4º Bispo Prelado
e 1º Bispo Diocesano

desmembramento da Nolasco”, o Seminário Diocesano, cursos

84 anos, vindo a falecer em 29 de maio de

Nasceu em Chavaga
Lugo - Espanha
Foi Sagrado Bispo de Usula
em Poio - Pontevedra Espanha em 09 de setembro de 1956.

Prelazia de Bom Jesus do Gurgueia-PI e a t é c n i c o s d e s e r r a l h e r i a , s a p a t a r i a ,

1998, acometido de insuﬁciência

Tomou posse a 09 de março de 1958

criação da Prelazia de São Raimundo Nonato-PI marcenaria, etc, e conjunto residencial Vila

respiratória, sendo seu corpo velado e

Nossa Senhora das Mercês. Também o

mercerdaria em Brasília-DF em 02 de abril

anos de Episcopado,

dentre os inúmeros centro de treinamento e retiro “São Pedro

de 1989, onde continuou a sua vida até aos

benefícios temos: o

para resumir os feitos de Dom José, durante 32

em 1961; o crescimento da Prelazia e

das Mercês, bem

sepultado na Catedral de Bom Jesus – PI.

Faleceu em Brasília no
dia 29 de maio de 1998

03

Diocese de Bom Jesus do Gurguéia

AS ATIVIDADES RELIGIOSAS SÃO RETOMADAS NA
DIOCESE DE BOM JESUS DO GURGUÉIA
A Diocese
de Bom Jesus do
Gurgueia, através do
seu bispo Dom
Marcos Antonio
Ta v o n i , a p ó s o
decreto Nº 19.085, de
07 de julho de 2020,
do Governo do
Estado do Piauí,
comunicou todas as
orientações para a
retomada das
atividades religiosas
com a presença dos
ﬁéis com uma carta
dirigida aos nossos
Diocesanos e
Diocesanas de Bom
Jesus do Gurguéia,
escreve Dom
Marcos:
“Queridos irmãos e
irmãs:
“Bendito
seja Deus e Pai de
nosso Senhor Jesus
Cristo, o Pai das
misericórdias e o
Deus de toda a
consolação. Ele nos
consola em todas as
nossas tribulações,
para que possamos
consolar os que se
acham em qualquer

tribulação” (2Cor 1,
3-4).
C o m o
bálsamo da Palavra
de Deus e o desejo de
muita paz e saúde
que me dirijo a todos,
para indicar-lhes
algumas importantes
orientações, com
relação à abertura e
retomada das
atividades de reunião
e celebração,
presenciais, em
nossas Igrejas,
suspensas, desde 19
de março, devido à
pandemia do novo
Coronavírus.
A notícia,
por parte das
autoridades
sanitárias e
divulgada pela
imprensa, sobre a
ﬂexibilização da
quarentena, nos
trouxe muita alegria
e a esperança de que
estejamos próximos
de um ﬁnal para este

triste capítulo da
história (Decreto
Estadual 19.085 –
07/07/2020). Mas
não podemos nos
deixar levar pela
euforia do momento,
pois as medidas
preventivas de
retorno às atividades
r e l i g i o s a s ,
presenciais, exigirão,
de nós, mais do que
nos inícios da
p a n d e m i a e
quarentena.
N
ó
s
poderíamos dividir
este período de
quarentena, em três
fases: a fase da
surpresa, que causou
espanto, medo e
certo pânico
generalizado; depois
veio a fase da
adaptação à vida ao
s i s t e m a d e
quarentena, com
todas as regras
sanitárias para
cumprir e que nos

impôs restringir
nossas celebrações a
um grupo privado; e,
agora, a fase da
retomada das
atividades de
maneira gradual e a
qual, vamos, como
Igreja, dar início no
dia 27 de julho.
A Igreja
Particular de Bom
Jesus do Gurguéia
reaﬁrma que
c o n t i n u a r á
colaborando com as
autoridades
s a n i t á r i a s ,
observando as regras
protocolares da
Saúde Pública, do
Estado e dos
Municípios; e, em
comunhão com os
Bispos do Piauí,
s e g u i r á
a s
orientações da
Conferência
Nacional dos Bispos
do Brasil (CNBB),
para as celebrações
no contexto da

pandemia, publicada
em 21 de maio de 2020.
Portanto, para
uma retomada
responsável de nossas
atividades religiosas,
presenciais, e
cumprindo nosso dever
institucional e cristão,
elencamos uma série de
medidas que deverão
ser observadas em todo
território diocesano.
L e i a a s

orientações clicando
a
q
u
i
:
https://bit.ly/3gfnpJW
e você pode assistir o
vídeo ilustrativo
clicando no seguinte
l
i
n
k
:
https://bit.ly/2P90kwn
.
Entre em
contato com a sua
Paróquia e se informe
sobre todos os
procedimentos.

