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Oração pela 13ª Assembleia Diocesa-
na da Ação Evangelizadora

(22 e 23 de 
abril de 2013)

Senhor nosso 
Deus, vosso Filho 
Jesus Cristo nos cha-
ma e nos envia em 
missão como Igreja 
para evangelizar to-
dos os povos. 

Em nossa Dio-
cese de Erexim, gra-
ças à vossa força, já 
fizemos uma bela 
caminhada.

Estamos cons-
cientes, no entanto, 
que ainda temos um 
longo caminho a percorrer.

Enviai vosso Santo Espírito para que, nesta avalia-
ção, tenhamos a sabedoria de perceber onde deve aconte-
cer nossa “conversão pastoral”.

Pedimos-vos, também, a coragem de mudar o que 
deve ser mudado e a perseverança de testemunhar e anun-
ciar a justiça do Reino de Deus aos pobres. 

São José, nosso padroeiro, interceda por nós, fazen-
do chegar até vós esta nossa prece. Amém.

EXPEDIENTE:
COMUNICAÇÃO DIOCESANA

Boletim Informativo da Diocese de Erexim
SECRETARIADO DIOCESANO DE PASTORAL

Av. Sete de Setembro, 1251 – Caixa Postal, 795

Agenda do Bispo (abril) Agenda pastoral (abril)
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02, 18h igreja São Valentim de 
São Valentim.

06 a 15, 54ª Assembleia Geral 
Ordinária da CNBB, em Apare-
cida, SP.

22 e 23, 13ª Assembleia Dioce-
sana da Ação Evangelizadora.

02, peregrinação da ima-
gem de N. Sra. de Fáti-
ma, Presidio Estadual, 
Erechim.

03, assembleia regional da pastoral familiar, Vila Betânia, 
Porto Alegre; reunião da Organização dos Seminários e Ins-
titutos Filosófico-teológicos do Brasil (OSIB), em Viamão; 

03 a 10, 18º Cerco de Jericó na igreja Imaculada Conceição, 
em Getúlio Vargas.

04 a 08, peregrinação da imagem de N. Sra. de Fátima, Co-
légio Marista Medianeira, Erechim. 

06 a 15, 54ª Assembleia Geral Ordinária da CNBB, em Apa-
recida, SP.

06, às 19h, início do Curso de Servidores de Comunidades 
da área pastoral de Jacutinga, em Campinas do Sul.

08, 34ª Assembleia Regional do Grupo Executivo do Regio-
nal do Cursilho, em Santa Maria.

09 e 10, 1ª Romaria Nacional da Juventude, em Aparecida/
SP. 

11, às 18h30, reunião da Coordenação de Pastoral, no Centro 
Diocesano de Pastoral (CDP).

11 a 14, reunião de ecônomos diocesanos em Joinville, SC.
11 a 15, peregrinação da imagem de N. Sra. de Fátima, Hos-

pital Sta. Terezinha, Erechim. 
13, capacitação para Agentes da Pastoral da Saúde, em Passo 

Fundo.
14, às 08h30, reunião da área pastoral de Erechim, no Centro 

Catequético Nossa Senhora da Salette, Três Vendas, Ere-
chim; às 19h, reunião da Pastoral Carcerária, no Centro 
Catequético da Paróquia São Pedro, Erechim.

15, às 14h30, tarde de oração do Apostolado da Oração, na 
igreja São Cristóvão, Erechim.

16 até 13 de maio, peregrinação da imagem de N. Sra. de 
Fátima, Centro Diocesano de Pastoral – Cúria Diocesana, 
Erechim.

17, 4º D. de Páscoa – 53º Dia Mundial de Oração pelas 
Vocações (Papa: “Igreja, mãe de vocações”). Congresso 
Diocesano do Apostolado da Oração, no CTG Sentinela da 
Querência.

19, 19h30, reunião da área pastoral de Getúlio Vargas, em 
Estação.

19 a 25, XVII Encontro Nacional de Presbíteros (ENP), em 
Aparecida, São Paulo.

19 a 05 de maio, Visita Pastoral na paróquia Nossa Senhora 
do Rosário, Barão de Cotegipe,

21, Tiradentes.
21 a 24, 14º Encontro Estadual de CEBs, em Farroupilha.
22 e 23, 13ª Assembleia Diocesana da Ação Evangelizado-

ra, no Seminário de Fátima, Erechim.
24, às 19h, Ultreia Mensal do Cursilho, Igreja Nossa Senho-

ra Aparecida, Bela Vista.
28 e 29, Encontro Regional da Animação Bíblico-catequé-

tica, em Porto Alegre; assembleia estadual da Pastoral da 
Pessoa Idosa, em Caxias do Sul.
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Mensagens do Papa

Mensagem do Papa Francisco para 
o 53º Dia Mundial de oração pelas voca-
ções - 17 de abril de 2016 – 4º Domingo 
da Páscoa

Amados irmãos e irmãs!
Como gostaria que todos os bati-

zados pudessem, no decurso do Jubileu 
Extraordinário da Misericórdia, experi-
mentar a alegria de pertencer à Igreja! 
E pudessem redescobrir que a vocação 
cristã, bem como as vocações particula-
res, nascem no meio do povo de Deus e são dons da 
misericórdia divina! A Igreja é a casa da misericórdia 
e também a «terra» onde a vocação germina, cresce e 
dá fruto.

Por este motivo, dirijo-me a todos vós, por ocasião 
deste 53º Dia Mundial de Oração pelas Vocações, convidan-
do-vos a contemplar a comunidade apostólica e a dar graças 
pela função da comunidade no caminho vocacional de cada 
um. Na Bula de proclamação do Jubileu Extraordinário da 
Misericórdia, recordei as palavras de São Beda, o Venerável, 
a propósito da vocação de São Mateus: «Miserando atque 
eligendo» (Misericordiae Vultus, 8). A ação misericordiosa 
do Senhor perdoa os nossos pecados e abre-nos a uma vida 
nova que se concretiza na chamada ao discipulado e à mis-
são. Toda a vocação na Igreja tem a sua origem no olhar 
compassivo de Jesus. A conversão e a vocação são como 
que duas faces da mesma medalha, interdependentes conti-
nuamente em toda a vida do discípulo missionário.

O Beato Paulo VI, na Exortação Apostólica Evan-
gelii nuntiandi, descreveu os passos do processo da evan-
gelização. Um deles é a adesão à comunidade cristã (cf. 
n. 23), da qual se recebeu o testemunho da fé e a pro-
clamação explícita da misericórdia do Senhor. Esta incor-
poração comunitária compreende toda a riqueza da vida 
eclesial, particularmente os Sacramentos. A Igreja não é 
só um lugar onde se crê, mas também objeto da nossa fé; 
por isso, dizemos no Credo: «Creio na Igreja».

A chamada de Deus acontece através da mediação 
comunitária. Deus chama-nos a fazer parte da Igreja e, 
depois dum certo amadurecimento nela, dá-nos uma voca-
ção específica. O caminho vocacional é feito juntamente 
com os irmãos e as irmãs que o Senhor nos dá: é uma con-
-vocação. O dinamismo eclesial da vocação é um antídoto 
contra a indiferença e o individualismo. Estabelece aquela 
comunhão onde a indiferença foi vencida pelo amor, por-
que exige que saiamos de nós mesmos, colocando a nossa 
existência ao serviço do desígnio de Deus e assumindo a 
situação histórica do seu povo santo.

Neste Dia dedicado à oração pelas 
vocações, desejo exortar todos os fiéis a 
assumirem as suas responsabilidades no 
cuidado e discernimento vocacionais. 
Quando os Apóstolos procuravam alguém 
para ocupar o lugar de Judas Iscariotes, 
São Pedro reuniu cento e vinte irmãos (cf. 
At 1, 15); e, para a escolha dos sete diáco-
nos, foi convocado o grupo dos discípulos 
(cf. At 6, 2). São Paulo dá a Tito critérios 
específicos para a escolha dos presbíteros 

(cf. Tt 1, 5-9). Também hoje, a comunidade cristã não 
cessa de estar presente na germinação das vocações, na 
sua formação e na sua perseverança (cf. Exort. ap. Evan-
gelii gaudium, 107).

A vocação nasce na Igreja. 

Desde o despertar duma vocação, é necessário um 
justo «sentido» de Igreja. Ninguém é chamado exclu-
sivamente para uma determinada região, nem para um 
grupo ou movimento eclesial, mas para a Igreja e para 
o mundo. «Um sinal claro da autenticidade dum caris-
ma é a sua eclesialidade, a sua capacidade de se integrar 
harmonicamente na vida do povo santo de Deus para o 
bem de todos» (Ibid., 130). Respondendo à chamada de 
Deus, o jovem vê alargar-se o próprio horizonte eclesial, 
pode considerar os múltiplos carismas e realizar assim 
um discernimento mais objetivo. Deste modo, a comu-
nidade torna-se a casa e a família onde nasce a vocação. 
O candidato contempla, agradecido, esta mediação co-
munitária como elemento imprescindível para o seu fu-
turo. Aprende a conhecer e a amar os irmãos e irmãs que 
percorrem caminhos diferentes do seu; e estes vínculos 
reforçam a comunhão em todos.

A vocação cresce na Igreja. 

Durante o processo de formação, os candidatos às 
diversas vocações precisam de conhecer cada vez melhor 
a comunidade eclesial, superando a visão limitada que to-
dos temos inicialmente. Com tal finalidade, é oportuno fa-
zer alguma experiência apostólica juntamente com outros 
membros da comunidade, como, por exemplo, comunicar a 
mensagem cristã ao lado dum bom catequista; experimen-
tar a evangelização nas periferias juntamente com uma co-
munidade religiosa; descobrir o tesouro da contemplação, 

“Igreja, mãe de vocações”

http://www.iubilaeummisericordiae.va/content/gdm/pt.html
http://www.iubilaeummisericordiae.va/content/gdm/pt.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/bulls/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html
http://w2.vatican.va/content/paul-vi/pt/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi.html
http://w2.vatican.va/content/paul-vi/pt/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Outros_desafios_eclesiais
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Outros_desafios_eclesiais
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Carismas_ao_servi�o_da_comunh�o_evangelizadora
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partilhando a vida de clausura; conhecer melhor a missão 
ad gentes em contato com os missionários; e, com os sa-
cerdotes diocesanos, aprofundar a experiência da pastoral 
na paróquia e na diocese. Para aqueles que já estão em for-
mação, a comunidade eclesial permanece sempre o espaço 
educativo fundamental, pelo qual se sente gratidão.

A vocação é sustentada pela Igreja. 

Depois do compromisso definitivo, o caminho vo-
cacional na Igreja não termina, mas continua na dispo-
nibilidade para o serviço, na perseverança e na formação 
permanente. Quem consagrou a própria vida ao Senhor, 
está pronto a servir a Igreja onde esta tiver necessidade. A 
missão de Paulo e Barnabé é um exemplo desta disponi-
bilidade eclesial. Enviados em missão pelo Espírito Santo 
e pela comunidade de Antioquia (cf. At 13, 1-4), regres-
saram depois à mesma comunidade e narraram aquilo que 
o Senhor fizera por meio deles (cf. At 14, 27). Os missio-
nários são acompanhados e sustentados pela comunidade 
cristã, que permanece uma referência vital, como a pátria 
visível onde encontram segurança aqueles que realizam a 
peregrinação para a vida eterna.

Dentre os agentes pastorais, revestem-se de parti-
cular relevância os sacerdotes. Por meio do seu ministé-
rio, torna-se presente a palavra de Jesus que disse: «Eu 
sou a porta das ovelhas (...). Eu sou o bom pastor» (Jo 
10, 7.11). O cuidado pastoral das vocações é uma parte 
fundamental do seu ministério. Os sacerdotes acompa-
nham tanto aqueles que andam à procura da própria vo-
cação, como os que já ofereceram a vida ao serviço de 
Deus e da comunidade.

Todos os fiéis são chamados a consciencializar-se 
do dinamismo eclesial da vocação, para que as comunida-
des de fé possam tornar-se, a exemplo da Virgem Maria, 
seio materno que acolhe o dom do Espírito Santo (cf. Lc 
1, 35-38). A maternidade da Igreja exprime-se através da 
oração perseverante pelas vocações e da ação educativa e 
de acompanhamento daqueles que sentem a chamada de 
Deus. Fá-lo também mediante uma cuidadosa seleção dos 
candidatos ao ministério ordenado e à vida consagrada. 
Enfim, é mãe das vocações pelo contínuo apoio daqueles 
que consagraram a vida ao serviço dos outros.

Peçamos ao Senhor que conceda, a todas as pessoas 
que estão a realizar um caminho vocacional, uma profun-
da adesão à Igreja; e que o Espírito Santo reforce, nos Pas-
tores e em todos os fiéis, a comunhão, o discernimento e a 
paternidade ou maternidade espiritual.

Pai de misericórdia, que destes o vosso Filho pela 
nossa salvação e sempre nos sustentais com os dons do 
vosso Espírito, concedei-nos comunidades cristãs vivas, 
fervorosas e felizes, que sejam fontes de vida fraterna e 
suscitem nos jovens o desejo de se consagrarem a Vós e à 
evangelização. Sustentai-as no seu compromisso de propor 
uma adequada catequese vocacional e caminhos de espe-
cial consagração. Dai sabedoria para o necessário discer-
nimento vocacional, de modo que, em tudo, resplandeça 
a grandeza do vosso amor misericordioso. Maria, Mãe e 
educadora de Jesus, interceda por cada comunidade cristã, 
para que, tornada fecunda pelo Espírito Santo, seja fonte de 
vocações autênticas para o serviço do povo santo de Deus.

Cidade do Vaticano, 29 de novembro 
I Domingo do Advento – de 2015.

Franciscus

Mensagem para a Quaresma de 2016
“Prefiro a misericórdia ao sacrifício” (Mt 9, 13). 

As obras de misericórdia no caminho jubilar
 

1. Maria, ícone duma Igreja que 
evangeliza porque evangelizada

Na Bula de proclamação do Jubileu, fiz o convite 
para que «a Quaresma deste Ano Jubilar seja vivida mais 
intensamente como tempo forte para celebrar e experi-
mentar a misericórdia de Deus» (Misericordiӕ  Vultus, 
17). Com o apelo à escuta da Palavra de Deus e à iniciati-
va «24 horas para o Senhor», quis sublinhar a primazia da 
escuta orante da Palavra, especialmente a palavra proféti-
ca. Com efeito, a misericórdia de Deus é um anúncio ao 
mundo; mas cada cristão é chamado a fazer pessoalmente 

experiência de tal anúncio. Por isso, no tempo da Qua-
resma, enviarei os Missionários da Misericórdia a fim de 
serem, para todos, um sinal concreto da proximidade e do 
perdão de Deus.

Maria, por ter acolhido a Boa Notícia que Lhe 
fora dada pelo arcanjo Gabriel, canta profeticamente, no 
Magnificat, a misericórdia com que Deus A predestinou. 
Deste modo a Virgem de Nazaré, prometida esposa de 
José, torna-se o ícone perfeito da Igreja que evangeli-
za porque foi e continua a ser evangelizada por obra do 
Espírito Santo, que fecundou o seu ventre virginal. Com 
efeito, na tradição profética, a misericórdia aparece es-
treitamente ligada – mesmo etimologicamente – com as 
vísceras maternas (rahamim) e com uma bondade gene-
rosa, fiel e compassiva (hesed) que se vive no âmbito das 
relações conjugais e parentais.

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/bulls/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html
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2. A aliança de Deus com os homens: 
uma história de misericórdia

O mistério da misericórdia divina desvenda-se no 
decurso da história da aliança entre Deus e o seu povo 
Israel. Na realidade, Deus mostra-Se sempre rico de mi-
sericórdia, pronto em qualquer circunstância a derramar 
sobre o seu povo uma ternura e uma compaixão visce-
rais, sobretudo nos momentos mais dramáticos quando a 
infidelidade quebra o vínculo do Pacto e se requer que a 
aliança seja ratificada de maneira mais estável na justiça 
e na verdade. Encontramo-nos aqui perante um verdadei-
ro e próprio drama de amor, no qual Deus desempenha 
o papel de pai e marido traído, enquanto Israel desem-
penha o de filho/filha e esposa infiéis. São precisamente 
as imagens familiares – como no caso de Oseias (cf. Os 
1-2) – que melhor exprimem até que ponto Deus quer 
ligar-Se ao seu povo.

Este drama de amor alcança o seu ápice no Filho 
feito homem. N’Ele, Deus derrama a sua misericórdia 
sem limites até ao ponto de fazer d’Ele a Misericórdia 
encarnada (cf. Misericordiӕ  Vultus, 8). Na realidade, 
Jesus de Nazaré enquanto homem é, para todos os efei-
tos, filho de Israel. E é-o ao ponto de encarnar aquela 
escuta perfeita de Deus que 
se exige a cada judeu pelo 
Shemà, fulcro ainda hoje 
da aliança de Deus com 
Israel: «Escuta, Israel! O 
Senhor é nosso Deus; o Se-
nhor é único! Amarás o Se-
nhor, teu Deus, com todo o 
teu coração, com toda a tua 
alma e com todas as tuas 
forças» (Dt 6, 4-5). O Filho de Deus é o Esposo que 
tudo faz para ganhar o amor da sua Esposa, à qual O 
liga o seu amor incondicional que se torna visível nas 
núpcias eternas com ela.

Este é o coração pulsante do querigma apostó-
lico, no qual ocupa um lugar central e fundamental a 
misericórdia divina. Nele sobressai «a beleza do amor 
salvífico de Deus manifestado em Jesus Cristo morto e 
ressuscitado» (Evangelii gaudium, 36), aquele primeiro 
anúncio que «sempre se tem de voltar a ouvir de dife-
rentes maneiras e aquele que sempre se tem de voltar a 
anunciar, duma forma ou doutra, durante a catequese» 
(Ibid., 164). Então a Misericórdia «exprime o compor-
tamento de Deus para com o pecador, oferecendo-lhe 
uma nova possibilidade de se arrepender, converter e 
acreditar» (Misericordiӕ  Vultus, 21), restabelecendo 
precisamente assim a relação com Ele. E, em Jesus cru-
cificado, Deus chega ao ponto de querer alcançar o pe-
cador no seu afastamento mais extremo, precisamente 
lá onde ele se perdeu e afastou d’Ele. E faz isto na es-
perança de assim poder finalmente comover o coração 
endurecido da sua Esposa.

