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ATA DA 15a SESSÃO SOLENE DE 2015
DATA DE REALIZAÇÃO: 27 DE NOVEMBRO
LOCAL: SALA DO PLENÁRIO
PRAÇA HAFIZ ABI CHEDID, 125

ENTREGA DO TÍTULO DE CIDADÃO BRAGANTINO
AO Pe. JEFERSON FLÁVIO MENGALI

Às 20h10 do dia 27 de novembro de 2015, sob a coordenação da
mestre de cerimônias, Jaqueline Montoya Mariano, do Departamento de
Comunicação Institucional, teve início a sessão para, nos termos do Decreto
Legislativo n° 08, de 21 de outubro de 2015, oriundo de projeto do vereador José
Gabriel Cintra Gonçalves, ser concedido o título de cidadão bragantino ao Pe.
Jeferson Flávio Mengali, pelos relevantes serviços prestados ao município.
Compareceram os vereadores Benedito Ap. de Carvalho (Dito do ônibus),
Gislene Bueno (Gi), Jorge Luis Martin (do Proerd), José Gabriel Cintra Gonçalves,
Leonel P. Arantes (Léo) e Paulo Mário Arruda de Vasconcellos. Foi justificada a
ausência do vereador Antônio Bugalu e da vereadora Rita Valle. Foi registrado
pelo cerimonial mensagens de cumprimentos ao homenageado enviadas por:
Dom Sérgio Aparecido Colombo, bispo da Diocese de Bragança Paulista, e
Fabiana Alessandri, vereadora da Câmara Municipal da Estância de Bragança
Paulista. A Mesa de Honra ficou assim composta: vereadores Juzemildo Albino da
Silva e Natanael Ananias, respectivamente 2° vice-presidente e 2° secretário da
Mesa Diretora da Casa; Sra. Huguette Theodoro da Silva,. prefeita em exercício e
secretária municipal de Educação da Estância de Bragança Paulista; Dr. Jesus
Adib Abi Chedid, ex-prefeito da Estância de Bragança Paulista, representando o
deputado estadual Edmir Chedid; Dom José Maria Pinheiro, bispo emérito de
Bragança Paulista; e o homenageado, Pe. Jeferson Flávio Mengali. Consignados
os ritos iniciais pelo cerimonial, o presidente da solenidade, vereador Juzemildo
Albino da Silva, proferindo a invocação regimental, declarou abertos os trabalhos
da sessão solene e, ato contínuo, nos termos da Resolução n° 06/2004, o 2°
Secretário procedeu à leitura de mensagem da Bíblia. Em seguida, foi executado
o Hino Nacional Brasileiro e, na sequência, realizou-se a leitura do inteiro teor do
decreto que deu origem à homenagem: "Decreto Legislativo n° 08, de 21 de,outubro de 2015. Dispõe sobre concessão de título honorífico. O president a
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Câmara faz saber que a Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista
aprova e a presidência promulga o seguinte decreto legislativo: Fica concedido ao
Sr. Padre Jeferson Flávio Mengali, natural de Guarulhos (SP), pelos relevantes
serviços prestados ao município, o título de 'Cidadão Bragantino'. Justificativa: A
concessão do título de cidadão é uma prerrogativa do Poder Legislativo em
reconhecimento àquelas pessoas que, não obstante o fato de terem nascido em
outras localidades, têm sua vida ligada de forma positiva e marcante à
comunidade onde vivem. Padre Jeferson Flávio Mengali nasceu em Garulhos
(SP) em 26 de novembro de 1973. Filho de Neusa Mengali e Benedicto Mengali,
estudou psicologia na Universidade Cruzeiro do Sul, em São Paulo, de 1994 a
2000. Fez teologia e filosofia na Faculdade Nossa Senhora da Assunção,
concluindo os estudos em 2005. No ano seguinte foi ordenado diácono, em 5 de
março de 2006, e presbítero, em 10 de junho de 2006, na Igreja Cristo Rei de
Atibaia, pelas mãos do bispo emérito Dom José Maria Pinheiro. No dia 15 de
agosto tomou posse como administrador paroquial da Igreja São José e em 8 de
dezembro de 2008 tornou-se primeiro pároco da paróquia São José, estando lá
até hoje. Tem como responsabilidade a Igreja São José, a Capela Nossa Senhora
do Bom Parto, Capela do Condomínio da Quinta da Baronesa e as comunidades
Pernão Dias, Biriçá do Valado, Biriçá do Campinho e São Marcelo, sendo também
capelão das Irmãzinhas da Imaculada Conceição em Bragança Paulista. Pela
negável contribuição do Sr. Padre Jeferson Flávio Mengali para com o município
