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1º, às 19h, Reunião Conselho 
Econômico.

03 a 06, Visita Pastoral na Pa-
róquia Santo Antonio, Ja-
cutinga.

06, às 19h30min, Missão Ca-
nônica, na comunidade N. 
Sra. da Saúde, Linha Tor-
resmo, Paróquia Imaculada 
Conceição, Getúlio Vargas. 

07, retiro das zeladoras das ca-
pelinhas, Santuário de Fátima.

10, às 08h30, encontro dos padres para estudo sobre 
Pastoral do dízimo, no Centro Diocesano.

10 a 13, Visita Pastoral na Paróquia Santo Antonio, 
Jacutinga.

13, às 10h, Crisma na igreja São Roque, Itatiba do 
Sul; às 18h, encerramento da Visita Pastoral em 
Jacutinga

14, Dia dos pais; até dia 20, Semana Nacional da Fa-
mília, coleta para ajuda missionária a Diocese do 
Norte do País. 

15, às 16h, Reunião com os Formadores; às 18h30min, 
Reunião da Coordenação de Pastoral.

16, às 08h, Reunião dos Presbíteros.
17 a 21, 17º Congresso Eucarístico Nacional, em Be-

lém do Pará.
21, Assunção de N. Sra., Vocação à Vida Consagra-

da; às 10h, por representante, Crismas na igreja 
São Roque, em Benjamim Constant do Sul, com 
festa do padroeiro e do jubileu de ouro de ereção 
da paróquia.

24 a 27 e dia 31, Visita Pastoral na Paróquia Sagrado 
Coração de Jesus, Paulo Bento.

26, 19h, ordenação de diácono permanente de Ivanir 
Copatti, igreja Santa Teresinha, Estação. 

27, Romaria Vocacional para grupos de coroinhas, pós-
-crisma, seminaristas, vocacionados e vocaciona-
das no Jubileu Extraordinário da Misericórdia.

28, Vocação dos leigos e das leigas, Dia Nacional do/a 
Catequista; das 14h às 16h, na Catedral, jubileu 
das/os catequistas e das/os ministros/as.

1º, às 19h, reunião do Conselho Econômico Diocesano, no Centro Diocesano de 
Pastoral.

03, aniversário de ordenação episcopal de Dom José (2012).
03 a 13, Visita Pastoral na paróquia Santo Antônio, Jacutinga.
05, às 19h, reunião com representantes paroquiais de liturgia, no Centro Dioce-

sano.
06, das 08h30 às 16h30, no Santuário de Fátima, retiro das zeladoras das cape-

linhas.
06 e 07, festa dos padroeiros e capelinhas e São Roque na igreja Sagrado Coração 

de Jesus, Paulo Bento; terceira etapa da Escola da Juventude, em Estação.       
07 a 20, peregrinação da imagem de N. Sra. de Fátima na Paróquia Sagrado Co-

ração de Jesus, Viadutos.
07, retiro das zeladoras das capelinhas, no Santuário.
08, reunião da comissão dos diáconos do Regional Sul 3 da CNBB, em Porto 

Alegre.
09, às 19h, reunião área pastoral de Gaurama, em Marcelino Ramos.
10, às 08h30, estudo sobre a pastoral do dízimo para os padres, no Centro 

Diocesano.
11, às 8h30, reunião da área pastoral de Erechim, na sede paroquial São Francisco 

de Assis, Progresso, Erechim.
13, às 10h, crismas na igreja São Roque, Itatiba, com festa do padroeiro;
14, Coleta para ajuda missionária a Diocese do Norte do País; 
14 a 20, dia 20, Semana Nacional da Família.
15, das 08h30 às 16, encontro formativo com as coordenadoras paroquiais da 

Animação Bíblico-Catequética; às 16h, reunião dos formadores, no Seminá-
rio; às 18h30, reunião da Coordenação de Pastoral, CDP.

15 a 21, 17º Congresso Eucarístico Nacional, em Belém/PA – “Eucaristia e par-
tilha na Amazônia Missionária” – “Eles o reconheceram ao partir o Pão”.

16, às 08h30, 3ª reunião dos Presbíteros, no Seminário de Fátima, Erechim; às 
19h, reunião da Pastoral Carcerária, no Centro Catequético da paróquia São 
Pedro, Erechim; encontro inter-regional Sul da Cáritas, no Paraná.

19, às 14h30, tarde de oração do Apostolado da Oração, na Catedral. 
19 a 21, 47º Cursilho adulto masculino, em Marcelino Ramos.
21, Assunção de N. Sra - às 10h, crismas, na igreja São Roque, Benjamim Cons-

tant do Sul, com festa do padroeiro e do jubileu de ouro de ereção da Paró-
quia (1º/5/1966); às 19h, missa de encerramento do Cursilho adulto masculi-
no, na igreja N. Sra. Aparecida, Bela Vista, Erechim.

21 a 03 de setembro, peregrinação da imagem de N. Sra. de Fátima na paróquia 
São Luiz Gonzaga, Gaurama.  

22 a 28, novena em honra ao Divino Pai Eterno, em Aratiba.
24 a 03 de setembro, Visita Pastoral na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, Paulo 

Bento.
25, às 19h, reunião da área pastoral de São Valentim, em Barão de Cotegipe; às 

13h30, reunião com as coordenadoras paroquiais da Pastoral da Pessoa Ido-
sa, no Centro Diocesano.

26, 19h ordenação de diácono permanente de Ivanir Copatti, igreja Santa Teresi-
nha, Estação. 

26 a 28, XVIII encontro nacional da Pastoral da Educação, em Belo Horizonte; 
47° Cursilho adulto feminino, em Marcelino Ramos.

27, Romaria Vocacional para grupos de coroinhas, pós-crisma, seminaristas, vo-
cacionados e vocacionadas, no Seminário de Fátima, no Jubileu Extraordi-
nário da Misericórdia.

28, das 14 às 17h, na Catedral São José, jubileu dos ministros e minis-
tras, junto com as/os catequistas; às 19h, missa de encerramento do 
Cursilho adulto feminino, na igreja N. Sra. Aparecida, Bela Vista,  
Erechim.

29 a 09 de setembro, Curso Regional de Atualização dos Presbíteros, na Casa 
Tiberíades, em Cidreira.

30, às 19h, reunião da área pastoral de Aratiba, em Aratiba; às 19h30, encerra-
mento do curso de Servidores de Comunidades na área pastoral de Erechim. 

http://www.diocesedeerexim.org.br
mailto:secretariado@diocesedeerexim.org.br
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Papa na sede do Programa 
Mundial de Alimentos

Nota: O Programa Ali-
mentar Mundial ou Programa 
Mundial de Alimentação ou 
Programa Alimentos para o 
Mundo é a maior agência hu-
manitária do mundo que for-
nece, em média, a cada ano, 
alimentos a 90 milhões de pes-
soas em 80 países, incluindo 
58 milhões de crianças. PMA 
é filial de auxílio alimentar da 
Organização das Nações Uni-
das. Sua sede está em Roma. 

A organização tem por intuito erradicar a fome e a 
desnutrição, com o objetivo final de eliminar a própria ne-
cessidade de ajuda alimentícia. As principais estratégias 
em suas atividades, conforme indicado em sua missão, é 
fornecer ajuda alimentar para: salvar vidas em campos 
de refugiados e outras situações emergenciais; melhorar 
a alimentação e a qualidade de vida dos povos mais vul-
neráveis em movimentos críticos de suas vidas; ajudar 
no desenvolvimento de recursos próprios e promoção de 
autossustentabilidade de povos e de comunidades pobres, 
particularmente com os programas de trabalho intensivo.

A ajuda alimentar promovida pela PMA também é 
direcionada à luta contra deficiências em micronutrientes, 
à redução da mortalidade infantil, a melhorias na saúde 
de gestantes e ao combate a doenças, como a AIDS. Pro-
gramas de “Alimento-para-trabalho” ajudam promover a 
estabilidade ambiental, econômica e a produção agrícola.

Agradeço à Diretora Executiva, Senhora Ertharin 
Cousin, ter-me convidado a inaugurar a Sessão Anual 2016 
do Conselho Executivo do Programa Alimentar Mundial, 
bem como as palavras de boas-vindas que me dirigiu. De 
igual modo saúdo a Embaixadora Stephanie Hochstetter 
Skinner-Klée, Presidente desta importante assembleia que 
reúne os Representantes dos vários governos chamados a 
tomar medidas concretas na luta contra a fome. E ao mes-
mo tempo que saúdo a todos vós aqui reunidos, agradeço 
tantos esforços e compromissos com uma causa que não 
pode deixar de nos interpelar: a luta contra a fome que 
sofrem muitos dos nossos irmãos.

Há pouco rezei diante do «Muro da Memória», 
testemunha do sacrifício feito pelos membros deste Or-
ganismo, dando a sua vida para que, mesmo no meio de 
complexas vicissitudes, não faltasse o pão aos famintos. 

Memória que devemos man-
ter para continuar a lutar, com 
o mesmo vigor, pela meta 
tão ansiada da «fome zero». 
Aqueles nomes gravados à 
entrada desta Casa são um si-
nal eloquente de que o PAM, 
longe de ser uma estrutura 
anónima e formal, constitui 
um válido instrumento da co-
munidade internacional para 
empreender atividades sem-
pre mais vigorosas e eficazes. 

A credibilidade duma instituição não se baseia nas suas 
declarações, mas nas ações realizadas pelos seus mem-
bros. Baseia-se nos seus testemunhos.