3. As obras de misericórdia

A misericórdia de Deus transforma o coração do 
homem e faz-lhe experimentar um amor fiel, tornando-o 
assim, por sua vez, capaz de misericórdia. É um milagre 
sempre novo que a misericórdia divina possa irradiar-se 
na vida de cada um de nós, estimulando-nos ao amor do 
próximo e animando aquilo que a tradição da Igreja cha-
ma as obras de misericórdia corporal e espiritual. Estas 
recordam-nos que a nossa fé se traduz em atos concretos e 
quotidianos, destinados a ajudar o nosso próximo no cor-
po e no espírito e sobre os quais havemos de ser julgados: 
alimentá-lo, visitá-lo, confortá-lo, educá-lo. Por isso, ex-
pressei o desejo de que «o povo cristão reflita, durante o 
Jubileu, sobre as obras de misericórdia corporal e espiri-
tual. Será uma maneira de acordar a nossa consciência, 
muitas vezes adormecida perante o drama da pobreza, e 
de entrar cada vez mais no coração do Evangelho, onde os 
pobres são os privilegiados da misericórdia divina» (Ibid., 
15). Realmente, no pobre, a carne de Cristo «torna-se de 
novo visível como corpo martirizado, chagado, flagelado, 
desnutrido, em fuga... a fim de ser reconhecido, tocado e 
assistido cuidadosamente por nós» (Ibid., 15). É o misté-
rio inaudito e escandaloso do prolongamento na história 

do sofrimento do Cordeiro 
Inocente, sarça ardente de 
amor gratuito na presença da 
qual podemos apenas, como 
Moisés, tirar as sandálias 
(cf. Ex 3, 5); e mais ainda, 
quando o pobre é o irmão ou 
a irmã em Cristo que sofre 
por causa da sua fé.

Diante deste amor for-
te como a morte (cf. Ct 8, 6), fica patente como o pobre 
mais miserável seja aquele que não aceita reconhecer-se 
como tal. Pensa que é rico, mas na realidade é o mais pobre 
dos pobres. E isto porque é escravo do pecado, que o leva 
a utilizar riqueza e poder, não para servir a Deus e aos ou-
tros, mas para sufocar em si mesmo a consciência profun-
da de ser, ele também, nada mais que um pobre mendigo. 
E quanto maior for o poder e a riqueza à sua disposição, 
tanto maior pode tornar-se esta cegueira mentirosa. Chega 
ao ponto de não querer ver sequer o pobre Lázaro que 
mendiga à porta da sua casa (cf. Lc 16, 20-21), sendo este 
figura de Cristo que, nos pobres, mendiga a nossa con-
versão. Lázaro é a possibilidade de conversão que Deus 
nos oferece e talvez não vejamos. E esta cegueira está 
acompanhada por um soberbo delírio de omnipotência, no 
qual ressoa sinistramente aquele demoníaco «sereis como 
Deus» (Gn 3, 5) que é a raiz de qualquer pecado. Tal delí-
rio pode assumir também formas sociais e políticas, como 
mostraram os totalitarismos do século XX e mostram hoje 
as ideologias do pensamento único e da tecnociência que 
pretendem tornar Deus irrelevante e reduzir o homem a 
massa possível de instrumentalizar. E podem atualmente 
mostrá-lo também as estruturas de pecado ligadas a um 

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/bulls/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/bulls/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html
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modelo de falso desenvolvimento fundado na idolatria do 
dinheiro, que torna indiferentes ao destino dos pobres as 
pessoas e as sociedades mais ricas, que lhes fecham as 
portas recusando-se até mesmo a vê-los.

Portanto, a Quaresma deste Ano Jubilar é um tempo 
favorável para todos poderem, finalmente, sair da própria 
alienação existencial, graças à escuta da Palavra e às obras 
de misericórdia. Se, por meio das obras corporais, tocamos 
a carne de Cristo nos irmãos e irmãs necessitados de ser 
nutridos, vestidos, alojados, visitados, as obras espirituais 
tocam mais diretamente o nosso ser de pecadores: aconse-
lhar, ensinar, perdoar, admoestar, rezar. Por isso, as obras 
corporais e as espirituais nunca devem ser separadas. Com 
efeito, é precisamente tocando, no miserável, a carne de 
Jesus crucificado que o pecador pode receber, em dom, 
a consciência de ser ele próprio um pobre mendigo. Por 
esta estrada, também os «soberbos», os «poderosos» e os 
«ricos», de que fala o Magnificat, têm a possibilidade de 
aperceber-se que são, imerecidamente, amados pelo Cru-
cificado, morto e ressuscitado também por eles. Somen-
te neste amor temos a resposta àquela sede de felicidade 
e amor infinitos que o homem se ilude de poder colmar 

mediante os ídolos do saber, do poder e do possuir. Mas 
permanece sempre o perigo de que os soberbos, os ricos e 
os poderosos – por causa de um fechamento cada vez mais 
hermético a Cristo, que, no pobre, continua a bater à porta 
do seu coração – acabem por se condenar precipitando-se 
eles mesmos naquele abismo eterno de solidão que é o 
inferno. Por isso, eis que ressoam de novo para eles, como 
para todos nós, as palavras veementes de Abraão: «Têm 
Moisés e o Profetas; que os ouçam!» (Lc 16, 29). Esta es-
cuta ativa preparar-nos-á da melhor maneira para festejar 
a vitória definitiva sobre o pecado e a morte conquista-
da pelo Esposo já ressuscitado, que deseja purificar a sua 
prometida Esposa, na expectativa da sua vinda.

Não percamos este tempo de Quaresma favorável à 
conversão! Pedimo-lo pela intercessão materna da Virgem 
Maria, a primeira que, diante da grandeza da misericórdia 
divina que Lhe foi concedida gratuitamente, reconheceu 
a sua pequenez (cf. Lc 1, 48), confessando-Se a humilde 
serva do Senhor (cf. Lc 1, 38).

Vaticano, 4 de outubro de 2015, 
Festa de S. Francisco de Assis.

Francisco 

Mensagem para a Campanha da Fraternidade Ecumênica 2016
Queridos irmãos e 

irmãs do Brasil!
Em sua grande mi-

sericórdia, Deus não se 
cansa de nos oferecer sua 
bênção e sua graça e de 
nos chamar à conversão e 
ao crescimento na fé. No Brasil, desde 1963, se realiza du-
rante a Quaresma a Campanha da Fraternidade. Ela propõe 
cada ano uma motivação comunitária para a conversão e a 
mudança de vida. Em 2016, a Campanha da Fraternidade 
trata do saneamento básico. Ela tem como tema: «Casa co-
mum, nossa responsabilidade». Seu lema bíblico é tomado 
do Profeta Amós: «Quero ver o direito brotar como fonte e 
a justiça qual riacho que não seca» (Am 5,24).

É a quarta vez que a Campanha da Fraternidade se 
realiza com as Igrejas que fazem parte do Conselho Na-
cional das Igrejas Cristãs do Brasil (CONIC). Mas, desta 
vez, ela cruza fronteiras: é feita em conjunto com a Mise-
reor, iniciativa dos católicos alemães que realiza a Cam-
panha da Quaresma desde 1958. O objetivo principal des-
te ano é o de contribuir para que seja assegurado o direito 
essencial de todos ao saneamento básico. Para tanto, apela 
a todas as pessoas convidando-as a se empenharem com 
políticas públicas e atitudes responsáveis que garantam a 
integridade e o futuro de nossa Casa Comum.

Todos nós temos responsabilidade por nossa Casa 
Comum, ela envolve os governantes e toda a sociedade. 

Por meio desta Campanha 
da Fraternidade, as pes-
soas e comunidades são 
convidadas a se mobilizar, 
a partir dos locais em que 
vivem. São chamadas a 
tomar iniciativas em que 

se unam as Igrejas e as diversas expressões religiosas e 
todas as pessoas de boa vontade na promoção da justi-
ça e do direito ao saneamento básico. O acesso à água 
potável e ao esgotamento sanitário é condição necessária 
para a superação da injustiça social e para a erradicação 
da pobreza e da fome, para a superação dos altos índices 
de mortalidade infantil e de doenças evitáveis, e para a 
sustentabilidade ambiental.

Na encíclica Laudato si’, recordei que «o acesso à 
água potável e segura é um direito humano essencial, fun-
damental e universal, porque determina a sobrevivência 
das pessoas e, portanto, é condição para o exercício dos 
outros direitos humanos» (n. 30) e que a grave dívida so-
cial para com os pobres é parcialmente saldada quando se 
desenvolvem programas para prover de água limpa e sa-
neamento as populações mais pobres (cf. ibid.). E, numa 
perspectiva de ecologia integral, procurei evidenciar o 
nexo que há entre a degradação ambiental e a degradação 
humana e social, alertando que «a deterioração do meio 
ambiente e a da sociedade afetam de modo especial os 
mais frágeis do planeta» (n. 48).
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Aprofundemos a cultura ecológica. Ela não pode se 
limitar a respostas parciais, como se os problemas estives-
sem isolados. Ela «deveria ser um olhar diferente, um pen-
samento, uma política, um programa educativo, um estilo 
de vida e uma espiritualidade que oponham resistência ao 
avanço do paradigma tecnocrático» (Laudato si’, 111). 
Queridos irmãos e irmãs, insisto que o rico patrimônio da 
espiritualidade cristã pode dar uma magnífica contribui-
ção para o esforço de renovar a humanidade. Eu os con-
vido, principalmente durante esta Quaresma, motivados 
pela Campanha da Fraternidade Ecumênica, a redescobrir 
como nossa espiritualidade se aprofunda quando supera-
mos «a tentação de ser cristãos, mantendo uma prudente 
distância das chagas do Senhor» e descobrimos que Jesus 
quer «que toquemos a carne sofredora dos outros» (Evan-
gelii gaudium, 270), dedicando-nos ao «cuidado generoso 

e cheio de ternura» (Laudato si’, 220) de nossos irmãos e 
irmãs e de toda a criação.

Eu me uno a todos os cristãos do Brasil e aos que, na 
Alemanha, se envolvem nessa Campanha da Fraternidade 
Ecumênica, pedindo a Deus: «ensinai-nos a descobrir o 
valor de cada coisa, a contemplar com encanto, a reco-
nhecer que estamos profundamente unidos com todas as 
criaturas no nosso caminho para a vossa luz infinita. Obri-
gado porque estais conosco todos os dias. Sustentai-nos, 
por favor, na nossa luta pela justiça, o amor e a paz» (Lau-
dato si’, 246). Aproveito a ocasião para enviar a todos mi-
nhas cordiais saudações com votos de todo bem em Jesus 
Cristo, único Salvador da humanidade e pedindo que, por 
favor, não deixem de rezar por mim!

Vaticano, 22 de janeiro de 2016.
Franciscus PP.

A propósito da Campanha da 
Fraternidade Ecumênica 2016

As duas edições anteriores deste Jornal apresentaram textos sobre a Campanha da Fraterni-
dade Ecumênica deste ano. Dada a importância e a urgência do assunto tratado por ela, especial-
mente depois da Encíclica do Papa Francisco, Laudato Si, esta edição oferece mais dois textos.

CFE/2016: Casa comum, nossa responsabilidade
Vale sublinhar três pontos de 

grande importância: o primeiro refe-
re-se ao fato de ser uma campanha 
ecumênica, sob a direção de todas 
as Igrejas que integram o Conselho 
Nacional de Igrejas Cristãs (CO-
NIC). Não é a primeira nem será a úl-
tima com as tintas do ecumenismo. Convém salientar que 
isso, sem dúvida, lhe confere maior eficácia e maior raio 
de ação. Além de aproximar os cristãos de um objetivo 
comum, num momento delicado em que religião e funda-
mentalismo radical parecem termos sinônimos.

Em segundo lugar, o tema da CF/2016 – Casa co-
mum, nossa responsabilidade – chama a atenção não ape-
nas para o direito à moradia ou à casa própria, sonho de 
todos e de cada família em particular. Mas também para 
os problemas ligados ao saneamento básico. Problemas 
que, como bem o sabemos, estão na raiz e uma série de 
doenças vinculadas à falta de estrutura, seja no forneci-
mento de água potável, seja no tratamento do esgoto.

Como se pode ler no texto-base, boa parte da po-
pulação brasileira ainda se encontra à margem desses di-

reitos fundamentais, reservados aos 
privilegiados que habitam os andares 
superiores da pirâmide social.

E por falar em “pirâmide social”, 
chegamos ao terceiro ponto. Aqui nos 
deparamos com o lema da CF/2016 – 
“Quero ver o direito brotar como fonte 

e correr a justiça qual riacho que não seca” (Am 5, 24). 
Estas palavras bíblicas indicam a meta para a qual con-
vergem todos os esforços dessa campanha de reflexão e 
ação pastoral durante o tempo da Quaresma. Tais esforços 
comportam uma dupla conversão: retorno pessoal ao en-
contro com Deus e compromisso social com os pobres.

Extraída do contexto do movimento profético, no 
Antigo Testamento, a frase traz à tona o tríplice apelo dos 
profetas: memória, denúncia e anúncio. A memória lem-
bra ao povo de Israel que “foste escravo no Egito, de onde 
o Senhor te libertou e te conduziu à Terra Prometida”. Por 
isso toda e qualquer forma de escravidão deve ser banida 
do projeto de Deus, em especial a privação dos direitos 
básicos que envolvem tanto a casa própria quanto a nossa 
casa comum que é o planeta Terra.
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Está em jogo a experiência do êxodo, a qual deve 
ser retomada no contexto da monarquia e da opressão no 
interior do próprio Povo de Deus.

No sentido amplo da CF, se a casa é “comum”, 
também o deverá ser a nossa responsabilidade sobre 
sua conquista e preservação. Daí a necessidade da denún-
cia sobre uma política econômica globalizada que, longe 
de contribuir para o acesso de todos os povos a uma exis-
tência justa e digna, não raro expulsa populações inteiras 
da terra ou pátria que as viu nascer.

No âmbito nacional, as coisas não são diferentes. 
Muitos brasileiros e brasileiras se veem excluídos de con-
dições reais de vida, relegados a uma espécie de cidadãos 
de segunda categoria. Favelas, cortiços e periferias lon-
gínquas, sem qualquer tipo de infraestrutura convi-
vem, lado a lado com bairros de luxo e condomínios de 
alto padrão.

O anúncio, enfim, é o complemento da denúncia, a 
outra face da mesma moeda. O “direito e a justiça” consti-
tui uma das expressões mais comuns do vocabulário pro-

fético. Sua defesa faz parte do profetismo de ontem e de 
hoje. Como traduzir para os dias atuais esse tríplice apelo 
profético, vivificando-o diante das condições degradantes 
em que vive boa parte da população mundial e nacional?

A resposta exige o empenho de todos os cristãos e 
pessoas de boa vontade no sentido de trabalhar para que 
todas as pessoas sejam acolhidos na “casa comum”. Aqui 
a conversão pessoal complementa-se com a ação eclesial 
em favor do bem comum. A fé, tanto mais viva quanto 
mais ativa, desdobra-se no compromisso social para com 
os empobrecidos.

A CF/2016 nos propõe para o tempo quaresmal, en-
tre outras coisas, o retorno ao vigor e à coragem do pro-
fetismo de todos os tempos. As Igrejas do CONIC entre-
laçam na reflexão e na ação evangelizadora a memória do 
passado libertador, a denúncia de um presente que contra-
diz os palnos divinos e o anúncio do futuro simbolizado 
na Terra Prometida ou no Reino de Deus.

Pe. Alfredo J. Gonçalves – Adital.

‘Casa comum, nossa responsabilidade’
Esse título é o tema da Campanha 

da Fraternidade Ecumênica que, em todo 
o Brasil, foi aberta pelo Conselho Nacio-
nal de Igrejas Cristãs (CONIC) na quarta 
feira de cinzas, 10 de fevereiro.

 
De fato, desde o ano 2000, essa será 

a 4a Campanha da Fraternidade Ecumênica. 
Reúne cinco Igrejas cristãs e diversas or-
ganizações interconfessionais. Dessa vez, 
além das Igrejas, essa Campanha da Frater-
nidade envolve também a Misereor, orga-
nização dos bispos católicos da Alemanha.

O tema geral é o cuidado com a 
Terra, especialmente no que diz res-
peito ao saneamento básico que inclui o 
abastecimento de água urbano e rural; a coleta e trata-
mento de esgoto; o manejo adequado dos resíduos sóli-
dos (lixo) e a drenagem das águas de chuva. Certamente, 
na realidade que, esses dias, enfrentamos no Brasil, não 
podemos esquecer o combate a mosquitos que transmi-
tem doenças que assolam a nossa população e provocam 
tantos males.

As estatísticas mostram que, no Brasil, apesar dos 
esforços do governo nos últimos dez anos, ainda temos 
um longo caminho a percorrer no cuidado com a terra e 
com os nossos rios. É difícil compreender como um país 
que produz até aviões comerciais de grande porte não 
consegue solucionar os problemas de saneamento nem 
em cidades centrais como São Paulo e Rio de Janeiro.

Os centros metropolitanos de mé-
dio e de grande porte enfrentam cada vez 
mais problemas relacionados à poluição da 
água. Nas cidades, a maior parte do esgo-
to residencial e industrial contamina todas 
as águas superficiais, como rios, lagos, e o 
próprio oceano. Nos grandes rios brasilei-
ros, ainda se veem esgotos serem jogados 
in natura.

É uma graça divina que, no Bra-
sil, ao menos as cinco Igrejas que parti-
cipam do Conselho Nacional de Igrejas 
(CONIC) assumam um desafio tão con-
creto e urgente para ligar com a celebra-
ção da Quaresma e da Páscoa. De fato, 
a responsabilidade pela Terra como causa 

comum tem de unir dois aspectos: o cuidado ambiental e 
a ecologia social.

Tanto o Conselho Mundial de Igrejas, em seus do-
cumentos, como o papa Francisco, na sua encíclica Lau-
dato si’, têm insistido: não se pode separar o equilíbrio 
ambiental e o cuidado com a justiça. Por isso, nessa 
CF 2016, o lema é a palavra bíblica: “Quero ver a justiça 
brotar como fonte e o direito correr como riacho que não 
seca” (Am 5, 24).

Essa profecia confirma: O que para Deus é mais 
importante não é o culto e nem atos de devoção indivi-
dual e sim que todos cuidem da justiça social e traba-
lhem para que, no país e no mundo, todos tenham res-
peitados os seus direitos individuais, sociais e de saúde. 
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Só assim, as celebrações se tornarão profundas e chegarão 
aos ouvidos de Deus. 

Ao falar em saneamento básico, muita gente dirá 
que isso é obrigação do governo e que, sobre isso, os ci-
dadãos comuns podem fazer pouco. De fato, em termos 
estruturais, é verdade: a primeira obrigação é do governo. 
No entanto, a tarefa dos cidadãos é velar e exigir que os 
seus direitos sejam respeitados.