bragantino torna-se irrefutável a concessão da presente honraria. Casa do Poder
Legislativo. Vereador José Gabriel Cintra Gonçalves." Para proferir o discurso
inicial, foi convidado o vereador José Gabriel Cintra Gonçalves, que apresentou
saudações aos integrantes da Mesa de Honra, aos vereadores e aos demais
presentes e, na sequência, declarou: "O título de cidadão, Padre, é a maior
honraria que nós damos aqui nesta Casa, tendo em vista que é um por mandato,
cada vereador tem o direito de conceder um por mandato. E é a maior honraria da
pessoa, tanto para o vereador desta Casa como pra quem recebe. O que me
motivou a lembrar do senhor... nós temos a dura missão de escolher uma pessoa
apenas nos quatro anos. Olhando um pouquinho o passado da igreja São José,
da comunidade, recordei... analisando rapidamente, recordei do tempo que
trabalhei na igreja Santa Luzia, São José era capela ainda. Então, tinha contato
com as comunidades rurais e pude observar, nesse tempo que o senhor está aí,
como a evoluiu a paróquia. Quantas coisas o senhor tem feito e principalmente
como evoluíram as capelas, as comunidades: Biriçá, Biriçá do Campinho,
Valado... Não só fisicamente as capelas da paróquia cresceram, mas também
espiritualmente, a comunidade, a parte social da paróquia. E eu vi no senhor um
grande pastor do rebanho do Senhor. Foi isso que me motivou. Acho que estar_ —
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aqui e ser enaltecido - a paróquia de São José, as comunidades, mas também a
nossa igreja católica - na figura do senhor. Então, receba de coração! Esta é uma
singela homenagem. Tenho certeza que no coração do senhor o senhor já é
bragantino, pelo carinho que o senhor tem com os paroquianos, com todo povo
que o procura lá, com o pessoal da comunidade. De coração o senhor já é e isto é
apenas uma formalidade e um compromisso maior com a comunidade bragantina,
com a Paróquia de São José. Um grande abraço, parabéns, o senhor é
merecedor! Uma boa noite a todos." Em seguida, manifestaram-se os vereadores:
Gislene Bueno (Gi), que, após as saudações iniciais assim declarou: "Como o
Gabriel já me antecedeu, esta é a maior honraria que esta Casa pode oferecer a
uma pessoa. E nós oferecemos o título de cidadão bragantino a uma pessoa que
não seja de Bragança e que tenha trabalhado, tenha se destacado na
comunidade bragantina pelo seu trabalho, no caso do Padre Jeferson, pelas
obras assistenciais. Eu quero também parabenizar o vereador Gabriel pela
escolha, acertou em cheio, hein, Gabriel? E na mesma proporção eu quero te
agradecer pela oportunidade de ter votado este título de cidadão a uma pessoa
tão querida e tão merecedora deste título, que é o Padre Jeferson. Padre, eu
quero agradecer ao senhor, em nome da população bragantina, por tudo o que o
senhor tem feito pelo nosso povo, por tudo o que o senhor representa e por ser
um orgulho para a população bragantina. Seja bem-vindo como mais novo
bragantino. Como o próprio vereador Gabriel já disse, eu acho que de coração o
senhor já era bragantino, agora nós só estamos formalizando isso. Eu quero
agradecer, como já disse, em nome da população bragantina e registrar aqui a
nossa eterna gratidão por tudo o que o senhor tem feito pela valorização do nosso
povo e por todo trabalho que o senhor tem realizado aí junto a sua comunidade.
Muito obrigado, parabéns!"; Natanael Ananias, que, após saudar a todos os
presentes, assim manifestou: "O que nós podemos fazer, Padre Jeferson, é
reconhecer o seu trabalho, o muito que tem feito por nossa cidade, quer seja na
área social, espiritual e ajudando a forjar o caráter do verdadeiro cristianismo nas
pessoas que o cercam. A recompensa maior, sem dúvida nenhuma, virá de nosso
Deus, o Todo-Poderoso. Daniel, um líder religioso, ele escreveu em determinado
momento: que os entendidos resplandecerão como resplendor do firmamento e
os que muito ensinam a justiça brilharão como estrelas, sempre e eternamente.