No mundo interconectado e híper-comunicativo em 
que vivemos, as distâncias geográficas parecem encur-
tar-se. Temos a possibilidade de contato quase simultâ-
neo com o que está a acontecer no outro lado do planeta. 
Graças às tecnologias da comunicação, aproximamo-nos 
de muitas situações dolorosas; e tais meios podem ajudar 
(e têm ajudado) a mobilizar para gestos de compaixão e 
solidariedade. Paradoxalmente, porém, esta aparente pro-
ximidade criada pela informação, vemo-la diluir-se de 
dia para dia. O excesso de informação de que dispomos 
gera gradualmente a habituação à miséria; ou seja, pouco 
a pouco tornamo-nos imunes às tragédias dos outros, con-
siderando-as como qualquer coisa de «natural»; em nós 
gera-se – desculpa o neologismo – a «naturalização» da 
miséria. São tantas as imagens que nos invadem onde ve-
mos o sofrimento, mas não o tocamos; ouvimos o pranto, 
mas não o consolamos; vemos a sede, mas não a sacia-
mos. Assim, muitas vidas entram a fazer parte duma no-
tícia que, em pouco tempo, acabará substituída por outra. 
E, enquanto mudam as notícias, o sofrimento, a fome e a 
sede não mudam, permanecem. Esta tendência – ou ten-
tação – exige de nós um passo mais e, por sua vez, revela 
o papel fundamental que instituições como a vossa têm 
no cenário global. Hoje não podemos dar-nos por satisfei-
tos apenas com o facto de conhecer a situação de muitos 
dos nossos irmãos. As estatísticas não nos saciam. Não é 
suficiente elaborar longas reflexões ou submergir-nos em 
discussões infindáveis sobre as mesmas, repetindo conti-
nuamente argumentos já conhecidos por todos. É necessá-
rio «desnaturalizar» a miséria, deixando de considerá-la 

Discurso na Sessão Anual do Conselho 
Executivo do Organismo (13/6/16)
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como um dado entre muitos outros da realidade. Por quê? 
Porque a miséria tem um rosto. Tem o rosto duma criança, 
tem o rosto duma família, tem o rosto de jovens e idosos. 
Tem o rosto da falta de oportunidades e de emprego de 
muitas pessoas, tem o rosto das migrações forçadas, das 
casas abandonadas ou destruídas. Não podemos «naturali-
zar» a fome de tantas pessoas; não nos é lícito afirmar que 
a sua situação é fruto dum destino cego contra o qual nada 
podemos fazer. Quando a miséria deixa de ter um rosto, 
podemos cair na tentação de começar a falar e discutir 
sobre «a fome», «a alimentação», «a violência», deixando 
de lado o sujeito concreto, real, que continua ainda hoje a 
bater às nossas portas. Quando faltam os rostos e as his-
tórias, as vidas começam a transformar-se em números e 
assim, pouco a pouco, corremos o risco de burocratizar 
o sofrimento alheio. As burocracias ocupam-se de proce-
dimentos; a compaixão – não a pena, mas a compaixão, 
o padecer com –, pelo contrário, põe-nos em campo em 
prol das pessoas. E, nisto, acho que temos muito trabalho 
a fazer. Juntamente com todas as ações já em curso, é ne-
cessário trabalhar por «desnaturalizar» e desburocratizar a 
miséria e a fome dos nossos irmãos. Isto exige de nós, em 
diversa escala e a diferentes níveis, uma intervenção em 
que apareça como objetivo dos nossos esforços a pessoa 
concreta que sofre e tem fome, mas que encerra também 
uma imensa riqueza de energias e potencialidades que de-
vemos ajudar a concretizar.

1. «Desnaturalizar» a miséria
Quando estive na FAO, por ocasião da II Conferên-

cia Internacional sobre a Nutrição, disse que uma das gra-
ves incoerências que estávamos chamados a considerar é 
o facto de haver comida suficiente para todos, mas «nem 
todos podem comer, enquanto o desperdício, o descarte, o 
consumo excessivo e o uso de alimentos para outros fins 
estão diante dos nossos olhos» (Discurso à Plenária da 
Conferência, 20/XI/2014).

Fique claro que a falta de comida não é uma coi-
sa natural, não é um dado óbvio nem evidente. O facto 
de hoje, em pleno século XXI, muitas pessoas sofrerem 
deste flagelo deve-se a uma egoísta e má distribuição dos 
recursos, a uma «mercantilização» dos alimentos. A terra, 
maltratada e abusada, continua em muitas partes do mun-
do a dar-nos os seus frutos, continua a brindar-nos com o 
melhor de si mesma; os rostos famintos lembram-nos que 
desvirtuamos os fins da terra. Um dom, que tem finalidade 
universal, tornamo-lo um privilégio de poucos. Fizemos 
dos frutos da terra – dom para a humanidade – mercadoria 
de alguns, gerando assim exclusão. O consumismo – que 
permeia as nossas sociedades – induziu a habituar-nos ao 
supérfluo e ao desperdício diário de comida, a que por ve-
zes já não somos capazes de dar o justo valor e que se si-
tua para além de meros parâmetros económicos. Far-nos-
-á bem recordar que o alimento desperdiçado é como se 
fosse roubado à mesa do pobre, de quem tem fome. Esta 
realidade solicita-nos a refletir sobre o problema da per-
da e desperdício de alimentos, a fim de individuar vias e 

modalidades que, enfrentando seriamente tal problemáti-
ca, sejam veículo de solidariedade e partilha com os mais 
necessitados [cf. Catequese de 5 de junho de 2013: Inseg-
namenti, I/1 (2013), 280].

2. Desburocratizar a fome
Devemos dizê-lo sinceramente! Há questões buro-

cratizadas; há ações que estão «engarrafadas». A instabi-
lidade mundial que vivemos é bem conhecida por todos. 
Nos tempos recentes, são as guerras e as ameaças de con-
flito o que predomina nos nossos interesses e debates. E 
assim, perante a diversa gama de conflitos existentes, pa-
rece que as armas tenham adquirido uma preponderância 
de tal modo fora do comum, que acantonaram totalmente 
outras maneiras de solucionar as questões em liça. Esta 
preferência já está de tal modo enraizada e assumida, que 
impede a distribuição de alimentos nas zonas de guerra, 
chegando mesmo à violação dos princípios e diretrizes 
mais basilares do direito internacional, cuja vigência re-
monta a muitos séculos atrás. Encontramo-nos assim pe-
rante um fenómeno estranho e paradoxal: enquanto as aju-
das e os planos de desenvolvimento se veem obstaculiza-
dos por intrincadas e incompreensíveis decisões políticas, 
por tendenciosas visões ideológicas ou por insuperáveis 
barreiras alfandegárias, as armas não; não importa a sua 
origem, circulam com uma liberdade jactanciosa e quase 
absoluta em muitas partes do mundo. E assim nutrem-se 
as guerras, não as pessoas. Nalguns casos, usa-se a própria 
fome como arma de guerra. E as vítimas multiplicam-se, 
porque o número das pessoas que morrem de fome e de-
pauperação soma-se ao dos combatentes que morrem no 
campo de batalha e a tantos civis mortos nos conflitos e 
nos atentados. Temos plena consciência disto, mas deixa-
mos que a nossa consciência se anestesie tornando-se des-
ta forma insensível, porventura recorrendo a palavras para 
se justificar (tais como: não se pode enfrentar tantas tragé-
dias) que é a anestesia mais grave. Assim, a força transfor-
ma-se no nosso único modo de agir; e o poder, no objetivo 
peremptório a alcançar. As populações mais frágeis não 
só padecem os conflitos bélicos, mas ainda veem travado 
todo o tipo de ajuda. Por isso, urge desburocratizar tudo 
quanto impeça que os planos de ajuda humanitária alcan-
cem os seus objetivos. Nisto, vós tendes um papel funda-
mental porque precisamos de verdadeiros heróis capazes 
de abrir sendas, lançar pontes, simplificar procedimentos 
de modo que o acento seja posto no rosto de quem sofre. 
Para esta meta se devem orientar igualmente as iniciativas 
da comunidade internacional.

Não é questão de harmonizar interesses, que per-
manecem ancorados a visões nacionais centrípetas ou a 
egoísmos inconfessáveis. Trata-se, antes, de que os Esta-
dos membros incrementem decididamente a sua vontade 
real de cooperar para estes fins. Por esta razão, será muito 
importante que a vontade política de todos os países mem-
bros consinta e incremente decididamente a vontade efeti-
va de cooperar com o Programa Alimentar Mundial, para 
que este possa não só responder às urgências, mas tam-
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bém realizar projetos sólidos e consistentes e promover 
programas de desenvolvimento a longo prazo, segundo as 
solicitações de cada um dos governos e de acordo com as 
necessidades dos povos.

Com a sua trajetória e atividade, o Programa Ali-
mentar Mundial demonstra que é possível coordenar co-
nhecimentos científicos, decisões técnicas e ações práticas 
com os esforços destinados a mobilizar recursos e a distri-
buí-los equitativamente, isto é, respeitando as exigências 
de quem os recebe e a vontade do doador. Este método 
pode e deve garantir, nas áreas mais deprimidas e pobres, 
o adequado desenvolvimento das capacidades locais e eli-
minar gradualmente a dependência externa, consentindo 
ao mesmo tempo de reduzir a perda de alimentos, para 
que nada se desperdice. Numa palavra, o PAM é um váli-
do exemplo de como se pode trabalhar em todo o mundo 
para erradicar a fome através duma melhor atribuição dos 
recursos humanos e materiais, fortalecendo a comunidade 
local. Neste sentido, encorajo-vos a prosseguir. Não vos 
deixeis vencer pelo cansaço (que é tanto), nem permitais 
que as dificuldades vos façam desistir. Acreditai naquilo 
que fazeis e continuai a fazê-lo com entusiasmo, que é o 
modo como pode germinar com força a semente da ge-
nerosidade. Permiti-vos o luxo de sonhar. Precisamos de 
sonhadores que façam avançar estes projetos.

Fiel à sua missão, a Igreja Católica quer traba-
lhar em concertação com todas as iniciativas que visam 
a salvaguarda da dignidade das pessoas, especialmente 
de quantas estão feridas nos seus direitos. Para se tornar 
realidade esta prioridade urgente da «fome zero», assegu-
ro-vos todo o nosso apoio e sustentáculo para favorecer 
todos os esforços empreendidos.

«Tive fome e destes-me de comer, tive sede e des-
tes-me de beber». Nestas palavras, temos uma das máxi-
mas do cristianismo; mas esta frase, independentemente 
de credos e convicções, poderia ser oferecida como re-
gra de ouro para os nossos povos: tanto para um povo, 
como para a humanidade inteira. A humanidade joga o 
seu futuro na capacidade que tem de assumir a fome e 
a sede dos seus irmãos. Nesta capacidade de socorrer o 
faminto e o sedento, podemos medir o pulso da nossa 
humanidade. Por isso desejo que a luta para erradicar 
a fome e a sede dos nossos irmãos, e juntamente com 
os nossos irmãos, continue a interpelar-nos; que não nos 
deixe dormir e nos faça sonhar (as duas coisas juntas); 
que nos interpele para se buscar criativamente soluções 
de mudança e transformação.

E que Deus Todo-Poderoso sustente com a sua bên-
ção o trabalho das vossas mãos. Obrigado

Discurso do Papa aos funcionários do Programa Mundial 
Alimentar (PMA), em Roma, 13/6/16

Estou contente de me en-
contrar com vocês num clima 
simples e familiar, reflexo do 
estilo que anima a sua entrega 
ao serviço de muitos irmãos 
nossos, que hoje encontram em 
vocês um dos rostos solidários 
da humanidade. Quero também 
lembrar os seus colegas que, es-
palhados pelo mundo, colabo-
ram com o Programa Mundial Alimentar. A todos vocês, 
obrigado pela calorosa amizade e boas-vindas.