O trabalho das autoridades deve ser complementado 
pelo cuidado de toda a população. A limpeza de córregos 
e rios feita pelas autoridades públicas só funciona se 
a população colabora e não joga lixo nas ruas. Nessa 
linha, o texto-base da CF 2016, dirigido aos cristãos de 
todas as Igrejas e pessoas de boa vontade, sugere várias 
ações simples e cotidianas. O objetivo é criar uma nova 
consciência de cuidado com a terra e com a água, as-
sim como uma maior solidariedade social.

O texto propõe que as comunidades cristãs estimu-
lem as pessoas a fazerem a coleta seletiva do lixo caseiro 

e a tratar a rua como espaço coletivo a ser cuidado por 
todos. Além disso, como gesto comum, nessa Quaresma, 
pede que evitemos o consumismo.

Como, em muitas Igrejas, o jejum é um costume tra-
dicional do tempo da Quaresma, a CF 2016 propõe que 
façamos um dia de jejum, repartindo com uma família 
mais pobre o alimento daquele dia. Aliás, que essa CFE 
nos ajude a aprofundar a unidade das Igrejas que Deus 
quer e pede que vivamos.

“Ó Deus da vida, da  justiça e do amor, Tu fizeste 
com ternura o nosso planeta, morada de todas as espécies 
e povos. Dá-nos assumir, na força da fé e em irmandade 
ecumênica (com as outras Igrejas cristãs), a corresponsa-
bilidade na construção de um mundo sustentável e justo 
para todos. No seguimento de Jesus, com a alegria do 
Evangelho e com a opção pelos pobres. Amém”. (oração 
da CFE – Texto base, p. 73).

Marcelo Barros, monge beneditino, Adital

Notas da CNBB

Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo
1. A Comissão Episcopal Pastoral para o Serviço da 

Caridade, da Justiça e da Paz, da Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil-CNBB se dirige, neste 28 de janeiro 
- Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo - a todas 
as pessoas e instituições que se empenham em eliminar 
este crime, para encorajá-las a continuar lutando até sua 
completa erradicação.

2. O dia 28 de janeiro é celebrado no Brasil como o 
dia “D” do combate ao trabalho escravo. A data lembra o 
assassinato de três auditores fiscais do trabalho e de seu 
motorista, ocorrido em 28 de janeiro de 2004, durante a 
fiscalização de grandes fazendas da região de Unaí (MG). 

3. De 1995 até hoje mais de 50 mil pessoas já foram 
resgatadas do trabalho escravo pela fiscalização federal. O 
Brasil, como poucos outros países, tem uma definição le-
gal, clara e atual do que é o trabalho em condição análoga 
à de escravo. Este se caracteriza pela imposição de jor-
nada exaustiva, ou pela submissão a condições degradan-
tes, ou pela prática da servidão por dívidas ou do trabalho 
forçado. A comunidade internacional, precisamente a OIT, 
reconhece e parabeniza o avanço da legislação brasileira 
neste campo.

4. Nos dias de hoje, ao continuar tratando a pessoa 
do trabalhador como se coisa fosse a pretexto de auferir 
mais lucro na sua exploração, a escravidão assume formas 
diversas, inclusive diferentes da antiga escravidão. Nos-
sa economia deve se prezar acima de tudo pelo valor da 
dignidade humana, o que implica, entre outras coisas, em 

abolir a prática do trabalho escravo nas várias atividades 
onde já foi flagrada nos últimos 20 anos: na pecuária, nas 
lavouras, no desmatamento, na construção civil, na con-
fecção, nas carvoarias, nos serviços hoteleiros, nos barcos 
ou nos serviços domésticos.

5. Os trabalhadores e as trabalhadoras em situação 
de migração são as principais vítimas do trabalho escravo. 
Entre estes, os estrangeiros, imigrantes em nosso país, são 
os que estão ainda mais expostos à exploração, devido à 
sua específica situação de vulnerabilidade e por necessita-
rem com urgência prover o próprio sustento e o da família. 
Evidencia-se, pois, a importância de tratar os imigrantes e 
refugiados com respeito e oferecer-lhes condições dignas 
de trabalho. O mesmo vale para todos os migrantes.  

6. A exploração do ser humano no trabalho escravo 
é uma das piores violações aos direitos da pessoa huma-
na, à sua dignidade, especialmente por negar-lhe o direi-
to de trabalhar em condições que lhe sejam condizentes e 
de receber um salário justo. O trabalho é dimensão cons-
titutiva do ser humano e não oportunidade para violar os 
seus direitos.  

7. Lembramos o compromisso do Estado brasileiro, 
firmado em diplomas nacionais e internacionais, de con-
tinuar adotando medidas que inibam a prática do trabalho 
escravo, tanto na   área   Legislativa,  como  no   executivo  
e    no    Judiciário. Nenhum retrocesso será justificável 
nem pode ser tolerado. Igualmente, reitera-se o apelo para 
que se esmere na proteção e defesa dos que lutam pelo fim 
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do trabalho escravo, sejam funcionários públicos, sejam 
membros da sociedade civil. Também é preciso redobrar a 
atenção e buscar a adoção de políticas públicas que garan-
tam a inserção decente das pessoas libertadas do trabalho 
escravo bem como daquelas em situação de risco.

8. Fazemos nossas as palavras do Papa Francisco 
por ocasião do Dia Mundial da Paz: “lanço um veemente 
apelo a todos os homens e mulheres de boa vontade e a 
quantos, mesmo nos mais altos níveis das instituições, são 
testemunhas, de perto ou de longe, do flagelo da escra-
vidão contemporânea, para que não se tornem cúmplices 
deste mal, não afastem o olhar à vista dos sofrimentos de 
seus irmãos e irmãs em humanidade, privados de liberda-

de e dignidade, mas tenham a coragem de tocar a carne 
sofredora de Cristo, o Qual Se torna visível através dos 
rostos inumeráveis daqueles a quem Ele mesmo chama os 
«meus irmãos mais pequeninos» (Mt 25, 40.45)”.

Que a Mãe Aparecida seja sempre nossa compa-
nheira de caminhada e nos ajude a construir um mundo 
de irmãos e irmãs, livre de todas as formas de escravidão 
e exclusão.

Fraternalmente, 
Dom Guilherme Werlang, Bispo de Ipameri – GO, 

Presidente da Comissão Episcopal Pastoral para o serviço 
da Caridade, da Justiça e da Paz

Mensagem da cnbb sobre o combate ao Aedes Aegypti
“Tu me restauraste a saúde e me dei-

xaste viver” (Is 38,16b)
O Conselho Episcopal Pastoral (CON-

SEP), da Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil - CNBB, reunido em Brasília-DF, nos dias 3 e 4 
de fevereiro de 2016, conclama toda a Igreja no Brasil a 
continuar e intensificar a mobilização no combate ao mos-
quito aedes aegyti, transmissor da dengue, do vírus zika 
e do chikungunya. Com um grande mutirão, que envolva 
todos os setores da sociedade, seremos capazes de vencer 
estas doenças que atingem, sem distinção, toda a popula-
ção brasileira.

Merece atenção especial o vírus zika por sua pro-
vável ligação com a microcefalia, embora isso não tenha 
sido provado cientificamente. A gravidade da situação le-
vou a Organização Mundial da Saúde a declarar a micro-
cefalia e o vírus zika emergência internacional. O estado 
de alerta, contudo, não deve nos levar ao pânico, como 
se estivéssemos diante de uma situação invencível, apesar 
de sua extrema gravidade. Tampouco justifica defender o 
aborto para os casos de microcefalia como, lamentavel-
mente, propõem determinados grupos que se organizam 
para levar a questão ao Supremo Tribunal Federal num 
total desrespeito ao dom da vida.

Seja garantida, com urgência, a assistência aos atin-
gidos por estas enfermidades, sobretudo às crianças que 
nascem com microcefalia e suas famílias. A saúde, dom e 
direito de todos, deve ser assegurada, em primeiro lugar, 
pelos gestores públicos. A eles cabe implementar políticas 
que apontem para um sistema de saúde pública com quali-

dade e universal. Nesse sentido, a Campanha 
da Fraternidade Ecumênica deste ano contri-
bui muito ao trazer à tona a vergonhosa rea-
lidade do saneamento básico no Brasil. Sem 

uma eficaz política nacional de saneamento básico, fica 
comprometido todo esforço de combate ao aedes aegypti.

O compromisso de cada cidadão também é indis-
pensável na tarefa de erradicar este mal que desafia nossas 
instituições. O princípio de tudo é a educação e a corres-
ponsabilidade. Por isso, exortamos as lideranças de nossas 
comunidades eclesiais a organizarem ações e a se soma-
rem às iniciativas que visem colocar fim a esta situação. 
As ações de competência do poder público sejam exigidas 
e acompanhadas. Nas celebrações, reuniões e encontros, 
sejam dadas orientações claras e objetivas que ajudem as 
pessoas a tomarem consciência da gravidade da situação e 
da melhor forma de combater as doenças e seu transmis-
sor. Com o esforço de todos, a vitória não nos faltará.

Deus, em sua infinita misericórdia, faça a saúde 
se difundir sobre a terra (cf. Eclo 38,8). Nossa Senhora 
Aparecida, mãe e padroeira do Brasil, ajude-nos em nosso 
evangélico compromisso de promoção e defesa da vida.

Brasília, 4 de fevereiro de 2016
Dom Sergio da Rocha, Arcebispo de Brasília-DF, 

Presidente da CNBB
Dom Murilo S. R. Krieger, Arcebispo de São Salva-

dor da Bahia- BA, Vice-presidente da CNBB
Dom Leonardo Ulrich Steiner, Bispo Auxiliar de 

Brasília-DF, Secretário Geral da CNBB

O milagre da 
partilha

Dizimo
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Mensagem da cnbb por ocasião do dia do enfermo
“Eu estava doente, e cuidastes de mim ” 

(Mt 25,36)
Nós, Bispos do Conselho Episcopal Pas-

toral (CONSEP), da Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil - CNBB, reunidos em Brasília, 
nos dias 3 e 4 de fevereiro de 2016, vimos ma-
nifestar nossa estima e proximidade de pastores 
aos enfermos, por ocasião da celebração do Dia Mundial 
do Enfermo, 11 de fevereiro.

Na fidelidade a nosso Mestre e Senhor Jesus Cris-
to que sempre deu atenção especial aos enfermos, somos 
incentivados ao cultivo e à prática desta obra de miseri-
córdia. Essa atitude torna-se visível na caridade praticada 
pela Pastoral da Saúde e por tantas pessoas que, com amor 
abnegado, se dedicam a cuidar dos enfermos.

O Ano da Misericórdia revela-se ocasião privilegiada 
para nos dedicarmos ainda mais aos irmãos e irmãs enfer-
mos, aos quais, muitas vezes, se sobrepõe o peso do pre-
conceito e da discriminação, tornando sua condição ainda 
mais difícil. Como discípulos de Jesus misericordioso, rea-
firmamos com o Papa Francisco que “no sofrimento nunca 
há quem esteja só porque, no seu amor misericordioso pelo 
homem e pelo mundo, Deus o abraça até nas situações mais 
desumanas, nas quais a imagem do Criador, presente em 
cada pessoa, parece ofuscada ou desfigurada”.

O autêntico amor para com os enfermos 
exige que nos comprometamos com a constru-
ção de políticas públicas de saúde que atendam 
dignamente o ser humano em suas necessidades 
básicas. Diante disso, incentivamos nossas co-
munidades, pastorais, movimentos e associações 
a também lutarem pelos direitos dos mais neces-

sitados, principalmente por causa da crise pela qual passa 
grande parte das instituições de saúde do país.

Manifestamos nosso reconhecimento e agradeci-
mento a todos os que, voluntária ou profissionalmente, 
se dedicam aos doentes, particularmente àqueles que, em 
suas famílias, convivem com a experiência da doença de 
pessoas queridas.

Pela intercessão de Nossa Senhora da Saúde, invo-
camos a bênção de Deus sobre os doentes e os que a eles 
se dedicam.

Brasília, 4 de fevereiro de 2016.
Dom Sergio da Rocha, Arcebispo de Brasília-DF, 

Presidente da CNBB
Dom Murilo S. R. Krieger, Arcebispo de São Salva-

dor da Bahia- BA, Vice-presidente da CNBB
Dom Leonardo Ulrich Steiner, Bispo Auxiliar de 

Brasília-DF, Secretário Geral da CNBB

Mensagens e homilias de Dom José

Homilia na missa de encerramento do 
Ano da Vida Consagrada na Diocese 

Dia 07 de fevereiro, capela das Ir-
mãs Franciscanas da Sagrada Família de 
Maria

Saúdo o vigário geral da Diocese, Pe. 
Dirceu Balestrin, e, com espírito de gratidão 
e estima, todos os religiosos e religiosas aqui 
presentes e também aqueles que vivem nas 
várias comunidades religiosas da nossa Dio-
cese, mas que por empenho pastoral, férias 
ou enfermidade, não puderam estar aqui ce-
lebrando conosco. Creio que estão unidos a 
nós, pela oração e pelo amor, que nasce entre 
aqueles e aquelas que se tornaram irmãos e irmãs pelo se-
guimento a Cristo Jesus e pelo “sim” da consagração. 

Este “sim”, que marcou a vida de Maria de Nazaré, 
tornando-a mãe, discípula e servidora do Senhor, graças à 
disponibilidade do seu coração em acolher a vontade de 
Deus. Maria acolhe o que Deus lhe propôs com alegria, 

e manifesta esta alegria na visita a Isabel: 
“Minha alma proclama a grandeza do Se-
nhor, meu espírito se alegra em Deus, meu 
Salvador, porque olhou a humilhação de sua 
serva” (Lc 1,47-48). 

O “sim” que expressamos no dia da 
nossa consagração marcou profundamente a 
nossa vida. Por ele, ganhamos uma nova fa-
mília, fundada não por laços de um amor hu-
mano e passageiro, mas pela ação de Deus, 
que tocou o coração dos nossos fundadores e 
fundadoras. E estes, malgrado todas as pro-

vações e sofrimentos, não abandonaram ao longo do ca-
minho o carisma que o espírito de Deus tinha suscitado em 
seus corações, para anunciar ao mundo, com compaixão, a 
misericórdia, a ternura e o amor de Deus, servindo a Igre-
ja, os irmãos e as irmãs em realidades, onde muitas vezes 
a vida e a dignidade das pessoas valiam muito pouco. 
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Lendo suas biografias, podemos compreender que 
foi a oração, o amor e a comunhão com o Senhor Jesus que 
os mantiveram fortes e firmes na missão, mesmo quando, 
muitas vezes, as forças físicas definhavam e as injustiças 
e incompreensões procuravam obscurecer a presença da 
mão de Deus nas obras que fundavam para aliviar o so-
frimento físico e espiritual do povo. Principalmente em 
benefício dos mais desfavorecidos da sociedade.

Queridos irmãos e irmãs, o Ano dedicado à Vida 
Consagrada nos propunha três objetivos: olhar com gra-
tidão o passado; viver com paixão o presente e abraçar 
com esperança o futuro. Essas três palavras: gratidão, 
paixão e esperança devem fazer parte do nosso “sim”, da 
nossa vida, do nosso cotidiano. Sem a gratidão, nós não 
entramos em comunhão e não acolhemos na nossa vida 
toda a riqueza e a beleza do carisma, vivido pelos que nos 
antecederam, a começar pelo fundador ou fundadora. Sem 
a paixão, corremos o risco de não escutar o que o Espirito 
tem a nos dizer, para reavivar e fortalecer o nosso “sim” 
ao Senhor. Precisamos nos colocar continuamente na es-
cuta do Evangelho, como fizeram os nossos fundadores, 
para mantermos vivo e forte o vínculo do “primeiro e o 
único amor, o Senhor Jesus, como nos propusemos quan-
do professamos os votos”. Se não tivermos esperança em 
relação ao futuro, significa que já estamos tratando o nos-
so carisma como uma possível peça de museu, que, como 
diz o papa Francisco, é bonita de ver, mas que perdeu sua 
utilidade no tempo. Sem estas palavras, as nossas fraterni-
dades não serão espaços de um jardim de terra boa, onde é 
possível germinar sementes de novas vocações, que darão 
continuidade à vida do nosso carisma na Igreja.

No início do Ano da Vida Consagrada, fomos motiva-
dos a repassarmos a própria história do nosso carisma, para 
redescobrir a nossa identidade e também robustecer a unidade 
da família e o nosso sentido de pertença. Mas terá sido muito 
importante também, estimado irmã, estimada irmã, que cada 
um ou cada uma de nós tenha tido a oportunidade de, em 
comunidade ou no silêncio diante do Senhor, ter repassado 
a história pessoal da sua vocação, da sua consagração, isto 
é, do seu “sim” a Deus. Não importa quanto tempo faz que 
você pronunciou este “sim”. Diante de Deus, ele é sempre 
novo, porque carrega consigo a força do Espirito do Senhor. 
Na sua comunidade religiosa, onde você vive e na atuação 
pastoral, deve ter presente a beleza e a grandeza da sua con-
sagração ao Senhor, e vivê-la com profecia, na obediência, 
na proximidade das irmãs e irmãos e com esperança de quem 
sabe ver e ler na história a manifestação da presença de Deus 
na sua vida, na vida das pessoas, da Igreja e do mundo. 

Queridos irmãos e irmãs, em nosso peregrinar para 
a casa do Pai, recordemos do “sim” da servidora do Se-
nhor, Maria, Virgem da escuta e da contemplação, mãe e 
discípula do seu amado Filho Jesus a quem nós dissemos 
“sim” pela consagração.

No encerramento deste Ano da Vida Consagrada, 
quero expressar a minha gratidão a cada um e a cada uma 
de vocês, pela sua presença na nossa Diocese de Erexim. 
O nosso povo recebeu e recebe muito com esta presença, 
com a sua espiritualidade e com as suas obras. No seu 
conjunto, são expressão dos carismas dos seus fundado-
res, expressão da compaixão, do amor, da ternura e da mi-
sericórdia de Deus.

Louvado seja nosso senhor Jesus Cristo.

Homilia na Missa de quarta-feira de cinzas 
Dia 10 de feverei-

ro, na Catedral São José
Saúdo com afeto e 

estima todos os presen-
tes. Queridos irmãos e 
irmãs, estamos iniciando 
a Quaresma, isto é; esta-
mos nos dispondo de co-
ração a percorrermos um 
caminho de conversão. 
A conversão que consis-
te primeiramente em deixar de fazer o mal para fazer o 
bem, que é mais simples. Depois, e talvez mais exigente, é 
passar do bem para o melhor, segundo as palavras de São 
Paulo: “peço que o amor de vocês cresça mais e mais, em 
conhecimento e em todo tipo de discernimento, para que 
vocês saibam escolher o que é mais importante. Assim, 
vocês estarão puros e sem reprovação para o dia de Cris-
to...,” (Fil 1,9-10).

