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Tam baú será sede da Jor nada Dioc esana
da Juvent ude em 2012

Segunda edição do grandioso evento católico será realizada na terra do servo de Deus Padre Donizetti

O Bispo diocesano D. Davi Dias Pimentel ratificou na semana

passada a escolha da cidade de Tambaú para sediar a segunda

edição da Jornada Diocesana da Juventude. O evento será

realizado no dia 19 de Agosto de 2012 e a expectativa é que cerca

de 2 Mil jovens participem da grande festa católica para os jovens.

Neste ano, a JDJ aconteceu na cidade de Estiva Gerbi com

cerca de 1200 Jovens.

Através do empenho dos dois movimentos da igreja católica:

Caminho Neocatecumenal e Renovação Carismática Católica,

Tambaú candidatou-se a ser sede do evento. Neste momento

foi elaborado um projeto especificando o interesse da cidade

em receber o evento, a estrutura física e os atrativos para os

jovens da diocese.

A Prefeitura Municipal, através do Prefeito Antonio Agassi

coloca toda a sua estrutura a disposição deste grande evento

católico que receberá jovens de todos os municípios da

diocese de São João da Boa Vista. “Agradecemos a confiança

depositada em nossa cidade e temos certeza que

receberemos com muita tranqüilidade estes jovens nesta

grande festa da juventude católica”, disse o Prefeito Municipal,

muito feliz com a escolha.

A principal concorrente de Tambaú para sediar a segunda

edição da jornada era São João da Boa Vista, porém o Bispo D.

David optou por um município menor onde o evento terá

mais visibilidade.

O evento acontecerá juntamente com a Jornada Mundial da

Juventude, que é o encontro de jovens do mundo todo com o

Papa Bento XVI, que neste ano foi realizado em Madri

na Espanha.

A comunidade católica começa desde já a preparar esta

grande festa, com total apoio da Prefeitura Municipal.

Brasi l t em 38 c andidat os a Sant o
Com a beatificação da baiana Irmã Dulce,  celebrada em

Salvador (BA), o Brasil tem 38 candidatos a santo que estão no

último degrau do processo de canonização do Vaticano.
O levantamento é da Freira Irmã Célia Cadorin, responsável

pelos “causas” dos únicos santos brasileiros: Frei Galvão e Madre

Paulina  ( que nasceu na Itália e viveu no Brasil). A CNBB não tem
um registro oficial do número de processos.

Além dos 38 beatos, há ainda os servos de Deus e os

veneráveis, categorias anteriores à beatificação. Somando todos,
são mais de 70 os possíveis santos brasileiros.

Dom Hugo Cavalcante, presidente da Sociedade Brasileira

de Canonistas, afirma que o processo pode ser oneroso, devido
à tradução de termos e investigação de documentos.

Ele diz, entretanto, que a tecnologia tem ajudado. “Vivemos

em uma aldeia global. É muito mais fácil ter acesso a essas
histórias.”

O caminho para a santidade, porém, é longo: os candidatos

têm que ser reconhecidos como veneráveis, depois como beatos
e só então, após a comprovação de um segundo milagre, se

tornam santos.

http://www.padredonizetti.com.br


 Boletim Informativo  -   ANO XII  -   Nº 113  -  AGOSTO 2011 -   Associação de Fiéis do Pe. Donizetti  -   Pág. 02

Cam inhos de Ex ist ênc ia
As expressões religiosas

perdem forças. Os ritos

aprendidos em casa e na
catequese se esvaziam. Os

ensinamentos, práticas e

costumes religiosos já não
regem a vida. Outros valores

entram em cena. substituem-

se as tradições pela decisão,
pela escolha do que

interessa ao sujeito. Não

significa necessariamente o
abandono do caminho do

bem, da verdade. A ética

ocupa o lugar da religião.
Os conhecimentos científicos ocupam o lugar cultural

outrora cumprindo pelas doutrinas religiosas. As autoridades

sagradas cedem espaço aos cientistas. Estes pautam a vida
das pessoas. Se antes o demônio e os anjos explicavam

atitudes afetivas, recorrrese então à psicologia com as

diferentes teorias. Não se invoca nenhum fato esperitual,

sobrenatural, para explicar as decisões, os momentos
interiores. Tudo cai sob o olhar da ciência.