Que jamais o brilho de Cristo venha se apagar da sua vida; pelo contrário, que
venha brilhar mais e mais, até se tornar dia perfeito. Que Deus abençoe a cada
um de vós."; Paulo Mário Arruda de Vasconcellos, que, após cumprimentar os
componentes da Mesa de Honra, demais presentes e homenageado assim
declarou: "Eu confesso ao senhor que não frequento muito a paróquia, estou lá •
ae
vez em quando. Considero-me um religioso informal. Mas o Gabriel na su
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no seu, talvez, nervosismo - porque homenagear uma pessoa tão representativa
neste momento deixa a gente com certa temeridade na palavra - o Gabriel não
indicou o senhor por causa de política, o Gabriel indicou o senhor - até o
cumprimento Gabriel, parabéns mesmo! -, porque o povo da comunidade pediu a
ele. Não é verdade, Gabriel? Vários! E pediram a mim também, porque moro lá
perto. Então, este reconhecimento é exatamente uma constatação, porque aqui é
o eco das reivindicações populares e esta reivindicação o senhor pode agradecer
na missa a todos, porque foi isso que o Gabriel me transmitiu. Então, ele tá
representando a comunidade neste momento e dando este reconhecimento ao
senhor. Eu várias vezes presenciei algumas atitudes suas — me permita falar
assim — que foram primordiais para que eu dissesse sim na votação. Muito
contente. Eu digo pro senhor, pra encerrar, o seguinte: as nuvens passam, mas
as estrelas ficam. O senhor é mais uma estrela a iluminar nossa constelação
religiosa. Parabéns e felicidades!". Na sequência, foi convidado para fazer uso da
palavra o Dr. Jesus Adib Abi Chedid. Este dirigiu cumprimentos aos
componentes da Mesa de Honra, à plateia e declarou: "Meu prezado bispo, mas
que prazer o senhor estar aqui com a gente, Dom José Maria. Eu fiquei
lembrando os primeiros dias que o senhor veio pra Bragança, a primeira noite que
o senhor veio a Bragança fazer uma entrevista na TV Altiora. Eu estava lá, com o
Amauri Sodré, recebendo o senhor, o Salvador Tadeu... Parece que foi ontem,
passou tanto tempo da vinda do senhor, quanta coisa foi feita aqui ela nossa
terra. Eu fiquei muito feliz ao chegar aqui e encontrar o senhor, que vem aqui se
somar a gente nesta homenagem singela, mas puríssima, que é a homenagem
que acertadamente o vereador José Gabriel, por unanimidade da Câmara,
concedendo o título pra esse que já é cidadão bragantino há muito e muito tempo.
Eu acho que quando ele desceu aqui ele já era cidadão. Eu sempre senti nele
uma vontade de vencer e querendo levar, de qualquer forma, a nossa religião até
a pessoa, até o ser humano, as crianças, os jovens e adultos, aconselhando,
participando e, graças a Deus, Padre Jeferson, nosso querido padre, sendo
criticado também. Quem age, quem toma conta do pedaço, do seu pedaço, e
cumpre a sua obrigação, tem que receber com muita análise as críticas que vem
e não desanimar. É o que o senhor tem feito. Então, eu também fico contente que
o senhor tenha sido um pouco criticado, porque assim os seus amigos aqui se
doem muito mais. Quando falar mal ou falar alguma coisa do Padre Jeferson,
estão mexendo com todos nós. Eu quero parabenizar vocês todos, vereadores, o
Gabriel teve uma... o Paulo Mário colocou bem: um objetivo muito grande,
representou todos nós. Queria dizer a você, Gabriel, e ao Padre Jeferson, que
representou muito a minha família também. Eu moro há sessenta e um anos no
Taboão. Há sessenta e um anos eu frequento e acompanho a nossa religião e o_
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desenvolvimento daquela paróquia. O senhor tá de parabéns! O senhor, além de
levar a fé, a esperança, e a determinação de Cristo ao próximo, o senhor procura
também levar pro povo também divertimento, diversão, as festas maravilhosas
que o senhor tem feito lá... Então, eu quero dizer que estou muito feliz. Quero
dizer que estou representando meu filho, o deputado Edmir. O senhor sabe o
carinho que ele tem pelo senhor. Ele estaria aqui presente de qualquer forma,
mas tinha uma viagem já marcada, viajou já com a família alguns dias, então eu
queria justificar que nós estamos aqui representando. Com prazer, represento a
minha esposa, Marilis, meus filhos e meus netos, e por enquanto não tenho
bisnetos ainda — logo vem, se Deus quiser. Com doze netos! Certamente eu vou
ter muitos bisnetos. Padre, Deus te proteja! Zé Gabriel, vereadores, obrigado por