A Senhora Diretora Executiva explicou-me a impor-
tância do trabalho que realizais com grande competência 
e não poucos sacrifícios, de forma generosa, mesmo em 
situações duras e muitas vezes inseguras por causas natu-
rais ou humanas. A amplitude e gravidade dos problemas 
enfrentados pelo PMA exigem que vocês prossigam colo-
cando entusiasmo em tudo o que fazem, sempre prontos 
a servir. Para isso, conta muito a formação permanente, 
uma intuição perspicaz e, sobretudo um grande sentido 
de compaixão, sem o qual tudo o mais careceria de força 
e razão de ser.

O PMA depositou em 
suas mãos uma grande missão. 
O bom êxito da mesma depende 
em grande parte de não se dei-
xar vencer pela inércia, mas pôr 
em tudo capacidade de iniciati-
va, imaginação e profissionalis-
mo, a fim de procurar cada dia 
vias novas e eficazes para ven-
cer a desnutrição e a fome que 

sofrem muitos seres humanos em várias partes do mun-
do. São eles que nos pedem para lhes prestarmos a nossa 
atenção. Por isso, é importante que vocês não se deixem 
sufocar pelos dossiês e consigam descobrir que, por trás 
de cada folha de papel, existe uma história particular, mui-
tas vezes dolorosa e delicada. O segredo é ver, por trás de 
cada expediente, um rosto humano que pede ajuda. Ouvir 
o grito do pobre lhes permitirá a não se fechar em for-
mulários frios. Tudo é pouco para derrotar um fenômeno 
assim terrível como a fome.

Esta é uma das maiores ameaças à paz e a uma con-
vivência humana serena. Uma ameaça que não podemos 
nos contentar apenas em denunciá-la ou estudá-la; é pre-
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ciso enfrentá-la com decisão e resolvê-la urgentemente. 
Cada um de nós, segundo a respectiva responsabilidade, 
deve agir na medida das próprias possibilidades a fim de 
se alcançar uma solução definitiva a esta miséria humana 
que degrada e corrói a existência de um número enorme 
de nossos irmãos e irmãs. E, na hora de ajudar aqueles 
que cruelmente a padecem, ninguém é demais nem pode 
limitar-se a apresentar uma desculpa, pensando que é um 
problema que o ultrapassa ou não lhe diz respeito.

O desenvolvimento humano, social, técnico e eco-
nômico é o caminho obrigatório para garantir que cada 
pessoa, família, comunidade ou povo possa enfrentar as 
próprias necessidades. Isto nos diz que devemos trabalhar, 
não por uma ideia abstrata nem por uma defesa teórica da 
dignidade, mas por tutelar a vida concreta de cada ser hu-
mano. Nas áreas mais pobres e deprimidas, isso significa 
dispor de comida em caso de emergências, mas também 
possibilitar o acesso a meios e instrumentos técnicos, a 
postos de trabalho, ao microcrédito, fazendo com que a 
população local reforce a sua capacidade de resposta às 
crises que possam improvisadamente surgir.

Quando digo isto, não me refiro apenas às questões 
materiais. Trata-se, primeiramente, de um compromis-
so moral que permita olhar com responsabilidade para a 
pessoa que está ao meu lado, bem como para o objetivo 
geral de todo o Programa. Vocês são chamados a susten-
tar e defender este compromisso através de um serviço 
que poderia, mas só à primeira vista, parecer puramente 
técnico. Ao contrário, o que realizam são ações que pre-

cisam de uma grande força moral a fim de contribuir para 
a edificação do bem comum em cada país e em toda a 
comunidade internacional.

Diante de tantos desafios, perante os perigos e pro-
blemas que surgem continuamente, se tem a impressão 
de que o futuro da humanidade consistirá apenas em dar 
resposta a provas e riscos cada vez mais interligados e 
difíceis de prever tanto na sua amplitude quanto na sua 
complexidade. Vocês sabem disso por experiência pró-
pria. Mas isto não nos deve desanimar. Animem-se e se 
ajudem mutuamente para que não deixem entrar em seus 
corações a tentação do desânimo ou da indiferença. Pelo 
contrário, acreditem firmemente que a ação diária de to-
dos vós está a contribuir para transformar o nosso mundo 
num mundo com rosto humano, num espaço cujos pontos 
cardeais sejam a compaixão, a solidariedade, a ajuda mú-
tua e a gratuidade. Quanto maior for a vossa generosidade, 
a vossa tenacidade, a vossa fé, tanto mais a cooperação 
multilateral poderá encontrar soluções adequadas para os 
problemas que muito nos preocupam, ampliar perspecti-
vas parciais e interessadas e abrir novos caminhos à es-
perança, a um équo desenvolvimento humano, à sustenta-
bilidade e à luta por conter as desigualdades econômicas 
injustas que tanto ferem os mais vulneráveis.

Sobre cada um de vocês, suas famílias e o trabalho que 
desempenham no PMA, invoco abundantes bênçãos divinas.

Peço-lhes para que rezem por mim, cada um no seu 
íntimo, ou pelo menos, quando pensarem em mim, que o 
façam de modo positivo. Preciso muito disso. Obrigado!

Manifestação da CNBB e do Regional Leste 1

Regional Leste 1 da CNBB divulga carta sobre 
momento atual do Estado do Rio 

Queridos irmãos e ir-
mãs do Estado do Rio de 
Janeiro.

A dor de qualquer ser 
humano clama a Deus e one-
ra a consciência de quem se 
deseja humano.

1. Nós, bispos do Re-
gional Leste 1, que abrange 
as dioceses do Estado do 
Rio de Janeiro, movidos pela Fé e pela Esperança, ma-
nifestamos nossa angústia diante das inúmeras formas de 
sofrimento humano pelas quais a população do Estado 
vive atualmente. Como pastores, não podemos deixar de 
nos sentir afetados pelas lágrimas que brotam de tantas 
situações precárias que atingem, entre outras, as áreas da 
saúde, educação, alimentação, segurança, moradia, em-

prego, não recebimento de 
salários e aposentadorias.

2. Neste sentido, não 
podemos deixar de exor-
tar os que mais diretamente 
têm a responsabilidade de 
encontrar com rapidez solu-
ções estruturais para a triste 
realidade que atinge nossa 
gente. Investidos no poder 

público em seus diversos âmbitos, têm diante de si, a res-
ponsabilidade moral e legal de buscar soluções, devendo 
fazê-lo através da união de forças, do diálogo e também 
da criatividade, dentro do espírito democrático e pacífico 
que marca nossa nação.

3. Em momentos de grandes dores, podemos nos 
fechar em embates teóricos ou ideológicos, correndo até 
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mesmo o risco de nos envolvermos em posturas que ul-
trapassem os limites do bom senso, ingressando nas raias 
da violência. Por isso, clamamos para que o empenho de 
cada um, desde o nível pessoal até o institucional, seja 
sempre marcado pela paz, pelo diálogo e pela colaboração 
mútua, em busca do bem comum.

4. Reconhecemos, em tudo isso, uma situação que 
não podemos deixar de denominar como catástrofe so-
cial. O número de pessoas atingidas nos habilita a assim 
considerar o quadro que se apresenta diante de nós. In-
terpelados pelo Deus de Justiça, não podemos permane-
cer de braços cruzados e insensíveis à dor de qualquer 
ser humano. Temos consciência de muitas das causas 
da atual situação, clamamos por sua superação e consi-
deramos urgente que se olhe para as consequências que 
ferem a dignidade dos filhos e filhas de Deus, atingidos 
de maneira ultrajante. Exortamos todos os católicos e 
as pessoas de boa vontade, que sonham com um mundo 
mais humano, a que assumam sua responsabilidade na 
busca e na concretização de soluções.

5. As primeiras soluções voltar-se-ão para o ime-
diato, isto é, para as dores que não podem esperar o dia 
de amanhã, aguardando os trâmites dos planejamentos e 
das burocracias. O ponto de partida encontra-se em cada 
pessoa cujo coração não se endureceu de tão acostumado 
a ouvir clamores, a enxergar lágrimas. Por isso, na criati-
vidade tão própria do povo brasileiro, cada um encontre 
formas de ajudar a quem está bem próximo, ao alcance da 
mão e do coração.

6. Este não é o momento de ficarmos apenas apon-
tando responsabilidades alheias, mas de agirmos, pensan-
do no bem comum. Por isso, ouvindo o clamor de nosso 
povo (cf Ex 3,7), conclamamos as comunidades católicas, 
paróquias, movimentos e demais associações para que 
abram suas portas e saiam, como uma igreja samaritana, 
uma igreja em campanha, uma igreja em missão, na busca 

de quem está sofrendo as mais diversas formas deste mo-
mento tão peculiar. Não se trata de aguardar quem venha 
bater à porta de nossas comunidades, mas, ao contrário, 
colocando tudo em comum (cf At 2,44), sair ao encontro 
de quem precisa, mobilizando os(as) batizados(as) a ações 
que, impulsionadas pela criatividade do Espírito Santo, 
sejam capazes de aliviar a dor e a penúria.

7. Contemplando o mistério do Deus-Amor, que se 
fez pão descido do céu, convocamos os católicos a parti-
ciparem intensamente da Solenidade do Corpo e Sangue 
de Cristo, a ser celebrada este ano no dia 26 de maio. Em 
cada uma de nossas dioceses, haverá procissões e outros 
momentos em honra do Santíssimo Sacramento. Além das 
orações para pedirmos perdão pelos pecados e forças para 
a transformação do mundo, conclamamos os católicos a 
exercitarem, de modo ainda mais generoso, o sentimento 
de partilha, recolhendo em cada procissão ou outro evento, 
alimentos a serem imediatamente enviados a quem neces-
sita. Todos nós vivenciamos preocupações quanto ao dia 
de amanhã e, com isso, corremos o risco de nos fecharmos 
em torno da proteção daqueles que amamos. No entanto, 
consideramos importante alertar para o fato de que, em 
Deus, amamos todos os seres humanos e o que acontece 
com um só ser humano, afeta a toda a humanidade.

8. Finalmente, diante do Deus de Misericórdia, co-
locamo-nos como servidores, partilhando a dor de cada 
coração que sofre, sonha e busca por soluções. Nós não 
temos todas as respostas, mas temos o desejo de colaborar 
para que as lágrimas sejam enxugadas, a alegria e a paz 
retornem aos corações, a justiça e integridade reinem cada 
vez mais em nossa terra.

Que Deus nos abençoe e acompanhe.
Rio de Janeiro, 1º de maio de 2016.
Orani João Cardeal Tempesta, O.Cist., Arcebispo 

Metropolitano de São Sebastião do Rio de Janeiro, Presi-
dente do Regional Leste 1 - CNBB

Nota da CNBB sobre projetos em tramitação no Congresso
“Quero ver o direito brotar como fonte e correr a 

justiça qual riacho que não seca” (Am 5,24)
Reunido em Brasília-DF, nos dias 14 a 16 de junho 

de 2016, o CONSELHO PERMANENTE DA CONFE-
RÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DE BRASIL - 
CNBB dirige-se à população brasileira e, em especial, aos 
atuais responsáveis pelo destino do país, para manifestar, 
mais uma vez, sua apreensão em relação à grave instabi-
lidade institucional pela qual passa o Brasil. Esta situação 
exige dos três poderes da República o cuidado correspon-
sável para preservar os fundamentos de nossa Democracia 
e para propor ações que assegurem e ampliem os direitos 
sociais já conquistados, sob pena de sacrificar ainda mais 
os pobres e excluídos.

