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Do Documento Orientações para a Pas-
toral da Estrada do Pontifício Conselho 

para os Migrantes e Itinerantes, nº 29 
A condução de um automóvel faz emergir do in-

consciente inclinações que geralmente, quando não nos 
encontramos na estrada, são “controladas”. Contudo, ao 
volante manifestam-se os desequilíbrios e favorece-se a 
regressão a formas primitivas de comportamento. A con-
dução deve ser considerada ao mesmo nível das outras 
atividades sociais, que pressupõem um compromisso a 
mediar entre as exigências do eu e os limites impostos 
pelos direitos dos outros.

Em suma, o automóvel tende a mostrar o ser hu-
mano por aquilo que ele é “primitivamente’», e tudo isto 
pode resultar muito desagradável. É necessário ter em 
consideração estas dinâmicas e reagir, fazendo apelo às 
tendências nobres da alma humana, ao sentido de respon-
sabilidade e ao controle de si, para impedir aquelas mani-
festações de regressão psicológica com muita frequência 
ligada à condução de um meio de locomoção.
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Agenda do Bispo (julho) Agenda pastoral (julho)
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1º e 02, visita aos doentes na vi-
sita pastoral em Campinas 
do Sul.

02, 17h, celebração eucarística 
na igreja da sede paroquial 
de Campinas do Sul.

03, São Pedro e São Paulo – dia 
do Papa, óbolo de São Pedro

04, às 14h Reunião do Conselho 
Presbiteral; às 16h30min, 
Reunião do Colégio dos 
Consultores; às 18h30min, 
Reunião da Coordenação de 
Pastoral.

10, às 10h, missa do Jubileu de ouro de ordenação pres-
biteral do Frei Davi Nogueira Barbosa, na igreja São 
Francisco, Foz do Iguaçú.

11 a 13, Curso anual dos Presbíteros. 
31, às 09h, 42ª Hora de Comunhão Diocesana, na Catedral 

São José, com transmissão radiofônica para acompa-
nhamento de todas as comunidades; 10h, dedicação do 
altar da comunidade São Roque da Paróquia São Cae-
tano, Severiano de Almeida.

1º a 11, peregrinação da imagem de N. Sra. de Fátima, Paróquia 
Nossa Senhora das Dores, Capo Erê.

02 e 3, 2ª etapa da Escola da Juventude, em Erechim; ampliada 
estadual de CEBS, em Caxias do Sul; encontro de multipli-
cadores, Pastoral da Juventude, em Porto Alegre.

03, São Pedro e São Paulo – dia do Papa, óbolo de São Pedro; ani-
versário de ordenação presbiteral de dom Girônimo (1964).

04, às 08h30, reunião dos representantes paroquiais do Apos-
tolado da Oração, no Centro Diocesano de Pastoral (CDP); 
14h, reunião do Conselho Presbiteral; aniversário natalício 
do Pe. Valdemar Zapelini (1941).

05, das 08h30 às 16h, retiro para todos os agentes da Cáritas, 
no Seminário.

08, reunião da equipe de coordenação da Pastoral da Saúde, em 
Porto Alegre.

11, às 08h30, reunião com as coordenadoras paroquiais da In-
fância e Adolescência Missionária, no CDP.

11 a 13, curso anual dos Presbíteros, Seminário de Fátima, 
Erechim. 

12 a 06 de agosto; peregrinação da imagem de N. Sra. de Fá-
tima na Paróquia Nossa Senhora do Monte Claro, Áurea,

14 a 17, encontro nacional da Pastoral da Comunicação, Apa-
recida, SP.

15 a 23, novena em preparação da festa de São Tiago e São 
Cristóvão, em Aratiba, e de São Cristóvão, em Erechim.

18, 1º Fórum Estadual de Educação do Regional Sul 3, na PU-
CRGS, em Porto Alegre.

18 a 22,  3ª etapa da Escola de Assessores da Pastoral da Juven-
tude, Regional Sul 3 da CNBB.

19, às 19h, reunião da área pastoral de Severiano de Almeida, em 
Severiano de Almeida; às 19h, reunião da Pastoral Carcerá-
ria, no Centro Catequético da Paróquia São Pedro, Erechim.

22 a 24, 19º Cursilho de jovens feminino, em Marcelino Ramos.
24, missa e festa do agricultor e do motorista na comunidade Nos-

sa Senhora das Dores, Chapadão Paróquia Sagrado Coração 
de Jesus, Paulo Bento; missa e festa de São Tiago e São Cris-
tóvão em Aratiba; procissão e missa de São Cristóvão, em 
Erechim; às 19h, missa de encerramento do Cursilho de jo-
vens feminino, igreja N. Sra. Aparecida, Bela Vista, Erechim.

25 a 31, experiência missionária regional de jovens, em Erechim.
26 a 31, 31ª Jornada Mundial da Juventude, em Cracóvia, Polônia.
26 a 06 de agosto, peregrinação da imagem de N. Sra. de Fáti-

ma, Paróquia Sant’Ana, Carlos Gomes.
29 a 30, 46º ensaio de canto litúrgico e pastoral, no Centro de 

Pastoral da Arquidiocese de Porto Alegre.
29 a 31,19º Cursilho de jovens masculino, em Marcelino Ramos.
31, 09h, 42ª Hora de Comunhão Diocesana, na Catedral; missa 

e festa da Padroeira Santa Ana, em Carlos Gomes; às 19h, 
missa de encerramento do Cursilho de jovens masculino, na 
igreja N. Sra. Aparecida, Bela Vista, Erechim.

http://www.diocesedeerexim.org.br
mailto:secretariado@diocesedeerexim.org.br
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Palavra do Papa
Mensagem do Papa a 31ª Jornada Mundial da Juventude

“Felizes os misericordiosos, 
porque alcançarão misericórdia” (Mt 5, 7)

Queridos jovens!
Chegamos à última etapa da nossa peregrinação para 

Cracóvia, onde juntos, no mês de Julho do próximo ano, 
celebraremos a XXXI Jornada Mundial da Juventude. No 
nosso longo e exigente caminho, temos sido guiados pelas 
palavras de Jesus tiradas do «Sermão da Montanha». Ini-
ciámos este percurso em 2014, meditando juntos sobre a 
primeira Bem-aventurança: «Felizes os pobres em espírito, 
porque deles é o Reino do Céu» (Mt 5, 3). O ano de 2015 
teve como tema «felizes os puros de coração, porque verão 
a Deus» (Mt 5, 8). No ano que temos pela frente, queremos 
deixar-nos inspirar pelas palavras: «Felizes os misericor-
diosos, porque alcançarão misericórdia» (Mt 5, 7).

1. O Jubileu da Misericórdia

Com este tema, a JMJ de Cracóvia 2016 insere-se 
no Ano Santo da Misericórdia, tornando-se um verdadei-
ro e próprio Jubileu dos Jovens a nível mundial. Não é 
a primeira vez que um encontro internacional dos jovens 
coincide com um Ano Jubilar. De facto, foi durante o Ano 
Santo da Redenção (1983/1984) que São João Paulo II 

convocou pela primeira vez os jovens de todo o mundo 
para o Domingo de Ramos. Depois durante o Grande Ju-
bileu do ano 2000, mais de dois milhões de jovens, pro-
venientes de cerca 165 países, reuniram-se em Roma para 
a XV Jornada Mundial da Juventude. Como aconteceu 
nestes dois casos anteriores, tenho certeza de que o Jubi-
leu dos Jovens em Cracóvia será um dos momentos fortes 
deste Ano Santo.

Talvez algum de vós se interrogue: Que é este Ano 
Jubilar celebrado na Igreja? O texto bíblico de Levítico 
25 ajuda-nos a compreender o significado que tinha um 
«jubileu» para o povo de Israel: de cinquenta em cin-
quenta anos, os judeus ouviam ressoar a trombeta (jobel) 
que os convocava (jobil) para celebrarem um ano santo 
como tempo de reconciliação (jobal) para todos. Neste 
período, devia-se recuperar uma relação boa com Deus, 
com o próximo e com a criação, baseada na gratuidade. 
Por isso, entre outras coisas, promovia-se o perdão das 
dívidas, uma particular ajuda a quem caíra na miséria, 
a melhoria das relações entre as pessoas e a libertação 
dos escravos.

Jesus Cristo veio anunciar e realizar o tempo pere-
ne da graça do Senhor, levando a boa nova aos pobres, a 
liberdade aos prisioneiros, a vista aos cegos e a libertação 
aos oprimidos (cf. Lc 4, 18-19). N’Ele, especialmente no 
seu Mistério Pascal, realiza-se plenamente o sentido mais 
profundo do jubileu. Quando, em nome de Cristo, a Igreja 
convoca um jubileu, somos todos convidados a viver um 
tempo extraordinário de graça. A própria Igreja é chamada 
a oferecer, com abundância, sinais da presença e proximi-
dade de Deus, a despertar nos corações a capacidade de 
olhar para o essencial. Nomeadamente este Ano Santo da 
Misericórdia «é o tempo para a Igreja reencontrar o senti-
do da missão que o Senhor lhe confiou no dia de Páscoa: 
ser instrumento da misericórdia do Pai» (Homilia nas Pri-
meiras Vésperas do Domingo da Misericórdia Divina, 11 
de Abril de 2015).

2. Misericordiosos como o Pai
Este Jubileu extraordinário tem como lema «mise-

ricordiosos como o Pai» (cf. Misericordiae Vultus, 13), 
aparecendo associado com ele o tema da próxima JMJ. 
Procuremos então compreender melhor que significa a 
misericórdia divina.

Para falar de misericórdia, o Antigo Testamento usa 
vários termos, sendo os mais significativos hesed e raha-
mim. O primeiro, aplicado a Deus, expressa a sua fidelida-
de indefectível à Aliança com o seu povo, que Ele ama e 
perdoa para sempre. O segundo, rahamim, pode ser tradu-

http://www.iubilaeummisericordiae.va/content/gdm/pt.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/homilies/2015/documents/papa-francesco_20150411_omelia-vespri-divina-misericordia.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/homilies/2015/documents/papa-francesco_20150411_omelia-vespri-divina-misericordia.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/bulls/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html
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zido por «entranhas», evocando de modo especial o ventre 
materno e fazendo-nos compreender o amor de Deus pelo 
seu povo como o duma mãe pelo seu filho. Assim no-lo 
apresenta o profeta Isaías: «Acaso pode uma mulher es-
quecer-se do seu bebé, não ter carinho pelo fruto das suas 
entranhas? “Ainda que ela se esquecesse dele, Eu nunca te 
esqueceria» (Is 49,15). Um amor assim implica criar den-
tro de mim espaço para o outro, sentir, sofrer e alegrar-me 
com o próximo. 

No conceito bíblico de misericórdia, está incluída 
também a valência concreta dum amor que é fiel, gra-
tuito e sabe perdoar. Neste texto de Oseias, temos um 
belíssimo exemplo do amor de Deus, comparado ao dum 
pai pelo seu filho: «Quando Israel era ainda menino, Eu 
amei-o, e chamei do Egito o meu filho. Mas, quanto mais 
os chamei, mais se afastaram (...). Entretanto, Eu ensi-
nava Efraim a andar, trazia-o nos meus braços, mas não 
reconheceram que era Eu quem cuidava deles. Segurava-
-os com laços humanos, com laços de amor, fui para eles 
como os que levantam uma criancinha contra o seu rosto; 
inclinei-me para ele para lhe dar de comer» (Os 11, 1-4). 
Apesar do comportamento errado do filho, que merece-
ria uma punição, o amor do pai é fiel e perdoa sempre 
um filho arrependido. Como vemos, na misericórdia está 
sempre incluído o perdão; a misericórdia divina «não 
é uma ideia abstrata mas uma realidade concreta, pela 
qual Ele revela o seu amor como o de um pai e de uma 
mãe que se comovem pelo próprio filho. (...) Provém do 
íntimo como um sentimento profundo, natural, feito de 
ternura e compaixão, de indulgência e perdão» (Miseri-
cordiae Vultus, 6).

O Novo Testamento fala-nos da misericórdia divina 
(eleos) como síntese da obra que Jesus veio realizar no mun-
do em nome do Pai (cf. Mt 9, 13). A misericórdia de Nosso 
Senhor manifesta-se, sobretudo quando Se debruça sobre a 
miséria humana e demonstra a sua compaixão por quem pre-
cisa de compreensão, cura e perdão. Em Jesus, tudo fala de 
misericórdia. Mais ainda, Ele mesmo é a misericórdia.

No capítulo 15 do Evangelho de Lucas, podemos en-
contrar as três parábolas da misericórdia: a ovelha tresma-
lhada, a moeda perdida e a conhecida por «filho pródigo». 
Nestas três parábolas, impressiona a alegria de Deus, a ale-
gria que Ele sente quando reencontra um pecador e o per-
doa. Sim, a alegria de Deus é perdoar! Aqui está a síntese de 
todo o Evangelho. «Cada um de nós é aquela ovelha tres-
malhada, a moeda perdida; cada um de nós é aquele filho 
que esbanjou a própria liberdade, seguindo ídolos falsos, 
miragens de felicidade, e perdeu tudo. Mas Deus não Se es-
quece de nós, o Pai nunca nos abandona. É um pai paciente, 
espera-nos sempre! Respeita a nossa liberdade, mas perma-
nece sempre fiel. E, quando voltamos para Ele, acolhe-nos 
como filhos na sua casa, porque nunca, nem sequer por um 
momento, deixa de esperar por nós com amor. E o seu cora-
ção fica em festa por cada filho que volta para Ele. Fica em 
festa, porque Deus é alegria. Vive esta alegria, cada vez que 
um de nós, pecadores, vai ter com Ele e pede o seu perdão» 
(Angelus, 15 de Setembro de 2013).

A misericórdia de Deus é muito concreta, e todos 
somos chamados a fazer experiência dela pessoalmente. 
Quando tinha dezessete anos, num dia em que devia sair 
com os meus amigos, decidi passar antes pela igreja. Ali 
encontrei um sacerdote que me inspirou particular con-
fiança e senti o desejo de abrir o meu coração na Con-
fissão. Aquele encontro mudou a minha vida. Descobri 
que, quando abrimos o coração com humildade e trans-
parência, podemos contemplar de forma muito concreta 
a misericórdia de Deus. Tive a certeza de que Deus, na 
pessoa daquele sacerdote, já estava à minha espera, ain-
da antes que desse o primeiro passo para ir à igreja. Nós 
procuramo-Lo, mas Ele antecipa-Se-nos sempre, desde 
sempre nos procura e encontra-nos primeiro. Talvez al-
gum de vós sinta um peso no coração e pense: Fiz isto, 
fiz aquilo… Não temais! Ele espera-vos. É pai; sempre 
nos espera. Como é belo encontrar no sacramento da Re-
conciliação o abraço misericordioso do Pai, descobrir o 
confessionário como o lugar da Misericórdia, deixar-nos 
tocar por este amor misericordioso do Senhor que nos 
perdoa sempre!

E tu, caro jovem, cara jovem, já alguma vez sentis-
te pousar sobre ti este olhar de amor infinito que, para além 
de todos os teus pecados, limitações e fracassos, continua a 
confiar em ti e a olhar com esperança para a tua vida? Es-
tás consciente do valor que tens diante de um Deus que, por 
amor, te deu tudo? Como nos ensina São Paulo, assim «Deus 
demonstra o seu amor para conosco: quando ainda éramos 
pecadores é que Cristo morreu por nós» (Rm 5, 8). Mas com-
preendemos verdadeiramente a força destas palavras?

Sei como todos vós amais a cruz das JMJ’s – dom 
de São João Paulo II – que, desde 1984, acompanha to-
dos os vossos Encontros Mundiais. Na vida de inúme-
ros jovens, quantas mudanças – verdadeiras e próprias 
conversões – brotaram do encontro com esta cruz singe-
la! Talvez vos tenhais posto a questão: donde vem esta 
força extraordinária da cruz? Aqui tendes a resposta: a 
cruz é o sinal mais eloquente da misericórdia de Deus. 
Atesta-nos que a medida do amor de Deus pela huma-
nidade é amar sem medida. Na cruz, podemos tocar a 
misericórdia de Deus e deixar-nos tocar pela sua pró-
pria misericórdia. Gostaria aqui de lembrar o episódio 
dos dois malfeitores crucificados ao lado de Jesus: um 
deles é presunçoso, não se reconhece pecador, insulta 
o Senhor. O outro, ao contrário, reconhece ter errado, 
volta-se para o Senhor e diz-Lhe: «Jesus, lembra-Te de 
mim, quando estiveres no teu Reino». Jesus fixa-o com 
infinita misericórdia e responde-lhe: «Hoje estarás co-
migo no Paraíso» (cf. Lc 23, 32.39-43). Com qual dos 
dois nos identificamos? Com aquele que é presunçoso e 
não reconhece os próprios erros? Ou com o outro, que se 
reconhece necessitado da misericórdia divina e implora-
-a de todo o coração? No Senhor, que deu a sua vida por 
nós na cruz, encontraremos sempre o amor incondicio-
nal que reconhece a nossa vida como um bem e sempre 
nos dá a possibilidade de recomeçar. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/bulls/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/bulls/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/angelus/2013/documents/papa-francesco_angelus_20130915.html
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3. A alegria extraordinária de sermos 
instrumentos da misericórdia de Deus

A Palavra de Deus ensina-nos que «a felicidade está 
mais em dar do que em receber» (At 20, 35). É precisa-
mente por este motivo que a quinta Bem-aventurança de-
clara felizes os misericordiosos. Sabemos que o Senhor 
nos amou primeiro. Mas só seremos verdadeiramente 
bem-aventurados, felizes, se entrarmos na lógica divi-
na do dom, do amor gratuito, se descobrirmos que Deus 
nos amou infinitamente para nos tornar capazes de amar 
como Ele, sem medida. Como diz São João: «Caríssimos, 
amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, 
e todo aquele que ama nasceu de Deus e chega ao co-
nhecimento de Deus. Aquele que não ama não chegou a 
conhecer a Deus, pois Deus é amor. (…) É nisto que está 
o amor: não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele 
mesmo que nos amou e enviou o seu Filho como vítima 
de expiação pelos nossos pecados. Caríssimos, se Deus 
nos amou assim, também nós devemos amar-nos uns aos 
outros» (1 Jo 4, 7-11).

Depois de vos ter explicado muito resumidamente 
como o Senhor exerce a sua misericórdia para conos-
co, quereria sugerir-vos em concreto como podemos ser 
instrumentos desta mesma misericórdia para com o nos-
so próximo.

Aqui vem-me ao pensamento o exemplo do bem-
-aventurado Piergiorgio Frassati. Dizia ele: «Jesus faz-
-me visita cada manhã na Comunhão, eu restituo-a no 
mísero modo que posso, ou seja, visitando os pobres». 
Piergiorgio era um jovem que compreendera o que sig-
nifica ter um coração misericordioso, sensível aos mais 
necessitados. Dava-lhes muito mais do que meras coisas 
materiais; dava-se a si mesmo, disponibilizava tempo, 
palavras, capacidade de escuta. Servia os pobres com 
grande discrição, não se pondo jamais em evidência. 
Vivia realmente o Evangelho, que diz: «Quando deres 
esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a 
tua direita, a fim de que a tua esmola permaneça em 
segredo» (Mt 6, 3-4). Imaginai vós que, no dia anterior 
ao da sua morte, gravemente doente, ainda se pôs a dar 
orientações sobre o modo como ajudar os seus amigos 
necessitados. No seu funeral, os familiares e amigos fi-
caram estupefatos com a presença de tantos pobres, a 
eles desconhecidos, que tinham sido acompanhados e 
ajudados pelo jovem Piergiorgio. 

Sempre me apraz associar as Bem-aventuranças 
evangélicas com o capítulo 25 de Mateus, quando Jesus 
nos apresenta as obras de misericórdia e diz que seremos 
julgados com base nelas. Por isso, convido-vos a redes-
cobrir as obras de misericórdia corporal: dar de comer a 
quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os 
nus, dar pousada aos peregrinos, assistir aos enfermos, 
visitar os presos, enterrar os mortos. E não esqueçamos 
as obras de misericórdia espiritual: dar bons conselhos, 
ensinar os ignorantes, corrigir os que erram, consolar os 
tristes, perdoar as injúrias, suportar com paciência as fra-

quezas do nosso próximo, rezar a Deus por vivos e de-
funtos. Como vedes, a misericórdia não é bonomia, nem 
mero sentimentalismo. Aqui está o critério de autenticida-
de do nosso ser discípulos de Jesus, da nossa credibilidade 
como cristãos no mundo de hoje. 