PARÓQUIA DIVINA PASTORA FAZ CONVITE PARA A NOVENA DE SUA PADROEIRA

IRMÃOS E IRMÃS, “NOSSOS CORAÇÕES EM FESTA SE DERRETEM DE ALEGRIA”!
É c o m g r a n d e eclesiásticos o Senhor nos

devocional e contribuições,

DEUS, numa “igreja em saída”,

alegria que a Paróquia Divina c o n c e d e a g r a ç a d e

para manutenção do templo,

a serviço do reino.

Pastora nas pessoas do Padre permanecermos unidos uns aos

não sofreram danos, você

Somos um povo

José Valdo, Padre Joaquim, outros pela fé e pela devoção a

escolherá uma forma de

vocacionado ao amor e a

grupos, movimentos, pastorais e Divina Pastora. Através dos

participar.

missão, vamos, pois, num
“ G r a n d e s

grande fervor de fé e oração

família para o novenário de tornaram possíveis as nossas

maravilhas o Senhor tem

vivenciar esses dias de grande

Nossa Senhora Divina Pastora a c e l e b r a ç õ e s l i t ú r g i c a s ,

feito a nosso favor”, neste ano

devoção, embora, quase todos

realizar-se entre os dias 06 a 15 novenas e outros, faremos toda

vamos discorrer o novenário

em nossas casas, contudo, todos

de agosto de 2020.

nossa programação novenária

reﬂetindo A LADAINHA DE

sob a proteção de nossa Mãe

Embora reclusos por de 2020 de forma online, de

NOSSA SENHORA como

Divina Pastora.

conta da Pandemia - CIVID19 e modo que nem só vindo ao

tema e como lema A

PASCOM PAROQUIAL

n a o b e d i ê n c i a a s n o r m a s templo você poderá participar.

EXPRESSÃO FEMININA

naturais, regras, decretos civis e Sendo assim, sua participação

DA MISERICÓRDIA DE

ﬁéis convidam você e sua meios de comunicação que se
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DOM MARCOS TAVONI PRESIDIU ORDENAÇÃO PRESBITERAL EM CAMPO GRANDE -MS
No dia (25) de julho, aconteceu

ordinária. Acho que não teve aquele

a Ordenação Presbiteral do Diácono

grande momento, aquela grande

André Luiz Mattner, Salesiano, nascido

conversão, mas teve um longo processo de

em Palmas, Tocantins. A celebração foi

discernimento. Coisas do dia-a-dia, com o

presidida por Dom Marcos Antonio

auxílio de pessoas que sempre estiveram

Tavoni, Bispo da Diocese de Bom Jesus do

ali para me apoiar e eu acabei descobrindo

Gurgueia – PI, que foi quem deu a

essa vocação religiosa e sacerdotal”,

Primeira Eucaristia a André e o Batismo ao

reconhece.

irmão na época que trabalhou como

Para o lema sacerdotal, André

missionário na Arquidiocese de Palmas-

escolheu um trecho do Evangelho de São

TO.

João. “O meu lema sacerdotal vem de Jo
André Luiz morou em Palmas

13, é um pouco longo: “Tendo amado os

até os treze anos, logo após, mudou-se

seus que estavam no mundo, amou-os até

com sua família para Campo Grande, onde

o ﬁm”. Então, esse é o começo do

conheceu a Congregação Salesiana de

evangelho, no dia da instituição da

Dom Bosco, a qual pertence. Estudou

Eucaristia, no dia que celebra a missão dos

treze anos de formação e nos últimos

padres. Esse lema há muito tempo me

quatro anos estudou em Jerusalém, onde

acompanha. A questão do amor como a

concluiu a Teologia. “Minha ordenação

questão mais importante do sacerdócio e

ocorrerá sob condições muito particulares,

da vida religiosa. É essa a principal

por causa da pandemia, isso me lembra o

missão: amar os seus, amar todo mundo,

sacerdócio em serviço ao povo de Deus, e

os que estão no mundo, não estão fora do

especialmente em meio a situações

mundo, estão aí na nossa realidade e… a

difíceis”, reﬂetiu.

até o ﬁm. Então, não é algo superﬁcial, não

Sobre a descoberta vocacional,

é algo de momento, não só um “querer

André é um exemplo de que os valores

bem” ou só de “gostar”, é uma entrega

religiosos cultivados na família são

total que, de alguma forma, o sacerdote se

decisivos para que o jovem abrace a fé e

assemelha com o sacrifício do próprio

ouça o chamado de Deus. “A minha

Cristo”, explica.