A vida socioeconômica e política brasileira passa 
por turbulências que não devem ser usadas para desviar 
nossa atenção de vários projetos de lei que, em avançada 
tramitação no Congresso Nacional, ameaçam conquistas 
e direitos de populações mais vulneráveis do país. Dentre 
eles, citamos três sobre os quais já nos pronunciamos em 
outras ocasiões, no cumprimento de nossa missão huma-
nista e evangelizadora.

A Proposta de Emenda Constitucional 215 (PEC 
215/2000), que transfere do Executivo para o Congresso 
Nacional a demarcação de terras indígenas, é um golpe 
mortal aos direitos dos povos indígenas, atingindo tam-
bém comunidades quilombolas. A sede de lucro do agro-
negócio e os grandes projetos não podem se sobrepor ao 
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direito originário dos indígenas, reconhecido pela Consti-
tuição Federal. O compromisso dos parlamentares, junta-
mente com o Executivo e o Judiciário, é envidar esforços 
para colocar fim aos conflitos e à violência que têm cei-
fado inúmeras vidas. “A violência usada para acumular 
dinheiro que mina sangue não nos torna poderosos nem 
imortais. Para todos, mais cedo ou mais tarde, vem o juízo 
de Deus, do qual ninguém pode escapar” (Papa Francisco, 
Misericordiae Vultus, 19). 

Preocupam-nos também as articulações de bancadas 
no Congresso pela aprovação da PEC 171/1993 que pro-
põe a redução da maioridade penal. Insistir que a prisão 
de adolescentes infratores seja caminho de solução para 
a violência no país é atribuir aos jovens uma situação da 
qual são mais vítimas do que autores. Dos 56 mil assas-
sinatos ocorridos no Brasil em 2012, segundo o Mapa da 
Violência 2014, 30 mil (53,5%) foram de jovens, dos quais 
77% eram negros. Apostar nas medidas socioeducativas, 
em políticas públicas para a juventude e no fortalecimento 
da família, com educação e qualidade de vida, é eficaz 
caminho para o fim da violência.

Outro projeto extremamente danoso à sociedade é 
o Projeto de Lei 3722/2012 que, na prática, revoga o Es-

tatuto do Desarmamento. A quem interessa armar a po-
pulação? Quem ganha com a venda de armas? Facilitar 
o acesso às armas é sustentar a falsa ideia de que a segu-
rança está no armamento das pessoas, além de aumentar 
as oportunidades de homicídios. É preciso promover a 
cultura da paz pela não violência e investir em políticas 
públicas eficazes para toda a população.

Atentos ao futuro e conscientes de que a cidadania 
deve ser construída e defendida a cada dia, sobretudo em 
tempos adversos, fazemos um apelo aos parlamentares: 
não aprovem esses projetos!  Ao povo brasileiro concla-
mamos: mantenha viva a esperança, porque “a esperança 
não decepciona” (Rm 5,5).

Confiamos a Nossa Senhora Aparecida, padroeira 
do Brasil, a proteção de seus filhos e filhas.

Brasília-DF, 16 de junho de 2016.

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

Dom Murilo S. R. Krieger, Arcebispo de S. Salva-
dor da Bahia-BA, Vice-Presidente da CNBB

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

Textos de Dom José

Homilia na missa de Corpus Christi
(Catedral São José, 26/5/16)

Saúdo Dom Girônimo Zanandréa, 
o Pe. Alvise Follador, pároco da Cate-
dral, e através dele, todos os sacerdotes 
concelebrantes; saúdo os diáconos, re-
ligiosas, religiosos, os irmãos e irmãs 
aqui presentes e aqueles que nos acom-
panham através das Rádios Difusão e 
Virtual; com estima, lembro os enfermos 
e seus familiares.

Hoje celebramos a Solenidade do 
Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. A 
quinta–feira nos lembra a instituição da Eucaristia na últi-
ma ceia de Jesus com os seus apóstolos. Jesus é o Cristo, 
o Filho de Deus, gerado do Pai, o Verbo encarnado, con-
cebido por obra do Espírito Santo e nascido da Virgem 
Maria, crucificado, morto e ressuscitado para a nossa sal-
vação. Deus feito homem em Jesus assumiu a carne hu-
mana, para entrar em comunhão com a sua criatura, feita 
à sua imagem e semelhança, de modo admirável, e para 
oferecer-se a si mesmo numa comunhão de vida eterna.

Hoje celebramos este mistério que nos envolve, nos 
maravilha e nos alegra. O Filho do Deus Altíssimo e Cria-

dor não só se fez carne, mas, na sua gran-
de humildade, se fez também pão vivo 
e vinho novo. Que grande amor contem-
plamos hoje neste mistério! 

São Paulo, nas palavras do texto 
que ouvimos da primeira carta aos Co-
ríntios (1Cor 11,23-26), nos transmite a 
mais antiga fórmula de consagração eu-
carística. Jesus abençoa o pão e o vinho 
na Ceia Pascal, que se tornam seu corpo 
e sangue, para poder permanecer para 

sempre conosco. Ele deixou este dom de si nas mãos dos 
apóstolos, dos seus sucessores e de todos os sacerdotes, 
para continuarem celebrando a Eucaristia em cada tempo 
e lugar. Ele nos deixou a graça de comer e de beber este 
dom para nos tornarmos participantes do seu Corpo e do 
seu Sangue e sermos sustentados no serviço, na doação 
de nós mesmos, na caridade, no anúncio da salvação e na 
espera do seu retorno no final dos tempos. 

Hoje, as palavras e os gestos de Jesus, narrados pelo 
Evangelho de São Lucas, antecipam e manifestam a litur-
gia da eucaristia. Para o pobre, o pão é aquilo que mata a 
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fome. A liturgia de hoje nos recorda que a palavra “pão” 
tinha um significado especial na vida de Jesus. Ele é o 
verdadeiro “pão do céu”, que sacia a fome de amor e de 
justiça de todos aqueles e aquelas que procuram o Senhor, 
o pão da vida que fortalece a fé e nos dá forças para conti-
nuarmos a peregrinação para a casa do Pai. 

O Evangelho quer nos ajudar a compreender que, 
ao participarmos em Cristo da sua vida, somos chamados 
a nos tornarmos pessoas eucarísticas. Os fiéis, alimentan-
do-se do pão da vida e tomando o cálice da salvação, são 
convidados a partilhar aquilo que são e têm para permitir ao 
Senhor cumprir as suas maravilhas também no nosso tem-
po. Atualmente, vivemos grave crise em nosso País. Ex-
perimentamos todos os seus reflexos. Muitos pais e mães 
de famílias entre nós perderam o emprego, assim como os 
jovens. Nesta situação, é mais urgente ainda fortalecermos 
a solidariedade e a caridade, para que os mais atingidos não 
percam também a esperança em relação à vida e ao amanhã. 

O comer é sinal de participação, de vida, de comu-
nhão. O pouco que podemos doar, oferecido com simpli-
cidade e generosidade ao Senhor, é por Ele multiplicado 

com abundância para a vida de muitos. A fé em Cristo não 
é algo estranho às nossas necessidades primárias, porque 
responde à necessidade de esperança, sem a qual o pão 
físico não é suficiente. É Jesus mesmo que se oferece para 
aplacar a nossa fome de amor, de esperança, de pão, de 
comunhão na nossa família e comunidade, de misericór-
dia, de justiça, de salvação, da Palavra de Deus e indica a 
estrada que devemos seguir para proteger e cuidar da vida 
dom de Deus. 

Queridos irmãos e irmãs, somos também nós con-
vidados pelo Senhor Jesus a aplacar, através dos nossos 
gestos concretos de caridade, a fome de pão e de esperan-
ça dos que estão ao nosso redor. “Dai-lhes vós mesmos 
de comer”. Acolhamos pessoalmente este convite, na con-
fiança de que, unidos a Jesus, é possível fazer acontecer 
ainda hoje o milagre do amor que sacia a fome de tantos 
irmãos e irmãs famintos, porque não deixamos que Ele 
toque o nosso coração com a sua Palavra, com o seu amor 
e com a sua presença na Eucaristia. Ele, o “Pão da vida”, 
quer saciar a nossa vida com o pão do céu.

Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.

Homilia na missa de bodas dos pais do Pe. João Zappani
(Comunidade Sto. Antonio, Souto 

Neto, Paróquia Sto. Antonio, Jacutinga, 
28/5/16)

Estimados irmãos e irmãs em Cristo 
Jesus! Saúdo o Pe. João Zappani e atra-
vés dele todos os sacerdotes presentes; o 
casal que celebra as bodas de diamante: 
Sr. Rosalino e Sra. Selvina Zappani, os 
filhos, filhas, genros, noras, netos e bisne-
tos, familiares e amigos que vieram aqui 
para participar desta celebração de ação 
de graças a Deus, pelos sessenta anos de 
vida matrimonial e vida familiar. 

Queremos nos alegrar e agradecer por estarmos aqui 
diante de Deus, celebrando a vida de uma família. Família 
formada pelo amor entre o Sr. Rosalino e a Sra. Selvina. 
Família fundada no amor e abençoada por Deus através do 
sacramento do matrimônio. Embora, às vezes, não demos 
muita importância, mas é a família quem dá praticamente 
a direção da nossa vida. Ela é a primeira escola da nossa 
vida. Nela recebemos a primeira formação de iniciação 
cristã, as primeiras noções do amor, de afeto, de partilha e 
de solidariedade. Ela é quem nos sustenta nos momentos 
difíceis, desenvolve a nossa maturidade no amor e torna 
mais fácil e suportável os empenhos do dia-a-dia.

Há sessenta anos, o Sr. Rosalino e a Sra. Selvina, 
acreditando no amor, decidiram formar uma família. Uma 
família cristã, espaço de amor, de acolhida de novas vi-
das, de afeto, de carinho, de diálogo, de compreensão, de 
perdão e de reconciliação. Família na qual tinham braços 

que acolhiam no sono, afagavam no cho-
ro, protegiam no medo e representavam 
segurança para a vida de quem ali nasceu 
e viveu.