ter nos representado tão bem, apresentando esse título ao nosso amigo, amigo
de Bragança, que é o Padre Jeferson. Muito obrigado!" Ato contínuo, fez uso da
palavra a Sra. Huguette Theodoro da Silva, que, após as saudações aos
componentes da Mesa de Honra e ao público presente, assim pronunciou:
"Gostaria de dizer que você foi muito feliz, Gabriel, representando o povo do São
José, da Santa Luzia, de todo aquele reduto, concedendo ao Padre Jeferson e
consolidando a sua cidadania bragantina, que com certeza todos nós bragantinos
ansiávamos muito. Dizer que - quero cumprimentar a plateia, uma seleta plateia
que se faz presente -, todos felizes por vermos essa consolidação, de
considerarmos o Padre Jeferson. E quero, em nome da cidade de Bragança,
recebê-lo neste momento de braços abertos e saiba que está tocando o coração
de toda a população de Bragança. Eu acho que o Padre Jeferson ele chegou em
Bragança, quietinho, e começou movimentar de maneira diferente, fugindo um
pouquinho ao padrão que tínhamos de uma sociedade conservadora, uma
sociedade religiosa, conservadora, que achávamos que o padre não podia ser
alegre, o padre não podia gostar de cantar, o padre não podia andar de moto, o
padre não podia ser corintiano, né? Seis a um, hein, Padre? Desculpe-me
Juzemildo! Desculpe! Seis a um... E um padre que... eu estava ali conversand
com ele antes de iniciarmos esta sessão e refletindo, e saí de lá com a dúvida,
dúvida ainda continua: eu não sei se ele é corintiano porque São Jorge protege ou
se ele é do lado de São Jorge, porque era corintiano. Ainda não consegui definir,
mas depois que eu acabar de ler o livro, que eu fui agraciada, com certeza vou
chegar a uma conclusão, né, Padre? Mas dizer da necessidade que temos,
principalmente nos dias de hoje, de líderes que sejam firmes, que tenham
princípios e valores arraigados e que saibam manifestá-los da maneira mais
singela até a mais firme. A firmeza às vezes pode ser criticada realmente. Por
quê? Porque as pessoas buscam somente ouvir o sim, mas, se formos olhar na
bíblia, temos lá várias passagens em que Jesus falou não. Foi corajoso e mossteG
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o caminho correto. Eu vejo muito isso no Padre Jeferson. Eu já tive a
oportunidade de estar com ele por várias vezes, em várias situações, e pudemos
conversar bastante e é uma pessoa a quem admiro muito e considero no meu rol
de amizades de uma maneira extremamente carinhosa. E dizer que estar em
Bragança é uma dádiva pra nós e uma responsabilidade pra você — me permita
chamá-lo assim —, porque todos esperam muito de você e você tem contribuído.
Tem uma outra característica muito interessante: Padre Jeferson é psicólogo e
acho que tem tudo a ver com padre. O padre precisa saber ouvir, precisa saber
refletir e não decidir pelo outro. Orientar o outro para que resolva a sua própria
vida. Então, a escolaridade buscada auxilia muito nisso. Todo seu estudo em
teologia, em filosofia também vem acrescentar essa característica tão explícita no
Padre Jeferson, no seu carisma. Ele recebeu esse dom, e também como diz na
bíblia, na parábola dos talentos, ele o está multiplicando, cada dia mais. E esta
juventude que ele traz para dirigir uma comunidade é de vital importância e
gostaríamos que todos os líderes religiosos fossem assim. Antigamente nós
tínhamos algumas impressões que seguir uma religião havia necessidade de
sofrer. Era sempre assim. Pra gente estar ao lado, ou ter Jesus Cristo, a gente
tinha que sofrer. Hoje nós temos uma outra maneira de enxergar e é isso que o
senhor traz. Mostra pra a gente o quanto o padre é humano e o quanto o humano
se esforça para ser um orientador espiritual e de diretrizes de vida. Nós
precisamos somente agradecer... Acho que vou agradecer a São Jorge do senhor
estar em Bragança, de nós dar essa presença tão marcante e essas lições tão
vivas pela paróquia que o senhor dirige. O senhor chegou, se estabeleceu num
canto da cidade e, devagarzinho, foi conquistando a cidade inteira. São cento e
sessenta mil habitantes e o Padre Jeferson é querido por todos, embora,
obviamente, a comunidade onde ele está tenha maior contato com ele. E, além
disso tudo, ele tem uma outra característica que nos chama muita atenção: Padre
Jeferson é policial! Então, a gente percebe que São Jorge, guerreiro, tá ali, né?
