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SOMOS TODOS IRMÃOS
SEJAMOS SOLIDÁRIOS!
“Vós sois todos irmãos” (Mt 23,8). O Papa
Francisco, inspirado nesse ensinamento de
Jesus, em sua Encíclica “Todos Irmãos”, exorta a humanidade a ser fraterna, portanto, solidária diante da crescente situação de miséria no mundo: “A solidariedade manifesta-se
concretamente no serviço, que pode assumir
formas muito variadas”.
Em resposta a esse apelo do Papa e em
comunhão com a Igreja no Brasil, a Diocese
de Jales realizará, durante o mês de novembro, a Semana da Solidariedade, a Jornada
Mundial dos Pobres e a 36ª Romaria Diocesana, realizando nesse mês a coleta unificada da Campanha da Fraternidade e da
Campanha para a Evangelização de 2020.

Por meio dessas atividades e dessa coleta,
estaremos: entrelaçando mais nossos corações em Cristo; unificando nossas ações em
favor de nossos irmãos mais necessitados; e
apoiando projetos sociais e educacionais
da Igreja diocesana e no Brasil, como testemunho de nossa comunhão e participação
na missão evangelizadora.
Durante esse tempo, daremos passos em
nosso compromisso de realizar, desde nossas
comunidades, Paróquias, Quase-Paróquias
e em nível diocesano, a 6ª Semana Social
Brasileira, promovida pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, cujo tema, “Mutirão pela Vida: por terra, teto e trabalho”
é muito mobilizador.
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Semana da
Solidariedade e
Jornada Mundial
dos Pobres
O Papa Francisco, no encerramento do
Ano Santo da Misericórdia, em 2017, convocou católicos e pessoas de boa vontade
para a Jornada Mundial dos Pobres, com
o objetivo de desenvolver ações de solidariedade às pessoas mais necessitadas. “Estende a tua mão aos pobres” (Eclo 7,32),
é o tema da Jornada deste ano.
A Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil responsabilizou a Cáritas Brasileira
por essa Semana e essa Jornada.
A programação é construída para atender a demanda de cada local, principalmente situações em que se encontram pessoas
empobrecidas, acolhendo e desenvolvendo gestos concretos de solidariedade onde
existir situação de vulnerabilidade. Podem-se realizar coletas de alimentos e roupas,
celebrações da Palavra e Eucarísticas, e encontros para a reflexão sobre a mensagem
do Papa Francisco. As comunidades podem
promover ainda ações para que o poder
público atenda as demandas dos empobrecidos.

Na Semana da Solidariedade,
de 08 a 15 de novembro, serão realizados
encontros, celebrações, entrevistas e lives.
As atividades ocorrerão nas comunidades,
paróquias, pastorais e movimentos.
Além da Semana da Solidariedade, a Diocese de Jales promove outras ações sociais
com o apoio de voluntários e voluntárias. Necessitamos a contribuição de mais pessoas
de todas as comunidades, para a promoção
dessas ações solidárias. Por meio do cadastramento da Nota Fiscal Paulista apoiamos
vários projetos sociais. Ajude-nos sendo voluntário. Contato com a Cáritas da sua paróquia ou Diocesana: (17) 3632-1370.

Entrega de doações realizada pela UNIVIDA
da Diocese de Jales em aldeias indígenas de
Dourados, Mato Grosso do Sul

PROGRAMA DA SEMANA DA SOLIDARIEDADE NA RÁDIO ASSUNÇÃO 89,3 FM
Reportagens que irão ao ar no Jornal do Povo, às 11h, apresentarão os trabalhos desenvolvidos pelas pastorais sociais da Diocese de Jales: Dia 09 (segunda-feira): Pastoral de
Adolescentes e Pastoral Carcerária. Dia 10 (terça-feira): Pastoral da Cidadania e Pastoral da
Comunicação. Dia 11 (quarta-feira): Pastoral da Criança e Pastoral da Educação e Universitária. Dia 12 (quinta-feira): Pastoral Familiar, Grupos de Família e Pastoral Juvenil. Dia 13
(sexta-feira): Pastoral da Pessoa Idosa e Pastoral da Sobriedade.
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Coleta das Campanhas
da Fraternidade e
para Evangelização
A Igreja no Brasil, por meio das coletas de
suas Campanhas da Fraternidade e para Evagelização, apoia projetos sociais, educacionais e evagelizadores.
Nossa missão, agora, é mais necessária do
que nunca, pois, aumentou a fome, a miséria, o desemprego e tantas outras situações
diante das quais não podemos ser indiferentes e omissos.
Este ano, as Campanhas da Fraternidade e
para a Evangelização terão uma coleta única
nos dias 21 e 22 de novembro. Uma parte será
destinada ao Fundo Nacional da Solidariedade
e outra para evangelização da Igreja no Brasil.