Segundo o profeto 
Joel, os motivos pelos 
quais vale a pena fazer 
penitência são dois. Em 
primeiro lugar, porque o 
Deus de Israel é um Deus 
compassivo, paciente e 
cheio de misericórdia, 
inclinado a perdoar o 
castigo. Ele tem zelo e 
amor pelo povo, e não 

quer a sua ruína. Em segundo lugar, não podemos esque-
cer, que mesmo tendo que conviver com o pecado, há algo 
de bom no ser humano, pelo qual vale a pena lutar. Voltai 
para mim com todo o vosso coração, nos diz o Senhor nas 
palavras do profeta. São palavras que exprimem o desejo 
de Deus de encurtar as distâncias que nos separam do seu 
amor e da sua misericórdia, de nos tirar do deserto para 
onde nos levou o pecado que nos distanciou de Deus e 
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nos introduzir novamente no jardim onde Ele ama passear 
tendo-nos em sua companhia.

E a nossa consciência do próprio pecado, que não 
cede espaço ao desespero, mas que confia em Deus e na 
sua misericórdia, é o primeiro passo para percorrer um 
caminho de autêntica penitência. E este caminho de peni-
tência cristã, segundo o apóstolo São Paulo, não é a pes-
soa que, defronte a um deus hostil, decide fazer penitência 
para ganhar o seu perdão; é Deus que propõe a cada um 
de nós deixar-nos novamente ser tocados pela sua mise-
ricórdia. A penitência cristã nasce do desejo de reconci-
liar-nos com Deus, o qual nunca deixou de nos amar. É, 
portanto, um ato de amor e é autêntica na medida em que 
for desinteressada. No centro da minha penitência deve 
estar a humildade, o meu amor por Deus e a confiança na 
sua misericórdia. 

Por isso, o início da Quaresma é marcado pelo rito 
da imposição das cinzas, símbolo de austeridade na Bí-
blia. Inclinaremos a cabeça para receber as cinzas com o 
desejo de renascer, de sermos completamente renovados 
pela graça e pela misericórdia de Deus. Pela força do 
nosso batismo, todos nós somos imersos nesta realida-
de inaugurada por Cristo: Podemos caminhar numa vida 
nova (Rm 6,4), podemos já viver como ressuscitados. A 

Quaresma é realmente um tempo favorável porque nos 
indica a estrada para este renascimento à semelhança do 
Senhor ressuscitado. É uma estrada concreta, humilde, 
que todos nós podemos percorrer, cada um segundo a 
necessidade da sua vida. É a estrada da esmola, da ora-
ção e do jejum. É uma estrada penitencial porque pede 
a cada um de nós reduzirmos a pó o homem velho que 
existe em nós, fechado em si mesmo e no seu egoísmo. 
Mas, como toda prática penitencial cristã, não é destina-
da a uma autorrealização, que deixa vazio e insatisfeito o 
nosso coração. É um caminho que abre em nós o espaço 
para a ação do Espirito do Senhor. O homem novo re-
nascido pela caminhada quaresmal, que se prepara com 
alegria para celebrar a paixão, morte e ressurreição do 
Senhor na Páscoa, é alguém que foi reconciliado consigo 
mesmo, com Deus e com os irmãos e que vive os seus 
dias na justiça e no amor.

Este é o dom que o tempo da Quaresma quer reno-
var em nós, para chegarmos na noite da Páscoa prontos 
para recebermos uma coroa ao invés de cinzas. Recorde 
que você é pó e ao pó retornará, por isso converta-se e 
creia no Evangelho.

 Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.

Quaresma e Campanha da Fraternidade 
(Voz da Diocese, 07/02/16)

Estimados Diocesanos! Dia 
10, quarta-feira de cinzas, iniciare-
mos o tempo da Quaresma, a cami-
nhada anual de preparação da Pás-
coa. Neste período de interiorização, 
de penitência e conversão, marcado 
pela misericórdia de Deus, a Igreja 
no Brasil, há mais de cinquenta anos, 
através da Campanha da Fraterni-
dade, convida seus filhos e filhas a 
tomarem consciência das realidades 
que afligem milhões de irmãos deste imenso País.

Neste ano, a Campanha da Fraternidade será ecu-
mênica, como já aconteceu em outras três vezes, em 2000, 
em 2005 e 2010. Estão envolvidas na Campanha todas as 
Igrejas cristãs que fazem parte do Conselho Nacional de 
Igrejas Cristãs do Brasil, o CONIC e outras instituições 
ecumênicas. Esse trabalho em conjunto tem marcado po-
sitivamente a vida das Igrejas que nelas se envolveram 
pelo bem comum do povo de Deus. 

A Campanha da Fraternidade Ecumênica de 2016 
apresenta o tema: “Casa Comum, nossa responsabilida-
de” e tem como lema: “Quero ver o direito brotar como 
fonte e correr a justiça qual riacho que não seca” (Am 

5,24). Seu objetivo principal é as-
segurar aos milhões de brasileiros 
que vivem à margem da sociedade, 
nas periferias, favelas e cortiços, o 
direito ao saneamento básico, tão 
necessário para terem condições de 
vida digna, pois a falta de saneamen-
to básico e de moradias dignas têm 
incidência direta sobre a saúde da 
população. 

Com a falta de saneamento bá-
sico, não sofrem só os moradores das periferias, mas sofre 
toda a comunidade que vive na Casa Comum, com os rios 
poluídos, a carência de água potável, o elevado gasto na 
saúde pública para combater as epidemias causadas pela 
falta dele. Cuidar da natureza ou da Casa Comum é cuidar 
da dignidade de vida do ser humano e de toda a criação. 
À luz da fé, não podemos ficar indiferentes. A natureza é 
obra de Deus. Ao concluí-la, Ele viu que tudo era bom e a 
confiou ao nosso cuidado. Como estamos realizando esta 
missão? Quais atitudes nossas estão destruindo a obra de 
Deus, a Casa Comum? Quaresma é tempo de reflexão e de 
conversão. Vamos juntos cuidar da vida e da Casa Comum 
que nos acolhe.

QUARESMA
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Mensagem na abertura da Campanha 
da Fraternidade Ecumênica

Dia 10 de fevereiro, quarta-feira de 
cinzas, na Catedral São José

Saúdo os sacerdotes presentes, recor-
dando o bispo emérito Dom Girônimo e os 
outros padres em celebrações nas diversas 
comunidades, os irmãos e irmãs presentes 
aqui na Catedral São José, e também você 
radiouvinte que nos acompanha através da 
rede de emissoras de rádio da nossa região e 
outros meios de comunicação. Com carinho 
e estima, envio uma saudação especial aos 
nossos irmãos das Igrejas Cristãs, envol-
vidas na Campanha da Fraternidade Ecu-
mênica de 2016, e também aos enfermos e 
àqueles que cuidam deles nas famílias, nos hospitais e 
nas casas de repouso. 

Hoje, quarta-feira de cinzas, marca o início do tem-
po da Quaresma. Tempo de escuta, de reflexão, de olhar-
mos para o nosso interior para buscarmos uma proximida-
de maior com o Senhor, e, renovados e fortalecidos pela 
sua misericórdia, poder levantar os olhos para vermos a 
realidade da nossa Casa Comum e a vida dos irmãos e ir-
mãs que vivem em situações e ambientes degradados, não 
queridos por Deus. Quando a Casa Comum não é cuidada, 
não estamos fazendo sofrer só os nossos irmãos e irmãs, 
estamos fazendo padecer também o Criador, que ao com-
pletar a sua obra pôde admirá-la e ver que tudo era bom.

Pela quarta vez, desde que foi iniciada, a Campanha 
da Fraternidade é Ecumênica. Participa desta Campanha 
um grupo de Igreja Cristãs, cuja fé em Jesus Cristo nos 
une e nos motiva a trabalharmos juntos pela defesa e na 
construção de uma Casa Comum justa, sustentável e habi-
tável para todos os seres vivos. 

A Campanha da Fraternidade Ecumênica de 2016 apre-
senta o tema: “Casa Comum, nossa responsabilidade”, e 
tem como lema: “Quero ver o direito brotar como fonte e 
correr a justiça qual riacho que não seca” (Am 5,24).

O objetivo geral é assegurar o direito 
ao saneamento básico para todas as pessoas 
e empenharmo-nos, à luz da fé, por políticas 
públicas e atitudes responsáveis que garan-
tam a integridade e o futuro de nossa Casa 
Comum. Faremos essa reflexão a partir de 
um problema específico que afeta o meio 
ambiente e a vida de todos os seres vivos, 
que é a fragilidade e, em alguns lugares, a 
ausência dos serviços de saneamento bási-
co em nosso País. A responsabilidade pela 
Casa Comum é de todos, dos governantes e 
da população.

Não podemos viver na indiferença 
quando a nossa Casa Comum está sendo ameaçada. Não 
podemos, portanto, ficar calados. Deus nos convoca para 
cuidar da sua criação. Promover a justiça climática, as-
sumir nossas responsabilidades pelo cuidado da Casa 
Comum e denunciar os pecados que ameaçam a vida no 
planeta é a missão confiada por Deus a cada um e a cada 
uma de nós.

Senhor, que todos nós, ministros ordenados, instituí-
dos e oficializados, outros agentes de pastoral, as comuni-
dades e as famílias da Diocese, à luz da fé em Jesus Cristo, 
nesta quaresma do Jubileu Extraordinário da Misericór-
dia, nos deixemos envolver pela tua graça, para sermos 
perdoados e perdoar, bem como para assumir novo jeito 
de nos relacionarmos convosco, com os outros e com a 
mãe terra, nossa Casa Comum. Que a tua misericórdia nos 
faça renascer como novas criaturas, que cuidam com amor 
da obra de tuas mãos a nossa Casa Comum, para que as 
futuras gerações possam “ver o direito brotar como fonte 
e correr a justiça qual riacho que não seca” (Am 5,24). 

Declaro neste momento aberta a CFE-2016 na Dio-
cese de Erexim. Invoquemos a bênção de Deus para viver-
mos com proveito este tempo especial que Ele nos oferece.

Renovar a vida através da misericórdia de Deus 
(Voz da Diocese, 14/02/16)

Estimados Diocesanos! Pela graça de Deus, esta-
mos vivendo o tempo da Quaresma. A Igreja, consciente 
da sua missão de anunciar o Evangelho de nosso Senhor 
Jesus Cristo, para construir o Reino de Deus, nos motiva 
a percorrermos um caminho de mudança interior, a fim de 
descobrirmos a beleza da vida nova que nasce do encontro 
com o Senhor e a sua misericórdia.

Neste ano, temos a oportunidade de percorrermos 
este caminho de renovação vivendo à luz da fé o Jubileu 
do Ano Santo da Misericórdia, fazendo com humildade e 
espírito de filhos e filhas amados pelo Pai a experiência da 
sua misericórdia. É oportunidade privilegiada para deixar 
que Deus toque o nosso coração com o seu amor. Segundo 
Santo Agostinho, o coração do homem é o homem no seu 
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íntimo mais profundo, mas 
para olhar na profundidade 
de si mesmo, deve fazê-lo 
com a luz de Deus, isto é, a 
sua misericórdia.

Quando deixamos que 
a misericórdia de Deus in-
vada o nosso coração, saí-
mos de nós mesmos para nos 
aproximarmos de Deus e dos 
irmãos. Derrubamos os mu-
ros que nos impedem de ver com clareza a realidade e nos 
envolvemos com responsabilidade no cuidado da vida, 
contra as agressões que sofrem os pobres, os marginaliza-
dos e a nossa Casa Comum.

O cristão, de forma livre e responsável, tem o dever 
de identificar a necessidade de sua conversão para recons-
truir a harmonia com o Senhor, destruída pelo pecado. E 

o caminho desta conversão 
passa pelo coração, pela hu-
mildade, pelo desprendimen-
to, por atitudes e gestos que 
manifestam a presença de 
Deus na sua vida. Geralmen-
te somos motivados a per-
corrermos um caminho peni-
tencial através da oração, do 
jejum e da esmola, que em 
outras palavras é a caridade. 

O Jubileu do Ano Santo da Misericórdia nos convida tam-
bém a tornar visível e dar o testemunho concreto das obras 
de misericórdia, que podem ser as corporais ou as espiri-
tuais. Creio que todos nós, à luz da fé no Senhor Jesus, 
esperamos poder celebrar a Páscoa do Senhor renovados 
pela misericórdia de Deus.

ANO SANTO DA
MISERICÓRDIA 

08/12/15 A 20/11/16

Sede misericordiosos como o Pai (Voz da Diocese, 21/02/16)
Estimados Diocesanos. O tempo da Quaresma nos 

oferece a oportunidade para percorrermos um caminho de 
mudança de vida, de olharmos 
para dentro de nós mesmos e, 
à luz da fé em Jesus Cristo, 
tomarmos atitudes que fortale-
çam a nossa comunhão com o 
Senhor e com os irmãos. 

Toda mudança de vida 
exige um desprendimento de 
certas atitudes, que nos ligam a 
situações que muitas vezes nos 
impedem de viver com digni-
dade a vida dom de Deus. Quando aceitamos abandonar o 
nosso modo de ver a realidade para abraçar aquela que o 
Senhor nos oferece através da sua misericórdia, podemos 
então perceber a sua graça agindo em nós, mesmo quando 
temos a sensação de estarmos caminhando sem ver a luz 
do seu amor iluminando os nossos passos.

A Igreja, para realizar a sua missão, sente a neces-
sidade permanente de transmitir o Evangelho da miseri-
córdia, para que seus filhos possam perceber a ternura de 
Deus, e assim se deixarem envolver pelo abraço da sua 

bondade. O Ano Santo do Jubileu da Misericórdia que es-
tamos celebrando pode ser um momento especial em nos-

sa vida de fé, porque podemos 
nos aproximar, contemplar e 
deixarmo-nos tocar pelo misté-
rio da misericórdia, que emana 
do amor e do coração de Deus 
Pai pelos filhos e filhas que pe-
regrinam neste mundo. 

O amor que existe no 
nosso coração, quando se dei-
xa tocar pela misericórdia de 
Deus, tem a força e o poder 

de romper as correntes do egoísmo e da indiferença, que 
muitas vezes nos impedem de ver a ação de Deus na nossa 
vida e a realidade em que vivem os menos favorecidos. 
Quando a misericórdia invade o nosso coração, podemos 
sentir que Deus está presente, e, assim, saindo de nós mes-
mos, podemos nos aproximar do mistério de Deus e dos 
outros. Por isso, creio ser oportuno recordar que é o amor 
que faz crescer, no ser humano, a solidariedade, a carida-
de, o compromisso e a responsabilidade pelo cuidado da 
vida e da Casa Comum.
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Informações da Diocese e outras

Pe. Moacir Noskoski assume Paróquia 
da Glória de Erval Grande 

Em missa concelebrada 
por 12 padres, na noite do dia 28 
de janeiro, festa de São Tomás 
de Aquino, o vigário geral da 
Diocese, Pe. Dirceu Balestrin, 
em nome de Dom José, oficia-
lizou o Pe. Moacir Noskoski 
como Pároco da Paróquia N. 
Sra. da Glória, de Erval Grande. 
Fiéis de todas as comunidades 
da Paróquia e da Paróquia Santa 
Luzia do Bairro Atlântico, Ere-
chim, que o Pe. Moacir ajudou a 
organizar e nela trabalhou desde 
2008, lotaram completamente a ampla igreja local. 

Pe. Dirceu, na homilia, ressaltou a necessidade in-
trínseca de a Igreja evangelizar, fazendo brilhar a luz de 
Cristo, que deve ser oferecida a todas as pessoas de qual-
quer tempo e de qualquer lugar, conforme o evangelho do 
dia sobre a missão do discípulo missionário de Cristo ser 
luz do mundo e sal da terra.

Dirigindo-se ao Pe. Ivacir, manifestou-lhe a gratidão 
da diocese pelos 13 anos de ação pastoral em Erval Gran-
de, destinado agora para Gaurama. Seu trabalhou marcou 
a Paróquia que está deixando, com boas recordações. Po-
rém, quando o padre é transferido, o bem realizado por ele 
permanece na vida de todos os paroquianos. 

Agradeceu, igualmente, ao Pe. Moacir pela dispo-
nibilidade em assumir a nova função, depois 11 anos or-
ganizando e conduzindo a Paróquia Santa Luzia, primeiro 
como vigário paroquial da São Pedro, junto com Pe. Altair 
Steffen, e depois como seu Pároco. 

Continuando sua reflexão, lembrou que a vida é fei-
ta de desafios, particularmente para os padres, peregrinos 
da missão. A transferência é sempre desafiadora e difícil, 
mas é também saudável e renovadora. Lembrou a missão 
do pároco de ser pastor, alimentando as ovelhas através 
da Palavra de Deus e dos Sacramentos, com atenção espe-
cial às mais frágeis. Missão que não realiza sozinho, pois 
precisa contar com lideranças, comissões, conselhos das 
comunidades e de toda paróquia. Referindo-se ao santo 
do dia, o teólogo Tomás de Aqui, homem muito cortês, 
educador, estudioso e dedicado, desejou que interceda ao 
novo Pároco de Erval Grande muita alegria, ternura, ca-
pacidade de diálogo, graça especial para um ministério 
fecundo e frutuoso. 

Em seguida, convidou Pe. 
Moacir a renovar seus compro-
missos da ordenação presbite-
ral e lhe entregou os símbolos 
de sua missão paroquial, a Bí-
blia, pelo Pe. Alvise Follador, a 
estola, pelo Pe. Valtuir Bolzan 
e a chave do Sacrário, pelo Pe. 
Ivacir Franco. 

No final da celebração, 
em agradecimento ao Pe. Ivacir 
e expressão de perene recorda-
ção, um grupo cantou “amigos 
para sempre”. Dois represen-

tantes do Conselho da sede paroquial se pronunciaram 
em nome de todos os paroquianos. Joarez Galina deu as 
boas-vindas ao Pe. Moacir, garantindo-lhe que passará 
a fazer parte de cada família da Paróquia, com votos de 
que possa exercer seu ministério com amor, fidelidade 
e alegria entre todos os ervalenses. Francisco Ari Ro-
drigues recordou o dia 16 de fevereiro de 2003, quando 
Pe. Ivacir assumiu a Paróquia. Com sua atuação, reali-
zou mudanças na Paróquia e no Município. Foi sempre 
amigo, parceiro e conselheiro de todos. Observou que 
os paroquianos não estavam dizendo adeus, mas um até 
breve, pois a distância de sua nova Paróquia não é gran-
de, podendo haver visitas mútuas. 