Para a vida prática, o compromisso social substitui os

apelos da graça. Esta não passa de ilusão. Mede-se o ser
humano pelo próprio valor, conquista, autoconstrução. Se erra,

ele mesmo se refaz. Basta-lhe reconciliar-se com a conciência,

última instância de juízo para condenar e perdoar. Já não precisa
de Deus para ser honesto, justo, leal consigo e com os outros.

O último critério do agir encontra-se na construção humana

de sociedade de justiça, para que todos vivam dignamente.
Comprometer-se com tal tarefa dá sentido à vida das pessoas.

Não precisam de nada mais. Quando lhes abate um sentimento

de medo da morte, apostam na história. Elas continuarão, já
não nas suas pessoas físicas e singulares, mas em tudo que

deixaram para os pósteros com suas vidas. Guiam-se pelo

dito de Terêncio: “Nada de humano me é alheio”. E acrescentam,
basta o humano.

Com o se faz um sant o
Em 1983, João Paulo 2º, simplificou o processo eliminando o

“advogado do diabo”, que apresentava argumentos contrários à

causa. Fez o maior número de santos (482) num só reino. Os

passos são os seguintes:

O Servo de Deus - Em alguma diocesse, um bispo pode

anunciar que uma pessoa é virtuosa. Assim, é criada uma asso-

ciação para promover sua causa. Isso só pode acontecer 5 anos

após sua morte, exceto quando o Papa levanta esse limite.

O Venerável - Quando o Papa proclama que o candidato a

santo tinha “virtudes heróicos”, por seus atos na Terrra ou por

martírio, ele vira “venerável”. A partir daí, é possível rezar por ele.

O Beato - Assim que o “venerável” tem um milagre atribuido a

ele é confirmada pela igreja, é proclamado “beato”.

O Santo - Se houver um segundo milagre associado ao bea-

to, ele pode ser canonizado, virar santo. Assim, pode dar nome a

igrejas, ter  data no calendário litúrgico e ser cultuado.

“ Capi t a is” do Tur ism o Rel ig ioso no Bras i l
Belém (Pará) - Círio de Nazaré atrai 1,5 milhão  de pessoas

nos meses de outubro.

Juazeiro do Norte (Ceará) - Recebe cerca de 2  milhões de

devotos de Padre Cícero por ano.

Aparecida (São Paulo) -  Cerca de 10 milhões de  turistas

ao ano.

Nova Trento (Santa Catarina) - Cerca de 240 mil pessoas ao

ano visitam o santuário de Santa Paulina.

J.B Libanio

Aparec ida é rec onhec ida c om o t ur ís t ic a

Sít io Colin a Ver d e

Integração avícola

Rod. Padre Donizetti,
km 2

O Santuário Nacional de Aparecida - que recebe cerca de 10

milhões de romeiros por ano - foi reconhecido oficialmente pelo

Ministério do Turismo como ponto de atração turística.

O cer t i f icado permi te a captação de recursos

di re tamente do Banco Nac ional de Desenvolv imento

Econômico e Social (BNDES), com juros mais baixos, para

inves t imentos na in f raes t ru tura de aco lh imento aos

romeiros. O santuário passa a fazer parte do Cadastur,

sistema de cadastro de pessoas físicas e jurídicas que

atuam na cadeia produtiva do turismo.

Segundo o padre Darci Nicioli, o documento ajudará o

santuário a captar recursos para construir a Cidade dos

Romeiros. O projeto é estimado em R$ 160 milhões, sendo

60% de responsabilidade do santuário e 40% via empréstimo

do BNDES. O santuário já conseguiu R$ 32,5 milhões para o

primeiro hotel, com 330 apartamentos.

Rua José Silvestre, 66
Tel. 19 3673-1240