história vocacional é extraordinariamente

Fonte: Missão Salesiana

PARÓQUIA CATEDRAL E SANTUÁRIO DO BOM JESUS DA BOA SENTENÇA
CELEBROU TRÍDUO AO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
Na solenidade do
Sagrado Coração de Jesus, a
liturgia da Igreja concentrase, com adoração e amor
especial, em torno do
mistério do Coração de
Cristo.” – São João Paulo II
Com o tema “As
Vi r t u d e s Te o l o g a i s d o
Coração de Jesus – Fé,
Esperança e Caridade”, a
Paróquia Catedral e
Santuário do Bom Jesus da
Boa Sentença, juntamente
com o Apostolado da Oração
e comunidade, mesmo em
tempo de quarentena e
isolamento, através das

mídias sociais, realizou o
Tríduo ao Sagrado Coração
de Jesus, de (16 a 18) de
junho, com transmissão ao
vivo pelo Facebook da
Diocese de Bom Jesus do
Gurgueia-Piauí.
No dia dedicado ao
Sagrado Coração de Jesus,
(19) de junho houve às
18:30 h, Missa solene,
presidida pelo Bispo
diocesano Dom Marcos
Antônio Tavoni pelo Canal
Youtube da Diocese.
Após o encerramento de
um conjunto de grandes
Festas católicas como a

Páscoa, Ascensão, Pentecostes,
Santíssima Trindade e Corpus
Christi, a liturgia nos leva a
contemplar o Sagrado
Coração de Jesus.
A Solenidade é

SALVADOR IRENE
Contador • CRCPI 5268

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

comemorada sempre na
sexta-feira da semana
seguinte ao Corpus Christi.
Outras Paróquias
da Diocese através dos
zeladores do Apostolado da

Texto: Ta ano Ribeiro

Oração e seus Párocos, estão
se organizando com tríduo,
nestes três dias e Missa Solene
na sexta-feira dia 19 de junho,
em seus horários, via mídias

so ciais.
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A PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO EM PARNAGUÁ
REALIZOU TRÍDUO DE CORPUS CHRISTI EM FAMÍLIA

O nosso bispo
diocesano, Dom Marcos
Tavoni, convidou toda a
Diocese de Bom Jesus do
Gurguéia, para rezar o tríduo
de Corpus Christi e a
Paróquia Nossa Senhora do
livramento, motivadas pelo
Pe. Crisóstomo Oliveira,
rezou em família e
individualmente em
preparação para a Celebração
da Solenidade do Corpo e
Sangue de Cristo.
Os três dias que
antecederam a Solenidade de
Corpus Christi, foram
dedicados à oração. Rezous e e m f a m í l i a e
individualmente seguindo o
mesmo propósito: estar
unidos para a preparação da
Solenidade do Santíssimo
Corpo e Sangue de Jesus
Cristo, que aconteceu no dia
(11) de junho.
Durante os três dias,
tivemos os seguintes temas:
1° dia - 08/06 - Instituição da
Eucaristia, do Sacerdócio e
do Mandamento do Amor;

2° dia - 09/06 - Presença Real
de Jesus na Eucaristia e nos
irmãos;
3 ° d i a - 1 0 / 0 6 - Tr ê s
Celebrações Eucarísticas:
Caminho de Cristo com os
Discípulos.
C o m o g e s t o
concreto, foi pedido aos ﬁéis
que levassem um 1kg de
alimento não perecível, bem
como produtos de limpeza,
sendo entregues no período
da Adoração ao Santíssimo,
que aconteceu durante toda a
manhã do dia (11) de junho.
(Os alimentos e produtos de
limpeza foram doados às
famílias que mais
precisavam).
Lembrando, que,
durante a adoração ao
Santíssimo Sacramento, a
Paróquia seguiu as
recomendações da
Organização Mundial da
Saúde, obedecendo todos os
cuidados para a prevenção do
Coronavírus.
Fonte: Pascom Livramento
Parnaguá PI

PARÓQUIA DE SANT'ANA EM CRISTALÂNDIA DO PIAUÍ-PI CELEBROU A FESTA DE SUA PADROEIRA
No último dia
(26) de julho a Paróquia de
Sant'Ana em Cristalândia
celebrou a festa de sua
padroeira. Com o Tema:
Com Sant'Ana, na Casa de
Deus, formamos
C o m u n i d a d e s
Missionárias.
To d a s a s
celebrações obedeceram
às recomendações da OMS
e serão transmitidas pelas
redes sociais da paróquia.
I n s t a g a m :
@pascom_santaana,
Facebook: Paroquia
Sant'Ana e pela Rádio Vale
do Palmeira FM 87,9
MHZ.
Toda a novena foi

celebrada com muita
alegria, em que a
comunidade viveu esse
tempo forte de oração, de
missão, de louvor, de fé e
de agradecimento a Deus.
Celebrar a
padroeira de nossa
paróquia deve ser para
cada um de nós tempo de
graça no qual renovamos
o nosso compromisso de
seguir Jesus tendo como
modelo sua avó Sant'Ana.
O encerramento da
festa aconteceu com a
missa às 9 h e em seguida
com uma carreata com a
imagem DE SANT'ANA
pelas ruas da cidade.

Siga-nos nas
redes sociais
@diocesedebomjesusdogurgueia
@diocesedebomjesusdogurgueia

