
MAURICIO,  novo bispo

Boas notícias para a fraternidade: nosso irmão Mauricio da SILVA JARDIM, da 
fraternidade do Brasil, foi nomeado Bispo de Rondonópolis-
Guiratinga (Mato Grosso) pelo Papa Francisco.

Mauricio nasceu em Sapucaia do Sul, no Rio Grande do Sul, em 9
de fevereiro de 1969. Ingressou no seminário aos 21 anos, sendo
ordenado  sacerdote  em  11  de  dezembro  de  1999  na  paróquia
Nossa Senhora de Fátima de Sapucaia do Sul, incardinando-se no
clero da Arquidiocese de Porto Alegre, capital  do Estado do Rio
Grande do Sul. 

Foi  vigário  paroquial  e  pároco,  conselheiro  da  Pastoral  Juvenil,
animador vocacional  e diretor espiritual  do Seminário Preparatório da Arquidiocese de
Porto  Alegre.  Ele  também  foi  missionário  em  Moçambique,  pois  é  especialista  em
missiologia. 

Foi  nomeado  diretor  nacional  das  Pontifícias  Obras
Missionárias do Brasil  (POM) em 2016. O cargo e a
responsabilidade  o  levaram  até  2021  a  realizar  um
grande trabalho de coordenação e animação na Igreja
brasileira: espírito missionário e evangelizador. ordem
para  uma  Igreja  de  saída,  uma  Igreja  próxima,
Samaritana e nas periferias.

Em novembro de 2012, em nossa assembleia mundial em
Paris,  o  escolhi  para  a  equipe  internacional  de  nossa
fraternidade  sacerdotal  Iesus  Caritas,  como  irmão  da
América Latina. Trabalhar com ele até janeiro de 2019, e
com  Jean-François,  Emmanuel,  Mark  e  nosso  querido
Félix,  tem  sido  uma  experiência  muito  positiva  de
fraternidade e trabalho em equipe.. 

Mauricio  se  junta  à  lista  de  bispos  brasileiros  da
fraternidade,  junto  com  Jeová  e  Silvio  ultimamente,  e

Edson,  Eugênio  e  outros.  É  uma
grande alegria, portanto, para todos os irmãos do mundo. Que o seu
ministério,  na ordem dos sucessores dos apóstolos,  seja  marcado
pela  chamada  a  estar  sempre  ao  lado  dos  mais  pobres,  na  sua
Nazaré diocesana, sempre à escuta dos sacerdotes,   leigos, outros
grupos cristãos e aqueles distantes da Igreja. Ele será consagrado

bispo em Porto Alegre, no dia  19 de agosto de 2022. Nossas orações, nossa alegria e
nossos melhores votos. “Ad multos annos”.

                                                                           Aurelio SANZ BAEZA,

                                               fraternidade sacerdotal Iesus Caritas de Espanha