Dado que vós, jovens, sois muito concretos, quere-
ria propor-vos a escolha de uma obra de misericórdia cor-
poral e outra de misericórdia espiritual para pôr em prática 
cada mês nos primeiros sete meses de 2016. Deixai-vos 
inspirar pela oração de Santa Faustina, apóstola humilde 
da Misericórdia Divina nos nossos tempos:

«Ajuda-me, Senhor, para que (…) 
os meus olhos sejam misericordiosos, de modo que 

eu jamais suspeite nem julgue as pessoas pela aparência 
externa, mas perceba a beleza interior dos outros e pos-
sa ajudá-los (…);

o meu ouvido seja misericordioso, de modo que 
eu esteja atenta às necessidades do próximo e não me 
permitais permanecer indiferente diante de suas dores e 
lágrimas (…);

a minha língua seja misericordiosa, de modo que eu 
nunca fale mal do próximo; que eu tenha para cada um 
deles uma palavra de conforto e de perdão (…);

as minhas mãos sejam misericordiosas e transbor-
dantes de boas obras (…);

os meus pés sejam misericordiosos, levem sem 
descanso ajuda aos meus irmãos, vencendo a fadiga e 
o cansaço (…);

o meu coração seja misericordioso, para que eu 
seja sensível a todos os sofrimentos do próximo» (Diá-
rio, 163).

Assim, a mensagem da Misericórdia Divina consti-
tui um programa de vida muito concreto e exigente, por-
que implica obras. E uma das obras de misericórdia mais 
evidentes, embora talvez das mais difíceis de praticar, é 
perdoar a quem nos ofendeu, a quem nos fez mal, àqueles 
que consideramos como inimigos. «Tantas vezes, como 
parece difícil perdoar! E, no entanto, o perdão é o instru-
mento colocado nas nossas frágeis mãos para alcançar a 
serenidade do coração. Deixar de lado o ressentimento, a 
raiva, a violência e a vingança são condições necessárias 
para se viver feliz» (Misericordiae Vultus, 9). 

Encontro muitos jovens que se dizem cansados des-
te mundo tão dividido, no qual se digladiam partidários de 
diferentes facções, existem muitas guerras e há até quem 
use a própria religião como justificação da violência. Te-
mos de suplicar ao Senhor que nos dê a graça de ser mi-
sericordiosos com quem nos faz mal; como Jesus que, na 
cruz, assim rezava por aqueles que O crucificaram: «Per-
doa-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem» (Lc 23, 34). 
O único caminho para vencer o mal é a misericórdia. A 
justiça é necessária, e muito! Mas, sozinha, não basta. Jus-
tiça e misericórdia devem caminhar juntas. Quanto dese-
jaria que nos uníssemos todos numa oração coral, saída do 
mais fundo dos nossos corações, implorando que o Senhor 
tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro!

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/bulls/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html
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4. Cracóvia espera-nos! 

Faltam poucos meses para o nosso encontro na Po-
lónia. Cracóvia, a cidade de São João Paulo II e de Santa 
Faustina Kowalska, espera-nos com os braços e o coração 
abertos. Creio que a Providência Divina nos tenha guiado 
para celebrarmos o Jubileu dos Jovens precisamente no 
lugar onde viveram estes dois grandes apóstolos da mise-
ricórdia dos nossos tempos. João Paulo II intuiu que este 
era o tempo da misericórdia. No início do seu pontificado, 
escreveu a encíclica Dives in misericordia. No Ano Santo 
de 2000, canonizou a Irmã Faustina, instituindo também 
a Festa da Misericórdia Divina, no segundo Domingo de 
Páscoa. E, no ano 2002, inaugurou pessoalmente, em Cra-
cóvia, o Santuário de Jesus Misericordioso, consagrando 
o mundo à Misericórdia Divina e manifestando o desejo 
de que esta mensagem chegasse a todos os habitantes da 
terra e cumulasse os seus corações de esperança: «É pre-
ciso acender esta centelha da graça de Deus. É necessário 
transmitir ao mundo este fogo da misericórdia. Na mise-

ricórdia de Deus o mundo encontrará a paz, e o homem a 
felicidade!» (Homilia na Dedicação do Santuário da Mi-
sericórdia Divina em Cracóvia, 17 de Agosto de 2002).

Queridos jovens, Jesus misericordioso, representa-
do na imagem venerada pelo povo de Deus no santuário 
de Cracóvia a Ele dedicado, espera-vos. Fia-Se de vós e 
conta convosco. Tem muitas coisas importantes a dizer a 
cada um e a cada uma de vós… Não tenhais medo de fixar 
os seus olhos cheios de amor infinito por vós e deixai-vos 
alcançar pelo seu olhar misericordioso, pronto a perdoar 
todos os vossos pecados, um olhar capaz de mudar a vossa 
vida e curar as feridas da vossa alma, um olhar que sacia 
a sede profunda que habita nos vossos corações jovens: 
sede de amor, de paz, de alegria e de verdadeira felicidade. 
Vinde a Ele e não tenhais medo! Vinde dizer-Lhe do mais 
fundo dos vossos corações: «Jesus, confio em Vós!» Dei-
xai-vos tocar pela sua misericórdia sem limites, a fim de, 
por vossa vez, vos tornardes apóstolos da misericórdia, 
através das obras, das palavras e da oração, neste nosso 
mundo ferido pelo egoísmo, o ódio e tanto desespero.

Levai a chama do amor misericordioso de Cristo – 
de que falava São João Paulo II – aos ambientes da vossa 
vida diária e até aos confins da terra. Nesta missão, acom-
panho-vos com os meus votos de todo o bem e as minhas 
orações, entrego-vos todos à Virgem Maria, Mãe da Mi-
sericórdia, nesta última etapa do caminho de preparação 
espiritual para a próxima JMJ de Cracóvia, e de coração a 
todos vos abençoo.

Vaticano, 15 de Agosto – Solenidade da Assunção 
da Virgem Santa Maria – de 2015.

FRANCISCO

Discurso do Papa Francisco à comunidade 
“Médicos com a África - Cuamm” 

Sala Paulo VI , sábado, 7 de 
maio de  2016

Estimados irmãos, estou feliz 
por vos dar as boas-vindas a cada 
um de vós, «Médicos com a Áfri-
ca — Cuamm», que trabalhais pela 
salvaguarda da saúde das populações 
africanas; e ainda mais feliz depois de 
ter ouvido as palavras que me apro-
ximaram em grande medida daqueles 
lugares distantes, pois o testemunho 
destes médicos levou o meu coração 
até lá, onde vós ides simplesmente para encontrar Jesus. 
E isto fez-me muito bem. Obrigado! A vossa organização, 
expressão da missionariedade da diocese de Pádua, ao 
longo dos anos envolveu numerosas pessoas que, como 
voluntários, se comprometeram na realização de projetos 

a longo prazo, numa ótica de desen-
volvimento. Agradeço-vos aquilo 
que estais a levar a cabo a favor do 
direito humano fundamental da saú-
de para todos. Com efeito, a saúde 
não é um bem de consumo, mas um 
direito universal e, portanto o acesso 
aos serviços médicos não pode ser um 
privilégio.

A saúde, principalmente a básica, 
é efetivamente negada — negada! — 
em várias partes do mundo e em muitas 

regiões da África. Ela não constitui um direito para todos, 
mas, ao contrário, ainda é um privilégio para poucos, para 
aqueles que têm possibilidades. A acessibilidade aos servi-
ços médicos, aos cuidados e aos remédios ainda permanece 
uma miragem. Os mais pobres não conseguem pagar e são 

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_30111980_dives-in-misericordia.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/homilies/2000/documents/hf_jp-ii_hom_20000430_faustina.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/homilies/2002/documents/hf_jp-ii_hom_20020817_shrine-divine-mercy.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/homilies/2002/documents/hf_jp-ii_hom_20020817_shrine-divine-mercy.html
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excluídos dos serviços hospitalares, até dos mais essenciais 
e primários. Por isso é importante a vossa atividade genero-
sa em benefício de uma rede minuciosa de serviços, capaz 
de dar respostas às necessidades das populações.

Escolhestes os países mais pobres da África, os sub-
sarianos, e as áreas mais esquecidas, «a última milha» dos 
sistemas de saúde. Trata-se das periferias geográficas para 
onde o Senhor vos envia, a fim de serdes bons samarita-
nos, indo ao encontro do pobre Lázaro e atravessando a 
«porta» que leva do primeiro ao terceiro mundo. Esta é a 
vossa «porta santa»! Trabalhais a favor das camadas mais 
vulneráveis da população: as mães, para lhes garantir um 
parto seguro e digno; e as crianças, de modo especial os 
recém-nascidos. Na África muitas mães morrem durante o 
parto e demasiadas crianças não superam o primeiro mês de 
vida, por causa da subalimentação e das grandes epidemias. 
Encorajo-vos a permanecer no meio desta humanidade fe-
rida e sofredora: é Jesus. A vossa obra de misericórdia é o 
cuidado pelo doente, segundo o lema evangélico «Curai os 
enfermos» (Mt 10, 8). Que possais ser expressão da Igreja 
mãe, que se debruça sobre os mais frágeis e cuida deles.

Para favorecer processos de desenvolvimento au-
tênticos e duradouros são necessários prazos longos, na 
lógica do semear com confiança e esperar os frutos com 
paciência. Tudo isto é demonstrado também pela história 
da vossa Organização, que há mais de sessenta e cinco 
anos se encontra comprometida ao lado dos mais pobres 
no Uganda, Tanzânia, Moçambique, Etiópia, Angola, 
Sudão do Sul e Serra Leoa. A África tem necessidade 
de um acompanhamento paciente e continuativo, tenaz e 
competente. As intervenções precisam de programas de 
trabalho sérios, exigem pesquisa e inovação, e impõem 
o dever de transparência em relação aos doadores e à 
opinião pública.

Sois médicos «com» a África e não «pela» África, 
e isto é deveras importante. Sois chamados a envolver as 
populações africanas no processo de crescimento, cami-
nhando juntos, compartilhando dramas e alegrias, dores 
e entusiasmos. Os povos são os primeiros artífices do 

próprio progresso, os seus primeiros responsáveis! Bem 
sei que enfrentais os desafios de todos os dias de modo 
gratuito, ajudando de maneira abnegada, sem proselitis-
mos nem ocupações de espaços. Aliás, colaborando com 
as Igrejas e os governos locais, na lógica da participação e 
da partilha de compromissos e responsabilidades recípro-
cas. Exorto-vos a perseverar na vossa abordagem peculiar 
das realidades locais, contribuindo para o seu crescimen-
to e deixando-as quando já se tornam capazes de prosse-
guir sozinhas, numa perspectiva de desenvolvimento e de 
sustentabilidade. É a lógica da semente, que desaparece e 
morre para dar frutos duradouros.

No vosso inestimável serviço aos pobres da África, 
tendes como modelos o vosso fundador, doutor Frances-
co Canova, e o diretor histórico, padre Luigi Mazzucato. 
O doutor Canova amadureceu na Fuci a ideia de ir pelo 
mundo em socorro dos últimos, projetando um «colégio 
para futuros médicos missionários» e delineando a figu-
ra do médico missionário leigo. Por sua vez, o sacerdote 
Mazzucato foi diretor do Cuamm durante 53 anos, tendo 
falecido no dia 26 de novembro passado com 88 anos de 
idade. Foi o verdadeiro inspirador das opções de fundo, 
em primeiro lugar a pobreza. Assim deixou escrito no seu 
testamento espiritual: «Nasci pobre e sempre procurei vi-
ver com o mínimo indispensável. Nada do que possuo é 
meu e nada tenho para deixar. O pouco vestuário de que 
disponho seja distribuído pelos pobres».

No sulco destas grandiosas testemunhas de uma 
missionariedade de proximidade evangelicamente fecun-
da, vós continuais com coragem a vossa obra, dando ex-
pressão de uma Igreja que não é uma «super clínica para 
vips», mas antes de tudo um «hospital de campo». Uma 
Igreja com um coração generoso, próxima dos numerosos 
feridos e humilhados da história, ao serviço dos mais po-
bres. Asseguro-vos a minha proximidade e oração. Aben-
çoo todos vós, os vossos familiares e o vosso compromis-
so em prol do hoje e do amanhã do Continente africano. E 
peço-vos, por favor, que rezeis também por mim, para que 
o Senhor me torne cada vez mais pobre. Obrigado!

Mensagem da CNBB aos trabalhadores/as

“Meu Pai trabalha sempre, e eu tam-
bém trabalho” (Jo 5,17).

A Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil – CNBB, por ocasião do dia dos 
trabalhadores, manifesta sua solidariedade 
aos homens e mulheres, do campo e da ci-
dade, particularmente aos jovens que, pelo 
trabalho, constroem as suas próprias vidas, 
suas famílias e a nação brasileira. Ao mesmo tempo, pres-
ta homenagem às pessoas que doaram e doam sua vida, 
lutando pelo direito dos trabalhadores e trabalhadoras.

A dimensão do trabalho vai além da 
produção de riqueza, pois é “mediante o 
trabalho que o homem deve procurar o pão 
quotidiano e contribuir para o progresso 
contínuo das ciências e da técnica, e, so-
bretudo para a incessante elevação cultural 
e moral da sociedade, na qual vive em co-
munidade com os próprios irmãos. E com a 

palavra trabalho é indicada toda a atividade realizada pelo 
mesmo homem, tanto manual como intelectual, indepen-
dentemente das suas características e das circunstâncias, 
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quer dizer, toda a atividade humana que se pode e deve 
reconhecer como trabalho, no meio de toda aquela rique-
za de atividades para as quais o homem tem capacidade e 
está predisposto pela própria natureza, em virtude da sua 
humanidade.” (João Paulo II, Laborem Exercens).

As comemorações desse 1º de maio acontecem em 
meio a uma profunda crise ética, política, econômica e 
institucional. Os trabalhadores e as trabalhadoras são afe-
tados e ameaçados pelo desemprego, por precárias condi-
ções de trabalho, pela tentativa da flexibilização das leis 
trabalhistas e pela regulamentação da terceirização. Com 
isso, restringe-se o acesso aos direitos, expõe-se a baixos 
salários, a jornadas exaustivas, a riscos de acidentes e a 
alta rotatividade no mercado. 

É urgente a superação dessa realidade de crise, 
através do permanente diálogo e de iniciativas político-
-econômicas que atendam efetivamente aos interesses 
dos trabalhadores e trabalhadoras, especialmente dos 
mais pobres, ao invés da lógica do mercado e dos inte-
resses partidários. É preciso, acima de tudo, assegurar a 
manutenção dos direitos trabalhistas adquiridos e incen-
tivar a ampliação dos mesmos.

Incentivamos os trabalhadores e trabalhadoras e às 
suas organizações a colaborarem ativamente na constru-
ção de uma economia justa e includente que assegure os 
seus direitos. 

Recordamos as palavras do Papa Francisco: “cada 
trabalhador, quer faça parte, quer não, do sistema formal 
do trabalho assalariado, tem direito a uma remuneração 
digna, à segurança social e a uma cobertura para a aposen-
tadoria” (Francisco, Encontro mundial dos movimentos 
populares, 2015).

Por intercessão de São José Operário e da Senhora 
Aparecida, a bênção de Deus alcance os trabalhadores e 
trabalhadoras do Brasil.

Brasília, 1º de maio de 2016

  Dom Sergio da Rocha, Arcebispo de Brasília-DF, 
Presidente da CNBB

Dom Murilo S. R. Krieger, Arcebispo de São Salvador da 
Bahia- BA, Vice-presidente da CNBB

Dom Leonardo Ulrich Steiner, Bispo Auxiliar de Brasí-
lia-DF, Secretário Geral da CNBB

Dom José - reflexões

Abertura da 13ª Assembleia Diocesana da Ação 
Evangelizadora da Diocese de Erexim – 22 e 23/04 de 2016.
Saúdo e acolho o estima-

do irmão Dom Girônimo Za-
nandréa, nosso bispo emérito; 
o Pe. César Leandro Padilha, 
Secretário Executivo do Regio-
nal Sul 3 da CNBB, que fará a 
apresentação das cinco urgên-
cias da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil. Ao mes-
mo tempo, a sua presença significa um elo de comunhão 
e de caminhada em conjunto da nossa Diocese de Erexim 
com todas as Dioceses do nosso Regional Sul 3; O Pe. Iva-
nir Rodighero, da Arquidiocese de Passo Fundo, que tem 
acompanhado a preparação da nossa Assembleia, e hoje 
está aqui para nos ajudar neste trabalho tão significativo 
para a vida da nossa Igreja Diocesana; O Pe. Valtuir Bol-
zan, Coordenador de Pastoral da nossa Diocese, que tem 
trabalhado intensamente na organização desta Assembleia; 
os Padres diocesanos e religiosos, que no dia a dia ouvem 
o clamor do nosso povo e manifestam através do minis-
tério a misericórdia do Pai; os Diáconos, símbolo de uma 
Igreja que está redescobrimento e valorizando os minis-
térios presentes na Igreja primitiva; as religiosas e os re-
ligiosos, presença da vida consagrada, dom de Deus para 
a Igreja; os seminaristas; os coordenadores diocesanos e 

paroquiais de todas as pastorais 
e movimentos (cristãos leigos 
e leigas, sujeitos na Igreja e na 
sociedade – Sal da terra e luz do 
mundo – Mt 5,13-14); saúdo e 
agradeço aos Pes. Valter Girel-
li e Giovani Momo com toda a 

equipe da casa que nos acolhe para esta Assembleia.
A Assembleia Diocesana da Ação Evangelizadora é 

um momento histórico para a vida da Igreja Particular. É 
momento para olharmos o caminho percorrido no passa-
do, a realidade do presente e com esperança o futuro. Por 
isso, é importante que os trabalhos da Assembleia apon-
tem objetivos claros da ação pastoral; tendo presente as 
Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no 
Brasil -2015-2019 e, as Linhas de Ação do Regional Sul 
3. É fundamental uma caminhada de conjunto, tendo pre-
sente que a nossa missão é “Evangelizar a partir de Jesus 
Cristo, na força do Espírito Santo, como Igreja discípula, 
missionária, profética e misericordiosa, alimentada pela 
Palavra de Deus e pela Eucaristia, à luz da evangélica 
opção preferencial pelos pobres, para que todos tenham 
vida, rumo ao Reino definitivo” (objetivo geral das Dire-
trizes da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil).
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O Papa Francisco, com o seu modo afável de ser, 
mas ao mesmo tempo firme nas questões que dizem res-
peito à vida e missão da Igreja no mundo, tem-se re-
velado como o maior líder da atualidade. Suas palavras 
tocam o coração das pessoas, questionam os governan-
tes, buscam proteger a vida e a dignidade das pessoas, 
principalmente dos abandonados, excluídos, exilados e 
explorados pela violência provocada por ideologias que 
se dão o direito de agir em nome de Deus. De que Deus? 
Além disso, tem manifestado, através da Encíclica Lau-
dato Sí, sua preocupação em relação ao cuidado da Casa 
Comum. Tem procurado, com seus gestos e palavras, ti-
rar a Igreja, e por que não dizer a nossa ação pastoral da 
zona do conforto. “Prefiro uma Igreja em saída..., hospi-
tal de campanha, que cura as feridas...”. O povo de Deus, 
que peregrina para a casa do Pai, tem suas feridas, mas 
também tem fé, tem esperança, é caridoso e disponível 
para trabalhar pelo Reino de Deus. Ele quer e precisa 
alimentar suas forças, neste peregrinar, com o Pão da Pa-
lavra e da Eucaristia.

Vivemos definitivamente num mundo globalizado. 
A postura dos cristãos nesse mundo tem por base o ensino 
do Concílio Vaticano II sobre as relações entre a Igreja e o 
mundo. No anúncio do Evangelho, é necessário descobrir 
e discernir os sinais dos tempos, para responder de ma-
neira lúcida e coerente às interrogações de cada geração, 
às suas angústias e esperanças, alegrias e tristezas. Lem-
brando que o mundo e a história são movidos pelo amor 
criador e providencial de Deus. (DL).

 Irmãos e irmãs, juntos queremos percorrer um ca-
minho nesta Assembleia olhando para o futuro, sem es-
quecer os passos dados para chegarmos até aqui. Traba-
lhemos para edificar:
1) Uma Igreja submetida e nutrida pela Palavra de Deus;
2) Uma Igreja que tenha no centro a Eucaristia;
3) Uma Igreja da misericórdia, da caridade e da justiça;
4) Uma Igreja que fala com o testemunho das suas obras;
5) Uma Igreja que sabe ter a distinção entre fé e política;
6) Uma Igreja que não teme a cultura, as culturas, as novas 

mídias, rever as estruturas, que vai em busca das ove-
lhas feridas e é capaz de apresentar Jesus Cristo e o seu 
Evangelho nos novos areópagos;

7) Uma Igreja do Espírito Santo, que sabe ler os sinais dos 
tempos, criativa e não vive engessada, acomodada na 
zona do conforto. Deixemos o Espírito de Deus soprar 
no nosso coração, nas nossas comunidades, sem criar 
divisões ou perder a comunhão com a Igreja.