São Jorge guerreiro tá ali na espiritualidade, São Jorge guerreiro está ali no
combate às coisas ruins desta vida, de uma maneira bastante terrena, e São
Jorge guerreiro está ali para orientar a sua comunidade e todas as pessoas que
ali convivem com o senhor. Eu quero agradecer muito pelo senhor existir e
agradecer a sua família por deixá-lo estar conosco. Que o senhor permaneça
muito aqui, nos dando exemplos, cada dia mais, para que a gente saiba que
podemos ser melhores, fixando o nosso olhar no seu exemplo. Parabéns!". Na
sequência, o presidente da solenidade, vereador Juzemildo Albino da Silva, e o
vereador José Gabriel Cintra Gonçalves procederam à entrega do título de cidadão
bragantino ao Pe. Jeferson Flávio Mengali, que, convidado a fazer uso da palavra
assim expressou: "Boa noite a todos! Senhor vereador, nosso irmão e amigo Padre
ATA DA 15a SESSÃO SOLENE DO EXERCÍCIO DE 2015

960

CÂMARA MUNICIPAL
DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

Juzemildo, aqui presente hoje a esta Casa, nesta noite. Vereador Natanael. A
nossa prefeita em exercício, Huguette. Jesus Abi Chedid, representando nosso
irmão, Deputado Edmir, muito obrigado pela presença também. O culpado... um
dos culpados de tudo isso, Dom José Maria Pinheiro, que me acolheu aqui em
Bragança logo que aqui chegou. Chegando no dia, se não me falha a memória, dia
oito de maio, tomando posse, de 2005, e me aceitando, ainda como seminarista, no
dia dez de maio de 2005. Dom José tinha dois dias de bispo em Bragança Paulista
quando me acolheu, com o aval de todo o clero de Bragança. É com grande alegria
que recebo esta homenagem iniciada pelo vereador José Gabriel. Agradeço
também a presença de todos os vereadores que aqui estão, que sei que têm
muitos compromissos e, numa sexta-feira à noite, e aqui vieram. Deus abençoe e
muitíssimo obrigado! E todo meu povo da Paróquia São José, de Bragança
Paulista, que desde ontem estão comigo festejando. Ontem eu celebrei meu
aniversário, completei quarenta e dois anos, e ontem também a alegria de lançar,
aqui em Bragança, meu livro: 'São Jorge, o Poder do Santo Guerreiro'. Então,
ultimamente eu tenho vivido fortes emoções, situações que eu nunca imaginei que
na vida eu fosse viver. Ser padre, pra mim, é a essência da minha vida, embora,
como a Huguette também disse, o padre é policial há vinte um anos. Entrei na
polícia científica com dezenove, e lá estou até hoje! O padre também gosta de
moto. Tenho alguns amigos aqui que andam comigo, o Paulo, o Benê, o Júnior...
olha aí... Os harlleyros de Bragança, que o padre também gosta muito. O padre é
corintiano. Isso faz parte da minha identidade cultural, ser corintiano. Não sou
corintiano por acaso, nasci dentro do Corinthians praticamente. Ali morando na
Penha, pertinho do clube, desde os sete anos, minha mãe e meu pai tão aí, minha
mãe levava a gente pro clube, todo final de semana no Corinthians. E antes de ir
pra piscina ou pra quadra jogar bola, eu tinha uma parada obrigatória: a Capela de
São Jorge, onde eu fazia primeiro a minha oração, pra depois ir pro lazer. Então,
São Jorge também me acompanha desde pequeno. Meu pai e minha mãe também
são culpados de tudo isso que está acontecendo aqui. Tiveram, dentro da família,
força, mesmo diante de tantas dificuldades... Na minha época, quando eu nasci, era
muito difícil! Eu reconheço isso na vida dos meus pais: a minha educação, o
cuidado que teve comigo, o zelo, pra hoje eu poder estar aqui. Hoje eu olhava no
espelho e, vindo pra cá, eu disse pra mim mesmo: servo inútil, não fez mais do que
a obrigação. E é exatamente isso que eu considero. Tudo que eu fiz, primeiro que
não fiz sozinho, eu divido essa homenagem com a minha Paróquia de São José,
que sempre me apoiou, que sempre esteve ao meu lado, nos momentos felizes e
alegres, nas festas, nas quermesses, em ações sociais, mas que também não me
abandonou quando eu fui criticado, quando falaram mal de mim, quando me
insultaram, quando ouviam por aí situações complicadas e difíceis. A Paróquia
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José permaneceu fiel ao meu lado. Então, eu quero dividir, partilhar, esse momento
com a minha família, mas sobretudo com a minha paróquia, que comigo temos
feitos tantas coisas, bonitas até. A gente esquece de muita coisa e, há pouco
tempo, eu olhando o livro tombo da nossa paróquia, do dia que cheguei na
paróquia, dia quinze de agosto de 2006, quanta coisa nós fizemos! E eu fui
folhando aquele livro tombo, e muita coisa confesso que tinha caído no
esquecimento, e olha que virei páginas e páginas e mais páginas que me fez
recordar quanta coisa que juntos nós fizemos. Mas mesmo diante de todos esses
feitos eu continuo dizendo: servo inútil, não fiz mais do que a minha obrigação.