Do total da Coleta da Campanha da Fraternidade 40% ao Fundo Nacional de Solidariedade, gerido pela CNBB. A outra parte (60%)
permanece na Diocese, repassado à Cáritas
Diocesana para atender projetos locais.
A doação em dinheiro para essas campanhas é um gesto concreto de fraternidade
e valorização da vida.

PROJETOS ATENDIDOS E APOIADOS

Auriflama

Urânia

As Cáritas Paroquiais contam com o
apoio da Cáritas Diocesana de Jales para
o desenvolvimento de projetos e ações
nos municípios de Auriflama, Estrela
d’Oeste, Fernandópolis, Ilha Solteira,
Jales, Pereira Barreto, Santa Fé do Sul,
Três Fronteiras e Urânia.

Pereira Barreto

Como contribuir?
Envelopes: Serão utilizados os mesmos
que foram enviados para o Domingo de Ramos, que estão sendo distribuídos agora.
Doações: As doações também podem
ser efetuadas ao longo de todo o ano, para
aplicação em projetos sociais assessorados
pela Cáritas Diocesana, na seguinte conta:
Cáritas Diocesana de Jales: Banco Santander, Agência: 0085 – Conta Bancária:
13005513-5 - CNPJ: 10.339.643/0001-18.

Ilha Solteira
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NOSSA COMUNHÃO EM CRISTO E
NOSSA MISSÃO NA SOCIEDADE

Novembro promete ser muito especial para a Diocese de Jales
No dia 22, domingo, realizaremos a 36ª
Romaria Diocesana de forma diferente dos
anos anteriores por causa da pandemia. Iniciaremos a Romaria com a missa na Catedral
Nossa Senhora da Assunção, às 15h, com a
presença exclusiva do clero e dos cristãos leigos e leigas que são membros do Conselho
Diocesano de Pastoral Ampliado. Em seguida, às 16h30, realizaremos uma carreata
com a imagem de Nossa Senhora da Assunção, saindo da Catedral, em direção à Igreja
Santo Expedito, onde ela permanecerá para
veneração até o dia 4 de dezembro, quando
Frente a crescente pobreza e as enormes
ali será reinstalada a Paróquia Santo Expedi- desigualdades sociais no Brasil, somos convito, que já existiu em Jales.
dados por Cristo a ser compassivos, solidários
e comprometidos com seu Reino de justiça.
Essa missa e a chegada da imagem de Nossa “O amor de Cristo nos impulsiona” (2 Cor
Senhora da Assunção na Igreja de Santo
5,14) a ajudarmos uns aos outros e reestruExpedito serão transmitidas por nossas rádios
turarmos a sociedade de modo que ninguém
Assunção, Regional e Educadora, bem como
se encontre na miséria e todos sejam respeipelo facebook e youtube da Diocese de Jales.
tados em sua dignidade. “Se alguém possui
riquezas neste mundo e vê o seu irmão pasCom essa Romaria encerraremos o Ano sar necessidade, mas fecha-lhe seu coração,
Jubilar Diocesano, cujo lema “Crescendo em como pode o amor de Deus permanecer
direção a Cristo” (Ef 4,15) combina bem com nele?” (1 Jo 3,17). Sinalizemos, portanto, que
o dia 22 de novembro, quando a Igreja cele- somos realmente discípulos de Cristo, testebra a solenidade de Cristo, Rei do Universo. munhando nosso amor mútuo (cf. Jo 13,35)
Sendo, também, o Dia dos Cristãos Leigos e e unificando nossas ações em prol do bem
Leigas, essa data será especial para celebrar- comum (cf. 1 Cor 12,7), confiantes em suas
mos o compromisso laical em nossa Igreja palavras: “Vinde, benditos de meu Pai para
Diocesana ante a desafiadora realidade de o Reino que ele vos preparou desde a crianosso país, com a realização da 6ª Semana ção do mundo” (Mt 25,34).
Social Brasileira, que está em sua fase preparatória. Durante o mês de novembro,
estaremos dando passos para concretizar
essa Semana Social em nossas Paróquias e
Quase-Paróquias, e em âmbito diocesano.
Essa Semana Social será um grande “Mutirão pela Vida: por terra, teto e trabalho”,
visando fortalecer as ações da Igreja com
outros setores da sociedade, em defesa da
vida, especialmente dos mais pobres.
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