Agradeço a participação de cada um e de cada 
uma, e desejo, de coração, uma boa Assembleia a todos, 
conscientes de que aqui está representado todo o povo de 
Deus, de todas as paróquias e comunidades da nossa que-
rida Diocese de Erexim.

Que Nossa Senhora do Rosário de Fátima e São 
José, o padroeiro da nossa Diocese, intercedam junto a 
Jesus e este ao Pai, por copiosas bênçãos sobre nós e o 
nosso povo.

Homilia na missa no Congresso Diocesano 
do Apostolado da Oração – 17/4/2016

Saúdo os sacerdotes, os diáconos, as 
religiosas, os religiosos, os seminaristas e, 
com ternura, todos os membros do Apos-
tolado da Oração da nossa querida Dioce-
se de Erexim. Minha saudação quer esten-
der-se também aos membros do Aposto-
lado que, por várias razões, não puderam 
estar aqui hoje participando deste mo-
mento de oração e de comunhão fraterna, 
mas também de celebração do Ano Santo 
extraordinário do Jubileu da Misericórdia. 
Penso que cada um e cada uma de vocês trouxe no cora-
ção a sua família, os filhos, os netos, os pais, as mães e de 
modo especial aqueles que estão enfermos para participar 
deste encontro e colocar diante do coração misericordioso 
do Senhor.

Queridos irmãos e irmãs, o coração é o lugar dos 
sentimentos. O nosso Deus, cujo nome é amor, morreu 
por nós e ressuscitou porque é amor. É o amor que vence 
a morte, é o amor que vence o temor. Todavia, não dare-

mos espaço ao amor no nosso coração, ou 
não deixaremos a força do amor conduzir a 
nossa vida e as nossas ações de misericór-
dia, se não acolhermos o amor como parte 
fundamental da nossa vida, do nosso ser 
filhos e filhas de Deus. Na vida, é preciso 
deixar-se amar, por Deus e pelos irmãos, 
para poder expressar amor com a nossa 
presença e naquilo que fazemos. 

Hoje, a Igreja celebra o 53° Dia Mun-
dial de Oração pelas vocações sacerdotais 

e religiosas, e nos convida a rezarmos ao Senhor da mes-
se para que mande operários para a sua vinha. É um dia 
para rezarmos pelas famílias, berço de todas as vocações, 
pelos jovens que estão em processo de discernimento vo-
cacional, se preparando para a consagração a Deus, mas 
também pela perseverança daqueles que se consagraram. 
Para que a voz das coisas do mundo não esvazie o ardor e 
a paixão pela causa do Evangelho no coração dos bispos, 
dos sacerdotes e dos consagrados.
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O Evangelho que ouvimos nos convida a olharmos 
o bom Pastor e a segui-lo e, juntos, refletirmos com as 
palavras mais comoventes e fortes que todos nós espe-
ramos de Deus: “Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é 
maior que todos,” de todos os potentes, de todos os ini-
migos, de todos os mestres humanos “e ninguém pode 
arrebatá-las – as suas ovelhas, que somos nós - da mão 
do meu Pai”. E ainda: “As minhas ovelhas escutam a 
minha voz ... E ninguém vai arrancá-las de minha mão”. 
Por isso, nós seguimos Jesus, verdadeiro Bom Pastor, 
que dá segurança e não engana, porque nos garante: “Eu 
conheço” as minhas ovelhas. 

Ainda antes da criação do mundo, Deus nos conhe-
ceu, nos amou, nos elegeu e nos predestinou a sermos 
seus filhos e filhas. O amor de Deus nos precede, nos 
guia, nos acompanha. Este amor divino, grande desde o 
início, torna-se ainda maior quando o rejeitamos, porque 
se faz presente com sua misericórdia quando estamos 
abandonados à fragilidade humana e ao pecado. Diante 
do Pai, nós contamos tanto quanto o Filho, o seu Filho 
Unigênito. Por isso, São Paulo nos diz: “Quem nos se-
parará do amor de Cristo”? Nem as perseguições, nem 
a espada, nem a morte. O cordeiro imolado é o nosso 
pastor que nos guiará às fontes das águas vivas. Por esta 
razão, não devemos ter medo das provações e tribulações 
que a vida nos apresenta.

O livro do Apocalipse de São João nos relata que 
os que “estavam de pé diante do trono e do Cordeiro; tra-
javam vestes brancas e traziam palmas na mão. Tinham 
passado por grande tribulação. Lavaram e alvejaram as 
suas vestes no sangue do Cordeiro. Por isso, foram acolhi-
dos na casa do Pai. Eles nunca mais terão fome, nem sede. 
Nem os molestará o sol, nem algum calor ardente. Porque 
o Cordeiro, que está no meio do trono, será o seu pastor e 
os conduzirá às fontes da água da vida. E Deus enxugará 
as lágrimas de seus olhos.”

Irmãos e irmãs, o Senhor é o nosso pastor, mas 
como ovelhas do seu rebanho precisamos também ter uma 
identidade de fé que nos une em comunhão com Cristo 
Jesus. E o primeiro passo para se ter esta identidade de 
ovelhas do rebanho do Senhor é escutar a sua voz e segui-
-lo. “Quem escuta a minha palavra e crê naquele que me 
enviou tem a vida eterna.” Quem escuta o Mestre tem a 
vida e se torna seu confidente, torna-se conhecido por Ele. 
Mas a escuta implica também seguimento, que é ação e 
empenho. Quem O segue será guardado por Ele e nenhum 
ladrão poderá arrancá-lo dele, nenhuma prova ou perse-
guição o fará sucumbir, porque Jesus o guarda e o preser-
va dos perigos na segurança e na paz. Ser parte do rebanho 
é viver os sofrimentos e provações desta vida sem perder 
a comunhão com o Cristo, vencedor da morte. É ele que 
nos dá a segurança da vitória, porque sempre viveu em 
comunhão com o Pai, cuja mão poderosa nos sustenta e 
nos protege através do seu Filho Jesus.

Somente quem faz parte do rebanho de Jesus reco-
nhece na sua palavra a qualidade do Messias e do Bom 
Pastor, que age em nome do Pai, na unidade e num disci-
pulado amoroso, tendo no coração as palavras do Senhor: 
“Eu te coloquei como luz para as nações, para que leves a 
salvação até os confins da terra”. 

Esta missão deve alimentar e motivar sempre a vida 
de fé e a ação dos membros do Apostolado da Oração, 
porque chamados a testemunhar e a anunciar ao mundo o 
amor, que tem como fonte o Sagrado Coração de Jesus. É 
uma mensagem que parte do coração e deve ser cultivada 
no coração, como um bálsamo que levamos para ser par-
tilhado com as pessoas que encontrarmos, com o coração 
ferido e machucado pela dor de não se sentirem amadas e 
muitas vezes perdoadas pela misericórdia do Pai.

Que Maria Santíssima nos ensine o caminho da co-
munhão para estarmos no coração do seu Filho Jesus, o 
Bom Pastor.

Ser pastor do rebanho do Senhor (A Voz da Diocese, 17/4/16)
Estimados Diocesanos! Neste do-

mingo, no qual lembramos e celebramos 
a presença do Cristo ressuscitado, o Bom 
Pastor, a Igreja convida seus filhos a par-
ticiparem do 53° Dia Mundial de Oração 
pelas vocações sacerdotais e religiosas.

Poderíamos nos perguntar: Por que 
rezar pelas vocações? Permitam-me lem-
brar das palavras de Jesus: “Pedi, pois, ao 
Senhor da colheita que envie operários para a sua colheita” 
(Mt 9,38). Numa realidade onde tantos jovens estão bus-
cando um discernimento para a própria vida, não podemos 
deixar de rezar, convidar e acreditar que o Senhor da messe 
chame também operários para trabalharem na sua vinha, 
através da vocação ao sacerdócio e à vida religiosa.

Como cristãos, participantes do sa-
cerdócio comum dos batizados, somos 
também corresponsáveis pela formação 
do sacerdócio ministerial na vida da Igre-
ja povo de Deus. Mas para isso precisa-
mos também nos converter e acreditar na 
força da oração. A oração é a primeira e 
a última condição da conversão, do pro-
gresso espiritual e da santidade. Por isso, 

é preciso “orar sempre, sem nunca desistir” (Lc 18,1).
O Papa São João Paulo II, na carta dirigida aos sa-

cerdotes da Igreja por ocasião da Quinta-Feira Santa de 
1979, dizia: “Nestes últimos anos talvez se tenha discuti-
do demasiado sobre a identidade do sacerdote... Mas, tal-
vez se tenha rezado demasiado pouco. É a oração que dá 



Julho  2016  |  COMUNICAÇÃO DIOCESANA       11

o estilo essencial do sacerdócio. Sem ela, esse estilo de-
forma-se. A oração ajuda-nos a reencontrar a luz que nos 
guiou desde o início da nossa vocação,... embora algumas 
vezes pareça ficar perdida na escuridão”. 

A oração ajuda-nos a crer, a esperar e a amar, mesmo 
quando isso se opõe à nossa fraqueza humana. A oração 

permite-nos, ainda, redescobrir continuamente as dimen-
sões do Reino, cuja vinda suplicamos todos os dias, ao 
repetir as palavras que Cristo nos ensinou. “Venha a nós 
o vosso Reino”. E na oração, com certeza, enxergaremos 
com mais nitidez os “campos” prontos para a colheita, a 
falta de operários e a força das palavras do Senhor.

Cristãos leigos e leigas (A Voz da Diocese, 24/4/16)
Estimados Diocesanos! A 54ª 

Assembleia Geral da CNBB, con-
cluída no dia 15 de abril em Apareci-
da SP, foi um momento de encontro 
fraterno entre os Bispos, mas tam-
bém de oração e de reflexão sobre a 
vida da Igreja no Brasil e sua missão 
de anunciar o Evangelho do Senhor 
Jesus, em todas as realidades onde 
vive o querido povo de Deus. 

A cada ano, a Assembl9eia Geral trata de um tema 
central que toca a vida da Igreja povo de Deus. Neste 
ano, os Bispos aprovaram o documento que traz o título: 
“Cristãos leigos e leigas, sujeitos na Igreja e na socieda-
de”. É uma caminhada que vem crescendo na Igreja, à luz 
do Concílio Vaticano II. Os leigos e leigas são chamados 
a participar cada vez mais na ação pastoral da Igreja. O 
Papa Francisco, na exortação apostólica Evangelii Gau-
dium, recorda que “A imensa maioria do povo de Deus é 
constituída por leigos. Ao seu serviço está uma minoria: 
os ministros ordenados. Cresceu a consciência da identi-
dade e da missão dos leigos na Igreja...” (EG, n. 102). 

Sabemos da importância da atua-
ção dos leigos na vida das nossas comu-
nidades. Embora tenha crescido a cons-
ciência da identidade e da missão deles 
na Igreja nas últimas décadas, percebe-
mos que temos ainda um longo caminho 
a percorrer, para fortalecer a identidade, 
a vocação, a espiritualidade e a missão 
dos leigos na caminhada da Igreja.

Ao lembrar que os cristãos leigos e leigas são sujei-
tos na Igreja e na sociedade, pretende-se levá-los a com-
preender a sua própria vocação e missão que nasce do 
compromisso do batismo. “Como cristãos, somos cha-
mados a viver como discípulos de Jesus Cristo em nosso 
dia a dia. A partir da sua vocação específica, os cristãos 
leigos e leigas vivem o seguimento de Jesus na famí-
lia, na comunidade eclesial, no trabalho profissional, na 
multiforme participação na sociedade civil, colaborando 
assim na construção de uma sociedade justa, solidária e 
pacífica, que seja sinal do Reino de Deus inaugurado por 
Jesus de Nazaré”. 

Trabalho e dignidade (A Voz da Diocese, 1º/5/16)
Estimados Diocesanos! O mês de maio 

inicia com as comemorações do dia interna-
cional do trabalho e a Igreja, na sua missão de 
anunciar o Reino de Deus, tem manifestado 
a sua preocupação com a dignidade huma-
na da pessoa no mundo do trabalho através 
de inúmeros documentos do magistério. Por 
isso, quero fazer um tributo a todos aqueles e 
aquelas que, com o trabalho do dia a dia, nas 
suas mil formas, colaboram para termos uma 
sociedade mais justa e mais fraterna, na qual a dignidade 
da pessoa humana e o cuidado da Casa Comum são valo-
res assumidos sob a ótica da ética cristã e da responsabili-
dade individual, familiar e coletiva.

O nosso País está passando por um momento di-
fícil. A crise econômica e política está afetando direta-

mente milhões de famílias. São pais, mães e 
jovens que nos últimos tempos perderam o 
emprego. Famílias atingidas e sonhos adia-
dos, porque o trabalho não só eleva a nossa 
auto–estima, mas também dá dignidade à 
pessoa. O trabalho é necessário para manter 
a família, criar os filhos, garantir aos pró-
prios entes queridos uma vida digna. “De 
uma pessoa séria, honesta, o que de mais 
bonito se pode dizer é: é um trabalhador ou 

é uma trabalhadora” (Papa Francisco).
Neste contexto, sofrem também os empresários, 

que investiram altas somas para a expansão das empresas, 
muitas vezes fazendo uso de financiamentos, gerando no-
vas oportunidades de trabalho. Mas diante da lei da oferta 
e da procura, que regula o mercado, muitas empresas, para 
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sobreviverem à crise, reduzem o quadro de funcionários 
ou, às vezes, se vêem obrigadas a fecharem as portas. O 
trabalho árduo de longos anos pode deixar como lembran-
ça para a nova geração um aglomerado de barracões va-
zios. Pergunto: De quem é a responsabilidade social, ética 
e moral por essa situação?

O Papa Francisco, na Encíclica Laudato Si, pro-
põe uma ecologia integral, que contemple a beleza da 
terra e a dignidade do trabalho, lembra que elas existem 
para estar juntas. Caminham juntas e que a terra tor-
na-se bonita quando trabalhada pelo homem. Quando 
o trabalho se afasta da aliança de Deus com o homem 
e a mulher, quando não se contempla as suas qualida-

des espirituais, quando é refém só da lógica do lucro e 
despreza os afetos da vida, a depreciação da alma con-
tamina tudo.

Mesmo nos nossos dias, com todos os avanços tec-
nológicos, num mundo globalizado, vemos um êxodo 
continuo de milhões de pessoas, que perambulam pela ter-
ra em busca de um trabalho e de condições dignas de vida. 
Mas o trabalho, por si só, não dará dignidade à pessoa, se 
não forem respeitados os direitos básicos que garantem a 
dignidade humana da pessoa.  O trabalho é sagrado, con-
fere dignidade à pessoa, às famílias e favorece a comuni-
dade que recebe os benefícios dos impostos gerados pelo 
trabalho de cada um.

A Voz da Diocese (08/5/2016)
“Junto à cruz de Jesus, estava 

sua mãe” (Jo 19,25) (A Voz da Dio-
cese, 08/5/16)

Estimados Diocesanos! Neste 
domingo a mãe Igreja nos convida a 
celebrarmos a Solenidade da Ascen-
são do Senhor, isto é, o retorno de 
Jesus ao Pai. As separações, especial-
mente quando quem parte é uma pes-
soa amada, podem ser muito difíceis. 
A vontade de permanecer junto da 
pessoa amada faz a distância ser portadora de saudades e 
sofrimentos que afligem o coração de quem ama.

Neste domingo, gostaria de lembrar com carinho e 
afeto todas as mães, tendo presente a mãe de Jesus, “o 
Ressuscitado”. Mulher simples, mãe corajosa, que esteve 
junto à cruz acompanhando a agonia e a morte do Filho 
na cruz. Não disse uma palavra, mas a sua presença falava 
e testemunhava o amor que sentia por seu Filho. A figura 
de Maria me faz lembrar tantas mães do nosso tempo que 
veem e acompanham de perto as alegrias, os sofrimentos 
e os sucessos dos filhos.

Mães simples de mãos calejadas e deformadas pelo 
duro trabalho cotidiano, que pouco frequentaram a escola, 
mas formaram filhos doutores, engenheiros, advogados 

e professores. Penso que a maioria 
nunca visitou a universidade onde os 
filhos estudaram, mas creio que com 
amor e por amor estiveram sempre 
presentes na vida dos filhos. 

Mães que sofrem, mas expres-
sam com amor e ternura a misericór-
dia de Deus, nos conflitos familiares, 
no ser presença junto ao filho doente, 
dependente químico ou encarcerado. 
O amor de mãe é capaz de vencer a 

barreira dos preconceitos para estar do lado do filho que 
ama, supera os limites humanos porque traz consigo a 
compaixão do amor divino.

Numa sociedade marcada por um forte individua-
lismo, penso que todos nós podemos aprender muito com 
nossas mães sobre o amor doação. O amor que olha para a 
vida, que sabe estar perto de quem ama, que não tem medo 
de fazer renúncias para cuidar da pessoa amada. Um amor 
que seja humano, mas que revele gratidão por aquela que 
tantas vezes nos amparou nos braços e enxugou nossas 
lágrimas, quando ainda nem sabíamos o significado da pa-
lavra “amor”.

Que Deus Pai, fonte de amor e misericórdia, aben-
çoe todas as mães.
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Por um novo Pentecostes (A Voz da Diocese, 15/5/16)
Estimados Diocesanos! Neste domin-

go, com alegria, celebramos a solenidade de 
Pentecostes, quando Jesus manda o Espíri-
to prometido. O Espírito vem em um tem-
po e lugar precisos, cinqüenta dias após a 
ressurreição de Cristo, na cidade de Jerusa-
lém, mais precisamente, no cenáculo, onde 
os apóstolos estavam reunidos e escondidos, 
tomados pelo medo. O Espírito veio como 
um vento imprevisto, forte, que entrou num 
ambiente de portas fechadas e encheu a casa. Veio como 
línguas de fogo sobre aqueles que seriam enviados para 
proclamar a nova lei do amor, que carrega consigo a for-
ça de Deus, para construir a fraternidade entre os povos 
de línguas e culturas diversas. 

O Espírito Santo não só tirou o medo do coração dos 
discípulos, mas também iluminou suas mentes para que 
pudessem assumir a missão para a qual o Senhor os tinha 
preparado. Isto é, serem portadores e anunciadores da Boa 
Nova do Reino. É o Espírito Santo consolador e mestre 
interior quem enche a Igreja nascente habilitando-a para a 
missão e, ao mesmo tempo, tornando-a portadora e teste-

munha das obras de Deus.
Por isso, não devemos deixar de invocar 

em todos os tempos o Espírito Santo com os 
seus dons, para que revigore com a sua pre-
sença a nossa fé, a nossa esperança e a cari-
dade. Que possamos viver o compromisso do 
nosso batismo, como discípulos e discípulas, 
missionários e missionárias do Senhor Jesus, 
anunciando a todos as obras de Deus pela pa-
lavra e pelo testemunho de vida de filhos e 

filhas. Porque, na fé e no amor em Cristo Jesus, somos 
todos irmãos e irmãs, independentemente da cor da pele 
do nosso corpo, da língua que usamos para nos comunicar 
ou da nossa cultura.

Jesus foi e é consolador, redentor e salvador. O Es-
pírito Santo continuará a sua missão e permanecerá para 
sempre em quem O acolhe. Ele nos dá resistência, cora-
gem, consolação e capacidade de irmos em frente, mesmo 
quando as adversidades da vida batem à porta do nosso 
coração. Vem Espírito Santo, ilumina com os teus dons a 
vida pessoal, familiar e comunitária do povo de Deus da 
nossa querida Diocese de Erexim. 

Panorama Informativo

Alerta e esclarecimento
Assim como aparecem frequentemente golpistas 

aplicando o “conto do vigário” ou “bilhete premiado” e 
sempre encontram quem se deixa iludir na ânsia de ganhar 
dinheiro, aparecem os que se valem do sentimento religio-
so e conseguem iludir a muitos. Em vista de fato recente 
numa paróquia, foi divulgado um “alerta às famílias”. Foi 
também divulgada nota de esclarecimento porque em Ere-
chim há alguém que se apresenta como sacerdote, com 
veste própria de padre verdadeiro e faz anúncios em rádio 
e com folderes de suas bênçãos e curas. Pessoas que o 
procuraram se sentiram chantageadas e acabaram dando 
valores expressivos com medo do que ouviram.