Então, que possamos de fato viver essa dimensão bonita da nossa fé, do
cristianismo que nos traz de fato o grande ensinamento: amai-vos uns aos outros,
como eu vos amei. Eu não faço nada de extraordinário! Nada! E eu pertenço a um
motoclube, chamado In' Omertà, e nós temos um lema: nós não fazemos nada
além do que aquilo que todos deviam fazer. Se todos fizessem, o mundo seria
diferente, a sociedade seria outra, não é? As pessoas se amariam mais, se
respeitariam mais, de fato viveríamos um mundo diferente. Faça aquilo que você
gostaria que fizessem por você e não faça aos outros aquilo que você não deseja
pra você. Já é uma grande virtude, já é um grande ensinamento. Mas eu agradeço
do fundo do coração essa homenagem de iniciativa do vereador José Gabriel e,
confesso, me deixou muito alegre, feliz, mas muito surpreso. Eu não esperava. E
eu me sinto de fato bragantino desde o dia que aqui cheguei. Isso aqui é apenas
uma formalidade, estamos oficializando. Obrigado! Agradeço do fundo do coração!
Mas desde o dia que aqui cheguei eu me sinto bragantino. E eu também vou no
estádio torcer pro Bragantino, viu? Só não torço pro Bragantino quando joga com o
Corinthians, aí é muito! Não consigo! O Corinthians fala mais alto, doutor. Mas o
Bragantino faz parte também da minha história. Eu me lembro da década de
noventa, quando todos falavam do supercampeão Bragantino do Interior, e hoje tô
aqui com a graça de Deus. Não vou me alongar — já dizem que nas minhas
homilias eu falo bastante —, prometo que termino agora. Não precisa ser triste pra
servir a Deus. Não precisa ser carrancudo pra ser cristão. Muito pelo contrário! Se
um cristão, que se diz verdadeiramente seguidor de Cristo, vive de bico, de cara
fechada e bicudo... eu desconfio! Porque o Cristo nos traz uma grande virtude, qual
é? Alegria. O verdadeiro cristão é aquele que vive a alegria, mesmo nos momentos
difíceis. Mesmo nas provações, o sorriso deve estar no rosto do cristão. Eu busco
viver isso. Não sou perfeito, tenho muitos defeitos. A Paróquia de São José
conhece alguns, mas eu busco servi-los da melhor maneira, com todos os dons
que Deus me deu, busco multiplicá-los. Fico feliz que vocês hoje estão me dizendo,
esses dons estão se multiplicando. Obrigado! Rezem por mim, é o que eu peço
hoje pra vocês. Rezem por mim. Porque este padre, que está aqui na frente hoje
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recebendo esta homenagem, também tem família, tem pai, mãe, irmão — meu
irmão tá aí hoje, veio de Brasília pra estar aqui com a gente, o Paulinho. O padre é
gente, o padre é ser humano, e eu fico muito triste quando ouço falarem dos meus
irmãos padres. Uma coisa que eu sempre faço é defendê-los. Não admito não que
falem mal dos padres, pois largaram tudo pra servir a Deus. E antes de falar
alguma coisa, busque conhecer a história de cada um, o que cada um já fez, o que
cada um já realizou, o que cada um deixou pra trás pra estar aqui e pra estar em
tantos outros lugares e tantas outras igrejas, com um único propósito: servir a
Jesus Cristo. E servir a Jesus Cristo significa o quê? Servir um irmão, sobretudo, o
pobre, o marginalizado, o sofredor. E hoje nós vivemos um tempo onde a nossa
vida deve cada vez mais se tornar dom de Deus, porque o nosso povo tá sofrendo,
o nosso povo tá sim padecendo, e nós devemos estar sempre do lado do povo. Por
isso eu convido vocês também a estarmos juntos, independente de religião.
