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Congratula-se com o Diácono João Marcos
Araújo Ramos – SDB por sua ordenação
como Presbítero para serviço de Deus e da
Igreja, em 25 de janeiro de 2014.

Senhora Presidente

CONGRATULA-SE com o Diacóno João Marcos Araújo Ramos – SDB por sua
ordenação como Presbítero para serviço de Deus e da Igreja, no dia 25 de janeiro de
2014, na Paróquia São Pedro Apóstolo, na cidade de Gabriel Monteiro, Estado de São
Paulo.

O sacramento da Ordem foi instituído por Jesus Cristo na última ceia e confere ao
sacerdote, o poder e a graça de exercer os ministérios eclesiásticos. Pela imposição
das mãos e pelas palavras do Bispo, este sacramento dará ao nosso querido Diácono
João Marcos essa graça e o poder de perdoar os pecados e converter o pão e o vinho
no Corpo e no Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo.
O nosso amado Papa João Paulo II, no seu livro “Dom e Mistério”, disse: “Deus nos
seus desígnios mais profundos, conhece cada vocação, na qual o sacerdócio é o
grande mistério, é um dom que supera infinitamente o homem”. Assim, portanto a
vocação é um mistério da eleição divina “Não fostes vós que Me escolhestes, mas Eu
que vos escolhi, para que vades e produzais fruto, e o vosso fruto permaneça”.

Sabemos que Deus chamou o Diácono João Marcos, configurando-o a sua
semelhança e confiou a ele a grande missão de viver e ser levar o Projeto de Deus
aos corações. Jeremias, o grande profeta nos diz: “Antes de formar-te no seio
materno te conhecia, antes de nascer, eu já te havia consagrado, e te estabeleci
profeta das nações. Estas palavras fazem tremer a alma sacerdotal, pois Deus nos
chamou para uma vocação santa, não devido as nossas obras, mas segundo o seu
propósito e a sua graça”.

Diante do Exposto, a presente MOÇÃO, nos termos regimentais manifestamos
congratulações.
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