São Paulo, 11 de novembro de 2020.

Exmo. Dom Frei Fernando Mason, OFM Conv
Membros do Clero e Seminaristas
Religiosos e Religiosas
Todo o Povo de Deus da Diocese de Piracicaba

Ao receber o pedido de transferência para a Diocese de Piracicaba, me veio a memória o
lema episcopal de Dom Diógenes Silva Matthes, “Amados no Senhor”. Dele que recebi
a graça do sacerdócio e muitas vezes o ouvi dizer: “Filhos e filhas, amados no Senhor”.
Explicando seu lema ele dizia que, só em Deus é possível amar a todos. Essa lembrança
me ajudou e me confortou, quando respondi sim a esse novo chamado de Deus e a nova
missão confiada a mim pelo Papa Francisco.
“Eleitos e Santos em Cristo”, esse foi o lema episcopal que escolhi. Na Igreja e em nossa
vida pessoal a primeira iniciativa, o protagonismo, é sempre de Deus, pelo Espírito. Ele
nos envia e aponta os caminhos a serem percorridos. A santidade é um caminho comum,
que fazemos juntos, como comunidade que reza e trabalha. O mistério pascal de Cristo
está no centro de toda a nossa ação evangelizadora e pastoral. Assim em Cristo, Deus
nos chama e nos envia para trabalhar na vinha, onde for preciso.
Recebo como graça de Deus esse novo tempo que se abre. A Diocese de Piracicaba tem
uma história, que a partir de agora fará parte da minha história pessoal. Vamos caminhar
juntos e continuar a trabalhar pelo Reino, servindo aos irmãos, sobretudo os mais
necessitados e sofridos. Vamos continuar a testemunhar nossa fé, como Igreja em saída,
respondendo aos novos desafios. Assim, animados pela mesma fé, esperança e caridade
vamos em frente, no certame que nos é proposto.
Espero encontrá-los em breve. A bênção de Deus, todo poderoso, Pai, Filho e Espírito
Santo desça sobre vós hoje e sempre.

Dom Devair Araújo da Fonseca
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