Tivemos ontem - bonito que foi — o Dia de Ação de Graças lá na catedral e todas as
religiões ali unidas em um único propósito: adorar a Deus e servir o outro. Então,
que possamos viver isso. Mais uma vez muito obrigado a todos vocês que aqui
vieram. Gabriel, Deus o abençoe, muitíssimo obrigado. Senhores vereadores, mais
uma vez, Deus abençoe! E pra terminar, como agora sou cidadão bragantino, isso
só me dá mais responsabilidade, pois já me sinto bragantino desde o dia dez de
maio de 2005, quando fui aceito pela Diocese de Bragança Paulista. Temos muitas
coisas ainda a fazer. Conto com a ajuda de todos vocês, e com a benção de Deus,
e com a força de São Jorge, meu padroeiro, a quem eu tive a graça de lançar o
livro ontem e, se Deus quiser, quinta-feira que vem, lá no Parque São Jorge, junto
com os meus irmãos corintianos. Dia três de dezembro, quinta-feira que vem. Que
possamos então fazer da nossa vida uma grande ação de graças a Deus.
Muitíssimo obrigado a todos vocês." O discurso final foi feito pelo presidente da
solenidade, vereador Juzemildo Albino da Silva, que, saudou os componente
da Mesa de Honra, os vereadores presentes, os familiares e os amigos do
homenageado, e, em seguida declarou: "Cabe-me antes, Dom José, fazer um
comentário que é importante — se me permite Jeferson, sem citá-lo em primeiro
lugar, colocando Dom José nessa ordem —, é uma questão de reconhecimento e
até para que fique registrado e haja compreensão da comunidade bragantina
nesse sentido. Dom José é maldosamente criticado na cidade por toda a
revolução que ocorreu durante o exercício de seu ministério em Bragança, como
bispo diocesano. Por que tão criticado? Porque simplesmente cortou nossas
pernas, mandou todos os padres embora — no bom sentido, não é Dom José? O
senhor vai entender já. Tirou eu lá do Parque dos Estados, o Giovanni da
Catedral, o Tião da Santa Terezinha, o Nei da São Benedito e por aí mais, né? E
todo mundo ficou: 'Ah, esse bispo tá perseguindo os padres' ou 'estão se
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tirados por motivo político, porque o prefeito mandou tirar o padre tal e o padre
tal'. Era assim a história. E na verdade todos recordam bem que, entre 1995 e
2004, nós tivemos como bispo Dom Bruno Gamberini, que também já nos espera
ansiosamente no céu — não ansioso, e que ele espere bastante, né? Mas... Dom
Bruno. E Dom Bruno, em agosto de 2001, em uma reunião do clero, disse: 'Olha,
eu já estou há seis anos na diocese, até hoje eu não fiz nenhuma mudança oficial,
a não ser que o padre desejasse. Também não fiz nomeações, especificamente
por conta disso. Então, a partir de hoje...' — se não me falha a memória, ali pelo
dia vinte de agosto, mais ou menos, não vou ser preciso na data — `... vamos
contar seis anos e, em 2007, todos os padres deverão mudar de paróquia'. E
Dom Bruno fez, naquele retiro do clero em Atibaia, a entrega inclusive da
nomeação de todos os padres nas suas respectivas paróquias, designando-os até
o ano de 2007. Nesse ínterim, Dom Bruno foi chamado pela igreja para assumir o
arcebispado em Campinas, e nós tivemos a alegria de receber Dom José. Dom
José simplesmente nos disse: 'O que está prescrito, o que está proposto, é isso
que nós vamos cumprir'. Então, eu quero aqui publicamente, Dom José,
reconhecer... essa ação, que ele sempre foi... foi que ele quis mudar. Não! Já era
determinado por Dom Bruno essa alteração, essa mudança. Em toda diocese,
que todos os padres deveriam assumir em 2007, a partir de 2007, de agosto de
2007, uma nova paróquia. Ainda assim, na reunião do conselho — nós... e eu era
membro no conselho na época —, nós admitimos estender, até o final do ano de
2007, todas as mudanças. Então, eu quero deixar registrado isso como
reconhecimento público, pra que nunca se use indevidamente uma acusação
como perseguidor ou como aquele que enfraqueceu a igreja de Bragança. Pelo
contrário! Com a sua ação o senhor trouxe dinamismo, trouxe nova motivação e
trouxe um novo modo também de conduzir a igreja de Bragança. Por tudo isso,
nós queremos lhe agradecer e, mais do que tudo, prestar essa autêntica
homenagem pelo seu feito, por reconhecer principalmente o que Dom Bruno