Alerta às famílias sobre               
exploradores da boa fé 

A assessoria de comunicação da Diocese de Erexim 
alerta a população de que alguns aproveitadores da boa fé 
das pessoas se apresentam como seminaristas, com lista de 
paroquianos oferecida por padre, para fazerem bênção de 
casa, oferecerem imagens e outros objetos religiosos e re-
colherem ofertas para o Seminário. Argumentam até que, 
conforme a doação, a pessoa fica dispensada de colaborar 

com o dízimo na Paróquia. Coletas para festas de comuni-
dade, das capelinhas para as vocações e outras ou a doação 
do dízimo são feitas por pessoas conhecidas e devidamente 
credenciadas. Quando se trata de pessoas estranhas, ofere-
cendo objetos religiosos com preços normalmente abusivos 
ou muito atraentes, é importante buscar informação junto à 
secretaria da Paróquia ou até mesmo avisar a polícia. 

Nota de esclarecimento                                  
da Diocese de Erexim 

A Diocese de Erexim alerta que no seu território não 
há nenhum sacerdote sob sua jurisdição que ofereça con-
sultas espirituais para desvendar mistérios e propaladas 
curas milagrosas, normalmente cobrando explicitamente 
ou usando formas escusas para obter contribuições ex-
pressivas, muitas vezes mais elevadas que o valor de pro-
fissionais liberais devidamente estabelecidos. 

Lamenta que pessoas inescrupulosas, frequente-
mente, se valham da boa fé do povo e de situações de fra-
gilidade das pessoas para obter dinheiro oferecendo expe-
dientes e objetos religiosos, numa verdadeira exploração 
do sentimento religioso. 
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Imagem peregrina do centenário das 
aparições no Centro Diocesano 

O Bispo Diocesano, os padres e servidores da Cúria Diocesana e 
outras pessoas acolheram a imagem peregrina do centenário das apari-
ções de N. Sra. de Fátima, conduzida pelos padres Maicon Malacarne 
e Paulo Bernardi da comissão diocesana do evento, na manhã do dia 
18 de abril. Na entrada do Centro Diocesano, fizeram breve oração. O 
bispo dirigiu mensagem e deu a bênção aos presentes. Nos dias 22 e 
23, ela foi levada ao recinto da Assembleia Diocesana da Ação Evan-
gelizadora no Seminário de Fátima. Depois, esteve em outros locais da 
cidade e no dia 13 de maio, em missa no Santuário, foi entregue a uma 
delegação da Paróquia Imaculada Conceição, de Gatúlio Vargas, por 
onde começou a sua passagem pelas paróquias da Diocese.

Três padres da Diocese no 
16º Encontro Nacional de Presbíteros 

Do dia 19 a 25 de abril, o Santuário 
Nacional de Aparecida acolheu o 16º Encon-
tro Nacional de Presbíteros que teve como 
tema: “Presbíteros do Brasil, alegria no tes-
temunho do Evangelho” e o lema: “Eis que 
faço novas todas as coisas” (Ap 21,5). 

O evento foi promovido pela Comis-
são Nacional dos Presbíteros e pela Comis-
são para os Ministérios Ordenados e a Vida 
Consagrada da CNBB e reuniu mais de 500 
padres de 226 das 275 circunscrições ecle-
siásticas do Brasil (arquidioceses, dioceses, 
prelazias e outras) e convidados de outros 
países. Estiverem presentes também 16 bispos referenciais, 
cardeais, vice-presidente da CNBB, Núncio Apostólico, 
Secretário para os Seminários da Congregação para o Clero 
da Cúria Romana, Dom Jorge Patrón Wong, mexicano,  e 
2 assessores, Pe. Manoel José Godoy, de Belo Horizonte, e 
frei capuchinho, Luiz Carlos Susin, de Porto Alegre. 

Os participantes enviaram carta aos 
irmãos presbíteros e seus presbitérios. Nela, 
referem-se ao tema e lema do evento. Mani-
festam sua consciência dos desafios da reali-
dade de mudança de época, na qual são cha-
mados a viver na perspectiva de uma “Igreja 
em saída”. Ressaltam a dimensão comuni-
tária do Ministério e que todos são melho-
res quando caminham juntos, vivendo com 
alegria e esperança o anúncio do Evangelho, 
como profetas missionários. Concluem di-
zendo que, sob o manto da Mãe Aparecida, 
escutaram a Palavra do Senhor, mergulha-

ram no amor de Cristo Ressuscitado e retornam aos pres-
bitérios e comunidades com o coração aquecido e alegre. 

Três padres da Diocese de Erexim participaram do en-
contro: Sidmar Rech, de Severiano de Almeida, André Lopes, 
das Três Vendas, Erechim, e Cleocir Bonetti, Pároco de Ara-
tiba, a partir deste domingo. (Mais adiante, íntegra da carta).

Paróquia São Francisco de Assis de Mariano 
Moro reforma igreja e salão paroquial 

O Conselho 
Econômico e o pá-
roco da Paróquia 
São Francisco de 
Assis de Mariano 
Moro, Pe. Davi Oli-
veira Pereira, com 
o apoio e ajuda das 

lideranças e do povo em geral, realizaram significativas 
reformas na igreja, no salão e na residência da sede paro-
quial. Foi feita a desinsetização nas três construções e a 
renovação da parte elétrica. A igreja recebeu pintura nova 
na parte interna e externa. Foram feitas calçadas ao seu 
redor e construída a torre. No salão, houve troca do piso 
de madeira por concreto, reforma e ampliação da cozinha 
e da churrasqueira, faltando ainda a pintura.
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Diocese de Erexim revê e projeta ação evangelizadora 
Dom José abriu a 13ª Assembleia Diocesana da Ação 

Evangelizadora na manhã do dia 22 de abril e a presidiu 
até a tarde do dia seguinte, no Seminário de Fátima, com 
a participação de 128 leigos, 11 religiosos e religiosas, 6 
diáconos, 44 padres e Dom Girônimo, Bispo emérito. Ela 
teve a assessoria dos padres Cesar Leandro Padilha, Se-
cretário Executivo do Regional Sul 3 da CNBB, e Ivanir 
Rodighero, da Arquidiocese de Passo Fundo.

Na abertura, o bispo referiu-se à natureza e à im-
portância decisiva da Assembleia na caminhada da Dio-
cese, traçando objetivos claros de ação, em sintonia com 
as Diretrizes da Igreja no Brasil e no Rio Grande do Sul, 
à luz do modo de ser e das proposições do Papa Fran-
cisco, em resposta aos desafios do mundo globalizado 
e na construção de uma Igreja do Espírito Santo, da mi-
sericórdia, caridade e justiça, em constante renovação, 
guiada e alimentada pela Palavra, centrada na Eucaristia, 
com lucidez sobre a relação entre fé e política. (Adiante, 
íntegra do seu pronunciamento)

A seguir, Pe. Antonio Valentini Neto apresentou vi-
são geral das 12 assembleias já realizadas pela Diocese 
desde 1972. A partir dos dados expostos, os participantes 
identificaram algumas constantes nos objetivos, priorida-
des e projetos. Entre elas, a dimensão comunitária, a for-
mação, a referência à realidade local, a abertura à dimen-
são sócio-político-econômica, a opção evangélica pelos 
pobres, a comunhão e a participação, a promoção humana, 
a construção da sociedade justa, solidária e fraterna, sinal 
do Reino definitivo. 

Pe. Ivanir Rodighero continuou a parte da reflexão 
da Assembleia falando do atual contexto de mudança 
de época. Destacou três fases, a do tempo da vida cen-
trada na natureza, a da passagem para a urbanização e a 
da transformação cultural com os recursos da informáti-
ca que resulta na atual mudança de época que “afeta os 
critérios de compreensão, os valores mais profundos, a 
partir dos quais se afirmam identidades e se estabelecem 
ações e relações” (Diretrizes Gerais da Ação da Igreja no 
Brasil, 21). Ressaltou os critérios, princípios e valores da 
sociedade rural, urbanizada e na atual mudança de épo-
ca. Apresentou dados estatísticos diversos e concluiu sua 
reflexão mencionando indicações do Papa Francisco: a 
alegria, que não se compra mas se recebe como dom do 
Senhor; a misericórdia, que torna o mundo menos frio e 
mais justo; a evangelização, que transmite a boa nova da 
vida em Cristo.

Já na parte da tarde daquele primeiro dia da Assem-
bleia, Pe. Leandro Padilha expôs o objetivo das Diretrizes 
da Evangelização da Igreja no Brasil e as Linhas de ação 
do Regional Sul 3 da CNBB: conversão pastoral em vista 
de uma Igreja “em saída”; processo de iniciação à vida 
cristã com uma catequese de inspiração catecumenal; dis-
cipulado missionário centrado na Palavra de Deus; revita-
lização das pequenas comunidades em vista de uma “nova 
Paróquia: Comunidade de Comunidades”; Igreja profética 
e misericordiosa a serviço da vida.

As atividades continuaram com trabalho de grupos 
no qual os participantes foram convidados a ler síntese 
das Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja 
no Brasil e da avaliação do atual plano diocesano e sugerir 
“estratégias e procedimentos” para o próximo plano, ten-
do presente as reflexões anteriores.

Objetivo e linhas de ação na Diocese    
de Erexim no próximo quadriênio 

No seu segundo dia de trabalhos, os participantes da 
Assembleia Diocesana da Ação Evangelizadora definiram 
o objetivo e as linhas da ação com sugestão de atividades 
para cada uma delas até 2019. 

Inicialmente, a secretaria da Assembleia apresentou a 
síntese dos trabalhos de grupos no dia anterior. Ela sistema-
tizou as contribuições em oito prioridades, com estratégias e 
procedimentos para cada uma: missão da Igreja, formação, 
catequese, liturgia, juventude, pastoral do dízimo, família e 
meio ambiente. Entre as estratégias e procedimentos, sem 
especificá-las em cada prioridade, apareceram: passagem 
de uma pastoral de conservação a uma pastoral missionária; 
defesa e promoção da vida das pessoas em situações mais 
fragilizadas (crianças, idosos, dependentes químicos, pre-
sos...); presença da Igreja em todos os espaços e periferias, 
com celebrações litúrgicas nas casas; curso de formação bí-
blica, litúrgica, política; catequese permanente de iniciação 
à vida cristã; revalorização do sacramento da reconciliação; 
missões jovens e outras; festas e eventos de Igreja sem ál-
cool; revisão da preparação ao Batismo e ao Matrimônio; 
informativos paroquiais com cunho formativo; conscienti-
zação sobre o uso dos agrotóxicos e alimentação saudável; 
atenção aos casais de segunda união e a novas configura-
ções familiares...

Linhas de ação
Depois de muitas intervenções no plenário e diante 

da diversidade de compreensão do processo de organiza-
ção de um plano de evangelização, Dom José consultou 
os participantes se concordavam que a Diocese assumis-
se, como linhas de ação, as do Regional Sul 3 da CNBB 
para o seu próximo plano de ação evangelizadora. Tendo 
a maioria se manifestado favoravelmente, a coordenação 
encaminhou novo trabalho de grupos para a indicação de 
atividades em cada uma delas: conversão pastoral em vis-



16       COMUNICAÇÃO DIOCESANA  |  Julho  2016

ta de uma Igreja “em saída”; processo de iniciação à vida 
cristã com uma catequese de inspiração catecumenal; dis-
cipulado missionário centrado na Palavra de Deus; revita-
lização das pequenas comunidades em vista de uma “nova 
Paróquia: Comunidade de Comunidades”; Igreja profética 
e misericordiosa a serviço da vida.

No segundo plenário do dia, já à tarde, a secretaria 
apresentou síntese da nova contribuição dos grupos. Fo-
ram muitas as sugestões e não se conseguiu uma formula-
ção mais precisa. Pe. Ivanir observou que houve sugestões 
a serem remetidas ao nível paroquial. O coordenador de 
pastoral, Pe. Valtuir Bolzan propôs o seguinte encaminha-
mento: a secretaria e a equipe de coordenação retomam 
tudo e elaboram o novo plano a ser apresentado ao Con-
selho Diocesano de Pastoral em sua reunião do dia 18 de 
junho. A proposta foi aprovada.

Objetivo

Pe. Jair, pela equipe de secretaria deu andamento à 
definição do objetivo do novo plano. Lembrou as compo-
nentes de todo objetivo: o que se propõe, método de se rea-
lizar e a finalidade. A partir de um primeiro esboço, com 
observações e aprovação dos participantes, o objetivo ficou 
assim formulado: Evangelizar, a partir de Jesus Cristo, na 
força do Espírito Santo, como Igreja discípula, missionária, 
profética e misericordiosa, alimentada pela Palavra e pela 
Eucaristia, à luz da evangélica opção preferencial pelos po-
bres, para que todos tenham vida, rumo ao Reino definitivo. 

Conclusão
Por fim, Pe. Bolzan coordenou levantamento de su-

gestões para o cartaz do novo plano. 
Na conclusão das atividades, Dom José, agradeceu 

ao Pe. Ivanir por sua assessoria, assim como, de manhã, 
havia agradecido ao Pe. Leandro, com a entrega de brin-
de; aos diversos serviços da Assembleia; aos participan-
tes, mencionando os padres, os religiosos e religiosas, os 
diáconos, os seminaristas, aos leigos. A estes, fez refe-
rência especial destacando terem reservado tempo para 
dar esta colaboração, mesmo que envolvidos com suas 
atividades profissionais. Recordou-lhes que a recente 
Assembleia da CNBB estudou e aprovou um documento 
a respeito deles: “Cristãos Leigos e Leigas na Igreja e na 
Sociedade. Sal da terra e luz do mundo”. Exortou-os a 
lerem este documento, bem como exortação apostólica 
do Papa Francisco, “A Alegria do amor na família”. Por 
fim, às 14h27, invocou a bênção sobre todos e lhes dese-
jou feliz retorno para suas casas. 

Pe. Ivanir Rodighero: Nasceu no dia 28 de fevereiro 
de 1961, em Sertão, RS. Cursou filosofia na Universida-
de de Passo Fundo e teologia no Itepa. Tem mestrado em 
teologia dogmática pela Faculdade de Teologia N. Sra. da 
Assunção em São Paulo. Trabalhou por dois anos em cada 
uma das paróquias São Judas Tadeu e Conceição de Passo 
Fundo e Imaculado Coração de Maria de Vitor Graef. Tam-
bém por dois anos foi Diretor do Itepa e em outros dois, 
Vigário Geral da Diocese de Passo Fundo. Nos outros anos 
de seu ministério trabalhou no Seminário de Passo Fundo.

Pe. Cesar Leandro Padilha: Nasceu no dia 26 de 
março de 1963, em Canoas, RS. Fez o curso fundamental 
e ensino médio com os padres claretianos em Rio Claro, 
SP; filosofia e teologia no Studium Teologicum em Curiti-
ba, PR. Foi ordenado padre no dia 21 de maio de 1994, em 
Sapucaia, RS, onde sua família passou a residir. Passando 
a pertencer à Arquidiocese de Porto Alegre, foi Pároco da 
Paróquia Santa Terezinha, Bairro Floresta, e Na. Sra. da 
Saúde, Bairro Teresópolis, de Porto Alegre. Foi também 
coordenador da Pastoral da Comunicação da Arquidioce-
se de Porto Alegre. Desde junho de 2015, é o Secretário 
Executivo do Regional Sul 3 da CNBB. 
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Em Visita Pastoral, Dom José reúne comunidade 
da sede paroquial de Barão de Cotegipe 

Dia 19 de abril, Dom José iniciou sua visita pastoral à Paróquia N. Sra. 
do Rosário de Barão de Cotegipe, que se estendeu até o dia 07 de maio. Na 
noite do dia 24, grande número de fiéis esteve na igreja da sede paroquial 
para um momento especial de oração com o pastor diocesano e ouvir sua 
mensagem. Depois da entronização da imagem peregrina de N. Sra. de Fáti-
ma, falou-lhes do sentido da visita pastoral, da natureza comunitária da vida 
cristã e das atuais orientações da Igreja, com o testemunho e documentos do 
Papa Francisco. Destacou a natureza, a missão e a importância da família na 
vida de cada pessoa e para a constituição e fortalecimento da comunidades 
cristãs, reunidas numa paróquia, integrando uma Diocese. Na conclusão do 
encontro, Dom José deu a bênção a todos e especialmente às crianças. 

Arquidiocese de Passo Fundo acolherá 40ª Romaria da Terra
A Romaria será em Pontão, 

onde acontece também o 12º Acampa-
mento da Juventude

O 14º Encontro Estadual de 
CEBs, em Farroupilha, dias 21 a 24 de 
abril, marcou oficialmente a Arquidio-
cese de Passo Fundo como palco da 
40ª Romaria da Terra do Rio Grande 
do Sul, no dia 28 de fevereiro de 2017. 
Na ocasião, os representantes da arquidiocese receberam a 
Cruz e o Círio, símbolos da romaria.

A Romaria da Terra no Estado acontece sempre na 
terça-feira de Carnaval, por ocasião do aniversário da 
morte de Sepé Tiarajú. O encontro passa por todo o Rio 
Grande do Sul, pautando sempre questões ligadas a terra, 
valorizando de forma especial os pequenos produtores, a 
agroecologia, o cuidado com a água e com o meio am-
biente e a agricultura familiar.

No próximo ano, a romaria volta à Fazenda Annoni, 
em Pontão, que acolheu os romeiros e romeiras da ter-
ra em 1986. Além destas, a Arquidiocese de Passo Fun-
do também sediou as romarias de 1982, na Encruzilhada 

Natalino, 2000, em Casca, e 2015, em 
David Canabarro. A 40ª edição da Ro-
maria da Terra será organizada pela 
Comissão Pastoral da Terra, paróquia 
Santo Antão, e uma comissão da ar-
quidiocese e dos movimentos sociais.

Dom Rodolfo Luís Weber, ar-
cebispo metropolitano, ressalta que a 
escolha do local se deu especialmente 

pelo fato simbólico de a luta pela terra e a reforma agrária 
terem nascido neste chão. “O momento quer celebrar a 
caminhada feita, os frutos colhidos, as conquistas realiza-
das e as famílias que hoje conseguem viver dignamente a 
partir dos projetos de reforma agrária. A terra é um dom 
para todas as criaturas e ter um lugar digno para viver e 
trabalhar é um direito fundamental do ser humano”.

A primeira reunião ampliada em preparação à ro-
maria aconteceu no dia 28 de maio, na paróquia de Pon-
tão. O momento serviu para debater a definição do tema e 
do lema da romaria, através de estudos sobre sua mística, 
fundamentação bíblica e análise de conjuntura da reforma 
agrária no Estado.

Representantes das Dioceses do Estado 
refletem processo catequético 

Integrantes das equipes de animação bíblico-ca-
tequética de 17 das 18 arquidioceses e dioceses do Rio 
Grande do Sul estiveram reunidos em Porto Alegre, nos 
dias 28 e 29 de abril. Com assessoria do Pe. Décio Walker, 
da Diocese de Santo Ângelo e coordenador do Setor Re-
gional de Catequese, aprofundaram o itinerário catequé-

tico de iniciação e de formação permanente da fé. Acom-
panharam o encontro o Secretário Executivo do Regional 
Sul 3 da CNBB, Pe. Cezar Leandro Padilha, e Dom Ja-
cinto Bergmann, Arcebispo de Pelotas e Bispo referencial 
para o setor catequético. 



18       COMUNICAÇÃO DIOCESANA  |  Julho  2016

Paróquia de Aratiba acolhe com entusiasmo seu novo Pároco 
Na missa das 18h do dia 30 de abril, véspera do 

Dia do Trabalhador e da Trabalhadora, Dom José, tendo 
oito padres concelebrantes, oficializou Pe. Cleocir Bonetti 
novo Pároco daquela Paróquia. Ao apresentá-lo antes de 
iniciar a missa, os fiéis que lotavam completamente a igre-
ja, espontaneamente, o acolheram, de pé, com demorada 
salva de palmas. Inicialmente, Pe. Rudinei Lolatto, até o 
momento pároco local, substituído porque estava deixan-
do o ministério, havia feito a saudação e apresentação dos 
padres presentes, dos ministros, das religiosas, da carava-
na de Barão de Cotegipe, onde Pe. Cleocir era pároco, e 
outros grupos. 

Ao iniciar a homilia, o Bispo agradeceu ao Pe. Rudi-
nei pela vida e ministério por 13 anos e 4 meses na Diocese 
de Erexim. Agradeceu ao Pe. Bonetti a disponibilidade em 
assumir a nova função de Pároco de Aratiba e de diretor da 
Rádio local, deixando Barão de Cotegipe onde estava há um 
ano e 3 meses. Exortou-o a viver agora a responsabilidade 
de educar, santificar e conduzir o povo de Deus da Paróquia 
São Tiago de Aratiba. Referiu-se depois às leituras bíblicas 
do dia, 6º domingo de Páscoa, nas quais aparece a forma 
participativa com que a comunidade inicial da Igreja, com a 
luz do Espírito Santo, superava os problemas que iam apa-
recendo, e as palavras de Cristo aos discípulos falando-lhe 
do Espírito Santo e garan-
tindo-lhes a paz. 