Mas nada disso seria possível sem 
o amor. “Quem não ama, não chegou a 
conhecer Deus, pois Deus é amor” (1Jo 
4,7-14). A união matrimonial, que forma 
a família, nasce do amor e sobrevive às 
provas do tempo, quando vive um amor 
verdadeiro, que é sinal da presença do 
amor de Deus. Quando o casal acolhe este 

amor de Deus na vida conjugal, está aberto para gerar e 
acolher também uma nova vida, manifestação da bondade 
do Criador, da sua sabedoria e do seu desígnio de amor.

Fundados sobre este amor, homem e mulher podem 
prometer-se amor mútuo com um gesto que compromete 
a vida inteira e que lembra muitos traços da fé. Hoje o Sr. 
Rosalino e Sra. Selvina estão aqui agradecendo a Deus 
e dando um belo testemunho para os casais e principal-
mente para os jovens, que muitas vezes relutam ou até 
têm medo de comprometer a vida e constituir uma fa-
mília através do sacramento do matrimônio. Muitos dos 
nossos jovens têm medo de assumir ou não acreditam 
num amor duradouro, que perpasse a linha do tempo e 
possa acompanhar duas vidas entrelaçadas pelo amor. A 
alegria matrimonial, que pode ser vivenciada mesmo no 
meio do sofrimento, implica aceitar que o matrimônio é 
uma combinação necessária de alegrias e fadigas, de ten-
sões e repouso, de sofrimento e libertações, de satisfa-
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ções e buscas, de aborrecimentos e prazeres, sempre no 
caminho da amizade que impele os esposos a cuidarem 
um do outro: “prestam-se recíproca ajuda e serviço”. 
(GS, n. 48, Amoris Laetitia, 126)

Vocês hoje estão aqui testemunhando que é possível 
prometer um amor que dure para sempre, quando se des-
cobre um desígnio maior que os próprios projetos. E este 
nos permite doar o futuro inteiro à pessoa amada. A fé não 
é um refúgio para gente sem coragem, mas a dilatação da 
vida e que faz descobrir uma grande chamada – a voca-
ção ao amor. Assegura ainda que este amor é fiável, que 
vale a pena entregar-se a ele, porque o seu fundamento se 
encontra na fidelidade de Deus, que é mais forte do que 
toda a nossa fragilidade (Lumen Fidei, 53).

A família é uma pequena Igreja, imagem da Igreja, 
Corpo de Cristo, nascida do Amor. Podemos afirmar que a 
essência e os compromissos da família são definidos pelo 
amor. Por isso, a família recebe a missão de guardar, re-
velar e comunicar o amor, como um reflexo vivo e real do 

amor de Deus pela humanidade e do amor de Cristo Jesus 
pela Igreja sua esposa.

Sr. Rosalino e Sra. Selvina, eu louvo e agradeço a 
Deus, pelo vosso testemunho de vida matrimonial e fami-
liar. Que o vosso testemunho de amor, possa falar aos co-
rações de tantos casais, que esquecem de cultivar o amor. 
Lembro que o amor tem o poder de abrir os olhos do cora-
ção e, nos permite ver melhor quanto vale um ser humano, 
independentemente da sua idade, da sua aparência física. 
Na vida do casal e na família, é importante a presença do 
amor que sabe valorizar as pequenas coisas da vida. Elas 
têm a capacidade de fortalecer a união matrimonial e dão 
vida à família.

“Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei”, 
nos disse Jesus. Que o testemunho de amor do Sr. Rosa-
lino e da Sra. Selvina, nos ajude a confiar e acreditar no 
amor humano, que é símbolo do amor de Deus por cada 
um de nós.

Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.

Centenário das aparições de Fátima (A Voz da Diocese, 22/5/2016)
Estimados Diocesanos! Em 2017, 

será celebrado o centenário das aparições 
de Nossa Senhora de Fátima. É um mo-
mento especial e significativo para a vida 
da Igreja, para a espiritualidade e a devo-
ção do povo de Deus, que, na fé, manifesta 
seu compromisso com o Reino de Deus e 
sua justiça. Maria, a mãe de Jesus e nossa, 
“cuida, com amor materno, dos irmãos do 
seu Filho, que entre perigos e angústias, 
caminham ainda na terra até chegarem à 
Pátria bem-aventurada” (LG, n. 62).

A celebração do centenário das apa-
rições de Fátima deverá ser um momento 
marcante na vida do nosso querido povo 
de Deus. Por isso, foram iniciados dois projetos em vis-
ta da celebração deste centenário. O primeiro é destinado 
a envolver o povo, as instituições e as comunidades da 
nossa Diocese numa corrente espiritual de oração em pre-
paração para a celebração do Centenário. O segundo, de 
caráter mais material, envolve a gratidão, a solidariedade, 
a generosidade, a participação e a partilha das pessoas, 

empresas e instituições na reforma do San-
tuário. Este projeto contempla o Santuário, 
o monumento a Nossa Senhora, a calçada a 
partir da Av. Sete de Setembro, confessio-
nários e outros espaços destinados a aco-
lher bem o povo que frequenta o Santuá-
rio.  Queremos percorrer juntos o caminho 
que torne o Santuário de Fátima cada vez 
mais um lugar de espiritualidade e de paz. 
Que favoreça ao peregrino o encontro com 
a misericórdia do Pai e fortaleça sua fé e 
comunhão com o Senhor Jesus sob o olhar 
materno e misericordioso de Maria. 

É uma obra de fé, que tem por ob-
jetivo o cuidado da casa da mãe “Maria 

Santíssima”. Casa que acolhe os seus filhos e filhas, casa 
onde habita seu Filho Jesus. Desta obra, você também é 
convidado a participar, em nome da sua fé. Contamos com 
a participação e a colaboração sua, da sua família, da sua 
empresa. Vamos juntos, em espírito de fé e de gratidão, 
reparar a casa da Mãe de Fátima para a celebração do cen-
tenário das aparições.

“O dizimista fiel é livre e feliz. Livre porque corta, vez 
por vez, um elo do egoísmo; feliz porque sabe partilhar.”
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Homens de Deus – Santos do Povo 
(A Voz da Diocese, 05/6/2016)

Estimados Dioce-
sanos! Estamos iniciando 
o mês de junho e ele nos 
lembra que o ano já está na 
metade, que a estação do in-
verno já chegou, ao menos 
nesta parte do Brasil. Além 
disso, podemos observar a riqueza cultural de nossa gen-
te, das nossas tradições que fundem religiosidade popular 
e folclore nas cantigas simples e danças que revelam a 
alma de um povo hospitaleiro que sabe manifestar alegria, 
esperança e fé, mesmo diante de um cenário de sombras. 

Do chapéu de palha ao vestido de chita, as manifes-
tações populares recordam o Brasil rural, da simplicida-
de, da fraternidade, onde a festa do padroeiro ainda era o 
acontecimento social e religioso mais importante na vida 
da comunidade. Ali, pagava-se as promessas, invocava-se 
a proteção divina, encontravam-se as comadres e compa-
dres, as crianças podiam sair um pouco do controle dos 
pais dando vazão às estripulias e as moças e moços po-
diam começar um namoro que, com a ajuda do “santo”, 
podia terminar em casamento.

O Brasil de população 
rural diminuiu muito nas 
últimas décadas. Tornamo-
-nos mais urbanos, mesmo 
que boa parte da sua popu-
lação tenha ainda um pé na 
roça. É que o lugar que fez 

parte da nossa vida de criança, de adolescente e jovem vai 
estar sempre conosco, nem que seja na saudade da festa do 
padroeiro, dos amigos de infância e do lugar que, embora 
esteja fisicamente distante, continuará sempre dentro de 
nós porque faz parte da nossa história de vida, do nosso 
caminho percorrido ao longo dos anos.

Por isso, temos motivos para nos alegrarmos neste 
mês de junho. Em comunidade, podemos dar vivas a San-
to Antônio, a São João, a São Pedro e São Paulo. Temos 
oportunidades de encontrarmos velhos e novos amigos, na 
roda de chimarrão, ao redor da fogueira de São João, ou 
degustando uma sapecada de pinhão; na dança da quadri-
lha, ou no silêncio da oração. Cada momento é importante 
para celebrar a vida, para cuidar da vida dom de Deus.

A ternura dos filhos no cuidado dos pais 
(A Voz da Diocese, 29/5/2016)

Estimados Diocesanos! A espi-
ritualidade mariana, manifestada na 
devoção particular e comunitária do 
nosso povo de forma simples, mas que 
revela a grandeza de um coração que 
se deixa tocar pelas coisas de Deus, 
marca o mês de maio. Em todas as 
suas formas de devoção, o nosso que-
rido povo, sentindo-se filho e filha de 
Deus, filhos de Maria e irmãos de Je-
sus, manifestam sua fé. Numa atitude 
de amor e confiança, dirigem-se à mãe em busca de consolo e 
proteção. Pedem que ela interceda junto ao Filho Jesus pelas 
necessidades que levam no coração, que às vezes não conse-
guem expressar com os lábios. O coração da mãe pode com-
preender, através do amor, o que está no coração do filho.

Neste mês de maio, lembramos também daquela que 
nos acolheu no seu ventre, onde a nossa vida foi plasmada, 
antes de nos acolher em seus braços, nossa mãe. Na reali-
dade da vida, primeiro são os pais que cuidam dos filhos, 
depois são os filhos que são chamados a cuidarem de seus 
pais. Embora vivamos numa sociedade na qual a realidade 
familiar tradicional está perdendo espaço, o cuidado com a 

vida não pode e nem deve ser deixa-
do de lado ou ignorado. 

Visitando as comunidades e 
famílias, vou percebendo sempre 
mais a beleza da vida, da família 
e do amor familiar no cuidado dos 
enfermos e idosos. Chamou minha 
atenção quantas pessoas quase cen-
tenárias há em nossa sociedade. Al-
gumas desfrutando com lucidez do 
carinho familiar dos filhos, noras, 

genros, netos e bisnetos. Outras com o estado de saúde 
debilitado, mesmo assim não dispensam o cuidado, a ter-
nura e o amor pela vida. É bonito ver o amor e a responsa-
bilidade dos filhos no cuidado dos pais. Sei que não é fácil 
cuidar de alguém que não tem noção do que está aconte-
cendo ao seu redor, que às vezes nem sequer reconhece os 
próprios filhos, mas isso não nos dá o direito de descuidar 
da vida. Lembro de uma mãe que cuidava de seu filho 
com necessidades especiais por mais de cinquenta anos. O 
jeito daquela mãe acariciar seu filho revelava ternura que 
só um coração de mãe pode dar no amor e na gratuidade, 
expressão do amor de Deus.
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Santo Antônio e a caridade (A Voz da Diocese, 12/6/2016)
Estimados Diocesanos! Nes-

ta semana recordamos Santo Antônio 
de Pádua, ou de Lisboa. Este homem 
que viveu na Idade Média, morreu em 
1231, podia simplesmente fazer parte 
do passado, ou até ser um desconheci-
do. Mas é ainda hoje muito lembrado, 
como homem simples, que foi sacer-
dote, professor, grande pregador itinerante e que recebeu 
até o título de doutor. Este homem de fé tinha no coração 
amor e paixão pelo Reino de Deus, pelo cuidado da vida, 
da vida na sua realidade mais sofrida e fragilizada. Ele 
anunciou com veemência a Palavra de Deus e insistia nas 
suas pregações que a fé deveria ser manifestada necessa-
riamente em obras de caridade. 