Por fim, manifestaram-se também o já ex-pároco 
e o novo pároco. Pe. Ivacir disse que procurou realizar 
sua missão com muita dedicação e pôde contar com to-
dos. Desejou fecundo e feliz ministério para o Pe. Moacir. 
Este, por sua vez, disse que continuará procurando ser o 
que foi na Paróquia Santa Luzia, simples, amigo, espe-
cialmente das pessoas mais fragilizadas, as crianças, os 
jovens e os doentes. Recomendou que ninguém tenha re-
ceio de se achegar a ele. 

Lida a ata pelo secretário paroquial, Luiz Zucco, que 
está na função há 31 anos, Pe. Balestrin, acompanhado 
especialmente pelo Pe. Moacir e Pe. Ivacir, deu a bênção 
final do ato litúrgico. Grande parte dos participantes do 
mesmo dirigiu-se ao salão paroquial para o jantar. Antes 
do seu início, o padre que chegava e o que se despedia fo-
ram saudados pelo prefeito municipal, Agustinho Scinski, 
e receberam brindes, kit para chimarrão e uma camisa do 
Inter, respectivamente.
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Pe. Ivacir Franco, 
novo Pároco de Gaurama 

Na noite de 29 de janeiro, em missa presidida pelo 
Pe. Dirceu Balestrin, Vigário Geral da Diocese e repre-
sentando Dom José, concelebrada por sete outros padres, 
a Paróquia São Luiz Gonzaga de Gaurama passou a ter 
novo Pároco na pessoa do Pe. Ivacir João Franco, suce-
dendo ao Pe. Olírio Luís Streher que estava na função há 
quase três anos e que no dia seguinte foi apresentado ofi-
cialmente na Paróquia Santa Terezinha de Estação, onde 
passou a ser vigário paroquial junto com o Pároco, Pe. 
João Dirceu Nardino.

Pe. Balestrin, em sua homilia, a partir das leituras 
bíblicas da missa do dia, recordou que todos devemos ser 
acolhedores e semeadores da Palavra, acolhendo-nos tam-
bém uns aos outros, colocando os próprios dons a serviço 
de todos, como bons administradores da graça recebida e 
praticantes da oração e do amor mútuo. 

Depois, disse que a celebração era também expressão 
de acolhida e de gratidão. Acolhi-
da ao novo Pároco de Gaurama, 
Pe. Ivacir Franco, que ontem se 
despediu de Erval Grande, onde 
foi pároco por 13 anos. Gratidão 
ao Pe. Olírio. 

Em nome da Diocese, agra-
deceu ao Pe. Olírio o trabalho 
realizado em Gaurama, num tem-
po relativamente curto, mas sufi-
ciente para deixar muitas marcas 
positivas na vida do povo. Agra-
deceu-lhe também a disponibi-
lidade em assumir nova missão, 
em Estação, como vigário paro-
quial. Destacou o esforço carac-
terístico dele em preparar bem as 
celebrações, o cultivo da música e do canto litúrgico, a 
descentralização das missas nas casas de famílias e tantas 
outras iniciativas. 

A seguir, cumprimentou o Pe. Ivacir Franco por estar 
completando 23 anos de ordenação presbiteral justamente 
naquele dia e pelo trabalho realizado em Erval Grande. 

Referiu-se aos desafios sempre novos da vida, es-
pecialmente para os padres, peregrinos do Evangelho, 
enviados constantemente a realizar a mesma missão em 
locais diferentes, conforme as necessidades da Igreja. Se 
Pe. Ivacir agora é enviado a Gaurama, ele não trabalhará 
só. Conta com as lideranças, com as equipes de pastoral 
e os diversos conselhos. Desejou ao Pe. Ivacir plena feli-
cidade, sabedoria, alegria, capacidade de diálogo para seu 
ministério na nova Paróquia.

Ato contínuo, convidou o Pe. Ivacir a renovar os 
compromissos assumidos na ordenação presbiteral e lhe 
entregou os símbolos de seu ministério, a Bíblia, a estola 

e a chave do sacrário. 
No final da celebração, Maria Dileta Dalmolin 

Dassi, do Conselho Paroquial, conduziu a manifestação 
de algumas pessoas. Primeiramente do casal coordena-
dor do Conselho, Celso e Silvana De Césero. Expressou 
desejo da Paróquia pela permanência do Pe. Olírio, mas 
que compreendia as necessidades da Igreja. Ressaltou 
também que em tempo curto, ele foi presença marcante 
para todos. Deu as boas-vindas ao Pe. Ivacir, agradecen-
do-lhe por ter aceitado assumir a Paróquia de Gaurama, 
que o acolhe de braços abertos, na expectativa de que 
realizará um grande trabalho.

Pelo grupo de jovens em formação, falou Mateus 
Parmegiani, desejando que o Pe. Olírio seja muito feliz e 
o Pe. Ivacir se sinta em casa com os jovens, que estão à 
sua disposição.

Em nome do Poder Executivo e Legislativo do Mu-
nicípio, falou o prefeito, Sr. Gil-
mar José Saccomori, que enalte-
ceu os serviços espirituais do Pe. 
Olírio, pelos quais todos se sen-
tem agradecidos e orgulhosos de 
tê-lo tido como Pároco. Expres-
sou fraterna acolhida ao Pe. Iva-
cir, garantindo que todos podem 
esperar muito dele. 

Pe. Olírio, já ex-pároco, re-
cordou sua chegada em Gaurama, 
agradeceu a todos pela acolhida e 
especialmente a ajuda dos cola-
boradores mais diretos. Lembrou 
as muitas atividades desenvolvi-
das com a participação de tantas 
pessoas, pelo que pode proclamar 

agradecido com o salmista: maravilhas fez conosco e por 
nós o Senhor! Disse contar com a misericórdia de Deus e 
com o perdão de todos por suas falhas. Teve uma palavra 
de carinho aos familiares presentes. Desejou ao Pe. Ivacir 
felizes realizações e exortou a todos a permanecerem no 
amor do Senhor.

Por sua vez, Pe. Ivacir disse ao Pe. Olírio que per-
cebia claramente que o povo já tinha saudades dele. Agra-
deceu a Dom José pela nomeação de Pároco de Gaurama, 
aos padres presentes, à delegação de Erval Grande. Exter-
nou sua disposição de caminhar com o povo, aprendendo, 
dialogando, visitando e no olhar dos olhos. Convidou a 
todos a seguir com fé para estarem caminhando com os 
pés de Cristo.

A entrega de alguns brindes aos dois padres e a lei-
tura da ata encerraram as manifestações antes da bênção 
final da celebração, após a qual, houve jantar de confrater-
nização no salão paroquial.  
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Pe. Olírio, vigário paroquial em Estação 
Depois de se despedir da Pa-

róquia São Luís Gonzaga de Gau-
rama, no dia 29 de janeiro, na mis-
sa em que o Pe. Ivacir Franco o su-
cedeu, já na missa da noite de dia 
seguinte, Pe. Olírio foi oficialmen-
te apresentado como vigário paro-
quial da Paróquia Santa Teresinha 
de Estação pelo seu pároco, Pe. 

João Dirceu Nardino. Na celebração, foi lido o docu-
mento de Dom José Gislon, Bispo Diocesano, nomean-
do-o para esta nova função. A comunidade paroquial o 
acolheu com muita alegria, recordada do trabalho dele 
na mesma em 1988, quando foi seu pároco, logo em 
seguida chamado para o Centro Diocesano na função 
de assessor da coordenação de pastoral, de chanceler da 
Cúria e de redator dos subsídios litúrgicos e do boletim 
informativo. 

Catedral com novo Vigário Paroquial 
Depois de trabalhar 

4 anos na formação no 
Seminário de Fátima e 
sem deixar a Assessoria 
da Pastoral da Juventude, 
Pe. Maicon André Mala-
carne assumiu a missão 
de Vigário Paroquial da 
Catedral São José, no pri-

meiro sábado de fevereiro, dia 06. Ele foi apresentado à 
comunidade pelo Pároco, Pe. Alvise Follador, na missa 
das 16h na Catedral. Ao mesmo tempo, Pe. Alvise agrade-
ceu ao Pe. André Ricardo Lopes pelos dois anos em que 
esteve naquela função. No final da celebração, os dois pa-
dres dirigiram sua mensagem aos participantes da mesma. 
Eles assumiriam novas atividades no dia 10, quarta-feira 
de cinzas, um no Seminário de Fátima e outro na Paróquia 
da Salette, Três Vendas, Erechim. 

Pe. André Lopes retorna à Paróquia da Salete 

No seu primeiro ano de 
padre, em 2010, Pe. André 
Ricardo Lopes, foi vigário 
paroquial da Paróquia N. Sra. 
da Salette, no Bairro Três 
Vendas, Erechim. Depois, foi 
assistente dos seminaristas 
da filosofia da Diocese em 

Passo Fundo e um ano como assistente do Propedêutico 
em Jacutinga. Em 2014 e 2015, foi vigário paroquial na 
Catedral São José. A partir do dia 10 de fevereiro, quar-
ta-feira de cinzas, está de volta à Paróquia da Salette, 
novamente como vigário paroquial. No dia 28 seguin-
te, houve apresentação mais oficial dele e despedida do 
Giovani Momo, que exerceu aquela função nos últimos 
dois anos. 

Encontro de ex-catequizandos e ex-coroinhas em Barão de Cotegipe
Mais de 

30 integrantes 
de grupos de ca-
tequese e de co-
roinhas da sede 
paroquial N. 
Sra. do Rosário 

de Barão de Cotegipe de alguns anos atrás se encontraram 
na tarde do dia 30 de janeiro para momentos de oração, de 

recordação de momentos marcantes do tempo de catequese 
e de coroinhas e também de lazer, motivados por sua anti-
ga catequista Rosângela Picolo Tormen com assessoria do 
Pe. Jóssi Golembiwski. Este conduziu reflexão e oração, 
abençoou medalhas e escapulários para cada um e deu a 
bênção individual a todos. Vários testemunhos serviram 
para retomar com mais intensidade a prática religiosa. Um 
deles, já universitário, declarou: “o encontro me ajudou a 
ver quanto eu preciso retomar minha prática de fé”.
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Paróquia de Marcelino Ramos com novo Pároco
O coor-

denador pro-
vincial da 
Congregação 
dos Missioná-
rios de Nossa 
Senhora da 
Salette, com 

sede em Curitiba, Pe. Edegard Silva Júnior, enviou corres-
pondência a Dom José comunicando a designação do Pe. 

Nelci Miranda para Pároco da Paróquia São João Batista de 
Marcelino Ramos, que está aos cuidados pastorais daque-
la Congregação. Ele sucede ao Pe. José Oliveira, que passa 
a integrar a Equipe Missionária Saletina. Pe. Nelci tem 43 
anos e dois de ordenação presbiteral. 
Pe. Nelci integrava a Equipe Missio-
nária, que passa a ser constituída pelos 
padres Presentino Rovani, Agostinho 
Ribeiro, José de Oliveira e Washington 
Luís Crescêncio e algumas leigas. 

Pe. Giovani Momo, assistente do Propedêutico 
no Seminário de Fátima 

Neste ano, o Curso Propedêutico, um ano especial 
de preparação dos seminaristas para a filosofia e a teo-
logia, passou para o Seminário de Fátima, onde já este-
ve em outras oportunidades. Os alunos do ensino médio 
foram acolhidos no Seminário Bom Pastor, de Barão de 
Cotegipe, no Colégio adquirido das Irmãs Vicentinas. O 
assistente do Propedêutico será o Pe. Giovani Momo e o 
do ensino médio, o Pe. Anderson Faenello, que já estava 
naquela casa em Barão de Cotegipe, como assistente do 

Propedêutico. Pe. Giovani 
iniciou suas atividades no 
Santuário e Seminário de 
Fátima na quarta-feira de 
cinzas, dia 10 de feverei-
ro, quando foi apresentado 
à assembleia litúrgica da 
missa das 18h20, pelo Pe. 
Valter Girelli. 

Missa encerra Ano da Vida Consagrada na Diocese de Erexim

Celebração marcou tam-
bém conclusão da peregrinação 
da imagem de N. Sra. de Fátima 
pelas casas dos religiosos e reli-
giosas em preparação ao Cente-
nário das Aparições.

Dom José presidiu missa de encerramento do Ano 
da Vida Consagrada na Diocese de Erexim na tarde do pri-
meiro domingo de fevereiro, dia 07, na capela das Irmãs 
Franciscanas da Sagrada Família de Maria, em Erechim, 
concelebrada por dois padres da Diocese e dois missio-
nários saletinos, com a participação de mais de 50 reli-
giosos e religiosas de 17 das 21 comunidades na região, 
bem como de diversos leigos. Entre os religiosos, noviços 
saletinos da Colômbia, Argentina e Bolívia. 

Perto do altar estava a imagem de N. Sra. de Fáti-
ma que desde dia da Romaria diocesana, 11 de outubro, 
circulou por todas as casas religiosas da Diocese e que 
logo mais passará por todas as comunidades e outras ins-
tituições regionais. Integra o projeto do centenário das 

aparições de N. Sra. em Fátima, 
Portugal, denominado “Uma pe-
regrinação de fé”.

Em sua homilia, Dom José 
lembrou o “sim” que marca a 
vida de cada religioso e religio-

sa, como marcou a dos fundadores, firmado na oração e na 
comunhão com o Senhor, o primeiro e único amor de sua 
existência. Referiu-se ao objetivo do Ano da Vida Consa-
grada – olhar o passado com gratidão, viver com paixão o 
presente e abraçar com esperança o futuro. Três palavras 
que devem fazer parte do dia a dia de todo religioso. Por 
fim, o bispo manifestou seu reconhecimento aos religio-
sos por sua presença na diocese e por todo o bem que o 
povo recebe deles por sua espiritualidade e por suas obras. 
(Íntegra da homilia do Bispo, no bloco Homilias e mensa-
gens de Dom José).

Concluída a celebração, houve momento de confra-
ternização. (Com informações e foto de Sara Comin, in-
tegrante da equipe do projeto “Uma peregrinação de fé”).
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Jubileu de ouro presbiteral e primeira eucaristia na Linha Tonello
No dia 07 de fevereiro, a comuni-

dade Santo Antonio da Linha Tonello, 
município de Gaurama, mas da paróquia 
Santa Luzia, Bairro Atlântico, celebrou 
festivamente a primeira eucaristia de 
três catequizandos e o jubileu de ouro 
de ordenação presbiteral do Pe. Carlos 
Tonello, da família da localidade, atualmente trabalhando 
no Mato Grosso. A missa foi presidida pelo jubilar e con-
celebrada por seu primo, Pe. Reneu Zortéa, da Paróquia 
de São Miguel do Oeste, SC, e pelo pároco nomeado do 
Bairro Atlântico, Pe. Valtuir Bolzan, com grande número 
de participantes da comunidade local e das de diversas lo-
calidades nas quais Pe. Carlos trabalhou ou tem parentes, 
como Sorriso e Coxim, do Mato Grosso; Realeza, Cas-
cavel, Francisco Beltrão, São Mateus do Sul, do Paraná; 
Chapecó, Coronel Freitas, Coronel Vivida, São Miguel 
do Oeste, de Santa Catarina; São Leopoldo, Passo Fundo, 
Erechim, Gaurama, Centenário, de nosso Estado. 

Em significativa coincidência, a celebração jubilar 
se deu no domingo em que as leituras da missa falavam da 
vocação de Isaías e dos Apóstolos Pedro e André, Tiago 
e João, que deixaram as redes após a pesca milagrosa e 
seguiram Jesus para serem pescadores de homens. Coinci-

dência, também, de ser em primeiro do-
mingo de mês, quando na Diocese se reza 
pelas vocações sacerdotais e religiosas.

Neste contexto, o jubilar, na homi-
lia, ressaltou que a vocação é um chama-
do para anunciar o evangelho. Testemu-
nhou ter passado por momentos difíceis, 

mas de ter sentido sempre a graça de Deus e consagrado a 
vida no anúncio da Boa Nova da Salvação. Exortou a to-
dos a fazer sempre o bem, lembrados de que o julgamento 
final será pelo que tiver sido realizado. Agradeceu a Deus 
pela vocação e aos amigos e familiares pelas manifesta-
ções de carinho, bem como pelas orações.

No final da celebração, houve algumas manifesta-
ções: pela comunidade, Tatiane Pietraszek; pelos fami-
liares do jubilar, Pe. Reneu Zortéa; pelo Poder Público 
Municipal de Gaurama, Prefeito Gilmar Sacomori; pela 
Paróquia, Pe. Valtuir Bolzan. Os catequizandos fizeram 
oração de agradecimento a Cristo e dirigiram mensagem à 
catequista, Maria Isabel. 

Encerrada a celebração litúrgica, os participantes 
desfrutaram de delicioso almoço no salão comunitário, 
preparado com dedicação por muitos voluntários.

Na Campanha da Fraternidade, olhar a realidade 
da Casa Comum e dos irmãos 

Ao lançar a Campanha da Frater-
nidade Ecumênica deste ano na Diocese 
de Erexim, na quarta-feira de cinzas, 10 
de fevereiro, na Catedral São José, o bis-
po diocesano exortou a todos a viver a 
quaresma como tempo de proximidade 
maior com Senhor a fim de que, envolvidos por sua mise-
ricórdia, possam ver a realidade da Casa Comum e a vida 
dos irmãos e irmãs que vivem em situações e ambientes 
degradados, não queridos por Deus. Para Dom José, quan-
do a Casa Comum não é cuidada, se faz padecer não só 

os irmãos e irmãs, mas o próprio Cria-
dor, que ao completar a sua obra pôde 
admirá-la e ver que tudo era bom. O 
bispo ressaltou que promover a justiça 
ambiental, assumir a responsabilidade 
pela Casa Comum e denunciar os peca-

dos que ameaçam a vida no planeta é missão confiada por 
Deus a cada ser humano. O ato de lançamento da Campa-
nha lembrou também a mensagem do Papa Francisco para 
a quaresma deste ano, na qual exorta de modo especial à 
prática das obras de misericórdia corporais e espirituais. 

