
 

 

Estimados Padres, Diáconos, Religiosos(as), Consagrados(as), Agentes das Pastorais,  

Membros dos Movimentos e das Novas Comunidades e amado Povo de Deus, 

em especial os paroquianos da Paroquial de Santa Clara do Valparaíso 

 

Em um encontro fraterno, quando estive com Frei Paulo Roberto Pereira, OFM, Ministro da 

Província Franciscana Nossa Senhora da Conceição do Brasil, fui comunicado da intenção da 

Província de transferir para a Diocese de Petrópolis o cuidado pastoral da Paróquia de Santa Clara, 

após 23 anos de assíduo, profícuo e religioso trabalho pastoral por parte dos frades franciscanos. 

  

Na ocasião, Frei Paulo Roberto me apresentou algumas motivações que sustentam esta 

decisão: os inúmeros trabalhos missionários desenvolvidos pela Província, no Brasil e no exterior, 

especialmente no continente africano, exigindo dos frades uma atenção ainda maior para com os 

mais necessitados, que é o foco principal da vocação franciscana. Disseram, ainda, que se alegram 

com o grande número de sacerdotais de nossa Diocese. 

  

Eu avaliei os argumentos e os considerei pertinentes. Por isso, acolhendo à decisão da 

Província Franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, comunico a todos que, a partir do dia 03 

de julho do corrente ano, a Paróquia Santa Clara passará a receber os cuidados pastorais do clero 

diocesano e terá como Administrador Paroquial o Padre José Carlos da Cruz Luna, que tomará 

posse no próprio dia 03 de julho do presente ano, com missa presidida por mim, Dom Gregório 

Paixão, às 9 horas, na igreja Matriz.  

 

Em nome de toda a nossa Diocese, agradeço aos Frades Franciscanos Menores por todo o 

trabalho de evangelização empreendido por mais de duas décadas, enquanto estiveram à frente 

da Paróquia de Santa Clara.  

 

 



 

 

Faz-se necessário destacar, dentre muitos frades, o legado deixado pelo saudoso Frei 

Antônio Moser, OFM e pelo Frei Elói Dionísio Piva, OFM, que assumiu como pároco após a 

passagem de Frei Moser para a eternidade. 

 

Com alegria, continuaremos os trabalhos pastorais desenvolvidos no território paroquial de 

Santa Clara e manteremos o espírito missionário franciscano ali sedimentado.  

 

Rogo as bênçãos do Senhor sobre todos os frades da Província Franciscana da Imaculada 

Conceição do Brasil e sobre todos os amados paroquianos da Paróquia de Santa Clara. Que Deus a 

todos abençoe, abundantemente. 

 

Em Cristo, nosso Senhor, 

 
 

 
Dom Gregório Paixão, OSB 

Bispo Diocesano de Petrópolis 
 