Anunciar o Reino de Deus e a sua justiça, através 
da pregação da Palavra de Deus, consumiu a vida de An-
tônio, mas deu vida nova a muitas pessoas, que tiveram 
a graça de renascer na fé através das obras de caridade. 
Antônio alimentou a esperança e a vida de fé do povo com 

o pão da Palavra e o pão da vida, Cristo 
Jesus, presente na Eucaristia. Ajudou as 
pessoas a crescerem na comunhão com 
o Senhor da vida, a partir da comunhão 
e da partilha com os pobres e necessita-
dos do seu tempo.

Hoje, vivemos numa sociedade 
marcada pelo excesso de consumo e 

pelo desperdício de alimentos em todas as realidades. A 
abundância talvez tenha esfriado o nosso coração para a 
sensibilidade com os últimos ou os necessitados, mesmo 
que temporariamente, devido à realidade pela qual passa 
o nosso país, onde muitos começam o dia em busca de um 
trabalho, e tantos outros encerram o dia sem saber o que 
vão fazer no dia seguinte.

Que o pão da Palavra alimente sempre a nossa fome 
do pão da vida, Cristo Jesus, e nos leve a praticarmos a 
caridade e a partilha do pão material, para cuidarmos da 
dignidade de vida dos nossos irmãos e irmãs no mesmo 
Cristo Jesus.

Resenha Informativa

Pastoral carcerária estuda acompanhamento 
a presos e familiares 

Os membros da equipe de pastoral carcerária realizaram reunião 
extraordinária na tarde do dia 20 de maio, no Centro Diocesano. Um 
dos assuntos tratados foram os últimos acontecimentos verificados no 
Presídio Estadual de Erechim. A coordenação nacional desta pastoral 
pediu informações a respeito, colocando-se à disposição para eventual 
ajuda. Foram analisados os elementos disponíveis para atender a soli-
citação e para acompanhar os encarcerados e familiares. A equipe se 
reúne ordinariamente na primeira quarta-feira de cada mês. 

Encontro de formação em canto e música litúrgica com 
grande número de participantes

Pe. José Carlos Sala e Pe. Olírio Streher assessora-
ram encontro de formação em música e canto litúrgico, 
no dia 21 de maio, no Seminário de Fátima, com mais de 
80 participantes da maior parte das paróquias da Diocese 
de Erexim.

Pe. Olírio, inicialmente, lembrou a importância 
dada pela Diocese à formação de agentes de pastoral, que, 
no seu segundo ano de existência, criou a Escola de Servi-

dores, com uma etapa sobre liturgia e sempre com ensaio 
de cantos. Recordou também os encontros anuais de canto 
litúrgico em nível diocesano e paroquial.

Com um grupo de apoio de instrumentistas, Pe. Sala 
ajudou os participantes a cantarem, observando princípios 
fundamentais, entre outros, a posição corporal, a respira-
ção, os princípios básicos da música e do canto: a linha 
melódica, a harmonia e o ritmo. 
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Com texto estudo, 
explicitou as caracterís-
ticas próprias da música 
litúrgica e a natureza da 
celebração. Ressaltou 
que a liturgia celebra 
acontecimentos simbóli-
cos, é memorial e misté-
rio. A música litúrgica se insere no mistério sacramen-
tal. Indicou alguns princípios para os cantos litúrgicos: 
inspiração na Sagrada Escritura; melodias acessíveis à 
grande maioria da assembleia; evitar melodias e textos 
adaptados de canções populares e trilhas sonoras de fil-
mes e novelas; levar em conta o tipo de celebração e o 
momento ritual; respeitar os tempos do ano litúrgico e 
suas festas; contemplar a cultura do povo; considerar 
as dimensões comunitária, dialogal e orante da vida e 
da liturgia. 

Observou também que há 
cantos que acompanham o rito li-
túrgico, como o de ofertas, e outros 
que são o próprio rito, como no ato 
penitencial. 

Falando da importância do 
canto litúrgico, citou Santo Agosti-
nho, para quem é “profissão sonora 

da fé” e deve cumprir a função litúrgica que dele se espera, 
como arte essencialmente funcional. Referiu-se também a 
documentos da Igreja, especialmente o do Concílio Ecu-
mênico Vaticano II sobre a Sagrada Liturgia, que dedica 
diversos parágrafos ao canto e à música sacra.

Pe. Sala possibilitou também a interação dos partici-
pantes para perguntas de esclarecimento e aprofundamen-
to de aspectos explicitados ou correlatos.

Novos encontros darão continuidade à formação em 
música e canto litúrgico na Diocese.

Capuchinhos recebem homenagem da Câmara 
de Vereadores de Caxias do Sul 

Em Sessão Solene da Câ-
mara de Vereadores de Caxias do 
Sul, na noite do dia 24 de maio, 
a Ordem dos Frades Menores Ca-
puchinhos no Rio Grande do Sul 
recebeu homenagem pelos 120 
anos da chegada dos primeiros 
freis franceses em solo gaúcho. A 
proposta foi apresentada pela ve-
readora Denise Pessôa (PT), que 
em sua manifestação fez um re-
lato da história dos franciscanos, de São Francisco de 
Assis aos dias de hoje, citando o atual Papa, dos padres 
jesuítas que assumiu o nome de Francisco, ressaltando 
aspectos históricos da fraternidade, o carisma e a im-
portante atuação dos freis no desenvolvimento da so-
ciedade. O secretário da Receita Municipal, Paulo Dah-
mer, representando o prefeito Alceu Barbosa Velho, os 
diversos projetos em parceria com os capuchinhos, que 
possibilitaram aumentar em quatro vezes o atendimen-
to aos mais necessitados. O ministro provincial, Frei 
Cleonir Paulo Dalbosco, em seu agradecimento, apon-
tou três palavras que resumem a celebração dos 120 
anos da Ordem no Estado, gratidão, paixão e esperança. 
Segundo ele é preciso demonstrar gratidão a Caxias do 
Sul, onde os freis mantêm a sede provincial e desen-
volvem um importante trabalho com o apoio da comu-
nidade; paixão em sentir no coração as coisas de Deus 
instigando a fazer o bem; e esperança na construção de 
um amanhã melhor. 

Margô Segat – Jornalista \ MTb 10064   

História e Trajetória 
Capuchinha no RS

No dia 05 de dezembro de 
1895 dois cultos e dinâmicos fra-
des franceses da Província de Sa-
voia, frei Bruno de Gillonnay e 
frei Leão de Montsapey, acompa-
nhados pelo ministro provincial, 
frei Rafael de La Roche, embarca-
ram rumo ao Sul do Brasil visando 
implantar um novo projeto mis-

sionário junto aos imigrantes italianos. Na primeira se-
mana de janeiro de 1896, chegaram a Porto Alegre, mas 
a opção dos Capuchinhos, no entanto, foi Conde d’Eu 
(Garibaldi), onde chegaram pela tardinha do dia 18 de 
janeiro de 1896, data que marca a fundação da Missão 
dos Capuchinhos no Rio Grande do Sul. A atuação Ca-
puchinha no Estado foi alicerçada por frei Bruno de Gil-
lonnay, em cinco direções: Missões populares, Pastoral 
paroquial, Escolas vocacionais, Ensino para os filhos dos 
imigrantes e Imprensa.

A Missão no RS foi elevada à categoria de Pro-
víncia em 1942. Assim, a Província dos Capuchinhos do 
Rio Grande do Sul é considerada a primeira província do 
hemisfério Sul e da América Latina e, hoje, está entre as 
cinco maiores do mundo. Atualmente, com 246 membros, 
sendo 180 freis no Rio Grande do Sul e de Santa Catarina; 
45 na Custódia Provincial Brasil Oeste - Mato Grosso e 
Rondônia e 21 na Delegação Provincial do Haiti. O en-
tusiasmo missionário já levou os capuchinhos gaúchos a 

“Casa simbolo” - Primeira moradia 
dos capuchinhos no RS.
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atuar em Portugal, em vários países da África, na Nicará-
gua, na República Dominicana, França, Haiti, Brasil Cen-
tral (Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e Goiás), inte-
rior de São Paulo, Mato Grosso e Rondônia. A Ordem dos 
Frades Menores Capuchinhos iniciou na Itália em 1528 e, 
atualmente, está presente em 108 países. No Brasil, está 
organizada em 10 províncias e duas custódias, totalizando 
1.100 frades. Na América Latina e Caribe conta com 30 
províncias, cinco custódias e duas delegações.

Passados 120 anos de presença no RS, a ação 
dos capuchinhos, hoje, abrange missões populares, ações 

sociais (com mais de 20 projetos), pastoral paroquial e 
hospitalar, animação vocacional e escolas formativas, 
escola superior de teologia, museu, meios de comuni-
cação (jornais, rádios em redes, sites e plataformas mo-
bile), gráficas, centro de eventos e pousadas voltadas ao 
turismo e saúde sempre com a marca da alegria fran-
ciscana, da simplicidade e disponibilidade para atender 
as carências da sociedade, testemunhando o carisma do 
fundador Francisco de Assis.

Margô Segat – Jornalista \ MTb 10064  
 (54) 9965.0115 \ (54) 3028.0907

Em tarde amena, grande procissão e missa 
do Corpo de Deus no centro de Erechim

A tarde do dia 26 de maio, 
sem sol e temperatura amena, 
favoreceu a participação de 
grande número de pessoas da 
Paróquia N. Sra. Aparecida na 
procissão do Santuário até a 
Catedral, acompanhando o San-
tíssimo Sacramento conduzido 
por Dom José, sob o baldaqui-
no, seguindo cantos e orações diversas. Na Praça Jayme 
Lago, expressivo número de membros da Paróquia São 
Cristóvão uniu-se à procissão, aguardada por outras pes-
soas ao longo da Avenida e na Praça da Bandeira. Em 
frente à Catedral, o Bispo deu a bênção com o Santíssimo 
e seguiu presidindo a missa, concelebrada por Dom Girô-
nimo Zanandréa, Bispo emérito, e por 11 padres. Diácono 
Pascoal Pozza, muitos ministros e coroinhas ajudaram na 
cerimônia, que teve a animação musical de um grupo de 
instrumentistas e o coral N. Sra. de Fátima sob a regência 
do Pe. José Carlos Sala.

