
Cachoeira Paulista, 12 de dezembro de 2012.

Felizes os que morrem no Senhor; doravante, diz o Espírito, descansem de suas fadigas, porque suas
obras os acompanham”. (Ap. 14,13)

A Comunidade Canção Nova, seus Cofundadores Luzia Santiago e Wellington

Silva Jardim (Eto) e seu Vice-Presidente Pe. Wagner Ferreira da Silva, cumprem, com

pesar, o dever de comunicar a Páscoa definitiva de seu fundador Monsenhor JONAS

ABIB, ocorrida às 22h14 deste dia 12 de dezembro de 2022, em decorrência de

insuficiência respiratória, broncoaspiração e disfagia motora.

Monsenhor Jonas Abib nasceu em 21 de dezembro de 1936, em Elias Fausto/SP.

Ordenado Sacerdote Salesiano em 8 de dezembro de 1964, na cidade de São Paulo/SP,

sendo no Vale do Paraíba que exerceu a maior parte do seu ministério sacerdotal.

Em 1976, a pedido do então Bispo da Diocese de Lorena, Dom Antônio Affonso

de Miranda que foi sucedido por Dom João Hipólito de Morais, iniciou um período de

intenso trabalho de evangelização, voltado para jovens, tendo como inspiração a recém

lançada Exortação Apostólica “Evangelli Nuntiadi”, do Papa Paulo VI.

Animado pelos resultados deste trabalho, em 1978 fundou a Comunidade

Canção Nova – primeira Comunidade Católica leiga do Brasil. Incansável no seu ofício

de anunciar o Reino de Deus, Mons. Jonas é conhecido por seu amor, conhecimento e

ensinamento da Sagrada Escritura, sendo muitas vezes chamado de “Pe. Jonas da

Bíblia”.

É um dos pioneiros na propagação da espiritualidade carismática, viajou pelo

Brasil afora pregando a Palavra de Deus e a vida nova que ela nos traz, tornando-se

referência em grandes eventos como pregador, animador e intercessor. Foi membro,

durante anos, do Conselho Nacional da Renovação Carismática Católica - RCC e da

Fraternidade Nacional e Internacional das Novas Comunidades.

Dotado de uma ousadia sem precedentes, em 1980 ingressou com fé e coragem

na evangelização pelos meios de comunicação social ao adquirir uma pequena

emissora de rádio na cidade de Cachoeira Paulista/SP, que se tornou a semente do que

hoje é o Sistema Canção Nova de Comunicação (Rádio, TV, internet) presente em todo



o território nacional e em outros países. Padre Jonas também se lançou no mundo da

música, gravando mais de 20 discos.

Não mediu esforços para que a Palavra de Deus chegasse a “todos os cantos da

Terra” e dizia que, assim como seu pai Dom Bosco, gostaria de gastar toda sua vida

nesta missão de “salvar almas”. E assim o fez!

Padre Jonas, desde menino é consagrado à Virgem Maria, e fez sua páscoa no

dia de Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira da América Latina. O velório será na

Sede da Canção Nova, Cachoeira Paulista/SP, nesta terça-feira (13/12) e se estenderá

até quinta-feira (15/12). A última missa de corpo presente será às 15h00 desta quinta e

após a Santa Missa, se dará o sepultamento.

Estaremos recebendo as condolências através do e-mail:

cerimonial@cancaonova.com E caso, Vossa Senhoria queira se despedir ou prestar sua

última homenagem fisicamente, favor entrar em contato com 55 (12) 98144-7645

(Mosângela Amorim) ou  55 (11) 99256-7754 (Maria das Graças).

Por isso, hoje (12/12), apesar da dor da separação física, louvamos e

bendizemos ao Pai das Misericórdias pela fecunda vida do Monsenhor Jonas Abib.

Temos a certeza do cumprimento do seu sonho e que a sua missão continuará

frutificando através do legado que ele nos deixa. Somos privilegiados por termos

convivido com aquele que, “Feito tudo para todos", se gastou como vela no altar para

que ninguém fosse excluído da promessa da Salvação.
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