Paróquia do Atlântico com novo Pároco e vigário paroquial
Dom José presidiu a missa das 18h do dia 13 de fe-

vereiro, com a liturgia do primeiro domingo de quaresma, 
na igreja Santa Luzia, do Bairro Atlântico, oficializando o 
Pe. Valtuir Bolzan como Pároco e o Pe. José Carlos Sala 
como Vigário Paroquial daquela Paróquia de 11 comuni-

dades. Concelebraram o ex-Pároco, Pe. Moacir Noskoski, 
agora Pároco de Erval Grande, e o Pe. Antonio Valentini 
Neto, do Centro Diocesano. Em vista de missas no mes-
mo horário, outros padres só puderam chegar no final da 
celebração para saudar os colegas em seu novo trabalho 



Abril  2016  |  COMUNICAÇÃO DIOCESANA       21

pastoral e participar do jantar de confraternização. Parti-
ciparam da missa representantes de todas as comunidades 
da Paróquia, um grupo de Erval Grande, os pais do Pe. 
Bolzan e a mãe do Pe. Sala e diversos outros familiares de 
ambos, vários ministros e 3 seminaristas. 

Após a homilia, o novo Pároco, diante do Bispo, 
renovou seus compromissos de ordenação presbiteral e 
dele recebeu os símbolos próprios de sua função, a Bí-
blia, lembrando a pregação, a estola, a celebração dos sa-
cramentos, especialmente a confissão, e a chave do sacrá-
rio, recordando a eucaristia, fonte revitalizadora da vida 
paroquial e da espi-
ritualidade do padre.

Dom José ini-
ciou a homilia agra-
decendo ao Pe. Moa-
cir por sua dedicação 
na Paróquia que aju-
dou organizar como 
Vigário Paroquial da 
Paróquia São Pedro e 
conduziu como primeiro Pároco por oito anos, criando as 
estruturas físicas e o espírito de pertença do novo à nova 
unidade eclesial. Em seguida, observou que em vista do 
crescimento da Paróquia, ouvido o Conselho de Presbíte-
ros, houve por bem designar dois padres para a Paróquia, 
Pe. Bolzan e Pe. Sala. Disse ter certeza de que o amor de 
ambos, demonstrado no exercício do ministério sacerdotal 
e na comunhão com a Igreja, irá edificar o povo de Deus 
que assistirão, ajudando-o a percorrer o caminho de cresci-
mento espiritual e de santificação. Depois, recordou o início 
da quaresma com a Campanha da Fraternidade Ecumênica 
sobre o cuidado com a Casa Comum. Referiu-se à primeira 
leitura sobre o rito de apresentação da oferta a Deus dos pri-
meiros frutos do trabalho indicado por Moisés ao seu povo. 
Por este gesto, o povo restituía a Deus que d’Ele recebera. 
Falou da realidade das tentações na vida de todos como foi 
na vida de Jesus, conforme o evangelho do dia. A linha divi-
sória entre o bem e o mal passa no coração de cada pessoa, 

mas com a luz da Palavra de Deus e a confiança n’Ele, é 
possível vencer as seduções do maligno. 

No final da celebração, Loreni Elzinga agradeceu 
ao Pe. Moacir pela vida e o ministério na Paróquia, com 
dedicação especial às crianças, aos doentes e aos idosos. 
Marília Fochesatto apresentou as boas vindas aos padres 
que estavam assumindo a condução da Paróquia. Lem-
brando o Jubileu Extraordinário da Misericórdia, desejou 
que os dois sejam presença do amor de Deus para todos 
e que a padroeira, a mártir Santa Luzia, os inspire no seu 
trabalho. A jovem Daniele Skowronski, pelo conjunto mu-

sical, recordou que o 
mesmo iniciou com 
o Pe. Sala, no Semi-
nário, e depois teve a 
acolhida e o apoio do 
Pe. Moacir na Paró-
quia Santa Luzia. 

Por fim, mani-
festaram-se o Páro-
co anterior e o atual. 

Pe. Moacir, emocionado, confidenciou que as dificuldades 
encontradas foram superadas com a graça de deus e com o 
apoio e carinho das pessoas da Paróquia. Agradeceu a todos, 
garantindo que leva cada um e cada uma no coração e a todos 
incluirá em sua oração. Fez referência especial à escolinha 
de futebol que organizou chamando à frente os integrantes 
presentes. Pe. Bolzan iniciou observando ao Pe. Moacir que 
as portas da Paróquia estão sempre abertas para a sua visita. 
Agradeceu a Dom José por confiar a ele e ao Pe. Sala os 
cuidados da Paróquia que apresenta grande campo de atua-
ção. Agradeceu a acolhida de todos, enfatizando que os dois 
vieram para estar a serviço de todos, na simplicidade e na de-
dicação. Todos podem ter a certeza de que neles encontrarão 
dois amigos. Pe. Sala intercalou palavras do Pe. Bolzan com 
o canto o Senhor me chamou para uma grande missão. 

Lida a ata da cerimônia pela funcionária da secreta-
ria paroquial, Joelma Ferreira, o Bispo e os padres deram 
a bênção final.

Papa Francisco nomeia novo Bispo para Rio Grande
Tendo completado 75 anos 

em março de 2014, Dom José Mário 
Stroeher, ordenado bispo em junho 
de 1983 e designado para Rio Grande 
em outubro de 1986, apresentou carta 
de renúncia à condução da Diocese. 
Sua renúncia foi aceita quarta-feira, 
17,  pelo Papa Francisco que nomeou 
Padre Ricardo Hoepers como seu sucessor. Ele é natural de 
Curitiba, onde nasceu em 16 de dezembro de 1970. Filho 
de Francisco Hoepers e Doraci dos Santos Hoepers. In-

gressou no Seminário Arquidiocesano 
São José aos 19 anos. Cursou Filoso-
fia na Universidade Federal do Paraná 
e Teologia no Studium Theologicum. 
Recebeu a ordenação presbiteral em 
31 de janeiro de 1999. Possui espe-
cialização e mestrado em Bioética. É 
doutor em Teologia Moral pela Ac-

cademia Alfonsiana de Roma. Como padre, foi diretor da 
Faculdade de Filosofia da arquidiocese de Curitiba (2002-
2003), representante do presbitério na Comissão Regional 
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CRB Nacional lança logomarca da 24ª Assembleia Geral Eletiva
Conferência dos Reli-

giosos do Brasil apresenta a 
logomarca da 24ª Assembleia 
Geral Eletiva que acontecerá 
de 11 a 15 de julho, no Colé-
gio Madre Carmem Sallés, em 
Brasília – DF.

Com o principal objeti-
vo de eleger a nova presidência, a Assembleia reunirá 
cerca de 500 representantes das congregações associa-
das da Conferência.

O evento terá como tema “Vida Religiosa Consagra-
da em processo de transformação” e lema “Eis que estou 
fazendo uma coisa nova” (Is, 43, 19).

A logomarca que perpassará todo o material ela-
borado para a Assembleia é baseado no texto do profeta 
Isaías, capítulo 43. O pensamento do profeta “Eis que es-
tou fazendo uma coisa nova”, é tema de um dos capítu-
los do livro Vida Religiosa Consagrada em processo de 
transformação, desenvolvido pelo irlandês e missionário 
do Verbo Divino, padre Thomaz Hughes.

De acordo com padre Thomaz, o livro do Deute-
ro-Isaías é uma fonte inspiradora para a Vida Religiosa 
Consagrada nos dias de hoje, pois a Historia da Salva-
ção demonstra que foi através de crises que o Projeto de 
Deus avançou.

Isaías apresenta Deus falando com seu povo, exi-
lado, desanimado, aparentemente sem perspectivas e faz 
uma recomendação. “Não fiquem lembrando o passado... 
vejam que eu estou fazendo uma coisa nova: ela está bro-
tando agora e vocês não percebem?” (Is, 43, 18 – 19).

Para enxergar a ‘coisa nova’ que Deus fazia brotar, 
afirma padre Thomaz, “era necessário criar uma nova ma-
neira de ver as coisas, ter novas lentes, entender que a ‘coisa 
nova’, não é a antiga ‘renovada’, mas algo verdadeiramente 
novo, excitante, que brotava da ação do Espírito”.

Segundo Hughes, tempos difíceis para a Vida Reli-
giosa Consagrada, como este, é um momento de bênção 
que conduz à renovação, talvez de um jeito impossível de 
ser antecipado. “Para que isso aconteça, precisamos dei-
xar de ser obcecados com a nossa sobrevivência e a das 
nossas obras e empreendimentos, revitalizar o tripé da ex-
periência de Deus, Vida Comunitária e Missão profética, 
acreditar na ‘coisa nova’ que Deus já faz brotar, e o resto 
virá por acréscimo”, adverte.

Sobre a autora

A  arte é obra de Irmã Patricia 
Souza da Silva, religiosa da Congre-
gação das Pequenas Missionárias de 
Maria Imaculada, fundada pela Ve-
nerável Me. Maria Teresa de Jesus 
Eucarístico. Atualmente reside em Joinville/SC. É técnica 
de projetação e realização de objetos sagrados pela Sacred 
Art School de Florença, Itália. Cursou Master em Arquite-
tura, Artes Sacras e Liturgia no Ateneu Pontifício Regina 
Apostolorum em Roma, sob o patrocínio da Congregação 
para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos.

“Desde 2009 desenvolvo projetos de iconografia 
sacra com ênfase na pintura e auxilia em readequações 
litúrgicas em igrejas e capelas. Entre seus trabalhos está 
o desenho do mosaico do Santuário do Pai das Miseri-
córdias, em Cachoeira Paulista/SP (Canção Nova), ex-
plica Patrícia.

Em Joinville, acrescenta, “estamos construindo a 
Obra Social Me. Teresa, que servirá de apoio às pes-
soas de vulnerabilidade social, especialmente jovens e 
crianças. Damos assistência na Pastoral da Saúde, com 
visita aos enfermos no Hospital Regional Hans Dieter 
Schimidt e prestamos serviço à comunidade paroquial 
e diocese com palestras, formação e acompanhamentos 
de seminaristas”.

Texto explicativo da logomarca

A árvore representa a Igreja, na qual estão presentes 
as diversas formas de Vida Consagrada e a diversidade 
dos carismas, representadas pelas folhas.

Os três galhos nos remetem ao legado da Igreja para 
a VC no ano a ela dedicado: Evangelho, Profecia e Espe-
rança, bem como nos recordam os três Votos Religiosos. 
A cruz, símbolo de Cristo por excelência, representa tam-
bém o caráter missionário da VC, cujos braços se direcio-
nam aos quatro cantos da Terra.

Paira sobre ela o Espírito Santo, que sempre a im-
pulsiona a não desistir e fazendo gerar novos frutos e fren-
tes de apostolado.

Fonte: CRB Nacional

de Presbíteros (2005 a 2008), membro do Conselho Presbi-
teral e do Colégio de Consultadores, assessor eclesiástico 
da pastoral da Pessoa Idosa, no regional Sul 2 da CNBB. É 
autor do livro “Teologia Moral no Brasil: um perfil histó-
rico”. Atualmente, é pároco da paróquia Santo Agostinho 

e diretor comunitário do Studium Theologicum Claretia-
no em Curitiba. Segundo informação inicial, a ordenação 
episcopal do Pe. Ricardo será na manhã do dia 14 de maio 
(sábado) em Curitiba e o início de seu ministério em Rio 
Grande na noite do dia 03 de junho. 
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Congresso Nacional realiza sessão sobre 
a Campanha da Fraternidade

Por requerimento do Deputado Fe-
deral Raul Jungmann e do Senador Cristo-
vam Buarque, o Congresso Nacional reali-
zou sessão especial sobre a Campanha da 
Fraternidade, segunda-feira passada, com 
a presença do Presidente da CNBB, Dom 
Sérgio da Rocha, e assessores da mesma. 
Dom Sérgio pediu empenho do Executivo, 
nos níveis municipal, estadual e federal, e, 
mais ainda, do Legislativo, para a Cam-
panha da Fraternidade Ecumênica 2016. 
Ressaltou que, com o tema “Casa comum, 
nossa responsabilidade”, que trata, principalmente, do di-
reito à saúde e ao saneamento básico, as Igrejas e outras 
entidades chamam atenção para o fato de o Brasil ser a 
sétima maior economia do mundo, mas ainda ter em seu 
território mais de100 milhões de pessoas sem serviços 
básicos de água potável, tratamento de esgoto, coleta de 
lixo e combate a focos de transmissão de doenças. Ace-

nou, especificamente, ao combate do mos-
quito Aedes aegypti, transmissor do Zika 
vírus, da dengue, da febre chikungunya e 
da febre amarela. Um dos requerentes da 
sessão, o Senador Cristovam Buarque, 
disse que, ao trazer o saneamento como 
da Campanha da Fraternidade Ecumênica, 
os organizadores também trouxeram outra 
reflexão.  “A de que há outros saneamen-
tos que o Brasil precisa fazer”. Para ele, 
a falta do saneamento, no sentido tradi-
cional da palavra, é decorrente da falta de 

saneamento na política ao longo dos séculos e ao longo 
dos últimos anos. “É a falta de uma política que não tenha 
nem a corrupção no comportamento de nós, políticos, e 
nem a corrupção nas prioridades do uso dos recursos pú-
blicos, que nós terminamos usando para outros fatos que 
não são tão importantes quanto o saneamento onde vivem 
as pessoas.”

Romaria da Terra e o cuidado com a Casa Comum
No dia 09 de 

fevereiro, foi rea-
lizada a Trigésima 
Nona Romaria da 
Terra, no municí-
pio e paróquia de 
São Gabriel, da 
Diocese de Bagé, 
tendo como o tema 
“Cuidar da Terra, 
Casa Comum”. A 
Romaria foi promo-
vida pela Comissão 
Pastoral da Terra do 
Rio Grande do Sul, 
em seus 40 anos de 
existência, a Dio-
cese de Bagé e a 

Paróquia de São Gabriel. Esta Romaria se deu nos 260 
anos da morte de Sepé Tiaraju e seus dois mil e quinhentos 
companheiros de luta na defesa de sua terra. Ela destacou 
o cuidado com a Terra diante da realidade de violência, 
exploração e esgotamento, propondo a preservação do 
meio ambiente, a defesa da vida, a produção de alimentos 
saudáveis, um consumo consciente e responsável, a reci-
clagem e o cuidado com as fontes e nascentes. A Romaria 
iniciou às 07h30, com acolhida dos participantes na Sanga 
da Bica, local da morte de Sepé Tiaraju e seus companhei-

ros; às 08h30, houve caminhada; às 10h30, celebração da 
missa; às 12h, almoço partilhado; às 12h45, manifestação 
de lideranças e às 15h30, bênção de envio. A homilia da 
missa esteve a cago de Dom Roque Paloschi, Arcebispo 
de Porto Velho, que era da Diocese de Bagé. Antecederam 
a Romaria o 11º Acampamento da Juventude, no dias 07 
e 08 de fevereiro, e o Encontro do Povo Guarani, de 05 a 
07 de fevereiro. 

Carta da 39ª Romaria da Terra

Nós jovens, mulheres e homens, do campo e da ci-
dade, reunidos em Romaria e no 11º Acampamento da Ju-
ventude, em São Gabriel, terra em que tombou São Sepé, 
para refletir e celebrar a temática da 39ª Romaria da Ter-
ra: “Cuidar da Terra, Casa Comum”. Vindos de diferentes 
regiões e realidades, de diversos movimentos, pastorais 
e organizações de juventude do Rio Grande do Sul, tra-
zemos presente a memória de Sepé Tiaraju e seus 1500 
companheiros e companheiras, exterminados neste chão, 
por defender nossa Casa Comum. Após diversos debates 
e reflexões, vivenciando a mística e as espiritualidades 
libertadoras ressaltamos alguns desafios e compromissos 
que ousamos assumir como juventudes. 

Denunciamos o sistema capitalista que impede o 
cuidado com a Terra e impõe o envenenamento do solo, 
que atinge as pessoas, através dos agrotóxicos. Denuncia-
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mos a concentração de terra que gera lucros a uma minoria 
e impede que esta seja utilizada pelo bem comum e para 
alimentação saudável. Anunciamos que são possíveis e 
necessárias novas relações de afeto e cuidado com a Mãe 
Terra, através da produção agroecológica, com o resgate e 
preservação das sementes crioulas, das ervas medicinais, 
valorizando os pequenos agricultores e a agricultura fa-
miliar, lutando em prol da realização da Reforma Agrária, 
pois a luta pela terra é uma luta que não tem fronteiras. 

Denunciamos a violência e o extermínio contra a 
juventude, principalmente a juventude negra, campone-
sa, pobre e periférica. Denunciamos também a falta de 
alternativas que mantenham o jo-
vem no campo, e a ausência de po-
líticas públicas efetivas que garan-
tam suas necessidades básicas, bem 
como uma educação de qualidade e 
de acordo com a realidade do cam-
po. Denunciamos a criminalização 
da juventude por parte da mídia e 
o conservadorismo que propõe pro-
jetos de morte, como a redução da 
maioridade penal, o estatuto da família e as pautas que 
retiram direitos. Anunciamos propostas para os jovens, 
através de grupos e movimentos organizados, que vão 
contra o individualismo e o consumismo, gerando uma 
formação crítica e um engajamento num projeto popular. 
Anunciamos a necessidade urgente da democratização 
dos meios de comunicação, quebrando o monopólio da 
grande mídia.

Denunciamos o machismo que sustenta o sistema 
capitalista e gera a violência contra as mulheres, enraizan-
do a desigualdade entre homens e mulheres, inclusive em 
nossas comunidades e movimentos. Denunciamos tam-
bém a homofobia e todas as formas de preconceito e dis-
criminação que impedem as pessoas de viverem livremen-
te sua orientação sexual e as diferentes formas de amor. 
Anunciamos a construção de um novo homem e uma nova 
mulher capaz de respeitar a diversidade e se somar na luta 
pela igualdade. 

Denunciamos o racismo institucional que segrega e 
mata a população negra, violando seus direitos de terem 
uma vida plena. Denunciamos também a negação da his-
tória e culturas negra e indígena da formação do povo bra-
sileiro e embranquecimento destas populações. Denuncia-
mos ainda o extermínio dos povos originários que morrem 
defendendo a terra, seu bem mais sagrado, bem como a 
falta de garantia de uma saúde e educação de qualidade 
inseridas em suas culturas. Anunciamos o compromisso 
da luta em defesa destas populações, nos posicionando a 
favor da demarcação das terras indígenas e quilombolas, e 
contrários a PEC 215. 

Denunciamos o sistema po-
lítico que gera desigualdade na re-
presentatividade, e a corrupção que 
assola País devido aos interesses pri-
vados que estão a frente do interesse 
público. Denunciamos o avanço das 
pautas conservadoras por parte do 
Congresso Nacional que atacam di-
retamente os direitos das populações 
mais marginalizadas e excluídas. 