Na homilia, Dom José ressaltou a natu-
reza da solenidade do Corpo de Deus de en-
grandecer o grande dom da Eucaristia confia-
do por Cristo aos apóstolos, aos seus sucesso-
res e aos padres, para continuarem a celebrá-
-lo até a sua volta em todas as comunidades. 
A partir do evangelho do dia, que apresenta 
Cristo alimentando a multidão faminta, o bis-
po referiu-se ao significado do pão e da falta 

de alimento para muitos irmãos e irmãs, especialmente 
pela atual crise no País, cujas consequências, entre outras, 
é o desemprego para tantas pessoas. Enfatizou que o Pão 
do Altar dado na Eucaristia exige dos participantes a par-
tilha do que são e do que têm, na solidariedade fraterna, 
para garantir o alimento a quem passa fome. Para o Bispo, 
a fé compromete a cada um com as necessidades básicas 
do ser humano.

As Paróquias da cidade, São Pedro, Santa Luzia, São 
Francisco e N. Sra. da Salette também realizaram missa e 
procissão do Corpo de Deus nesta quinta-feira.

Dom José destaca testemunho de fé e amor 
da falecida mãe do Pe. Agostinho Dors

Acompanhado de 27 padres, Dom José presidiu 
missa de corpo presente da falecida Humilde Alice Agno-
ni Dors, mãe do Pe. Agostinho, Pároco em Getúlio Vargas, 
na tarde do dia 27 de maio, em Paulo Bento. Casada há 
mais de 71 anos com o senhor Jacó Dors, Humilde Ali-
ce deixou profundas marcas de bondade nos filhos, noras, 
genros, netos e bisnetos, bem como na comunidade onde 
sempre foi extremamente dedicada e atuante.

Para Dom José, em sua homilia, a família estava 
vivendo aquele momento que todos sabem chegar, mas 
sempre surpreende e é doloroso. Ninguém quer se separar 

de quem ama. Porém, na dor e no choro da separação da 
morte, a fé consola e reanima a esperança nas palavras 
de vida eterna de Cristo. Na dor da separação da morte, 
consola a certeza de que todos poderemos nos reencon-
trar na casa do Pai, depois da caminhada de fé iniciada no 
Batismo. Destacou que a mãe lembra o amor presença, o 
testemunho, o cuidado pela vida de cada ser gerado. É ex-
pressão viva da ternura de Deus. Humilde Alice deixa um 
testemunho de fé, de amor à família e de participação na 
comunidade. Os 71 anos de vida conjugal dela com Jacó 
é atestado eloquente de que o amor em família é possível 
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quando se dá espaço ao outro e se 
o respeita. Convidou seus familiares 
a guardar com carinho e zelo este 
testemunho e desejou que Maria 
Santíssima, a mãe de Jesus, ensine 
a todos a caminhar com Ele e acolha 
esta mãe que cultivou devoção pro-
funda a ela. 

No início da missa, uma neta 
apresentou os dados biográficos da 
falecida avó, testemunhando, emo-
cionada, que sempre transmitiu a todos profundo amor, 
nunca tratou alguém com diferença, dedicou muito tempo 
à oração e tinha um jeito de ser que transformava as pes-
soas. No final da celebração, outro neto também se referiu 
ao exemplo que a avó deixa no coração de todos os fami-
liares. Para ela, nunca havia dor e sua preocupação eram 
os outros. Pe. Agostinho, com voz embargada, agradeceu 
ao Bispo e aos padres, à comunidade de Paulo Bento, à 
caravana de Getúlio Vargas, onde é pároco, de São Valen-
tim, onde trabalhou anteriormente e às pessoas de outros 
lugares, como o Pe. Luiz Pierdoná, de Caçador, SC, sobri-
nho da falecida. 

Dados biográficos
A Senhora Humilde Alice 

Agnoni nasceu no dia 06 de no-
vembro de 1924, em Farroupilha. 
Casou com Jacob Dors, em 02 de 
setembro de 1944, na Linha São 
Pedro, Bento Gonçalves, onde 
ele residia. No mesmo mês, mu-
daram-se para Paulo Bento. Com 
ele, teve 12 filhos, sendo que dois 
faleceram bem pequenos e uma 

filha faleceu no ano passado. Tem 26 netos e 12 bisnetos. 
Caracterizou-se por uma fé profunda, intensa participação 
na comunidade, serenidade na condução da família, entre 
outros aspectos. Com o esposo, integrou o Conselho Eco-
nômico da comunidade e o Apostolado da Oração. Tinha 
especial devoção a Santo Antonio, a Nossa Senhora sob 
invocação de Aparecida e do Caravagio. Por coincidência, 
faleceu justamente no dia de N. Sra. do Caravagio, 26 de 
maio. Com Ir. Celestina, da Congregação das Francisca-
nas da Sagrada Família de Maria, introduziu o terço da 
misericórdia na comunidade.

Dom José preside missa de bodas de 
diamante de pais de padre

Rosalino e Selvina Carraro 
Zappani, pais do Pe. João, pároco da 
Paróquia São Valentim, de São Va-
lentim, reuniram filhos, genro, no-
ras, netos, familiares e amigos para 
celebrarem seus 60 anos de união 
conjugal, na comunidade Santo An-
tonio de Souto Neto, do município 
de Ponte Preta e Paróquia também 
de Santo Antonio, de Jacutinga, no 
dia 28 de maio. A festiva comemo-
ração teve missa presidida por Dom José e concelebrada 
por 4 padres, incluindo o filho do casal jubilar, almoço de 
confraternização e tarde de alegre convívio entre os con-
vidados. Falando aos participantes da celebração, Dom 
José ressaltou que a celebração não era importante apenas 
para a família jubilar, mas para toda a comunidade e pra a 
própria Igreja, pois testemunhava a força do amor de um 
casal, abençoado pela graça sacramental. Por sua fidelida-
de ao amor que os uniu há 60 anos, o casal dá eloquente 
testemunho a todos os casais, especialmente aos jovens 
que muitas vezes relutam a assumir o compromisso da 
união conjugal sacramentada. O casal testemunha que é 
possível um amor que dura para sempre, fundado na fé, 
sustentado pela graça de Deus, na resposta ao seu chama-
do. Dom José referiu-se também à família, pequena Igre-
ja, nascida do amor de Cristo, com a missão de guardar, 

revelar e comunicar o amor de 
Deus pela humanidade. Concluiu 
desejando que a celebração jubi-
lar ajude a todos a acreditar no 
amor de Deus para cada pessoa 
e que a Virgem Maria continue a 
marcar a vida do casal e de todos 
os que se alegram com ele. 

Dados históricos
Rosalino nasceu no dia 

21 de julho de 1937, em Tapejara. Em breve, completará 
79 anos. É filho de Máximo Zappani e de Ana Parisotto. 
Quando tinha 2 anos, sua família passou a residir no in-
terior de Campinas do Sul. Fez a primeira eucaristia na 
comunidade N. Sra. do Carmo, Canarinho. Tendo 12 anos, 
a família passou a morar perto de Ponte Preta, no atual 
oratório São Brás. 

Selvina Carraro Zappani nasceu em Ponte Preta, em 
19 de setembro de 1936. Está, pois, com 79 anos. É filha 
de Antonio Carraro e Maria Balsanello. Fez a primeira eu-
caristia em Souto Neto. 

Rosalino e Selvina se uniram em matrimônio no 
dia 19 de maio de 1956, na igreja Na. Sra. do Rosário de 
Barão de Cotegipe, assistidos pelo falecido Cônego Esta-
nislau Polon. Têm cinco filhos, quatro homens, um deles 
padre, e uma mulher; quatro netas e dois netos.  
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Membros da Infância e Adolescência 
Missionária do São José visitam idosos 

Para celebrar os 173 anos da fundação da Infância 
e Adolescência Missionária e em sintonia com a 4ª Jor-
nada Nacional da mesma, os membros do grupo do Co-
légio Franciscano São José realizaram visita missionária 
a idosos no dia 21 de maio e fizeram sua consagração na 
presença de seus pais. 

O Colégio conta agora com dois grupos de Infância 
e Adolescência Missionária. 

Os dois grupos seguem animados, comprometidos 
com a ação missionária através da oração, do sacrifício e 
solidariedade universal. 

A Infância e Adolescência Missionária tem como sau-
dação: “De todas as crianças e adolescentes do mundo sem-
pre amigas” e o lema: “Criança ajuda e evangeliza criança”.

Campanha da Fraternidade Ecumênica sobre a Casa 
Comum na Semana Municipal do Meio Ambiente

O plenário da Câmara de 
Vereadores de Erechim ficou 
completamente lotado na noite 
do dia 31 de maio, com ativida-
de da 15ª Semana Municipal do 
Meio Ambiente que tratou da 
Campanha da Fraternidade Ecu-
mênica deste ano, cujo tema foi 
“Casa Comum: Nossa Responsa-
bilidade”, abordado a partir do saneamento básico. 

Pe. Maicon Malacarne fez a abertura do encontro 
chamando à mesa dos trabalhos Pe. André Lopes, Vigá-
rio Paroquial da Paróquia N. Sra. da Salette, Bairro Três 
Vendas e Coordenador da Área Pastoral da cidade; Josia-
ne Maria de Oliveira, Presidente da Associação de Cata-
dores Reciclando pela Vida; Edson de Morais, técnico do 
tratamento de água da Corsan e Joarez Luís Sandri, da 
Agência Reguladora dos Serviços Públicos Municipais 
de Erechim (AGER). Destacou também a presença do 
Presidente da Câmara, Lucas Farina, da Secretária Mu-
nicipal do Meio Ambiente; de Carla Orso, acompanhada 
de membros da Secretaria; de alunos da UERGS e do 
Curso de Servidores da Escola Diocesana de Formação. 
Passou a palavra ao Pe. André Lopes, para apresentar 
síntese da Campanha da Fraternidade. 

Pe. André referiu-se aos objetivos da Campanha e 
às razões do tema, Casa Comum: nossa responsabilida-
de. Apresentou dados estatísticos a respeito do sanea-
mento básico, indispensável para uma vida saudável e 
para a sustentabilidade ambiental; apontou formas con-
cretas de ação pessoal e políticas públicas no cuidado 
com a Casa Comum. 

Josiane relatou brevemente a organização da As-
sociação Reciclando pela Vida que conta com 18 sócios. 

Na cidade, há outras três asso-
ciações de catadores. Ao lembrar 
as dificuldades na separação do 
lixo por não chegar como deve-
ria, emocionou-se. Informou que 
todo lixo separado é levado para 
a reciclagem fora do município. 

Edson explicou todo o 
processo de tratamento da água, 

desde a captação até a distribuição. A captação é feita 
nos rios Leãozinho e Ligeirinho, com complementação 
do Rio Campo, quando o nível da barragem o exigir, 
além de poços na cidade e do poço no Aquífero Guarani. 
Está sendo concluída tubulação para a captação no rio 
Cravo. Observou que não é propriamente uma transpo-
sição do rio, mas uma captação para complementar a 
barragem na insuficiência das atuais fontes de abasteci-
mento. Observou também que a Corsan não cobra pela 
água, mas pelo tratamento e pela distribuição, que deve 
ser disponibilizada nos padrões estabelecidos em porta-
ria federal e estadual. 

