
 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
OUTUBRO DE 2010.......................................................................

DIOCESE 80 ANOS 11    

“Procura de Órgãos” 
do HB estimula doações

O Serviço de Procura de 
Órgãos do Hospital de Base de 
São José do Rio Preto realizou 
dia 27 de setembro – Dia Na-
cional do Doador de Órgãos – 
palestras em escolas, eventos 
em locais públicos (um deles 
no Mercado Municipal) e uma 
partida de futebol de salão entre 
pacientes transplantados e mé-
dicos e enfermeiros. O objetivo 
dessas promoções é estimular a 
doação para dar oportunidade 
de vida a pessoas que aguardam 
por um órgão para transplante, 
disse Marcos Moraes, enfer-
meiro do Serviço de Procura de 
órgãos do HB.

Explicou que fígado, rim, 

coração, além de córnea, pele 
e ossos, só são removidos com 
autorização da família. Em São 
José do Rio Preto, a porcenta-
gem de doação está acima da 
média nacional, que é de 9,2 
doadores por um milhão de 
hab/ano. “Temos 24 doadores 
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velou Marcos Moraes. Esse ín-
dice, no entanto, é inferior a de 
outros países. Na Espanha, por 
exemplo, são 40 doadores por 
um milhão de hab/ano.

São excluídas das doações 
pessoas portadores de HIV, de 
hepatites ou as que faleceram 
com infecção generalizada ou 
com tumores.

Enfermeiro Marcos Moraes

Coordenadores do evento

CF 2010

“Não podeis servir a Deus e ao Dinheiro” (Mt 6,24) - Diocese presta contas da CF 2010
CNPJ PARÓQUIA CIDADE VALOR (R$)

0113-13 SÃO SEBASTIÃO FLOREAL 160,00

0071-20 SÃO JOSÉ ADOLFO 140,00

0115-85 CAPELA SÃO BENEDITO GONZAGA CPOS 121,50

0109-37 SÃO SEBASTIÃO ALTAIR 115,00

0103-41 SENHOR BOM JESUS ZACARIAS

0085-25 DIVINO ESPÍRITO SANTO PLANALTO

0070-49 SANTO ANTÔNIO DE PADUA MIRASSOLÂNDIA 82,70

0023-22 SÃO JOÃO BATISTA NHANDEARA

0014-31 SÃO SEBASTIÃO GUAPIAÇÚ

0011-99 SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA COSMORAMA

TOTAL: 121.113,31

Reunida na quarta-feira, 
dia 20 de outubro de 2010, 
no Colégio Agostiniano São 
José, a Comissão para a re-
alização do Caminho do Pa-
dre Mariano acertou os últi-
mos detalhes para a estrutura 
de apoio que acompanhará 
o evento que, neste ano de 
2010, será realizado no dia 
14 de novembro (segundo 
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Este será o quarto ano 
consecutivo no qual o Cami-
nho do Padre Mariano é re-
alizado. O evento terá início 
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na Igreja Santa Apolônia, de 
Engenheiro Schmidt e, às 7 
horas, os caminhantes se-
guem pela antiga estrada de 
terra em direção à Igreja São 
Luiz Gonzaga, no município 
de Cedral, perfazendo um 
percurso de sete quilôme-
tros.

As festividades em come-
moração ao Padre Mariano, 
entretanto, começam dias 
antes, em Schmidt. No dia 
5 de novembro, será cele-
brada uma missa em louvor 
ao Padre Mariano, às 19h30, 
na Igreja de Santa Apolônia. 
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Caminho do Padre Mariano 
será realizado em novembro

a Quermesse por motivo da 
festividade.

O último Caminho do Pa-
dre Mariano, ocorrido no dia 
8 de novembro de 2009, reu-
niu cerca de 800 peregrinos.