Anunciamos um projeto de reforma política que atenda 
o interesse do povo, e não os interesses do capital, que 
garanta representatividade das mulheres, negros, jovens e 
movimentos populares e seja contra o financiamento pri-
vado de campanhas eleitorais. Com isso nos somamos aos 
movimentos que gritam Fora Cunha.

Em relação aquilo que denunciamos e anunciamos, 
é necessário, ainda, diante do contexto atual afirmar nosso 
repúdio ao desastre ambiental de Mariana, provocado pela 
ganância e lucro dos capitalistas, exigindo a reparação por 
parte da Samarco. Repudiamos também qualquer tentati-
va de golpe que fira a democracia. 

Na mística de São Sepé e das diferentes espiritua-
lidades que nos libertam, ousamos assumir o projeto de 
Jesus revolucionário na construção do Reino de Deus, do 
outro mundo possível, de uma Terra Sem Males. 

São Gabriel , 09 de fevereiro de 2016.

Dia 23 de fevereiro, o Bispo diocesano, Dom José Gislon esteve de ani-
versário. Na véspera, em sua residência, confraternizou com o Bispo emérito, 
Dom Girônimo, e com os padres da Diocese, em jantar preparado por ele e a 
funcionária doméstica e por ele servido. Ao saudar a todos, Dom José mani-
festou sua alegria de poder celebrar seu natalício com a família presbiteral. 
Pe. Cleocir Bonetti, em nome dos colegas, parabenizou o aniversariante, as-
segurando-lhe a oração de todos. Ressaltou a característica da comensalidade 
do Bispo, dizendo que ele celebra o aniversário presenteando os padres com a 
confraternização preparada com todo o carinho. Convidou dois colegas a entre-
gar-lhe brindes de reconhecimento e gratidão.  

Dom José celebra aniversário confraternizando com os padres
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Nos dias 22 e 23 de Fevereiro, em Roma, encontro 
organizado pela comunidade Santo Egídio na Câmara 
dos Deputados

O encontro sobre a abolição da pena de morte foi 
organizado pela Comunidade de Santo Egídio. Na véspe-
ra do mesmo, dia 21, segundo domingo da quaresma, o 
Papa Francisco recordou tal evento no final do Angelus 
na Praça de São Pedro. Acontece na Câmara dos Depu-
tados, reúne uns 30 ministros e representantes de países 
africanos, asiáticos, latino-americanos e europeus. Al-
guns deles (El Salvador, Ruanda, Timor Leste, Togo) já 
aboliram a pena de morte por algum tempo; outros (Re-
pública Centro-Africano, Mali, Serra Leoa, Sri Lanka) 
suspenderam as execuções, e juntaram-se à Assembleia 
Geral das Nações Unidas em favor da moratória; outros 
ainda, como o Vietinam e a Somália, 
mantêm a pena de morte.

Há 9 anos Santo Egídio organiza 
este encontro. Por quê? Como explica 
um comunicado da Comunidade: “Não 
se trata de um exercício acadêmico, ou 
de um evento celebrativo. Pelo con-
trário, trata-se de um espaço no qual, 
no espírito de diálogo que é a caracte-
rística das iniciativas da Comunidade, 
examinam-se os percursos possíveis e 
realistas para uma gestão mais humana 
da justiça”.

Em particular, o congresso será uma ocasião im-
portante para oferecer apoio e instrumentos jurídicos aos 
Estados que estão tomando o caminho para a abolição ou 
a suspensão da pena de morte, reafirmar a sacralidade da 
vida e promover uma cultura da paz pode tirar espaço para 
o medo, que neste tempo difícil corre o risco de prevalecer 
nas escolhas de muitos.

Longo é o caminho percorrido nesta perspectiva, já 
há muitos anos, e são vários os objetivos alcançados pelos 
Congressos internacionais dos ministros da Justiça, pro-
movidos pela Comunidade de Santo Egídio. Em ordem 
cronológica, o último país a abolir a pena de morte foi a 
Mongólia, no último dia 4 de dezembro, também graças 
a este paciente trabalho. E precisamente o Secretário de 
Estado para a Justiça da Mongólia será um dos 30 convi-
dados para o evento de Roma.

“Em um tempo de guerra generalizada como o nos-
so, invocar soluções simplificadas e procurar bodes ex-
piatórios, em nome da segurança, pode parecer natural e 
ser bem sucedido”, continua a nota de Santo Egidio. “O 
terrorismo aumenta o nível da violência e insta a opinião 
pública a tomar partido: com ou contra. E contra equivale 
suprimir, também fisicamente, o violento. As imagens de 

exucuções bárbaras, como nos vídeos do Daesh, difundem 
na sociedade uma cultura da morte. É o desafio do terro-
rismo global: propagar o medo”.

“Mas a violência só faz o jogo do medo”, continua o 
comunicado, “e a pena de morte, expressão de um cultura 
violenta, não ajuda a combater o crime. A pena capital – 
demonstram tantos estudos e estatísticas – não é um im-
pedimento, não diminui os crimes cometidos, não garante 
maior segurança e acrescenta só mais violência à morte. 
E especialmente quando um Estado mata em nome da lei, 
abaixa o nível do seu sistema legislativo ao nível de quem 
mata. Por isso é necessário renovar o compromisso em 
defesa da vida e dar novo impulso à luta pela abolição da 
pena de morte”. Fonte: Zenit

Palavras do Papa  

Como dito, na véspera do encon-
tro, o Papa fez veemente apelo em favor 
da abolição da pena capital. Disse ele:

 “Efetivamente, as sociedades mo-
dernas têm a possibilidade de reprimir 
eficazmente o crime sem tirar definitiva-
mente a quem o cometeu a possibilidade 
de redimir-se. O problema deve ser en-
quadrado na ótica de uma justiça penal 

que seja sempre mais conforme à dignidade do homem e 
ao desígnio de Deus sobre o homem e sobre a sociedade 
e também a uma justiça penal aberta à esperança da re-
inserção na sociedade. O mandamento “não matar” tem 
valor absoluto e diz respeito tanto ao inocente quanto ao 
culpado.”

Mesmo o criminoso mantém inviolável o direito à 
vida, dom de Deus, frisou o Papa dirigindo-se em seguida 
aos governantes:

“Faço um apelo à consciência dos governantes, a 
fim de que se chegue a um consenso internacional em prol 
da abolição da pena de morte. E proponho àqueles que 
entre estes são católicos que realizem um gesto corajoso e 
exemplar: que nenhuma condenação seja executada neste 
Ano Santo da Misericórdia.”

Em seguida, o Papa Francisco fez uma exortação 
não somente aos cristãos, mas também a todos os homens 
de boa vontade: 

“Todos os cristãos e os homens de boa von-
tade são hoje chamados a trabalhar não so-
mente pela abolição da pena de morte, mas 
também a fim de melhorar as condições car-
cerárias, no respeito pela dignidade humana 

das pessoas privadas da liberdade.”

Um mundo sem a pena de morte? 
Ministros da Justiça de 30 países falam sobre o tema em Roma  
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A Irmã Cândida Belloti comple-
tou no dia 20 de fevereiro nada mais 
e nada menos que 109 anos. É a reli-
giosa mais idosa do mundo, tem uma 
saúde de ferro e está convencida de que 
sua longevidade é um dom especial de 
Deus, conforme contou uma religiosa 
do seu convento ao Grupo ACI.

A Irmã Cândida pertence à Ordem de São Camilo de 
Lellis e atualmente vive em Luza (província da Toscana), 
no centro-norte da Itália, desde o ano 2000.

A religiosa passou toda sua vida servindo aos doen-
tes nos hospitais de diversas cidades do país, como fez 
também o fundador de sua Ordem, São Camillo de Lel-
lis. Este Santo é muito conhecido por “desgastar-se” pelos 
doentes, criando a missão do enfermeiro e do capelão de 
hoje em dia. É, portanto, o padroeiro dos doentes, enfer-
meiros e dos centros de saúde.

No último sábado, 20, a Irmã completou seus 109 
anos e foi um dia muito especial, no qual celebrou seu 
aniversário junto com as religiosas do convento.

Em conversa com o Grupo ACI, uma destas reli-
giosas contou: “A Irmã Cândida está muito bem e muito 
contente por completar um ano mais de vida”. “Começa-
mos com a celebração da Missa, na qual rezamos por ela e 
depois comemos todas juntas e partilhamos o bolo, como 
um aniversário normal”, relatou entre risadas.

Ela diz que sua longevidade é “um dom especial 
de Deus”, revela sua companheira de convento, que além 
disso assegurou: “Ela está bem de saúde e se Deus quiser 

Religiosa mais idosa do mundo completou 109 anos: 
“isto é um dom de Deus”

lhe dará outros anos de vida”. “Ela fala, 
come e é independente em algumas coi-
sas”, acrescentou. Irmã Cândida, foi a 
terceira de 10 filhos, sentiu a chamado 
de Deus aos 16 anos e ingressou em um 
convento quando tinha 22. Sempre este-
ve convencida de que Cristo a chamou 
desde a eternidade.

A religiosa viveu duas guerras mundiais e conviveu 
com o advento de centenas de avanços que mudaram a 
história do homem, por esta razão, muitas pessoas consi-
deram que esta religiosa é um poço de sabedoria.

Em 2014, por ocasião dos 400 anos da morte de São 
Camilo do Lellis, Irmã Cândida festejou esta data tão es-
pecial em Roma, participando da Missa que o Papa Fran-
cisco celebra cada manhã na Casa Santa Marta e recebeu 
uma bênção do Pontífice.

A religiosa assegurou em anteriores declarações ao 
Grupo ACI que “a verdadeira felicidade é apreciar o mo-
mento tal qual Deus nos dá. O que realmente é necessário 
na vida é dar graças a Deus pelo que Ele nos dá. Porque é 
o único que fará homem feliz. O homem deve aceitar cada 
momento que tem e dizer ‘obrigado’”.

Irmã Cândida, conforme expressou a religiosa de 
sua congregação, continua lúcida e dinâmica da manhã 
até a noite e continua vivendo plenamente a vida da comu-
nidade, participando dos atos comuns e das celebrações 
Eucarísticas.

Fonte: ACIDigital

Imagem de Fátima do Projeto 
“Uma Peregrinação de fé” no Lar dos Velhinhos

Desde a Romaria do ano passado até 
o dia 07 deste mês de fevereiro, a imagem 
de Fátima do projeto “Uma peregrinação de 
fé”, em preparação ao centenário das apari-
ções em 2017, circulou pelas 25 casas dos 
religiosos e religiosas da Diocese. Agora, 
está passando por diversas Instituições da 
cidade de Erechim. De 13 a 20 de feverei-
ro, esteve no Lar dos Velhinhos. Naqueles 
dias, foram realizadas diversas atividades motivadas pela 
presença da imagem na Instituição: oração do terço, três 
missas, presididas pelo Pe Giovani Momo e pelo Pe Valter 
Girelli, e diversas outros momentos de oração, com a par-
ticipação de todos os que integram aquela casa, assistidos, 
colaboradores, funcionários e direção. 

A Sociedade Beneficente Jacinto 
Godoy – Lar dos Velhinhos – tem uma 
história de mais de 70 anos em Erechim. 
Desde a sua fundação, cumpre com o seu 
papel de acolher idosos, acreditando que, 
mesmo com suas eventuais dificuldades 
adaptativas, tanto emocionais quanto fi-
siológicas, podem atribuir novos signifi-
cados a fatos antigos através da experiên-

cia de vida adquirida. Atualmente está com mais de 160 
idosos, com um grupo de quase 100 funcionários diretos e 
prestadores de serviços.

Mais informações e fotos da peregrinação da ima-
gem disponíveis na rede social: www.facebook.com/cen-
tenariodefatima 
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Missionárias e missionários recém-chegados do 
exterior participam, desde o dia 2 de fevereiro, da 115ª 
edição do Curso de Iniciação à Missão no Brasil, do Cen-
tro de Formação Intercultural (Cenfi). Organizado pelo 
Centro Cultural Missionário (CCM), em Brasília (DF), 
o curso tem duração de três meses e atende missionários 
enviados por congregações, dioceses, entidades ou orga-
nizações, para a missão no Brasil.

Nesta edição, há 21 missionários de 14 países: 
Albânia, Índia, Polônia, 
Romênia, Nigéria, Hondu-
ras, República Democrática 
do Congo, Coreia do Sul, 
Filipinas, Congo, Costa do 
Marfim, Vietnã, Colômbia e 
Argentina.

Durante o curso, de 
forma integrada, os missio-
nários estudam a língua portuguesa, a sociedade e a Igreja 
no Brasil; fazem estágio em casas de famílias, interagem 
com a realidade local e trocam experiências, a partir da 
vivência em comum. O curso favorece, ainda, a adaptação 
por meio das relações fraternas.

Para o secretário executivo do CCM, padre Estêvão 
Raschietti, o curso do Cenfi é um tempo muito especial 
que o missionário deve reservar para si. “Aprender a lín-
gua portuguesa e conhecer os costumes e aspirações do 
povo brasileiro; se despojar de sua cultura sem arrancá-la, 
rever suas visões de mundo, para melhor se colocar dian-

Missionários de 14 países fazem Curso de Iniciação à Missão 
te dos novos apelos; realizar um verdadeiro mergulho na 
nova cultura, sempre carregando os valores de sua própria 
cultura como bagagem que vem enriquecer o próximo”, 
explica o padre.

Os tempos para uma primeira inserção, o choque 
cultural, o desprendimento do mundo de origem, a acultu-
ração e a adaptação num novo ambiente variam muito de 
pessoa a pessoa, atesta padre Estêvão. “Por isso, é preciso 
respeitar os ritmos de cada um e de cada uma, dar tempo 

e espaço para que as pessoas 
vivam essa passagem de ma-
neira serena, sem excessivas 
cobranças, sendo acompa-
nhadas pelos coordenadores 
do curso no que for possível 
e oportuno.”

No decorrer do curso, 
os missionários são acompa-

nhados em grupos e pessoalmente pela coordenação do 
curso através de encontros periódicos, onde são avaliados 
o processo de aculturação, adaptação ao ambiente da casa, 
participação do curso e de entrosamento com o grupo.

O curso acontece desde 1960 e calcula-se que tenha 
sido frequentado por cerca de 4.000 missionários e mis-
sionárias de todo o mundo.

Este ano está prevista ainda, a 116ª edição do Cenfi, 
entre os dias 11 de setembro e 9 de dezembro. Fonte: Pon-
tifícias Obras Missionárias.

Encontro de retiro e estudo das Pastorais 
Sociais e CEBs em Caxias do Sul

Em torno de 80 membros das Pastorais Sociais e das 
Comunidades Eclesiais de Base das 18 Arquidioceses e 
dioceses do Rio Grande do Sul, que formam o Regional 
Sul 3 da CNBB, participaram de encontro de estudo e re-
tiro em Caxias do Sul, do dia 19 a 21 de fevereiro. 

A atividade do dia 19 à noite, foi análise de conjun-
tura, com assessoria de Waldir Bohn Gass e Edison Costa. 
Ajudaram o grupo a identificar as trevas e luzes que o país 
vive e também as atividades pastorais. 

No dia 20, Jacques Alfonsin, Desembargador do Es-
tado aposentado, desenvolveu reflexão sobre o Reino de 
Deus e o Jubileu Extraordinário da Misericórdia. Depois, 
Waldir e Edison apresentaram as 5 Ações para a Evan-
gelização do Regional sul 3 e motivaram participantes a 
colaborarem na elaboração do Plano Quadrienal da Ar-
ticulação para as Pastorais Sociais do Regional. As con-
tribuições serão apresentadas na reunião dos Organismos 

Regionais em março e na Assembleia da Ação Evangeli-
zadora em junho. As atividades do dia foram concluídas 
com a celebração da eucaristia. 

No dia 21, as lideranças das CEBs continuaram re-
unidas preparando seu 14º Encontro Regional, a ser rea-
lizado de 21 a 24 de abril na cidade de Farroupilha, com 
o tema “Comunidade: Igreja da base, fermento da nova 
sociedade” e o lema, “vinho novo em barris novos”.

Dom José Mário Stroeher, Bispo emérito de Rio Gran-
de, participou de todo o encontro. Dom Alessandro Rufinoni, 
Bispo de Caxias do Sul, também marcou presença nele. 

Da Diocese de Erexim, participaram do evento: 
Diác. Vicente Colla, da Paróquia São Caetano de Seve-
riano de Almeida; Luis Desordi, membro da comunidade 
leiga da Sociedade dos Vicentinos; Maria Busatta, Coor-
denadora da Pastoral da Saúde e Ir. Darci Zacaron, Coor-
denador da Cáritas diocesana.
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Saneamento ambiental e comportamental

Estilo de vida e preservação da Casa Comum
Por vezes se diz que uma casa, um escritório, um ga-

binete, uma loja e outros ambientes deveriam ser organiza-
dos de tal forma que também o cego possa localizar o que 
procura. 

Toda residência exige de seus moradores uma atitude 
básica de cuidado com a sua limpeza, sua organização e 
sua preservação. Com o passar dos dias, os esposos vão se 
ajustando no gosto e no jeito de cada um em organizar o 
seu lar. Gerando filhos, vão introduzindo-os no zelo pelo 
recinto familiar. 

No amplo processo educativo da convivência, este 
cuidado com a casa não pode faltar. 

Pois, a Campanha da Fraternidade Ecumênica em 
curso está nos convocando a transferir este cuidado para o 
meio ambiente, para o Planeta em que todos vivemos. Nele, 
o estilo de vida de cada pessoa é decisivo na sua aparência 
e, muito mais, na sua preservação. Se em casa o papelzinho 
da bala deve ir para o lixo, na rua, na praça, no parque em 
qualquer lugar também deve ir. Se a casa é de todos, o cui-
dado por ela também é. 

A Campanha da Fraternidade Ecumênica em anda-
mento trata deste cuidado com a Casa Comum a partir do 
saneamento básico, que inclui, como se frisou em texto da 
edição de janeiro e fevereiro deste jornal e se ressalta em 
tantos outros, o acesso à água potável de qualidade para 
todos, coleta e reto destino do lixo, manejo dos esgotos sa-
nitários, captação das águas pluviais, vigilância e combate 
a focos transmissores de doenças. Infelizmente, nosso País, 
mesmo sendo a sétima maior economia do mundo, deixa 
mais de cem milhões de seus habitantes – mais da metade 
de sua população - sem desfrutar deste bem, que a própria 
Organização das Nações Unidas (ONU) reconhece como 
direito humano para a vida, base para os demais direitos.