Após sua mensa-
gem, Dom José convidou 
Pe. Cleocir a renovar os 
compromissos da orde-
nação presbiteral e lhe 
entregou os símbolos de sua missão de Pároco – a bíblia, 
apresentada por um ministro; a estola, pelos próprios pais 
do novo Pároco e a chave do sacrário, pelo Pe. Jóssi Go-
lembiewski, nomeado administrador paroquial de Barão 
de Cotegipe. 

No final da celebração, houve diversas manifestações.
- As catequistas com os catequizandos expressaram 

seu carinho ao Bispo e aos padres através de um canto 
com coreografia. 

- O grupo de jovens de Barão de Cotegipe e o de 
Aratiba manifestaram gratidão ao Pe. Cleocir e Pe. Rudi-
nei pelo acompanhamento e apoio recebido deles. Entre-
garam brinde a cada um. 

- O ministro Senair Dal Moro, em nome da Paróquia 
de Aratiba deu as boas-vindas ao novo Pároco, manifestan-
do-lhe desejo de que esteja à frente e ao lado de todos, orien-
tando, abençoando, consolando e compartilhando da vida 
deles. Desejou-lhe também bom trabalho na Rádio Aratiba. 
Disse que os paroquianos lhe entregavam a chave dos cora-
ções e das casas. Dirigindo-se ao Pe. Rudinei, declarou-lhe 
que todos estavam acostumados com seu jeito de ser e que 
sentirão sua falta. Garantiu-lhe que o trabalho realizado foi 
de grande relevância para todo o povo. Respeitam sua de-
cisão de deixar o ministério e desejam felicidade na nova 

caminhada. A Dom José, assegurou a estima e a admiração 
do povo pelo seu trabalho pastoral em toda a Diocese.

- O prefeito municipal, Luiz Ângelo Poletto, acompa-
nhado do Vice, Gelson Carbonera, agradeceu ao Pe. Rudi-
nei pelo que realizou na Paróquia e na Rádio, por diversas 
iniciativas inovadoras em seu trabalho, pela parceria com o 
poder público. Referiu que, estando em Barão de Cotegipe 
recentemente, percebeu quanto o povo queria bem ao Pe. 
Cleocir, a quem deu as boas-vindas e assegurou ter certeza 
de que desenvolverá excelente trabalho em Aratiba. 

- Pe. Rudinei iniciou sua manifestação dizendo que 
vivia uma despedida dupla: de Pároco e Diretor da Rádio 
Aratiba e do ministério. Frisou que, deixando o ministé-
rio, não deixará de ser cristão católico, de cultivar a fé 
e a espiritualidade. Nunca desmerecerá a Igreja, à qual 
deve muito e à qual continuará ajudando. Agradeceu a 
Dom José com quem manterá a mesma amizade que cul-
tivou até agora. Expressou gratidão à família que sentiu 
muito sua decisão, mas não deixou de compreendê-lo e 
apoiá-lo; aos funcionários da casa paroquial, à eficiente e 
amiga equipe da Rádio; aos ministros, aos coroinhas, às 
pastorais, ao Conselho Econômico, ao Prefeito e ao Vice, 
ao Presidente da Câmara Municipal, a todas as pessoas 
que fizeram parte de sua vida, aos formadores do Semi-

nário, às pessoas das pa-
róquias onde trabalhou. 
Concluiu sua mensagem 
dirigindo-se ao Pe. Bo-
netti, o novo Pároco, a 
quem lhe entregou a es-
tola que estava usando. 

- Pe. Bonetti, em sua mensagem, iniciou com uma 
palavra especial ao Bispo, enaltecendo a visita pastoral que 
está realizando em Barão de Cotegipe. Externou seu cari-
nho e gratidão à delegação de Barão de Cotegipe e por ela 
a toda a Paróquia. Não encontrou uma palavra que expres-
sasse todos os seus sentimentos por eles. Confidenciou que 
cuidaram muito bem dele e que tem certeza de que o povo 
de Aratiba fará o mesmo. Pediu licença para fazer parte da 
vida de todos, deixando o próprio coração aberto para cada 
um fazer parte da dele. Consciente de que os padres são pe-
regrinos e missionários, acolheu a nova missão que o Bispo 
e o Conselho Presbiteral lhe confiaram. Na nova função, 
procurará dar continuidade ao trabalho em andamento, para 
o qual Pe. Rudinei lhe deu muitas informações. 

- Pe. Jóssi Golembiewski pediu permissão para di-
zer ao Pe. Bonetti que o povo de Barão de Cotegipe tem 
imensa gratidão, amizade e saudades dele. Solicitou ao 
Bispo para designá-lo para aquela Paróquia quando quiser 
confiar-lhe outra missão depois de Aratiba. 

Por fim, o bispo convidou o Vigário Geral da Dio-
cese, Pe. Dirceu Balestrin, para ler a ata do evento. Lida 
a ata, Dom José deu a bênção final da celebração. Grande 
parte dos presentes dirigiu-se ao salão paroquial para o 
jantar de confraternização. 
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Jovens da Diocese participaram do 14º Encontro Estadual de CEBs
Inspirados pelo lema “Vinho novo em barris no-

vos”, os agentes das Comunidades Eclesiais de Base do 
Rio Grande do Sul se reuniram entre os dias 21 e 24 de 
abril em Farroupilha, para o 14º Encontro Estadual.

O encontro contou 1.200 participantes das dioceses 
e arquidioceses do estado e refletiu a realidade das comu-
nidades eclesiais a partir do tema “Comunidade: Igreja da 
base, fermento da nova sociedade”. Além de palestras, o 
encontro promoveu 11 mini plenárias que debateram di-
versos assuntos, entre eles: política, diversidade de gêne-
ro, juventudes e meio ambiente.

Quatro jovens da Diocese participaram do encontro, 
que, em parte, coincidiu com a Assembleia Diocesana.

Na manhã do domingo, 24, durante a missa de en-
cerramento, foi anunciado que a Diocese de Rio Grande 
será sede do próximo encontro, em 2020. Ainda durante o 
dia, foi publicada a carta deste 14º encontro:

Diocese de Caxias do Sul, Farroupilha, 21 a 24 de 
abril de 2016

Nós, mil e duzentos participantes do 14º Encontro 
Estadual de CEBs, entre numerosas lideranças leigas, bis-
pos, padres, diáconos, consagradas e consagrados e repre-
sentações de outras confissões religiosas, reunidos de 21 
a 24 de abril de 2016, na cidade de 
Farroupilha, Diocese de Caxias do 
Sul, saudamos fraternalmente a to-
das as comunidades do Rio Gran-
de do Sul.

Foram quatro dias intensos de 
encontro, onde sentimos a alegria 
de estarmos juntos e experimentar-
mos como é bom sermos comuni-
dades fraternas, irmanadas na mesma fé, desafiadas pelos 
mesmos problemas e animadas por uma grande esperança.

À luz da Palavra de Deus e em sintonia com a cami-
nhada de toda a Igreja no Brasil e sob o lema “vinho novo 
em barris novos”, refletimos e rezamos o tema “Comuni-
dade: Igreja da base, fermento da nova sociedade”.

Seguindo a metodologia do ver, julgar e agir, toma-
mos consciência da gravidade e da crueldade dos proble-
mas que afetam nossa realidade. Vivemos numa sociedade 
capitalista, que se fundamenta da propriedade privada de 
tudo e nas relações de exploração, dominação e competi-
ção.  É o que vemos espelhado na crise política do Brasil 
e experimentamos no dia a dia de nossa vida. Os frutos 
dessa lógica capitalista são divisão, destruição e morte das 
pessoas e da mãe terra. Como denuncia o Papa Francisco, 
“esse sistema é insuportável, exclui, degrada, mata”.

Um olhar de fé e de esperança cristãs nos fazem ver 
mais longe e acreditar na vida e enquanto Igreja da base, 
sermos fermento de uma nova sociedade, desafiados a 
olhar e viver a vida a partir do outro, especialmente o mais 
marginalizado e necessitado, como comunidade de fé, que 
nos acolhe, irmana e envia como “Igreja em saída”, como 
Igreja da misericórdia.

Iluminados pela Palavra de Deus e animados pelo 
projeto de Jesus, nos sentimos encorajados e desafiados 
a superar a realidade de opressão e crises que nos an-
gustiam.

Foi com essa convicção que nos organizamos em 
11 miniplenárias, discutindo diversos temas relacionados 
com a vida das comunidades: diversidade religiosa; os de-
safios do mundo urbano; famílias e suas diversidades; ju-
ventudes; protagonismo dos leigos e das leigas; organiza-
ção política; meio ambiente: cuidado com a casa comum; 
agroecologia; missionariedade: uma Igreja em saída; di-
versidade de gênero e protagonismo feminino.

Concluído o debate dos grupos nos compromete-
mos:

- Em sermos Comunidades Eclesiais e Ecológicas 
de Base, o rosto da Igreja em saída, profética e missioná-
ria a serviço da vida, em especial a vida dos pobres, em 
cuja carne comungamos o Corpo e o Sangue do próprio 
Jesus Cristo, com um especial e urgente cuidado com a 
Casa comum.

- Em ser rosto de uma Igreja de Jesus Cristo que 
testemunhe a radical igualdade de filhos e filhas de Deus 
pela vivência comunitária que respeite e acolha as diver-

sidades de nosso povo (de gêne-
ro, raça, cultura e credo) e supere 
todo tipo de autoritarismo, clerica-
lismo, machismo e patriarcalismo.

- Como Igreja, Povo de 
Deus, Rede de Comunidades, a 
promover a formação de pequenos 
grupos, intensificando a iniciação 
à vida cristã e a formação política 

e a mística sempre a partir da Palavra de Deus.
- Como Comunidades de Base, fermento de uma 

nova sociedade, a assumir a defesa e ampliação da De-
mocracia, participando do fortalecimento da organização 
popular, impulsionando o PROTAGONISMO dos po-
bres, por onde passam as transformações que sonhamos 
e buscamos.

- A reconhecer e fortalecer o protagonismo das mu-
lheres em todos os espaços da Igreja.

- A sermos Comunidades que vão ao encontro das 
periferias sociais e existenciais dinamizando e impulsio-
nando as Pastorais sociais e outros iniciativas de promo-
ção dos direitos humanos, que respondam aos clamores 
surgidos do sofrimento do povo em cada realidade.

Fortalecidos pela graça de Deus, acreditamos que 
“Gente simples, fazendo coisas pequenas, em lugares 
pouco importantes, consegue mudanças extraordinárias e 
muda a face da Terra”.

Confiamos que Maria e São José não deixem fal-
tar vinho, mas nos ajudem a garantir, que o “vinho novo” 
continue abundante em barris novos e jorrando na Igreja 
da base, fermentando a nova sociedade.

Amém, Axé, Awere, Aleluia
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Ordenado novo bispo auxiliar de Porto Alegre
Dia 30 de abril, na igreja N. Sra. de 

Lourdes, da cidade de Sarandi, RS, Arqui-
diocese de Passo Fundo, foi ordenado bispo 
monsenhor Adilson Pedro Busin, dos padres 
carlistas scalabrinianos. O ordenante princi-
pal foi Dom Alessandro Ruffinoni, Bispo de 
Caxias do Sul, que também pertencia à con-
gregação dos carlistas. Os co-ordenantes fo-
ram Dom Jaime Spengler, Arcebispo de Por-
to Alegre, e dom Redovino Rizzardo, Bispo 
emérito de Dourados, MS, também carlista. 
Mais de quinze outros bispos e muitos padres 
concelebraram a missa de ordenação episcopal, com a par-
ticipação de numerosos fiéis que lotaram completamente 
a igreja, entre eles familiares do novo bispo e pessoas dos 
lugares em que ele trabalhou, de modo especial da paró-
quia de Vila Nova de Porto Alegre. Dom Alessandro, na 

homilia, destacou a missão do bispo servo 
e pastor. Após a homilia, conforme o rito, o 
novo bispo manifestou seu compromisso de 
fidelidade à Igreja, respondendo a diversas 
perguntas do Ordenante. Durante a ladainha 
de todos os santos, prostrou-se ao chão, em 
sinal de humildade e de confiança na força 
de Deus. Após a oração consecratória, com 
o livro dos evangelhos sobre sua cabeça, foi 
ungido na mesma e recebeu os símbolos do 
ministério episcopal, o anel, o báculo e a mi-
tra. No final da missa, depois de diversas ma-

nifestações, o novo bispo dirigiu sua mensagem, com seus 
agradecimentos, recordação de lugares em que trabalhou 
e sua disposição de trabalhar com total dedicação com o 
Arcebispo e os bispos auxiliares de Porto Alegre. Nosso 
bispo Dom José participou da cerimônia. 

Coordenadoras paroquiais da Infância Missionária 
preparam encontro estadual

Nos dias 25 e 26 de ju-
nho, no Seminário de Fátima, 
haverá o encontro estadual de 
formação da Infância e Ado-
lescência Missionária. As 
coordenadoras paroquiais da 
mesma na Diocese de Erexim 
fizeram os encaminhamentos finais do evento em sua re-
união da manhã do dia 02 de maio, no Centro Diocesano. 

Além disso, refletiram e re-
zaram o terço missionário e 
prepararam outras atividades, 
entre elas, um encontro dio-
cesano de formação, nos dias 
11 e 12 de junho. O grupo teve 
também a mensagem de incen-

tivo de Dom José, que ressaltou a organização da Infância 
e Adolescência Missionária em mais paróquias da Diocese. 

Paróquias vivem novena do Espírito Santo
O grupo renascer em Cris-

to da sede paroquial São Cristóvão 
de Erechim programou a realização 
da novena em preparação do Pente-
costes de 6 a 15 de maio, na capela 
Espírito Santo, do bairro do mesmo 
nome, perto do Colégio Inlau, da 
Paróquia da Catedral São José, re-
centemente inaugurada. 

A Paróquia São Roque, de Ita-
tiba do Sul está também organizou 
a novena do Espírito Santo por ocasião do Pentecostes. A 
novena, de 06 a 14 de maio, culminou com romaria do Di-
vino Espírito Santo, com a seguinte programação: dia 14, 

às 19h, missa e procissão luminosa; 
dia 15, às 09h, manhã de louvor e 
animação com a juventude; às 14h, 
procissão e missa solene. A anima-
ção foi da banda Elo Divino, de Pas-
so Fundo. Por sugestão de mães de 
catequizandos, os Correios emitiram 
selo comemorativo a esta romaria. 

Outras paróquias realizaram 
a novena. Entre elas, São Pedro de 
Erechim.

A Paróquia N. Sra. dos Navegantes, Campinas do 
Sul, realizou a vigília de Pentecostes, no dia 07 de maio.
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O desafio da acolhida aos migrantes
Educadores, representan-

tes de entidades civis e religio-
sas participaram de encontro 
sobre a questão migratória no 
dia 02 de maio, nas dependên-
cias da Universidade Regional 
Integrada do Alto Uruguai e 
Missões, sob a coordenação da professora Adriana Stor-
ti.  O terremoto no Haiti e as guerras na África obrigam 
muitas pessoas a procurar um lugar para sobreviver em 
outros países. O Brasil é um dos mais procurados. Aqui 

chegando, buscam regularizar 
sua situação. Em Erechim, é ex-
pressiva a presença deles. Des-
providos praticamente de tudo, 
necessitam da solidariedade de 
todos. Movidos por ela, univer-
sitários e outras pessoas refle-

tem a situação deles em busca de alternativas para os mes-
mos, visando sua inclusão social na cidade de Erechim. A 
Igreja Católica, através da Caritas, proporciona alimentos, 
roupas, móveis e outros recursos para os migrantes. 

Dom José confere sacramento da crisma a 30 jovens Guarani 
A comunidade Guarani da Paróquia N. Sra. das 

Dores de Capo Erê viveu celebração especial na manhã 
do dia 07 de maio, véspera da Solenidade da Ascensão 
do Senhor e do dia das mães. Dom José, acompanhado 
pelo pároco, Pe. Altair Steffen, e do Ir. Darci Zacaron, 
Coordenador Diocesano da Caritas, celebrou missa na 

qual crismou trinta jovens daquela comunidade. Fo-
ram preparados pela catequista Terezinha, membro da 
comunidade, que já preparou muitas crianças e jovens 
para os sacramentos da Igreja. A Caritas presta serviço 
solidário à comunidade, com a doação de alimentos e 
outros recursos. 

Santuário Diocesano celebra festivamente 
aparições de N. Sra. de Fátima

Devotos de N. Sra. 
lotaram completamente 
duas vezes o Santuário 
Diocesano no dia 13 de 
maio, às 14h e 19h30, em 
missa celebrando os 99 
anos do início de suas apa-
rições em Fátima, já em 
preparação para a come-
moração do centenário das mesmas. 

A celebração das 14h, presidida pelo Pe. Valter Gi-
relli, foi precedida por uma procissão do pórtico da espla-
nada do Santuário ao seu interior. Na das 19h30, presidida 
pelo Pe. Maicon Malacarne e concelebrada pelos padres 
Valter Girelli, Paulo Bernardi, Agostinho Dors e Isalino 
Rodrigues de Getúlio Vargas, com Pe. José Carlos Sala na 
animação musical, houve a entronização da imagem no 
início da missa e o rito de sua coroação no final dela. Hou-
ve também a entrega da imagem do centenário à Paróquia 
de Getúlio Vargas, por onde ela começa sua peregrinação 
pelas 30 paróquias da Diocese, até a Romaria de 2017. 

Pe. Valter desenvolveu a homilia nas duas missas. 
Lembrou a visita de Maria a Isabel. Por Maria, Deus con-

tinua a visitar seu povo, 
especialmente em momen-
tos cruciais, como em Fá-
tima, durante a primeira 
guerra mundial, quando 
pediu a conversão, a peni-
tência e a oração pela paz, 
especialmente pela recita-
ção do terço, condenando 

a brutalidade da guerra e de todas as formas de violência. 
Destacou que na visita a Isabel, Maria Santíssima expres-
sa sua atitude de serviço, vivida por todos os que se dedi-
cam aos irmãos e irmãs necessitados. Muitos deles estão 
engajados nas diversas pastorais, com predominância das 
mulheres. Exortou a todos a cultivar as virtudes de Maria, 
a docilidade, a escuta, o serviço, o seguimento fiel a Jesus 
Cristo, profeta da boa nova da salvação...

Muitos gestos de carinho à Maria na 
coroação de sua imagem 

Senhoras, crianças e adolescentes foram se alter-
nando na coreografia de cantos no momento de colocar o 
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Oração ecumênica proclama os altos feitos do Senhor 
A igreja luterana sinodal acolheu 

o encontro ecumênico de oração pela 
unidade cristã deste ano na noite do dia 
13 de maio, da qual participaram seu 
pastor Luiz Adolfo Hegele, o reveren-
do Francisco Paulo Leal Machado, da 
Igreja Anglicana, os padres da Igreja 
Católica André Lopes, Alvise Follador, 
Cleberton Piotrowski, Valtuir Bolzan e 
Adelar De David e o diácono Jacir Lechinski.

No início da celebração, foram introduzidos o sal e 
a luz, retratando a missão de todo cristão irradiar a chama 
da fé em Cristo e de dar sabor à vida humana. 

A homilia esteve a cargo do Pe. André Lopes. Ca-
racterizou o encontro como momento de diálogo, parti-
lha e missão, fundamentos indispensáveis para a busca da 
unidade tão desejada por Cristo. Lembrou que os subsí-
dios da semana de oração pela unidade cristã deste ano 

contemplam o fenômeno das migra-
ções e foram preparados pelos fiéis da 
Letônia, povo que foi forçado a migrar 
quando da invasão da Rússia, no final do 
século XIX e primeira metade do século 
XX. Referiu-se aos textos bíblicos pro-
clamados: de Isaías, exortando a viver a 
aliança com Deus em favor da vida; de 
São Pedro, definindo os seguidores de 

Cristo como povo amado de Deus, chamado a proclamar 
os altos feitos do Senhor; do evangelho apresentando as 
bem-aventuranças e a missão dos fiéis de serem sal da ter-
ra e luz do mundo.  

Concluída a reflexão, os participantes renovaram 
sua fé, rezando o credo na versão ecumênica e com vela 
na mão, expressando o compromisso de andar na luz de 
Cristo e iluminar o mundo com sua Palavra.

terço nas mãos da imagem de Maria e de coroá-la, no final 
da missa da noite, culminando com o lançamento de papel 
picado sobre ela e com uma estrondosa salva de palmas.  