PROGRAMAÇÃO:
Dia: 14/11/2010
Horas:
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(Engenheiro Schmitt)
7h – Acolhida e início do “Caminho do Pe. 
@,"&,/!0
Ponto de saída: Engenheiro Schmidt
O trajeto contará com equipe de apoio
Ponto de chegada: Cedral (igreja de São 
Luiz Gonzaga)
Acolhida e encerramento do Caminho

Comunidade Mar a Den-
tro comemora 20 anos de 
fundação inaugura Centro 
de Espiritualdiade, forma-
ção e aconselhamento João 
XXIII

No dia 21 de Outubro, foi 
realizada na Capela do Co-
légio Santo André, a Missa 
em Ação de Graças pelos 20 
anos de fundação da Comu-
nidade Católica Mar a Den-
tro. Presidida por Dom Orani 
João Tempesta, OCist., Arce-
bispo Metropolitano de São 
Sebastião do Rio de Janeiro 
e co-celebrada pelo nosso 
Bispo Diocesano, Dom Pau-
lo Mendes; Dom Celso Mar-
chiori, Bispo de Apucarana; 
Dom Emílio Pignoli, Bispo 
Emérito da Diocese de Cam-
po Limpo.

Dom Paulo e Dom Orani celebram os 
20 anos da Comunidade Mar a Dentro

Estiveram presentes o 
Fundador e Moderador Geral 
da Comunidade Mar a Den-
tro Antonio Dilben Rabelo 
Fleming, o Co-Fundador e 
Formadar Geral Pe. Douglas 
Cardoso Metran, membros 
da Comunidade, amigos, 
benfeitores e familiares.

Juntamente com as festi-
vidades dos 20 anos, inau-
gurou-se o Centro de Es-

piritualidade, Formação e 
Aconselhamento João XXIII 
(CEFA), situado na rua São 
Bento, 574 e que tem como 
objetivo o atendimento psi-
cológico, aconselhamento, 
missas, grupos de oração e 
cursos de formação para a 
cidade de São José do Rio 
Preto e região.

Realização: Diocese de 
São José do Rio PretoContinue nas pgs: 12

Semana Nacional da Vida 
em Rio Preto

A vida humana é o dom mais 
precioso que Deus nos deu. Por 
isso não podemos deixar de ressal-
tar essa semana nacional da vida, 
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que é aquele ser humano ainda no 
ventre materno, mas que já possui 
a dignidade como de qualquer pes-
soa já nascida, por isso deve ser 
respeitado na sua integridade. 

Neste ano o Tema “Vida, Eco-
'!2&,#G$%,/,# +#@+&!#D%-&+/=+0#
relembra a carta encíclica de João 
Paulo II, Centésimus Annus no. 
38 e 39, que fala como a nature-
za deve ser respeitada; do mesmo 
modo a vida humana, para que o 
homem não se torne um animal 
devorando uns aos outros; por isso 
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tutela do meio ambiente, pois, ao 
preservarmos a criação, estaremos 
preservando o nosso próximo e 
respeitando, o Criador de quem 
somos imagem e semelhança.

Devemos cultivar a cultura 
da vida e não da morte; devemos 
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respeito à vida desde a sua concep-
ção até sua morte natural; somos 
chamados a ser fermento da espe-

rança para o futuro das famílias e 
da humanidade.

Algumas sugestões para cele-
brar a semana nacional da vida nas 
paróquias:
- Convidar biólogos para palestras 
com catequizandos sobre a atua-
ção do homem na natureza;
- Programar caminhada com as 
crianças, acompanhadas por um 
biólogo, para conhecerem espé-
cies animais e vegetais existentes 
em nossa região e participarem de 
trabalhos de conscientização para 
a preservação do meio ambiente;
- Convidar pessoas para falar so-
bre a cidade, os rios, o verde, os 
animais, etc;
- Organizar um dia de esporte com 
as crianças e com a presença dos 
pais e da comunidade para come-
morar o dia do nascituro;
- Caminhadas pela vida e pela fa-
mília nas comunidades.
- Palestras com o tema A vida e a 
dignidade do homem e da mulher;
- entre outras.
“Que a Sagrada Família de Nazaré 
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José Roberto e Sandra Crivelin