Para o Papa, na mensagem para esta Campanha da 
Fraternidade, “o acesso à água potável e ao esgotamento 
sanitário é condição necessária para a superação da injus-
tiça social e para a erradicação da pobreza e da fome, para 
a superação dos altos índices de mortalidade infantil e de 
doenças evitáveis, e para a sustentabilidade ambiental”.

Garantir o saneamento básico compete ao poder pú-
blico em seus níveis municipal, estadual e federal. Porém, o 
cidadão não pode apenas exigir dele este direito. Tem o seu 
dever de agir corretamente para não inviabilizar o funciona-
mento dos dispositivos deste direito, evitando o desperdício 
da água, utilizando e preservando as lixeiras, superando o 
consumismo desenfreado e assumindo práticas inadiáveis 
de cuidado do meio ambiente. O estilo ou jeito de vida pes-
soal tem tudo a ver com o este sagrado e intransferível de-
ver cidadão para garantir a vida em nosso Planeta. 

Para cumpri-lo, é necessário outro “saneamento”, 
urgido pelo próprio hino desta Campanha da Fraternidade: 
“Justiça e paz, saúde e amor têm pressa, mas não te esque-

ças, há uma condição: o saneamento de um lugar começa 
por sanear o próprio coração”.

Papa Francisco ratifica isto na citada mensagem para 
a Campanha. Lembrando aspectos de sua encíclica Lauda-
to Si, diz que nela, numa perspectiva de ecologia integral, 
procurou evidenciar o nexo que há entre a degradação am-
biental e a degradação humana e social, alertando que “a 
deterioração do meio ambiente e a da sociedade afetam de 
modo especial os mais frágeis do planeta” (n. 48). 

Para reforçar a necessidade de um estilo de vida só-
brio, despojado, simples, ajudam três considerações en-
contradas em textos recentes. Dois deles redigidos sem ter 
como ponto de partida o tema da Campanha da Fraternida-
de, mas tendo muito a ver com ele.

O autor de um dos textos, Marcos Piangers, em Zero 
Hora de 29 de janeiro passado, recorda o carro simples, de 
duas portas, sem vidro elétrico, sem alarme, mas maravi-
lhoso, de manutenção quase desnecessária, adquirido em 
prestação quando nasceu sua primeira filha, para garantir-
-lhe mais conforto. Humoristicamente, observa que é de se 
imaginar como era o carro anterior. Quando a filha com-
pletou três anos, olhando para propaganda de carro grande, 
apontou para o mesmo dizendo: “gosteeeei”. Ele entendeu 
que deveria trocar de carro. Comprou, então, o seu terceiro 
carro na vida, escolhido pela mulher, mais alto e mais fá-
cil de estacionar. Mas ele continuou a sentir falta do carro 
velho. “Acima de tudo, era uma lembrança diária de humil-
dade. Era uma prova de que eu poderia viver com muito 
pouco, de que as coisas materiais não são importantes, de 
que só precisávamos uns dos outros para ficar bem. Em 
um mundo em que os carros ficam cada vez maiores, ocu-
pando cada vez mais espaço em avenidas já lotadas, aquele 
carro velho me lembrava das coisas que realmente impor-
tam na vida, todas elas mais baratas do que um carro novo. 
Não era um voto de pobreza, era um voto de riqueza. Uma 
riqueza de espírito que quero me lembrar pra sempre de ter, 
independente do tamanho do meu carro.”

Em termos de saúde, fala-se em reeducação alimen-
tar.  Precisamos também de uma reeducação no uso dos que 
bens que a natureza nos oferece, para serem suficientes para 
todos e garantidos para as gerações futuras.

O outro texto é de Túlio Milman, também em Zero 
Hora, do dia 05 deste mês. Lembra de viagem à China, em 
2008. Vendo o consumo local, assustou-se e pensou que 
o mundo iria acabar. Shoppings, carros, um Mcdonalds a 
cada duas esquinas e na seguinte lanchonete também de 
comida rápida de outra de rede norte-americana de restau-
rantes. Pensou logo no um bilhão e duzentos milhões de 
habitantes daquele País e logo viu que a conta não fecha-
ria. Isto sem juntar a Índia. E aí a sua conclusão prática: 
“Não há água, ar e terra que suportem essa pressão. É uma 
conta matemática, simples, óbvia. O resultado se confun-
de com ativismo da catástrofe. Por um segundo, só por um 
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Converter-nos à juventude e ao Evangelho!

Luis Duarte Vieira, estudante e professor de Ma-
temática, militante da Pastoral da Juventude em Rio 
Verde/GO e Pe. Maicon André Malacarne, Vigário Pa-
roquial da Catedral São José e assessor da Pastoral da 
Juventude da diocese de Erexim/RS.

O caminho na missão e no serviço junto à juventude 
nos provoca a irmos ao seu encontro. Deixar-
-nos tocar por ela. Interpelar-nos por seus ges-
tos. Encontrar com o Mestre, ao nos encon-
trarmos com a juventude em seus lugares vi-
tais. Pensar esse encontro provoca na Pastoral 
da Juventude do Continente a reflexão sobre nosso modo de 
ser e compromisso junto à juventude. É preciso pensarmos 
e dialogarmos sobre nossa postura, nosso comportamento 
com a juventude. Sempre é tempo de converter-nos.

O Evangelho nos provoca e nos ajuda a pensar nosso 
modo de ser com a juventude. É preciso recordar nossa op-

ção preferencial pela juventude empobrecida. Optamos pre-
ferencialmente porque eles, os pobres, são os/as preferidos/
as de Deus (Credo da Civilização do Amor). Do Evangelho 
brota o convide a não sermos um com os/as pobres, mas 
sejamos de fato pobres com eles/as. Que em nossas vidas 
possamos “nada possuir, nada carregar, nada pedir, nada 

calar e, sobretudo, nada matar” como nos pro-
voca Dom Pedro Casaldáliga. Peçamos um 
coração grande para amar, para amá-los até o 
fim (Jo 13, 1). Recordemos sempre, como nos 
pede o Papa Francisco, que “o amor aos po-

bres está no centro do Evangelho”. Somente sendo pobres 
e com eles/as podemos ser alcançados/as pela misericórdia 
(Mt 5, 1-12; Lc 6, 20-26). Nos/as pobres está a centralidade 
das Bem-Aventuranças e a centralidade do Reino de Deus. 
Estamos com os/as jovens pobres? Somos pobres com eles/
as? Acolhemos suas dores e alegrias?

segundo, esqueçamos esquerdas e direitas. Nosso modelo 
de desenvolvimento é insustentável. É suicida e só fazia 
algum sentido em escalas bem menores. Medir progres-
so com consumo é um jeito antigo e inviável de buscar o 
bem comum, na mais ingênua das interpretações.”

A terceira referência a declarações do Senador Cris-
tovam Buarque e do Deputado Federal Raul Jungamnn na 
sessão do Congresso Nacional sobre a Campanha da Frater-
nidade Ecumênica, no dia 15 deste mês, requerida por eles. 

O Senador enfatizou a necessidade do saneamento 
da política, da educação, da convivência social, da econo-
mia, da mentalidade, do projeto de País. Disse ele: “vale a 
pena também lembrar que, com tema desta Campanha da 
Fraternidade, a CNBB nos traz a reflexão de que há outros 
saneamentos que o Brasil precisa fazer também, até porque 
a falta do saneamento, no sentido tradicional da palavra, é 
decorrente da falta de saneamento na política, ao longo dos 
séculos e ao longo dos últimos anos também. É falta de uma 
política que não tenha nem a corrupção no comportamento 
de nós políticos e nem a corrupção nas prioridades do uso 
dos recursos públicos, que nós terminamos usando para ou-
tros fatos que não são tão importantes como o saneamento 
onde vivem as pessoas. Nós precisamos fazer o saneamento, 
mas nós precisamos também sanear a política. Precisamos 
ter um saneamento no sistema educacional, de tal forma 
que os professores, os servidores não precisem fazer greves. 
Nós precisamos de um saneamento na educação de tal ma-
neira que nossas crianças fiquem na escola o tempo que é 
necessário, com os equipamentos necessários. Nós precisa-
mos, sim, fazer o saneamento do nosso País, saneando as 
nossas ruas. Mas o saneamento das ruas não é apenas por 
onde se levam os resíduos, não; saneamento das ruas são 
ruas pacíficas. A violência é uma forma que fere tanto quanto 
a falta do saneamento na sua visão tradicional. Nossas ruas 
precisam ser saneadas. Nós precisamos sanear, sobretudo, 

a mente, como nós vemos o Brasil. Por exemplo, no caso 
da saúde. A maneira como nós enfrentamos o problema da 
saúde é uma maneira não saneada, considerando que saúde é 
uma questão de hospital. Hospital é uma questão de doença, 
depois de todas as outras medidas serem tomadas com cui-
dado. Nós precisamos ver a saúde na sua amplitude maior. 
E aí começa no esgoto, começa na água, começa na coleta 
de lixo, na educação, para que as pessoas aprendam a cui-
dar da saúde própria e da saúde até dos vizinhos, por ações 
como não deixar água que, parada, traz o Aedes aegypti. 
Nós precisamos fazer o saneamento da mentalidade como 
o Brasil enfrenta os problemas do Brasil. Eu lamento que 
nós comemoremos tanto, nos últimos anos, o aumento do 
consumo sem perceber que não melhoramos a consciência, 
a participação. Aumentar o consumo é como abrir a porta de 
uma casa, mas não abraçar a visita que chega. A visita que 
chega não entra pelo mercado. Ela tem que entrar pela cons-
ciência, pela educação, pela saúde, pelo saneamento, pela 
água, pelo bem viver. Nós precisamos mudar essa maneira 
como enfrentamos um projeto nacional como se fosse um 
projeto de economia, e economia como se fosse um projeto 
de aumento de produção, de consumo, de renda e não da 
qualidade de vida. E, nessa qualidade de vida, o saneamen-
to, na sua maneira tradicional de entender, é fundamental.”

O Deputado finalizou sua manifestação ratificando a 
manifestação do Senador: “Nós temos a obrigação, o dever 
e o compromisso de procurar romper com esse passado que 
não quer passar e que exatamente nos leva hoje a viver a 
tragédia da chikungunya, de viver da tragédia da dengue, do 
zika e tantas outras. Essas são as doenças da pobreza, doenças 
do descaso. Essas são doenças, sobretudo, da falta de sanea-
mento, como disse o senador Cristovam, de nossa política”.

Erechim, 21 de fevereiro de 2016, 2º Domingo de Quaresma, 
evangelho da Transfiguração.

Pe. Antonio Valentini Neto, a serviço no Centro Diocesano.
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O encontro de Jesus com a mulher encontrada em 
adultério (Jo 8, 2-11) também nos ajuda a pensar e re-
fletir nossa presença com a juventude. Somos uma pre-
sença de misericórdia e acolhida da juventude ou somos 
uma presença que atira pedras? Acolhemos os/as jovens 
naquilo que são ou chegamos “armados” com nossas 
pedras? Às vezes carregamos a pedra da não acolhida 
ou a pedra do moralismo? E a pedra do “saber tudo” 
também não nos persegue? Oxalá, consigamos deixar 
essas pedras de lado, para acolhermos a juventude num 
abraço amoroso.

Nesse caminho de conversão, de pensar nossa pre-
sença com a juventude o caminho de Jesus com os discí-
pulos, de Jerusalém a Emaús (Lc 24, 13-32) nos ajuda a 
pensar nosso modo de estar, de escutar. Nos colocamos 
para acolher a partilha da vida da juventude? Ou nos co-
locamos numa postura de fechamento e egoísmo, uma 
vez que já “temos as respostas prontas”? Sabemos escu-
tar a juventude? Queremos escutar a juventude?

Pensar ainda nosso modo de ser junto da juventu-
de é ainda pensar no que a Eucaristia significa para nós. 
A Eucaristia nos envia a sermos Eucaristia no mundo, 
ou seja: doação total. Nossa presença com a juventude é 
uma presença de quem está disposto à doação total por 
causa de um amor até o fim (Jo 13, 1)?

Ainda cabe perguntar-nos qual o lugar da memória 
em nossa presença com a juventude. Memória pessoal 
e coletiva, num tempo de amnésia forçada como afirma 
Galeano. Que lugar a memória possui em nossas vidas, 
em nossa doação e em nossa ação pastoral?

Esses são alguns aspectos, algumas provocações 
sobre nossa presença com a juventude e em seus lugares 
vitais. Muitos outros elementos precisam ser prensados e 
refletidos para que nossa presença com a juventude seja 
sempre mais fiel ao Evangelho e à Civilização do Amor. 
Peçamos que Maria nos ajude a sempre converter-nos à 
juventude e ao Evangelho.

Dinâmica do Setor Animação Bíblico-Catequética (81)

Tânia Madalosso, coordenadora. 

Entrada Triunfal em 
Jerusalém 

Dinâmica Tempo 
da Quaresma

Uma maneira de contar 
essa linda história de maneira 
bem divertida!

Você deve abrir a Bíblia 
em Mateus 21. 1-11 e se as crian-

ças forem maiores cada uma irá ler um versículo ou meni-
nas ler um e meninos ler outro. Caso elas sejam pequenas 
você mesmo conta a história. Ensine a elas:

Sempre que eu disser “jumenta” imitarão o jumen-
to dizendo íon, íon, íon.

Sempre que eu disser “jumentinho” imitarão 
as orelhas dos jumentos com as mãos.

Sempre que eu disser “multidão” batam levemente 
seus ombros nas pessoas próximas de você.

Sempre que eu disse “Jesus” balancem os braços e 
gritem Hosana!

Sempre que eu disser “discípulos” levantem as 
mãos e digam “eu”.

Mateus 21. 1 - 11

1. Aproximavam-se de Jerusalém. Quando chegaram a 
Betfagé, perto do monte das Oliveiras, Jesus enviou 
dois de seus discípulos, 

2. dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte. Encontra-
reis logo uma jumenta amarrada e com ela seu jumen-
tinho. Desamarrai-os e trazei-mos. 

3. Se alguém vos disser qualquer coisa, respondei-lhe que 
o Senhor necessita deles e que ele sem demora os de-
volverá. 

4. Assim, neste acontecimento, cumpria-se o oráculo do 
profeta: 

5. Dizei à filha de Sião: Eis que teu rei vem a ti, cheio de 
doçura, montado numa jumenta, num jumentinho, filho 
da que leva o jugo (Zc 9,9). 

6. Os discípulos foram e executaram a ordem de Jesus. 
7. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, cobri-
ram-nos  com  seus  mantos  e  fizeram-no  montar.  
8. Então a multidão estendia os mantos pelo caminho, 
cortava ramos de árvores e espalhava-os pela estrada. 

9. E toda aquela multidão, que o precedia e que o se-
guia, clamava: Hosana ao filho de Davi! Bendito seja 
aquele que vem em nome do Senhor! Hosana no mais 
alto dos céus! 

10. Quando ele entrou em Jerusalém, alvoroçou-se toda a 
cidade, perguntando: Quem é este?

11. A multidão respondia: É Jesus, o profeta de Nazaré 
da Galileia.
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Ervas e alimentos medicinais (85)

Pe. Ivacir Franco CNF/MT nº. 0120.
  

Batata Inglesa

Solanumtuberosum, L.
Pertence à família das Solanáceas

Também conhecido como: Batata, batatinha

A batata Inglesa é uma pequena planta 
que quando adulta pode atingir até 60 cm de 
altura. É originária do altiplano dos Andes. 
Em 1570, foi levada do Peru para a Europa 
pelos conquistadores espanhóis como mera curiosidade 
de pesquisa botânica. Com o passar dos anos ela se tor-
nou uma das culturas vegetais mais utilizadas pela popu-
lação mundial.

Propriedades medicinais:
A Batata Inglesa é muito rica em fibras que auxiliam 

para regrar o funcionamento do estomago e dos intestinos 
e ao mesmo tempo recompõem e fortalece o mesmo. Na 
mesma também é encontrado uma excelente fonte de vi-
tamina C que é um antioxidante que tem capacidade de 
proteger o organismo dos danos provocados pelo estres-
se, e equilibra o mesmo de modo geral, e as vitaminas do 
complexo B que é a maior responsável pela manutenção 
da saúde emocional e mental do ser humano.

Algumas pesquisas também afirmam que o consu-
mo da mesma na alimentação é útil nos casos de depres-

são e ansiedade. Também ajudam a manter a 
saúde dos nervos, fortalecendo os mesmos, a 
pele, os olhos, os cabelos, o fígado e boca, as-
sim como a tonicidade muscular do aparelho 
gastrintestinal. 

Também o consumo da mesma é au-
xiliar na prevenção do amarelão, a icterícia, 
gastrite e fortalece o fígado e as células de 
todo organismo, pois a mesma também é rica 
em ferro essencial para produção dos gló-
bulos vermelhos do sangue, do pigmento da 
pele, do tecido muscular e zinco que ajuda 
a equilibrar a parte hormonal quanto de ho-
mens quanto de mulheres, auxilia o paladar 

e o olfato, estimula a cicatrização de feridas e irritações 
cutâneas, sendo útil para acne, queimadura, ajuda na pro-
teção contra resfriados, gripes, conjuntivite e outras infec-
ções e fortifica a pele e o couro cabeludo.

Para quem usar o sumo da batatinha ainda quando 
crua e aplicá-lo na testa o mesmo é benéfico para diminuir 
a dor de cabeça principalmente da mulher quando no pe-
ríodo da menstruação.

Para quem fizer o chá das folhas ou o banho com as 
mesmas em forma de compressas o mesmo é ótimo na ci-
catrização de tumores. Tomar o mesmo ajuda a curar aftas 
e inflamações na garganta. 

Obs.: Não foram encontradas contra indicações. 
Porém nenhuma planta deve ser consumida sem conheci-
mento e pesquisa cientifica.

Palitos de queijo
8 ovos

2 xícaras de queijo ralado
2 colheres de sal
2 xícaras de leite

1 colher de manteiga
farinha de trigo (ponto de espichar)

Esfirra
2 xícaras de leite morno

1 ½ xícara de óleo
1 colher de sopa de sal

2 colheres de sopa de açúcar
2 ovos

50g de fermento de pão (gelado)
Colocar o fermento de molho no leite até desmanchar, 
misturar os demais ingredientes, amassar com farinha 

de trigo. (massa ponto de pão)
Recheio: peito de frango desfiado, cozido com todos os temperos 
a gosto. Fazer as esfirras, deixar crescer e assar em forno normal.



Cristo, Rosto da Misericórdia do Pai,
Bom Pastor

Não deixa que arrebatam 
as ovelhas de sua mão