O início da peregrinação paroquial da 
imagem do centenário 

Antes da bênção final da missa da noite, Pe. Mai-
con convidou os padres Valter Girelli, Giovani Momo, do 

Seminário e Pe. Paulo Bernardi da equipe do projeto uma 
peregrinação de fé a entregarem a imagem de Fátima, tra-
zida de Portugal, para a caravana de aproximadamente 50 
pessoas de Getúlio Vargas, acompanhada de seu Pároco e 
Vigário Paroquial. Por lá, a imagem começa sua peregri-
nação pelas Paróquias da Diocese até a romaria do cen-
tenário, depois de ter passado pelas casas dos religiosos, 
Seminários e algumas diversas instituições. 

Em retiro, bispos e padres da Diocese de Erexim 
refletem Misericórdia e Missionariedade 

Dom José, Dom Girônimo e mais de 40 padres da 
Diocese de Erexim realizaram seu retiro anual de 09 a 13 
de maio, na Casa Recanto da Medianeira, dos irmãos ma-
ristas, em Veranópolis, com orientação do Bispo de Cruz 
Alta, Dom Adelar Baruffi. 

Na missa de abertura, Dom José referiu-se ao Jubi-
leu Extraordinário da Misericórdia e à preparação do cen-
tenário das aparições de Nossa Senhora em Fátima, a ser 
celebrado no próximo ano. Observou que o retiro é tempo 

especialmente favorável ao crescimento na vida cristã a 
começar pelos bispos e padres presentes. Devem ser os 
primeiros a buscar a conversão para ajudar o povo a eles 
confiado a realizá-la, respondendo aos apelos de Deus. 

Em sua primeira reflexão, Dom Adelar indicou as 
duas linhas centrais do retiro: a misericórdia e a mis-
sionariedade. A misericórdia no contexto do Jubileu Ex-
traordinário. A missionariedade, a partir dos apelos do 
Documento de Aparecida e do Papa Francisco, especial-
mente pela exortação apostólica “A Alegria do Evange-
lho”, que deseja uma “Igreja em saída”. O orientador re-
fletiu os seguintes aspectos, entre outros: a experiência 
do amor misericordioso de Deus e a prática da gratuidade 
e da misericórdia; o anúncio da Palavra numa “Igreja em 
saída”; presbíteros misericordiosos numa Igreja pobre e 
para os pobres; presbíteros, evangelizadores abertos à 
ação do Espírito Santo; a existência eucarística dos pres-
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bíteros; o serviço da misericórdia 
do presbítero, síntese de sua voca-
ção e missão. 

Para ajudar na continuidade 
da reflexão, Dom Adelar ofereceu 
a todos um conjunto de textos de 
suas exposições.

Na missa de encerramen-
to, Dom Adelar, a partir da passa-
gem do Evangelho em que Cristo 
pergunta a Pedro se o amava e lhe 
confiou o cuidado do rebanho, des-
tacou a condição fundamental para 
o ministério pastoral: o amor. Amar 
Cristo e nele os irmãos e irmãs de 
todo o coração. Acentuou também 
que se trata do cuidado das ovelhas 
de Cristo. Elas não são do ministro ordenado, Bispo, Pa-
dre e Diácono. 

No final da missa, Pe. Dirceu Balestrin, vigário ge-
ral da Diocese, em nome de Dom José, que saíra antes 
para participar da ordenação episcopal do novo Bispo 
do Rio Grande, em Curitiba, neste sábado, agradeceu a 
Dom Adelar por sua presença e por suas profundas refle-
xões no retiro. 

Dom Adelar Baruffi 
Nasceu no dia 19 de outubro de 

1969, em Coronel Pilar. Iniciou sua for-
mação para o sacerdócio em 1984. Cur-
sou a faculdade de Filosofia na Univer-
sidade de Caxias do Sul e de Teologia na 
Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul. Foi ordenado presbítero, 
em terra natal, no dia 22 de janeiro de 
1995. Tem mestrado em Teologia e espe-
cialização em Espiritualidade pela Pon-
tifícia Faculdade Teológica Teresianum, 
em Roma, concluído em 2001Exerceu 
o ministério na formação sacerdotal por 
15 anos: formador e reitor do Seminário 
Nossa Senhora Aparecida, em Caxias do 
Sul, por 8 anos; reitor do Curso Prope-

dêutico e auxiliar no Santuário Diocesano Nossa Senho-
ra de Caravaggio, em Farroupilha, por 3 anos e reitor do 
Seminário Maior São José, em Caxias do Sul, por 4 anos. 
Quando foi nomeado bispo, em 17 de dezembro de 2014, 
era pároco da paróquia Santo Antonio de Bento Gonçal-
ves desde 2012. Foi ordenado bispo naquela localidade no 
dia 07 de março de 2015. 

Falece Ir. Lúcia Cech, das Franciscanas 
da Sagrada Família de Maria

Na manhã do dia 14 de maio, fale-
ceu a Irmã Lucia Cech. Ela Nasceu no dia 
15 de dezembro de 1934 em Rio da Pra-
ta, Santa Catarina. É filha de João Cech e 
Leonarda Rampalski Cech, ambos já fale-
cidos. Teve nove irmãos, dentre os quais, 
uma Irmã Religiosa da mesma Congrega-
ção, já e falecida.

Iniciou sua caminhada formativa 
na Congregação das Irmãs Franciscanas 
da Sagrada Família de Maria na etapa do 
Postulantado no ano de 1958, em Curiti-
ba. Fez o Noviciado em 1959 e no dia 08 
de janeiro de 1960, professou os Primeiros 
Votos Religiosos.

Já como Consagrada, Ir. Lucia tra-
balhou em duas comunidades do Estado do Paraná: Si-
queira Campos e Campo Magro. No Rio Grande do Sul 
trabalhou nas comunidades de Áurea, Erechim e São Luiz 
Gonzaga, onde residia antes da enfermidade maior. Nos 
últimos dias de sua vida conviveu com as Irmãs idosas na 
comunidade de Viadutos.

Nas comunidades em que esteve, trabalhou na cozi-
nha, na horta, lavanderia, cuidados da casa e trabalho com 

idosos. Sempre muito zelosa em tudo que 
fazia, Ir. Lucia demonstrava alegria e amor 
à Vida Consagrada. Disse ela: 

“Quando as primeiras Irmãs foram 
ao Rio da Prata eu fiquei entusiasmada 
com a chegada delas e aquilo me deu uma 
vontade de seguir a Vida Religiosa. São 
muitas as Graças de Deus Pai para con-
tinuar uma vida de Religiosa e precisa de 
muitas bênçãos do Espírito Santo.”

Em janeiro deste ano. Ir. Lucia com-
pletou 56 anos de Vida Consagrada. Vida 
doada pelo Reino e pelos irmãos. Na sua 
simplicidade e silêncio cultivava a devo-
ção a Nossa Senhora, São José e ao Sagra-
do Coração de Jesus. Dizia, ainda: “Esfor-

ço-me para ter sempre confiança na Divina Providência.”
Em seus dias de enfermidade o sofrimento foi in-

tenso e teve muita dor. Não reclamava, apenas suplicava a 
Jesus que tivesse misericórdia dela. 

Louvado seja Deus, pela vida e testemunho da Ir. 
Lucia nesta Congregação e na Igreja.

Ir. Idelise Lurdes Selski - SF
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O caminho missionário das Irmãs Franciscanas 
de Maria Auxiliadora em Erechim

No dia 14 de maio, em tor-
no de 70 pessoas participaram de 
diversas atividades que destaca-
ram o percurso missionário das 
Irmãs Franciscanas Missionárias 
de Maria Auxiliadora, em Ere-
chim, onde iniciaram suas ati-
vidades no dia 19 de março de 
1923, com o Colégio São José, 
localizado na rua Alemanha, de-
pois na Av. Maurício Cardoso e finalmente na Av. 15 de 
Novembro, onde permanece até hoje.  

As atividades marcaram o terceiro encontro do gru-
po que esteve em Roma por ocasião da canonização da 
Fundadora da Congregação, Santa Maria Bernarda, no dia 
12 de outubro de 2008. Iniciaram às 08h, no Colégio São 
José, com apresentação artística, projeção de dois vídeos 
históricos e café matinal. Às 10h30, houve missa na igre-
ja São Cristóvão, seguida de almoço de confraternização. 
Às 14h, o grupo se dirigiu até Obra “Centro Assistencial 
São Cristóvão” – CECRIS, fundada pela Irmã Consolata 
Graber. Por fim, o grupo se deslocou ao Bairro Progresso, 
outro local de atuação das irmãs. Durante o encontro, foi 
apresentado um histórico da presença das irmãs na cida-
de, ressaltando sua atuação no Hospital de Caridade, no 
Patronado São José, no Asilo, no Seminário de Fátima, 
no Bairro São Vicente de Paulo, na Paróquia São José, em 
Pastorais da Diocese.

A missa foi presidida pelo Pe. Dirceu Balestrin, 
Vigário Geral da Diocese, representando o Bispo que se 
encontrava em Curitiba na ordenação do novo Bispo do 
Rio Grande. Concelebraram a missa os padres Cleberton 

Piotrowski e Maximino Tiburski, 
da Paróquia São Cristóvão, Pe. 
Alvise Follador, da Catedral São 
José, e Pe. Tranquilo Manfrói, da 
Paróquia São Francisco, Bairro 
Progresso. Presentes também os 
diáconos Pascoal Pozza e Jacir 
Lechinski. 

No início da celebração, 
Ir. Estelita Tonial, após a en-

tronização da imagem de Santa Maria Bernarda, deu as 
boas vindas a todos. Pe. Cleberton, como Pároco local, 
manifestou sua satisfação pela presença do grupo e se 
referiu à presença das irmãs no Bairro por muito tempo.  
No final da missa, Maria Elisa Zordan Franceschi, deu 
seu testemunho sobre a presença missionária das irmãs 
na cidade.

Na homilia, Pe. Balestrin, primeiramente, recordou 
alguns dados históricos da Congregação na região. Men-
cionou a fundadora e sua espiritualidade, marcada pelo 
espírito franciscano e centrada no Evangelho, revigorada 
pela Eucaristia, impulsionada pelo espírito missionário. 
Em segundo lugar, referiu-se à solenidade deste domingo, 
Pentecostes, destacando a ação do Espírito Santo.

A superiora provincial, Ir. Marinês Burin, agradeceu 
a todos, lembrou o mês de maio, no qual se dá destaque à 
devoção a Maria Santíssima, convidando a saudá-la com 
canto. Antes da bênção final, a imagem de Santa Maria 
Bernarda foi conduzida ao local em que permanecerá.

O próximo encontro do grupo será em Marau. 
A festa de Santa Maria Bernarda ocorre no dia 19 

de maio.

Pastoral da Juventude inicia novo 
projeto de formação de jovens 

Mais de 50 jovens de 16 paróquias da Diocese de 
Erexim participaram da primeira etapa do projeto de for-
mação da Pastoral da Juventude neste ano de 2016, em 

Jacutinga, nos dias 14 e 15 de maio. 
Aprofundaram a dimensão afetiva da 
juventude como parte da sua forma-
ção integral, considerando a relação 
do jovem consigo mesmo e com os 
outros, à luz da dimensão do amor de 
Jesus Cristo. O assunto foi desenvol-
vido por Joseanair Hermes, assessora 
da Pastoral da Juventude do Regional 
Sul 4 da CNBB, formado pelas dio-

ceses do Estado de Santa Catarina.
A segunda etapa do projeto será nos dias 02 e 03 de 

julho, na Paróquia São Cristóvão de Erechim.
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Cáritas diocesana entrega equipamentos de 
cozinha para comunidade indígena 

Dia 10 de maio, Ir. Darci Zacaron, coordenador dio-
cesano da Cáritas, entregou equipamentos para confecção 
de massas e biscoitos para a comunidade indígena Guara-
ni, no interior de Benjamin Constant do Sul. Os equipa-
mentos foram deixados sob a responsabilidade da diretora 

da Escola, que proporcionará a habilitação para a utiliza-
ção dos mesmos. As crianças e jovens que frequentam a 
Escola receberão formação para a confecção de massas e 
biscoitos. A doação foi feita com recursos do Fundo Dio-
cesano de Solidariedade.

Coordenação de pastoral analisa indicações 
da Assembleia Diocesana

Representantes das Áreas e dos Setores de Pastoral realizaram 
reunião com Dom José, na noite do dia 16 de maio, no Centro de Pas-
toral. Analisaram indicações da recente Assembleia da Ação Evange-
lizadora, em vista do 13º Plano Diocesano. Num segundo momento, 
houve o relato das atividades de cada Área e Setor, bem como de seus 
desafios e de suas expectativas. Na conclusão da reunião, Dom José, 
lembrando a festa de Pentecostes, neste domingo, exortou a todos a 
colocar plena confiança na ação do Espírito Santo, sem pressa em ver 
resultados, mas tendo a grande preocupação de realizar uma caminha-
da de unidade com o povo.

Padres da Diocese de Erexim refletem 
aspectos da Assembleia da CNBB

Em sua segunda reunião anual, 
dia 17 de maio, no Centro de Pasto-
ral, dom José apresentou aos padres 
da Diocese de Erexim aspectos da 
Assembleia da CNBB, em abril pas-
sado, em Aparecida, SP. 

O bispo referiu os seguintes as-
suntos tratados pelos bispos: 1) tema 
central, Cristãos Leigos e Leigas na 
Igreja e na Sociedade - Sal da terra e luz do mundo, do qual 
resultou um novo documento da Conferência a ser lança-
do nos próximos dias. O texto analisa a realidade eclesial, 
pastoral e social em que os leigos estão inseridos, fala de 
sua identidade e de sua ação transformadora na Igreja e 
no mundo; 2) O catolicismo no Brasil – mudança de re-
ligião no País. O assunto foi apresentado pela Dra. Sílvia 
Fernandes, do Rio de Janeiro. Fez menção ao livro da Edi-
tora Vozes – Religiões em Movimento: o Censo de 2010 e 
apresentou dados estatísticos preocupantes sobre a redução 
do número de católicos, o crescimento dos grupos pente-
costais e dos sem religião; 3) Conjuntura política brasilei-
ra – pensando o Brasil, com análise de quatro aspectos: 
cultural, econômico, social, político, abordados em três 
partes: percepções da realidade, reflexões à luz da doutri-

na social da Igreja e indicações para 
superar as crises; 4) Comemoração 
dos 60 anos da Cáritas Brasileira, 
com destaque para algumas de suas 
ações, como a ajuda ao Haiti quando 
do terremoto devastador em janeiro 
de 2010, a campanha das cisternas 
para o Nordeste, a ajuda em catás-
trofes naturais e emergências sociais 

no Brasil e no estrangeiro, projetos diversos de promoção 
humana; 5) Projeto de Solidariedade entre as Dioceses que 
possibilita ajuda para a formação de 300 seminaristas; 6) 
visitas especiais: - do Presidente da Conferência Episcopal 
do Quênia, país mais populoso da África, no qual há gra-
ve perseguição aos cristãos; - de um padre da Síria, país 
marcado pela guerra civil, do qual centenas de milhares 
de cidadãos, especialmente cristãos, acabam migrando for-
çosamente; 7) Retiro, orientado pelo Cardeal Gianfranco 
Ravasi, Presidente do Pontifício Conselho para a Cultura, 
que desenvolveu três reflexões sobre a misericórdia e uma 
sobre a Igreja; 8) notas da assembleia, uma sobre o mo-
mento nacional e outra sobre as eleições municipais deste 
ano no País. Relato e notas da assembleia estão no jornal 
Comunicação Diocesana de junho. 
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Outros assuntos da 
reunião 

Administração, com ba-
lancete da Cúria de janeiro a 12 
deste mês, andamento das obras 
no Seminário São José em Passo 
Fundo e Bom Pastor em Barão 
de Cotegipe, dissidio coletivo 
dos funcionários das Paróquias, 
seguro de imóveis e de veículos, 
reforma do Santuário, pastoral do dízimo, romaria de Fá-
tima, pastoral presbiteral com oportunidade de os padres 
falarem livremente sobre sua vida pessoal e ministerial. 
Comunicações de diversos setores de pastoral completa-
ram a pauta do dia. 

Algumas atividades 
definidas na reunião 
Encontro de formação para as se-

cretárias e secretários das Paróquias, dia 
07 de junho, no Centro Diocesano, das 
09h às 15h30; encontro de estudo sobre a 
Pastoral do Dízimo para os padres, dia 10 
de agosto, a partir das 08h30, no Centro 
Diocesano; retiro das zeladoras das cape-
linhas, dia 07 de agosto, no Santuário de 

Fátima; Jubileu das catequistas, dia 28 de agosto, das 14 
às 16h, na Catedral São José, junto com os ministros e 
ministras; Jubileu do terço dos homens, dia 13 de outubro, 
às 20h, na Catedral São José.

Bispo Diocesano de Erexim constitui duas comissões 
para a reforma do Santuário de Fátima 

Dom José constituiu 
uma comissão técnica e ou-
tra econômica para a reforma 
do Santuário de Fátima e re-
vitalização de sua esplanada, 
realizando a primeira reunião 
dos seus integrantes na noite 
dia 17 de maio, no Seminário 
de Fátima. 

No início da reunião, Pe. José Carlos Sala cantou 
com os participantes o hino do centenário, de sua auto-
ria. Dom José encaminhou os trabalhos ressaltando que 
o Santuário se encontra no centro da cidade, com fácil 
acesso. Observou que é da natureza de um Santuário estar 
aberto todo dia, com padre para atendimento. Deve ser 
espaço aberto e de acolhida ao povo de Deus. Neste sen-
tido, o Santuário ainda não foi oficializado como tal. Em 
vista do centenário das aparições de N. Sra. em Fátima, se 
quer realizar este projeto, para que o Santuário seja sem-
pre mais o coração espiritual da Diocese. 

Em seguida, os arquitetos urbanistas Rosely Ha-
chmann e Cássio Curzel apresentaram o projeto que prevê 
a troca da cobertura, um novo altar, uma capelinha de N. 

Sra e a do Santíssimo Sacra-
mento. A remodelação in-
clui os painéis da via-sacra 
e a construção de um espaço 
exclusivo para confessio-
nários. Na parte externa, as 
melhorias incluem: rebaixa-
mento do monumento, com 
ampliação do velário e do 

lugar de oração dos fiéis; calçada exclusiva para pedestres 
desde o pórtico até o Santuário; local de estacionamento, 
com o plantio de árvores de sombra e de flores. 

A próxima reunião será no dia 30 deste mês, às 
18h30, no Seminário de Fátima. 

A comissão econômica tem os seguintes membros: 
Ildo Benincá, José Carlos Weschenfelder e esposa, Má-
rio e Roselaine Cavaletti, João Cláudio Fachini, Ânge-
lo Gentil Balvedi e Clédio Vogel. Seu coordenador será 
o Sr. Ildo Benincá. A comissão técnica é integrada por: 
Rosely Hachmann, Cássio Curzel, Juarez Cercena, Lasie 
Antônio Biolo, Ivan Santin, Paulo Roberto Xavier, João 
Jaime Detoni e Juliano Petzhold. Seu coordenador será 
Ivan Santin.

Agentes de Cáritas refletem sobre a misericórdia
A Cáritas Diocesana realizou reunião ordinária dos 

agentes paroquiais no dia 18 de maio, no Seminário de 
Fátima. O encontro iniciou com momento de espirituali-
dade, conduzido pelo diácono Pascoal Pozza, da Catedral 
São José. Depois, em grupos, os participantes estudaram 

texto sobre a misericórdia. Ir. Darci Zacaron, coordenador 
diocesano, falou dos novos desafios à pastoral na promo-
ção humana. Propôs a realização de retiro para o grupo no 
dia 05 de julho, como oportunidade especial de renovação 
espiritual, indispensável para todo evangelizador.
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Agentes de Pastorais de Saúde aprofundam
qualidade de vida e espiritualidade

No oitavo encontro de 
Pastorais da Saúde promovi-
do pela Diocese de Erexim 
e pelo Hospital de Caridade, 
nesta quinta-feira, 19, mais de 
cem participantes estudaram 
qualidade de vida, receberam 
orientações sobre o cuidado 
com a gripe H1N1, fizeram exercícios físicos e refleti-
ram sobre espiritualidade. 

Depois de momento de oração, Carina Balvedi 
Leandro, psicóloga clínica do Hospital de Caridade, con-
vidou cada participante a escrever o que entendia por qua-
lidade de vida. Com a colocação em comum do que os 
participantes apresentavam, foi acentuando aspectos in-
dispensáveis para uma vida saudável, com integração de 
diversos fatores, alimentação, descanso, lazer, convivên-
cia, exercícios físicos, espiritualidade e outros.