havia determinado anteriormente. Padre Jeferson... não tenha medo não. É uma
alegria muito grande acolhê-lo, primeiro como cidadão bragantino. Lembro
quando Dom José apontou o seu nome na reunião do conselho e nós dissemos
claramente — eu acho que Dom José deve recordar muito bem também: Dom
José, nós não o conhecemos, o senhor o conhece'. O senhor o conhece, o senhor
os conhece, que era... até houve até outras indicações também, e nós acolhemos
na sua confiança, confiando no senhor. Foi mais ou menos essa a postura do
conselho na época, de acolher todos os padres que vieram para a diocese
naquela ocasião, e acolhemos com alegria cada um. Claro, no início houve
algumas dificuldades, todavia a competência mostra que não pode haver dúvidas
quanto àqueles que vêm para contribuir para o bem da nossa cidade e da nossa _
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igreja como um todo. O Jeferson, quando encontrou a Capela de São José, uma
autêntica capela, pequena, que era sempre vista como uma capelinha como se
colocada paralela à vida da igreja de Santa Luzia, que não tinha força de
comunidade tão grande, tão expressiva, embora uma grande comunidade de fé
viva no seu entorno. E com todo trabalho, não só nessa comunidade, mas de
modo especial nas comunidades circunvizinhas — e com um novo espaço
construído com a luta pela conquista da praça, que já era propriedade da Mitra
Diocesana e que estava ocupada pelo Município, pela municipalidade, onde se
pôde construir atualmente um grande espaço e futuramente, se Deus quiser, um
autêntico santuário em honra a São José... —, então, é mais justo que reconhecer
o carinho que o povo lhe tem, o carinho que você conduz as suas comunidades e
o carinho com que você devota a nossa cidade. Paralelo a isso, Padre Jeferson
está lançando e me presenteou, com muita alegria, com um livro de sua autoria,
O Poder do Santo Guerreiro, que eu vou ler carinhosamente e agradeço o
presente. Mas deixo registrado aqui: São Jorge, primeiro, foi um santo, pra sua
época um soldado romano que foi degolado pelo imperador Diocleciano, no dia
vinte e três de abril de 303, quarto século - eu não li o livro ainda, mas eu estudei
hoje tudo o que eu pude. Foi canonizado posteriormente em 494 pelo Papa
Gelásio I. Por um tempo a igreja não tinha tantas informações e cassou São
Jorge, Santa Filomena e outros santos aí — não o santo, mas a devoção —, para
que ela pudesse conhecer melhor e ver melhor seus documentos. Eu queria dizer
antes, Padre Jeferson, que São Jorge não nasceu no Tatuapé, não fundou um
clube e nunca foi corintiano. Todavia... e muito menos nasceu em Itaquera.
Também não! Todavia, toda a devoção a esse santo representa também a garra
de um povo, representa a vontade de anunciar a fé. Jovem que desafiou as
autoridades do seu tempo e foi até o final. Em um período de grandes
perseguições ele conseguiu aglutinar centenas ou milhares de pessoas que
assumiram com ele defender o evangelho e ir até a morte. Que nós possamos,
imitando esse grande homem, também vencer todas as dificuldades da nossa
caminhada. E que você possa, Jeferson, saber superar todos os desafios e todas
as adversidades e também todos os inimigos que supostamente se apresentem,
para que a verdade do evangelho esteja acima de tudo. Que o anúncio da fé
possa realmente transformar a vida de muitas pessoas. Então, com muita alegria
nós o acolhemos, lembrando que as cores do Braga são as mesmas e nós somos
primeiramente bragantinos e depois são-paulinos ou corintianos. Obrigado e
parabéns! No decorrer da solenidade foi citada a presença do Diácono Pedro
Cocella, da Paróquia de São Benedito, Bragança Paulista. Nada mais tendo sido
tr tado,
aresente sessãGk foi encerrada às 21h10. De tudo o que houve, eu,
t1/4)e;af_„..., Assistente de Gestão Legislatiya,
Crt\noc,Q
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redigi a presente ata, revisada por N■
Ack.A.á.19
que, depois de lida e achada conforme, é assinada pelos integrantes da Mesa
Diretora. Os pronunciamentos feitos em plenário constam deste documento e
dos serviços de gravação da Câmara Municipal, como arquivo permanen
Del ação:
Bragança Paulista, 12 de aneir•016.
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