Silvana Zago, Enfermeira do Hospital de Carida-
de, apresentou cuidados simples, mas eficientes, em re-
lação à gripe H1N1, a começar pela higienização cons-
tante das mãos.

Digo Tapia, fisioterapeu-
ta, proporcionou aos participan-
tes exercícios de alongamentos 
ao ar livre, com indicações prá-
ticas de como realizá-los per-
manentemente. 

Por fim, na parte da tar-
de, Irmã Estelita Tonial, da 

Congregação das Irmãs Franciscanas Missionárias de 
Maria Auxiliadora, que neste dia 19 celebram sua fun-
dadora, Santa Maria Bernarda, refletiu com os partici-
pantes sobre a espiritualidade. Ateve-se à espiritualida-
de proposta pela encíclica Laudato Si do Papa Francis-
co, sobre o Cuidado com a Casa Comum. Segundo ela, 
trata-se de uma espiritualidade de reconciliação com a 
criação, de dimensão comunitária, contemplativa, eu-
carística, samaritana e misericordiosa. Irmã Estelita al-
ternou suas colocações com momentos de silêncio e de 
prática contemplativa, observando que a espiritualidade 
só é cultivada por quem sabe silenciar e colocar-se à 
escuta de Deus e encantar-se com suas maravilhas.

Ordenado novo Bispo de Rio Grande 
“À Arquidiocese de Curitiba 

minha gratidão, à Diocese de Rio 
Grande, meu coração”. Assim o 
novo Bispo Dom Ricardo Hoepers, 
encerrou sua fala durante a celebra-
ção de sua Ordenação Episcopal dia 
14 de maio, na Catedral de Curitiba. 
Hoepers é curitibano, atualmente 
era pároco na Igreja Santo Agosti-
nho e Santa Mônica e parte no início 
de junho para assumir a diocese de 
Rio Grande (RS).

A alegria e simpatia do ordena-
do contagiaram os fiéis, tornando a celebração um mo-
mento emocionante. O único pedido de Hoepers para a 
celebração foi a tradução simultânea em libras, para aten-
der os surdos. Hoepers era coordenador da Pastoral dos 
Surdos da Arquidiocese de Curitiba.

A Catedral contou com presença de familiares do 
novo bispo, autoridades, boa parte dos padres da Arqui-
diocese de Curitiba, bispos do Paraná e centenas de fiéis, 
entre eles muitos da paróquia São Francisco de Paula, 
onde foi pároco e da Paróquia Santo Agostinho e Santa 
Mônica, onde trabalhava até sua nomeação episcopal. Os 
bispos ordenantes foram Dom José Antônio Peruzzo, Ar-

cebispo de Curitiba, Dom Pedro Fe-
dalto, Arcebispo emérito de Curitiba 
e Dom José Mário Stroeher, bispo 
emérito de Rio Grande. Hoepers  é 
agora o 34º bispo paranaense.

Para o Arcebispo de Curitiba, 
Dom Peruzzo, a ordenação de Dom 
Ricardo como bispo de Rio Grande é 
de uma certa forma uma gratidão ao 
povo gaúcho que participou da cons-
trução do Paraná. “O nosso clero se 
sente engrandecido porque um dos 
seus, que aqui nasceu e cresceu, esco-

lhido pelo Papa, agora vai oferecer a outros a riqueza da 
fé que aqui recebeu”.

Ao final da celebração, Dom Ricardo comentou so-
bre o desafio em iniciar a vida episcopal em outra dioce-
se: “Nenhum desafio é tão grande quando acreditamos na 
Igreja enquanto parte do povo de Deus e eu não vou para 
resolver nada sozinho, vou para junto com o povo lutar 
pela Igreja local”. Dom Ricardo ainda deixou claro como 
vai encarar os novos desafios: “A alegria é o coração que 
se abre para a missão e o Papa nos pede uma igreja em 
saída. Então vamos a Rio Grande levar a alegria de evan-
gelizar, a alegria do Senhor, a alegria das famílias”



28       COMUNICAÇÃO DIOCESANA  |  Julho  2016

Dom Ricardo Hoepers nasceu em Curitiba-PR em 
16 de dezembro de 1970 e ingressou no Seminário Ar-
quidiocesano São José aos 19 anos. Cursou Filosofia na 
Universidade Federal do Paraná e Teologia no Studium 
Theologicum. Em 1999 foi ordenado Presbítero.

Hoepers fez mestrado e doutorado em Bioética e 
Teologia Moral na Accademia Alfonsiana, em Roma. 
Atuou como professor na Faculdade Vicentina. Na traje-

tória como padre foi diretor da Faculdade de Filosofia da 
Arquidiocese de Curitiba (2002-2003), coordenador geral 
do clero (2005 a 2008), membro do Conselho Presbiteral e 
do Colégio de Consultadores, assessor eclesiástico da pas-
toral da Pessoa Idosa, no regional Sul 2 da CNBB. É autor 
do livro “Teologia Moral no Brasil: um perfil histórico”.

Dom José Gislon participou da celebração em Curi-
tiba. (Fonte, Site do Regional Sul 2 da CNBB).

Carta do Encontro Nacional de Presbíteros - 16º ENP

O presbítero que ama Jesus e sua Igreja experi-
menta a Alegria do Evangelho.

Aos irmãos presbíteros e aos seus presbitérios desse 
imenso Brasil

1. Testemunhas da Alegria no            
anúncio do Evangelho 

Em clima positivo de convivência, fraternidade, fé, 
esperança, alegria, profetismo, partilha de experiências, 
como filhos de Deus e irmãos em Cristo, nós, presbíteros 
do Brasil, nos reunimos na Casa da Mãe Aparecida, entre 
os dias 19 a 25 de abril de 2016.  Somos 564 participantes, 
sendo 537 presbíteros representando o presbitério de 226 
dioceses, 16 Bispos referenciais e cardeais, vice-presidente 
da CNBB, Dom Murilo Krieger, o Núncio Apostólico Dom 
Giovanni d’Aniello e 11 convidados. Juntos rezamos, estu-
damos, refletimos, convivemos e elegemos a nova presidên-
cia da CNP. Nosso encontro teve como tema: “Presbíteros 
no Brasil: a Alegria no anúncio do Evangelho”, e o lema: 
“Eis que faço novas todas as coisas” (Ap 21,5), sob a asses-
soria do Frei Luiz Carlos Susin e do Pe. Manoel José de Go-
doy. Contamos também com a presença e a reflexão de Dom 
Jorge Carlos Patrón Wong, Arcebispo Emérito de Papantla, 
Secretário para os Seminários da Congregação para o Clero 
e de Dom Frei Luiz Flávio Cappio. A grande moldura deste 
encontro é a Alegria no anúncio do Evangelho.

2. Alegria, esperança e criatividade
Como “Igreja em saída”, tocados pelo Espírito de 

Deus e inspirados pela indicação do Papa Francisco - “não 
deixemos que nos roubem a Alegria da evangelização” 
(EG 83)-, iniciamos nossos trabalhos.  Chegamos ao 16º 
ENP, como os discípulos de Emaús. Como eles, reconhe-
cemos que estamos num mundo em mudança de época. 
Nesta realidade de constante aceleração e turbulências, 
nos damos conta dos grandes desafios e riscos, mas, so-
bretudo, de grandes oportunidades. Se por um lado perce-
bemos a autonomia, o individualismo exacerbado e o plu-
ralismo com risco de relativismo ou de fundamentalismo 
e fanatismo, por outro lado reconhecemos que uma nova 
maneira de sociedade está nascendo. Tudo isso, por vezes, 

nos causa temor, cansaço, angústia, distanciamento da vo-
cação, apatia, indiferentismo, afastamento do chamado e 
da missão que se expressa na crise do compromisso comu-
nitário (EG 106). Neste contexto os processos de iniciação 
cristã se apresentam como possibilidade de formar ver-
dadeiros discípulos missionários, por meio da Palavra e 
da mistagogia, com capacidade de “empoderá-los” como 
mestres nas novas condições sociais. De fato, percebemos 
que o anúncio é desafiador e exige o resgate da mística, 
do profetismo e da fraternidade, para a construção de um 
tempo novo. Cada presbítero, refeito e revigorado no ca-
minho, deve com leveza, alegremente tornar-se pastor que 
toma pela mão cada membro da comunidade e o conduz 
ao encontro com Cristo, numa experiência comunitária e 
renovadora, como os discípulos de Emaús (Lc 24, 13-35).

3. Somos melhores quando 
caminhamos juntos

“O ministério ordenado tem uma radical, forma co-
munitária e pode apenas ser assumido como obra coletiva” 
(PDV 17). Percebemos, assim, o quanto se faz urgente uma 
fecunda Pastoral Presbiteral, como cultura necessária para 
fazer frente às tendências ao isolamento e ao individualis-
mo. Vimos que as duas expressões - Pastoral Presbiteral e 
Formação Permanente - podem ser intercambiadas, desde 
que as compreendamos como um processo crescente de co-
nhecimento, interesse e envolvimento pessoal do presbíte-
ro. Como se trata de Formação Permanente, ela dura a vida 
toda, até que se atinja os mesmos sentimentos de Cristo Je-
sus (Fl 2,5). O grande desafio é fazer da Formação Perma-
nente uma cultura própria das Igrejas Particulares: desde o 
cultivo de novas vocações, a promoção e inserção gradual 
dos seminaristas no corpo eclesial, de modo que, a forma-
ção presbiteral se intensifique ao longo da vida. A força do 
ministério presbiteral é expressão de um trabalho pessoal 
e fraterno, porém, quando este falta, a Pastoral Presbiteral 
entra em cena, evitando que haja padres atuando de forma 
isolada. A perspectiva da colegialidade, tão ensejada pela 
eclesiologia do Concílio Vaticano II, fomenta uma vida em 
comunhão, propícia para o cultivo de uma espiritualidade 
fecunda e um testemunho convincente. A própria Pastoral 
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Presbiteral, no sentido 
do cuidado, alerta-nos 
que, para cuidar bem 
do rebanho o presbítero 
não deve descuidar de 
si. Ela se constitui como 
um lugar de aprofunda-
mento na vocação, na 
comunhão dos presbí-
teros entre si e com o 
Senhor. É um caminho que vem ajudando cada ministro 
ordenado a abraçar o sonho de Deus para sua vida, exercer 
o ministério da síntese e iluminar o mundo com a luz do 
Evangelho de Cristo. Por tudo isso, pode-se afirmar que a 
formação permanente se impõe como sério dever moral em 
que está em jogo a fidelidade à vocação de cada presbítero.

4. A alegria no anúncio do Evangelho
“A Alegria do Evangelho enche o coração e a vida 

inteira daqueles que se encontram com Jesus” (EG 1). Ser 
presbítero do Alegre anúncio do Evangelho torna-se na 
atualidade um grande desafio, sobretudo, lá onde as trevas 
tendem a ofuscar a luz. Usando a imagem de João Batista, 
Dom Patrón aplicou a definição do profeta, como amigo 
do esposo à vida apostólica do presbítero: “O amigo do 
noivo, que está presente e o escuta, enche-se de alegria, 
quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, e ela 
ficou completa” (Jo 3, 29). Alegria que não se limita a algo 
subjetivo, mas uma atitude de vida que envolve todo o mi-
nistério do presbítero. Desde o seu nascimento, João Ba-
tista foi um sinal de Alegria e esperança. Suas palavras são 
uma convocação para que também o presbítero seja sinal 
de Alegria e esperança na vida das pessoas. Ele é chamado 
a tornar-se próximo dos pequenos e pobres, dos “resíduos 
e sobras” (EG 53), defendendo a vida em todas as suas 
formas, sendo sinal da misericórdia de Deus. Assim, por 
meio de uma vida pautada pelo Evangelho, o presbítero é 
um acontecimento de Alegria, uma graça e um sinal das 
coisas novas na vida daqueles que o Senhor os confiou. 
Esta Alegria do presbítero nasce de sua amizade e intimi-
dade com Cristo, através da oração pessoal e comunitária, 
na certeza inabalável de ser alguém amado por Ele. De 
modo que a sua vida e seu ministério expresse a Alegria 
do coração do próprio Deus, sendo capaz de atrair, entu-
siasmar e encher de luz a vida de muitas pessoas.

5. Presbíteros, 
profetas da Alegria

Fomos exortados a ser pro-
fetas missionários no tempo e no 
espaço em que vivemos. Como 
tal, somos chamados a fazer res-
plandecer a luz de Deus nesse 
mundo, testemunhando o amor de 
Deus com a vida. O profeta mis-

sionário caminha para a superação de todo clericalismo, co-
modismo e carreirismo; ele se abre à pastoral de conjunto, às 
novas iniciativas eclesiais, ao amor para com os leigos, con-
sagrados e ministros ordenados, amando-os e deixando-se 
amar. Como profetas missionários, em comunhão com os 
nossos Bispos, reafirmamos nossa preocupação com os des-
tinos do nosso país e, principalmente, com os mais pobres, 
já que “vivemos uma profunda crise política, econômica e 
institucional, que tem como pano de fundo a ausência de 
referenciais éticos e morais, pilares para a vida e organiza-
ção de toda sociedade”. Somos chamados a reconhecer que 
a política desprovida de tais valores contradiz o Evangelho 
do Crucificado Ressuscitado. Neste contexto, denunciamos 
as contradições presentes e anunciamos, com ousadia, a Pa-
lavra, apontando caminhos de paz e justiça, segundo os cri-
térios evangélicos. “A salvação é gratuita, mas o profetismo 
custa tudo o que temos” (Santo Inácio de Antioquia). Assim, 
somos chamados, escolhidos, ungidos e enviados para ser-
mos profetas missionários, luz na Igreja de Cristo Jesus.

6. Enviados pelo Amor, Alegres com 
Maria no anúncio do Evangelho
Sob o manto da Mãe Aparecida escutamos a Palavra 

do Senhor: “Não se perturbe o vosso coração, tende fé em 
Deus, tende fé também em mim” (Jo 14, 1).  Mergulhados 
no amor de Cristo Ressuscitado, retornamos para os nossos 
presbitérios e comunidades, com o coração aquecido e ale-
gre. O que nos identifica é o fato de sermos marcados pelo 
amor misericordioso de Deus no nosso ser, existir e agir. 
Somente um coração que experimenta o amor de Deus é 
testemunha desse amor, perdão e misericórdia. Saímos para 
anunciar o Evangelho da Alegria, na certeza de que Deus 
está sempre conosco, pois experimentamos a sua misericór-
dia. E por isso suplicamos: “Fica conosco Senhor da Luz, 
para que façamos novas todas as coisas”. Assim, seja.
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Constituição Dogmática Dei Verbum

O Concílio Vaticano II 
produziu uma série de docu-
mentos sobre diversos assuntos 
fundamentais na caminhada da 
Igreja. Entre esses documentos 
encontra-se a Dei Verbum, que é 
uma das quatro constituições do 
Concílio, que podem ser consi-
deradas os documentos mais im-
portantes. É como a Bíblia: to-
dos os livros são importantes e revelam a Palavra de Deus, 
mas os quatro evangelhos têm uma importância especial.

A Dei Verbum trata sobre a revelação divina. Seu 
nome vem do latim e significa Palavra de Deus. A reve-
lação de Deus aconteceu em diversos níveis. Em primei-
ro lugar, pela sua criação. Ao criar todas as coisas, por 
meio de Cristo, Deus deixa sua face estampada nas coisas 
criadas, principalmente, no ser humano. Num segundo ní-
vel, Deus se revelou n a história humana, ao longo dos 
séculos. Em terceiro lugar, na História da Salvação, que 
iniciou desde os tempos de Abraão e continuou com Moi-
sés e os profetas, revelando-se como único Deus vivo e 
verdadeiro, preparando a vinda do Salvador. Finalmente, 
Deus se revelou em seu próprio Filho, que assumiu a na-
tureza humana. 

Em Jesus Cristo está a plenitude da revelação. Atra-
vés dele, Deus se tornou definitivamente o Deus conosco, 
nos revelando a si mesmo e seu grande mistério de salva-

ção. Em Cristo temos a graça de 
nos libertar do pecado e da morte 
e participar de sua ressurreição. 
Por Jesus temos acesso ao Pai 
e nos tornamos participantes de 
sua natureza divina. Cristo ins-
taurou o Reino de Deus e deseja 
que todos façam parte dele.

A recepção e a transmissão 
da revelação divina são de res-

ponsabilidade de todos os cristãos. Em primeiro lugar, dos 
bispos, seguidos dos padres, religiosos/as, catequistas, en-
fim de todos os fiéis. Como ministros da Palavra, somos 
todos convidados a ler, meditar e aprofundar a Sagrada 
Escritura, em clima de oração, estabelecendo a comunhão 
com Deus, assim como acontece com a eucaristia. Deste 
modo, viveremos a missão de fazer com que a Palavra de 
Deus chegue a todos e seja fonte de inspiração no trabalho 
de evangelização, construindo o Reino de Deus. 

Para refletir:
1. Como a Palavra de Deus está sendo luz em sua vida 

cristã?

2. A Palavra de Deus é o fundamento da missão da Igreja. 
O que é preciso fazer para que ela seja mais conhecida, 
amada e vivida?

Pe. Ademir Rubini

A importância das rotinas e o perigo do automatismo

Na vida pessoal e profissional, ministerial, para 
agentes de pastoral, todos temos rotinas, uma sequência 
diária de atividades. Empregados urbanos têm hora para 
levantar a fim de chegar ao serviço em tempo de regis-
trar sua entrada no trabalho no “relógio ponto” ou outro 
dispositivo de controle. Trabalhadores rurais, igualmen-
te. Grande parte deles, hoje, tem hora para a entrega do 
leite, para a alimentação dos animais em regime de in-
tegração ou condomínio e outros afazeres. Profissionais 
liberais têm horário a cumprir e não recomenda bem 
atraso no atendimento dos que procuram seus préstimos 
com hora devidamente agendada, o que nem todos se-
guem rigorosamente...

Ao iniciar o trabalho pastoral nas funções a que 
fui designado em duas paróquias, no Centro Diocesano 
por duas vezes, no Secretariado Regional e Nacional da 
CNBB, foi-me indispensável ser informado do seu dia a 

dia, como é para toda pessoa que inicia nova atividade. 
Acabei por ir organizando algo que designei de “rotinas 
da casa”. Ao deixar a função na CNBB, o seu Secretário 
Geral me pediu insistentemente que as repassasse a quem 
assumiria o serviço que desenvolvia. Fez questão que ele 
fosse ao Secretariado com antecedência para se inteirar 
de tudo. 

Para muitos de nós gaúchos, um detalhe das rotinas 
é o chimarrão logo ao levantar e em outros momentos do 
dia, como quando chega uma visita. Assume o caráter de 
um rito de acolhida, de integração.

Na rotina diária de muitos, há tempo para a oração 
da manhã, da refeição e do deitar e para a missa dominical. 

A Sagrada Família de Nazaré também tinha sua 
rotina. Uma, comum para todos os lares de sua terra, 
era ir anualmente ao Templo de Jerusalém por ocasião 
da Páscoa. 
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Pelos relatos dos evangelhos, era da rotina de Je-
sus retirar-se para orar e frequentar a sinagoga. São Lucas 
frisa bem que, depois de seu batismo no Rio Jordão e de 
seu jejum no deserto, foi a Nazaré, onde se havia criado, 
entrou na sinagoga, conforme seu costume, e levantou-se 
para ler (Lc 4,14ss). Gesto característico seu era também, 
em relação ao alimento, elevar os olhos ao céu, dar graças 
ao Pai e abençoá-lo.

Mas Jesus não era nada rotineiro. 
E o grande perigo de todos é justamente o automatis-

mo, a repetição mecânica de gestos e palavras na profissão, 
na comunicação, na oração pessoal, na celebração litúrgica. 

Na simples conversação com uma ou mais pessoas, 
frequentemente nos damos conta da repetição ou do “ca-
coete” do “né”, do “hãhã”, do “eu disse que”, do mesmo 
gesto com a mão, do tirar e colocar os óculos, dos gemidos 
e suspiros, do “ai” aqui e do “ai” ali...

Mesmo com constante vigilância e atenta autocen-
sura, incorre-se facilmente no automatismo, que é fazer 
por mera repetição, sem criatividade e sem consciência da 
razão de fazer.

Talvez uma espécie de anedota ajude a ilustrar isto. 
A dona de casa, ao recortar a massa em pedaços para colo-
car nas formas, tirava a ponta e deixava de lado. Alguém 
lhe perguntou por que procedia assim. Resposta imediata: 
“Aprendi de minha mãe”. O sujeito foi perguntar à mãe. 
A resposta não foi outra. Sempre via a mãe fazer assim. A 
mãe da mãe, ou seja, a avó, estava ainda viva. Foi até ela. 
No alto de seus já quase 90 anos, respondeu que ela só 
cortava a ponta do pão, antes de colocar no forno, quando 
levedava muito e saía forma....

Dom Pedro José Conti, Bispo de Macapá, AP, ilus-
tra bem a formalidade fria e rotineira frequente em ceri-
mônias civis, sociais e religiosas com a seguinte estória 
num de seus comentários à liturgia da Palavra dominical. 
Um jovem entrou numa igreja durante a cerimônia de ca-
samento. Observou bem o que se passava. Concluído ato 
litúrgico, vendo a forma de as pessoas se cumprimenta-
rem, foi em direção ao noivo e lhe disse de forma emocio-
nada: “Minha mãe acabou de falecer”. Resposta do noivo: 
“muito obrigado por sua presença. A família agradece.” O 
jovem disse a mesma coisa à noiva, aos pais de ambos e a 
outras pessoas. Em meio ao burburinho dos cumprimen-
tos, ouviu de todos respostas semelhantes. 

Em certo lugar em que presidi a Eucaristia diver-
sas vezes, um membro da equipe de liturgia, já avançado 
em anos, de forma rotineira, após a Consagração, dizia: 
Graças e louvores se deem a todo momento... Depois de 
algumas visitas à comunidade, após da missa, conversan-
do com o grupo, destaquei várias coisas que faziam muito 
bem e indiquei algumas que poderiam ser melhoradas. Fiz 
referência ao momento da Consagração, ressaltando que 
se ficava em silêncio até o padre proclamar: eis o misté-
rio da fé, seguindo-se uma das intervenções da assembleia 
conforme o missal e que constavam no livro de cantos. 
Que não é litúrgico canto ou aclamação diferente, porque 
desvia a atenção daquilo que se vive no momento, aquilo 

que Jesus realizou na ceia pascal no Cenáculo. Na missa 
seguinte, nem bem eu havia concluído as palavras da Con-
sagração, veio a cantilena: graças e louvores..... Alguns da 
equipe se entreolharam, manifestando terem percebido o 
lapso. Na sacristia, alguém me disse: “não adiantou o se-
nhor falar....”. Mas pensei que se comentasse novamente 
naquela hora para quem tinha aquele cacoete, até a missa 
seguinte, acabaria esquecendo de novo. Antes da missa 
seguinte, em particular, disse a ele: “hoje você lembra 
de não dizer graças e louvores depois da Consagração”. 
Reconheceu ele: “é verdade, padre. Na missa passada eu 
esqueci”. Porém, concluída a Consagração, a jaculatória 
saiu de novo....

Nós padres, diáconos e agentes de pastoral leigos 
podemos incorrer facilmente na repetição rotineira, mecâ-
nica na liturgia porque a presidimos ou nela atuamos, se 
não diariamente quase todos os dias. E então é fácil, por 
exemplo, ir fazendo o sinal da cruz, dizer as palavras da 
saudação litúrgica sem compenetração, folheando o mis-
sal ou o folheto... Com facilidade, acabamos numa única 
e cansativa entonação de voz, na mesma forma de motivar 
o ato penitencial, as preces dos fiéis e assim por diante.

Em outras palavras, podemos acabar celebrando 
sem unção, sem compenetração, sem profundidade ou 
sem a “arte litúrgica”. 

A propósito, Edições CNBB acabam de lançar o li-
vro “A ARTE DE CELEBRAR – Guia pastoral”, publi-
cação brasileira de obra do Centro Nacional de Pastoral 
Litúrgica da França. 

Na sua apresentação, Dom Armando Bucciol, Bis-
po de Livramento de Nossa Senhora, BA, e Presidente da 
Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia, faz votos de 
que o livro aguce em todos o desejo de celebrar com dig-
nidade e beleza e conduza às fontes de onde jorra o mis-
tério anunciado e celebrado, motivando ainda mais à ação 
evangelizadora. No primeiro capítulo da primeira parte, é 
dito que a “arte de celebrar consistirá em ordenar os mo-
vimentos, as atitudes, as posturas, as palavras, os gestos, 
as leituras e os cantos; e ainda: na capacidade de intervir 
nos tempos e nos espaços adequados, no tom justo da co-
municação, em uma boa coerência com o que precede e o 
que segue, em uma boa correspondência entre o que será 
feito e o que será dito” (p. 18). 

O texto alerta para o perigo de dois riscos que amea-
çam a celebração cristã. “Por um lado, o esoterismo, que 
confina (aproxima) com a magia: a tendência de achar que 
o que menos se compreende daquilo que se diz e se faz, 
mais se aproxima do mistério. Por outro lado, a rotina e o 
automatismo, que levam a não mais viver o que se diz e 
se faz e dão lugar a um formalismo vazio, ora de rubricas, 
ora mecânico e banalizado. Estas derivações são inimi-
gas mortais da arte de celebrar, assim como de todas as 
artes em geral. É na medida em que os gestos, palavras 
e objetos passam a ter significado e são realizados com 
seriedade que os ritos cristãos podem suscitar uma partici-
pação plena, consciente, ativa, interior e exterior nos fiéis 
cristãos” (p. 21).
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Qual o preço de não dialogar com maturidade 
sobre política com os jovens e entre jovens?  

1. Política não está, necessariamente, liga-
da a governos e Partidos Políticos. Quem sabe, 
esse seja nosso grande entrave na conjuntura 
brasileira. Política é muito mais. Política é uma 
atividade humana. Onde há relações, há política: 
em casa, no trabalho, nos negócios, na Universi-
dade, na Igreja... O problema exatamente reside 
em dizer que “política não se discute”. Política 
se discute sim! Desconfio que estamos pagan-
do caro, com sentimentos de ódio e raiva, cons-
truindo muros divisórios, por não conversarmos 
sobre política.

2. Não gostar de falar sobre política não 
significa que ela não seja importante. A questão, 
como dito, é reducionismo. Achar que a política 
são os partidos que temos é, de fato, desanima-
dor. É sabido que a palavra política, que vem do 
radical grego, refere-se aos assuntos da cidade 
(polis) ou, se quiser, do coletivo. 

3. O preço que pegamos por não conver-
sar de política com pessoas de nossas relações 
é fingir que o assunto não nos toca e, por isso, 
tem coisa mais importante. Como consequência viramos 
“analfabetos políticos” com grandes discursos, de maneira 
especial, no auspicioso mundo virtual com o qual muita 
gente está conectada. Discursos esses, vazios, sem senti-
do, mas com cara de grandes sabedorias. 

4. O preço que pagamos por não conversar sobre po-
lítica na Escola e na Universidade é, de maneira especial, 
o reducionismo já citado: não compreender no âmbito da 
formação que a política tem a ver com toda e qualquer ati-
vidade humana. Aí se cria uma grande brecha na formação 
permanente. Espaços de formação precisam se dar conta 
da necessidade e urgência dessa conversa.

5. O preço que pagamos por não conversarmos 
sobre política na Igreja – católica que faço parte, mas 
também de outras tantas cristãs, ou não, conforme parti-
lho com irmãos da fé – é uma espiritualidade abstrata e 
desligada da realidade. Nada faz a oração e a espirituali-
dade ter tanto sentido como a vida e o cotidiano. Negar 
a dimensão política nas nossas formações e nas nossas 
conversas é, também, abrir espaço para desligar a vida 
da fé. A grande contribuição que a religião pode nos dar 
é uma espiritualidade verdadeira e livre, a qual vamos 
aprendendo a descobrir cotidianamente. Logicamente, é 
delicado tratar de temas políticos em espaços como as 
Igrejas, porém, é necessário recuperar as partilhas, análi-
ses de conjuntura, revisão de vida e uma pedagogia aber-
ta que nos faça compreender e amadurecer a fé. 

6. O preço que pagamos por não conversarmos so-
bre política com os jovens e entre os jovens é vermos cres-
cer, de forma exacerbada, o egocentrismo. Claro, política 
é a arte da coletividade e vai na contramão. Olhar pro um-
bigo, voltar-se para si e para seus interesses é, exatamente, 
o contrário daquilo que uma sociedade com maturidade 
política quer. Em tempos da beleza da subjetividade, pre-
cisamos redescobrir a alteridade, o outro e a outra que são 
seres sociais e políticos. 

7. O preço é sermos uma juventude com gran-
des discursos de ódio e que, nesse sentimento, vale até 
defender “bolsonaros” e seus discursos sanguinários e 
torturadores. Aliás, os “bolsonaros” são os ícones do 
egocentrismo e de uma fé voltada para si mesmo. Basta 
a gente pensar: porque os “bolsonaros”, infelizmente, 
estão em alta? Porque cresce o discurso que se asseme-
lha em ódio? Os discursos do deputado são o ícone da 
negação dos direitos coletivos e um grande abraço no 
umbigo. É exatamente o caminho contrário que o Papa 
Francisco, amplamente citado por todos, Nelson Man-
dela, Luther King, Francisco de Assis, Tereza de Jesus 
e tantas outras tem nos mostrado: a felicidade está no 
outro, está nas pessoas, está em sair de nós e encontrar 
o diferente. Ou, caso queira, a felicidade é ser verdadei-
ramente político! 

Pe. Maicon A. Malacarne
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Dinâmica do Setor Animação Bíblico-Catequética (84)

Tânia Madalosso, coordenadora. 

Deus é amor

Objetivo 
Despertar na criança a cons-

ciência de que Deus é amor e de 
que quanto mais amamos, mais o 
conhecemos. 

Acolhida 
Músicas com gestos: Que bom que você veio; Seja 

bem-vindo... 

Oração Inicial 
Partindo do concreto
Dinâmica do spray - Pedir que fechem os olhos e 

vaporizar um pouco de spray na sala. Perguntar sobre o 
que sentem e levar à comparação: “Não podemos ver a 
Deus, mas podemos senti-lo. Nem tudo o que existe de 
fato, pode ser visto ou tocado.” 

A chave 
E agora? Como poderemos conhecer a Deus se não 

podemos vê-lo? 

A palavra
Resposta: I Jo 4, 7-8.16 Quanto mais amamos, mais 

conhecemos a Deus. 

Experimentando orando
Música com gestos: “Deus é bom pra mim (2x) Con-

tente estou; caminhando eu vou... Deus é bom para mim” 
Oração: “Obrigado, meu Deus, porque o senhor me 

ama e é bom para mim. 
Me ajude a lhe conhecer melhor e a experimentar 

o Seu amor, para que eu também possa amar a todas as 
pessoas.” 

Atividade prática
Convidar os pais para o encerramento deste dia. Co-

locar ou desenhar um tronco vazio. Distribuir balões (em 
forma de coração). 

Perguntar aos pais: Como quer que o coração de seu fi-
lho saia deste encontro? Sopram, na medida em que pensam. 

Depois de cheio, os pais colocam no coração o nome 
do(a) filho (a) e as crianças o penduram no tronco. 

Os pais são convidados a contemplar o tronco cheio 
de corações e a refletir sobre como Deus também deseja 
ver seus filhos cheios de sua graça, porque Deus é amor. 

Guardando
Quanto mais amamos, mais conhecemos a Deus. 

Encerramento
As crianças ensinam para os pais os gestos da músi-

ca “Deus é bom pra mim”. 
Todos dão as mãos e rezam o Pia Nosso, pedindo 

que possam levar este amor para casa.

88ª Receita de Culinária

Maria Busatta, 
Estação, 
Coordenadora 
Diocesana da 
Pastoral da Saúde

Empadinha mágica
2 xícaras de farinha de trigo (400g)

1 xícara de manteiga ou margarina (250g)
1 colher de chá bem cheia de sal

2 ovos batidos
Recheio a gosto.

Salpicão
1 xícara de maionese

1 lata de ervilha e cenoura

2 tomates picados em tiras

1 pimentão verde picado

1 pimentão vermelho picado

1 xícara de salsa picada

1 xícara de frango desfiado

6 batatas picadas

Misturar tudo muito bem e temperar                         
com a maionese.
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Ervas e alimentos medicinais (88)

Pe. Ivacir Franco CNF/MT nº. 0120.

Ervilha
Pisum sativum, L.

Pertence à família das leguminosas

Também conhecida como: Ervilha-
-branca-de-debulhar

A Ervilha é uma planta de cultura ali-
mentar, plantadas em varias regiões brasilei-
ras. Existem varias espécies.

Propriedades medicinais
Para quem consumir o fruto semente, é benéfico 

para o organismo todo. 
No mesmo encontramos as vitaminas A1 que é um 

nutriente essencial para fortalecer o organismo todo; B1 
que é importante para o bom funcionamento do sistema 
nervoso, dos músculos em geral; B2 que é muito impor-
tante para o equilíbrio da pele, metabolismo das enzimas, 
olhos, células nervosas; B3 que ajuda a diminuir o coles-
terol sanguíneo, sendo uma ótima alternativa para quem 
sofre de colesterol alto; C que é um antioxidante que tem 
capacidade de proteger o organismo dos danos provoca-
dos pelo estresse, e equilibra o mesmo de modo geral; 
Sódio que ajuda a melhorar o movimento, a dilatação e a 
contração dos vasos sanguíneos do corpo; Cálcio que visa 
fortalecer os ossos e os dentes; Potássio que ajuda a regu-

lar a pressão arterial e fortalecer as artérias; 
Fósforo que ajuda no crescimento, na recu-
peração do organismo, proporciona energia, 
vigor, colaborando na metabolização das gor-
duras e amidos, atenua as dores da artrite, es-
timula dentes e gengivas saudáveis, e Ferro 
que é essencial para produção dos glóbulos 
vermelhos do sangue, do pigmento da pele, 
do tecido muscular.

Também o mesmo em forma de chá, 
sementes ou folhas é um ótimo anti-inflama-
tório auxiliar também no tratamento das do-
res provocadas pelo reumatismo, a artrite e 
outras doenças ligadas aos ossos. 

O chá do mesmo é também um ótimo diurético que 
auxilia a eliminar dos rins areias e pedras, e da bexiga a 
diminuir a dor. Muitos usam também da mesma em for-
ma de chá para diminuir a pressão das artérias e reduzir 
o colesterol. 

Alguns estudos nos apontam que a mesma também 
ajuda a combater as doenças e a melhorar a pele. 

Para quem fizer o chá da folha misturado ao mel 
também a mesma auxilia a combater a tosse, a gripe e ou-
tras viroses ligadas ao aparelho respiratório. 

O chá da mesma também é auxiliar para as pessoas 
que não querem engordar, e também auxilia a combater 
o diabete.

Obs.: Não foram encontradas contra indicações.

Coleta em favor da Terra Santa

 Catedral São José - Erechim  3.129,05 
N. Sra. dos Navegantes - Campinas do Sul 2.294,50 

 Imaculada Conceição - Getúlio Vargas 2.416,50 
 N. Sra. da Salette - Três Vendas - Erechim 1.577,96 

 Sto. Antonio - Jacutinga 1.054,45 
 São Pedro - Erechim 1.075,85 

 Santa Teresinha - Estação 1.119,00 
 N. Sra. Aparecida – Bela Vista - Erechim 1.019,00 

 São Luiz Gonzaga - Gaurama 1.037,40 
 São João Batista - Marcelino Ramos 461,50 
 São Caetano - Severiano de Almeida 884,20 
 N. Sra. de Fátima - Entre Rios do Sul 308,00 

 São Roque - Benjamin Constant do Sul 360,00 
 São Tiago - Aratiba 718,50 

 São Roque - Itatiba do Sul 699,05 
 Sagrado Coração de Jesus - Viadutos 914,20 

 São Valentim – São Valentim 1.009,20 
 Santa Ana - Carlos Gomes 608,80 

 N. Sra. Monte Claro - Áurea 747,45 
 São Cristóvão - Erechim 315,00 

 Santa Luzia, Bairro Atlântico - Erechim 490,25 
 N. Sra. das Dores - Capo Erê 150,00 

 N. Sra. do Rosário - Barão de Cotegipe 2.054,85 
 Sagrado Coração de Jesus - Paulo Bento 628,85 

 N. Sra. da Glória - Erval Grande 262,70 
 São Fco. de Assis – B. Prog. – Erechim 155,85 

 Sta. Isabel da Hungria - Três Arroios 587,75 
 S. Fco. de Assis - Mariano Moro 164,00 

 São Pedro - Sede Dourado 347,35 
 N. Sra. Medianeira - Barra do Rio Azul 230,00 

TOTAL 26.821,21 
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PARÓQUIAS TOTAL 40% 10% Rateio do 50%  

  NACIONAL REGIONAL 25% Diocese 25% 
Paróquia

 Catedral São José - Erechim 5.638,10 2.255,24 563,81 1.409,53 1.409,53
N. Sra. dos Navegantes - Campinas do Sul 2.692,60 1.077,04 269,26 673,15 673,15
 N. Sra. Aparecida – Bela Vista - Erechim 1.136,50 454,60 113,65 284,13 284,13
 N. Sra. da Salette - Três Vendas - Erechim 3.347,65 1.339,06 334,77 836,92 836,92

 Imaculada Conceição - Getúlio Vargas 3.016,22 1.206,49 301,62 754,06 754,06
 Sto. Antonio - Jacutinga 1.466,45 586,58 146,65 366,61 366,61

 N. Sra. do Rosário - Barão de Cotegipe 2.190,10 876,04 219,01 547,53 547,53
 Santa Teresinha - Estação 1.900,00 760,00 190,00 475,00 475,00
 São Cristóvão - Erechim 732,00 292,80 73,20 183,00 183,00

 São Pedro - Erechim 2.009,55 803,82 200,96 502,39 502,39
 Sagrado Coração de Jesus - Viadutos 2.297,00 918,80 229,70 574,25 574,25

 N. Sra. Monte Claro - Áurea 2.532,70 1.013,08 253,27 633,18 633,18
 São Tiago - Aratiba 1.192,40 476,96 119,24 298,10 298,10

 São Luiz Gonzaga - Gaurama 1.460,90 584,36 146,09 365,23 365,23
 São João Batista - Marcelino Ramos 993,55 397,42 99,36 248,39 248,39
 São Caetano - Severiano de Almeida 1.116,15 446,46 111,62 279,04 279,04

 Santa Ana - Carlos Gomes 404,40 161,76 40,44 101,10 101,10
 N. Sra. da Glória - Erval Grande 1.039,00 415,60 103,90 259,75 259,75

 Sta. Isabel da Hungria - Três Arroios 1.579,90 631,96 157,99 394,98 394,98
 São Valentim – São Valentim 1.161,95 464,78 116,20 290,49 290,49

 N. Sra. Medianeira - Barra do Rio Azul 720,00 288,00 72,00 180,00 180,00
 São Roque - Benjamin Constant do Sul 470,00 188,00 47,00 117,50 117,50
 Santa Luzia, Bairro Atlântico - Erechim 644,05 257,62 64,41 161,01 161,01
 N. Sra. de Fátima - Entre Rios do Sul 363,00 145,20 36,30 90,75 90,75

 Sagrado Coração de Jesus - Paulo Bento 686,15 274,46 68,62 171,54 171,54
 São Roque - Itatiba do Sul 810,65 324,26 81,07 202,66 202,66

 São Fco. de Assis – B. Progresso – Erechim 524,50 209,80 52,45 131,13 131,13
 São Pedro - Sede Dourado 328,25 131,30 32,83 82,06 82,06

 S. Fco. de Assis - Mariano Moro 102,60 41,04 10,26 25,65 25,65
 N. Sra. das Dores - Capo Erê 330,00 132,00 33,00 82,50 82,50

TOTAL GERAL  > 42.886,32 17.154,53 4.288,63 10.721,63 10.721,63

Coleta da Campanha da Fraternidade 2016

Hino do centenário das aparições em Fátima

1. Apareceu aos pastorinhos, numa gruta da Iria,
Sobre uma azinheira, nossa mãe, virgem Maria.
O rosário em suas mãos e envolvida por um manto,
Uma imagem luminosa de beleza e de encanto. 

/:Ó mãe de Fátima, rogai por nós!
Que em todas as famílias reine o amor e a paz!:/

2. “Não tenham medo, Deus protege, é mais forte que a maldade,
Não reneguem sua fé e terão felicidade.
Conversão e sacrifício, penitência e oração
E consagrem as famílias ao Sagrado Coração.”

3. “A violência e a guerra devem logo acabar,
Rezem pela paz no mundo e a alegria vai voltar.
Nesta vida, permaneçam bem unidos ao bom Deus
E com Ele viveremos para sempre lá nos céus!”

4. O centenário que recorda a visita de Maria
Nas aparições em Fátima, celebramos, na alegria.
Contemplamos a ternura, o carinho, a compaixão.
A mãe guarda os seus filhos no seu grande coração!
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