Joarez começou sua exposição observando que a 
AGER é uma autarquia municipal reguladora de serviços 
públicos dos Municípios. Pelo contrato assinado entre o 
município de Erechim e a Corsan em 2012, é previsto o 
serviço de água e de esgoto. O município elaborou seu 
plano de saneamento básico em 2009, com revisão em 
2015. O custo do tratamento do esgoto é, normalmente, 
50 a 70% do custo do fornecimento da água. 

No final do encontro, Pe. Maicon agradeceu a to-
dos, especialmente aos expositores, assegurando que o 
diálogo sobre o assunto será continuado. Convidou tam-
bém para as outras atividades da Semana Municipal do 
Meio Ambiente.
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Equipe da Pastoral Carcerária estuda 
princípios básicos de seu trabalho

Os integrantes da equipe dio-
cesana de Pastoral Carcerária reali-
zaram reunião ordinária no dia 02 
de junho, no Centro Catequético 
da Paróquia São Pedro. Dedicaram 
tempo ao estudo de subsídio sobre 
formação básica dos agentes da Pas-
toral Carcerária, elaborado pelo Pe. 
Valdir Silveira, da Comissão Nacional da mesma. Anali-
saram também matéria veiculada em site local distorcen-
do manchete do site da Diocese de Erexim sobre doação 
de abrigos de inverno aos encarcerados com repercussão 

negativa do trabalho desenvolvido 
pela Pastoral Carcerária, inclusive 
com insultos e ameaças aos agentes 
da mesma e a trabalhadores da Su-
sepe. Estudaram também projeto a 
ser encaminhado à Caritas solicitan-
do auxílio financeiro para realização 
de oficina do sabão e sabonete, com 

reutilização de matéria prima do próprio presídio. Por 
fim, consideraram manifestações de reconhecimento de 
ex-presidiários e familiares ao trabalho desenvolvido 
pela Pastoral Carcerária.

Uma semana de reuniões na Igreja no Rio Grande do Sul 
Os bispos das 4 arqui-

dioceses e 14 dioceses do Rio 
Grande do Sul, que formam o 
Regional Sul 3 da CNBB, es-
tiveram reunidos no Centro de 
Espiritualidade Cristo Rei (CE-
CREI) em São Leopoldo no dia 
31 passado. Em diálogo fraterno, abordaram desafios di-
versos em sua missão de pastores do povo de Deus. No 
dia seguinte, no mesmo local, a reunião foi deles e dos 
superiores das Congregações religiosas no Estado. Em 
pauta, a participação dos religiosos na ação pastoral, na 
educação, na promoção humana, a animação vocacional e 
a diminuição do número de religiosos nos últimos tempos. 

No dia 02 de junho e 03 até o meio dia, também em 
São Leopoldo, houve a 13ª Assembleia Regional da Ação 
Evangelizadora, com a participação dos bispos, coordenado-
res diocesanos de pastoral e de setores regionais e de repre-
sentantes de outras instituições de Igreja no Estado. A As-
sembleia refletiu sobre as cinco Linhas de Ação Pastoral no 

quadriênio 2016-2019, os encon-
tros celebrativos para Quaresma 
e Natal, o recente documento da 
CNBB sobre os leigos, o Ano da 
Misericórdia, a iniciação à vida 
cristã, o Regimento do Regional, 
bem como as alegrias, desafios, 

realizações pastorais e comunicados diversos. 
No dia 02, a Pastoral da Comunicação Regional 

teve seu dia de formação com o doutor em comunicação, 
Moisés Sbardelotto, da Unisinos, com o tema: “Comuni-
cação a serviço do Evangelho: possibilidades e desafios 
da Pastoral da Comunicação”.

Encerrada a Assembleia, os Bispos e alguns padres 
seguiram, em ônibus fretado, para Rio Grande, onde par-
ticiparam de missa com o início do ministério episcopal 
de Dom Ricardo Hoepers, naquela Diocese, sucedendo a 
Dom José Mário Stroeher, cuja renúncia à função foi acei-
ta pelo Papa Francisco por limite de idade no dia 17 de 
fevereiro deste ano.

Formação culinária em escola indígena 
Numa promoção da Paróquia São Roque de Benja-

min Constant do Sul, da Cáritas, da Emater-RS/Ascar e 
lideranças comunitárias, diversas senhoras participaram 
de habilitação culinária nos dias 07 e 08 deste mês, nas 
dependências da Escola Estadual Indígena Toldo Guara-
ni, de Benjamin Constant, com assessoria das instruto-
ras voluntárias Armide Kuffel e Maria Lolatato. Apren-
deram a fazer bolacha caseira, bolacha de milho, pão e 
massa. Todas sentiram-se muito felizes e realizadas com 

o encontro e partilharam tudo o que produziram no trei-
namento para refeições em suas famílias. 
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Desafios da missão e da promoção vocacional 
Grupo de agentes leigos da animação vocacional, 

religiosas, seminaristas e outros jovens da Diocese de 
Erexim refletiram sobre os desafios da missão e da pro-
moção das vocações à luz do Documento de Aparecida, 
no dia 04 de junho, no salão de festas da Catedral São 
José, com assessoria do Pe. Anderson Faenello, reitor do 
Seminário Bom Pastor, de Barão de Cotegipe. 

O grupo também teve o testemunho de vida religio-
sa da Ir. Lenice Rebelatto, da Congregação das Irmãs de 
Nossa Senhora, de Passo Fundo, integrante da equipe vo-
cacional da Diocese de Erexim. 

Fez parte do encontro também a participação da 
missa da comunidade da Catedral, às 16h. 

Por fim, houve momento de confraternização com 
sopa de agnolini, preparada pelos casais vocacionais da 
Catedral São José. 

O próximo encontro será em setembro, em Getúlio 
Vargas.

(Com informações e fotos do Pe. Anderson Faenello)

Relações humanas e capacitação técnica para 
secretárias e secretários paroquiais 

A Diocese de Erexim reuniu 
funcionários e funcionárias das se-
cretarias das Paróquias, da Cúria e 
do Seminário para um dia de forma-
ção nesta terça-feira, 7, no Centro 
de Pastoral. 

Inicialmente, Dom José res-
saltou o trabalho que realizam na 
secretaria, que é o espaço da aco-
lhida. Mencionou o recente documento da CNBB sobre 
os leigos, que retoma a vocação e a missão de serem sal 
da terra e luz do mundo. Os servidores das secretarias pa-
roquiais são leigas e leigos vivendo sua missão. Devem 
estar bem, saber acolher e servir. 

Lisiane Madalozzo prosseguiu refletindo com os 
participantes sobre aspectos psicológicos do relaciona-
mento humano. Acentuou a importância do autocontrole, 
da jovialidade, da compreensão, do respeito, do bom aten-
dimento, do saber ouvir. Para ela, é importante, em cada 
circunstância, perguntar-se: como agiria Jesus em meu lu-
gar? Procurar acolher sempre a cada pessoa com os olhos 

de Jesus, pois, na secretaria é porta 
de entrada da casa paroquial.

Na sequência dos trabalhos, 
foram vistos aspectos práticos de 
documentação, contabilidade, ad-
ministração, legislação trabalhista 
e outros.

Pe. Dirceu Balestrin, Vigá-
rio Geral, e Sandra, funcionária da 

Cúria, transmitiram orientações práticas sobre registro de 
batismos e casamentos. 

Ildo Benincá, Ecônomo da Diocese, e os funcionários 
da Cúria, Juliano, Clarice e Cleusa, expuseram panorama 
da contabilidade de 2015, práticas contábeis, questões rela-
tivas a Recursos Humanos, informática, dízimo, seguro de 
automóveis e de imóveis, reformas do Seminário São José, 
em Passo Fundo, para os seminaristas da Filosofia e Teolo-
gia, e Seminário Bom Pastor, em Barão Cotegipe, para os 
seminaristas do Ensino Médio, que estudam no Colégio Es-
tadual Mário Quintana e o projeto de reforma do Santuário 
e remodelação da esplanada do mesmo. 

Sempre que possível, dê um sorriso a um estranho na rua. Pode 
ser o único gesto de amor que ele verá no dia. Papa Francisco
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Formação continuada e integrada na Pastoral da Criança 
Coordenadoras paroquiais da Pastoral da Criança 

viveram dia de formação com assessoria da sua coordena-
dora estadual, Marli Ludwig, e da coordenadora da região 
norte, Loreane Zonta, no dia 06 de junho. As assessoras 
transmitiram elementos para a formação continuada e in-
tegrada das coordenadoras e para elas desenvolverem a 
capacitação para as integrantes da Pastoral da Criança em 
nível paroquial. Dom José, ao visitar o grupo, mencionou 
a recente reunião dos bispos do Rio Grande do Sul, na 
qual constataram a diminuição de pessoas e recursos para 

a promoção humana. Motivou a todas a não esmorecerem 
neste serviço à vida das crianças.

Coordenação de Pastoral examina minuta do 
novo plano diocesano de evangelização

Em sua reunião or-
dinária, na noite do dia 06 
de junho, a coordenação 
diocesana de pastoral ana-
lisou o projeto de Plano da 
Ação Evangelizadora para 
o quadriênio 2016-2019, a 
ser analisado na reunião do 
Conselho Diocesano de Pastoral do próximo dia 18, para 
ser submetido ao Bispo para sua promulgação. O projeto 
contém 4 partes: primeira, a Diocese de Erexim, com al-

guns dados históricos; a 
segunda, com o objetivo, 
os pressupostos básicos 
da ação evangelizadora e 
as Diretrizes da Igreja no 
Brasil; a terceira, as linhas 
de ação em nível diocesa-
no; a quarta, a organização 

da ação evangelizadora, relacionando instâncias de organi-
zação e participação, os diversos conselhos, os setores dio-
cesanos, o processo avaliativo permanente.

Comissão dos ministros e servidores da 
Diocese reflete celebração de exéquias

Na manhã do dia 13 
de junho, no Centro de Pas-
toral, representantes paro-
quiais que integram a co-
missão diocesana de minis-
tros e servidores realizaram 
reunião com a coordenação 
do Pe. Cleocir Bonetti, Pá-
roco da Paróquia São Tiago 
de Aratiba e a participação 
do Pe. Valtuir Bolzan, da coordenação de pastoral. Pri-
meiramente, estudaram parte do documento da CNBB 
“Cristãos Leigos e Leigas na Igreja e na Sociedade, Sal 
da Terra e Luz do Mundo”, aprovado na Assembleia dos 
bispos em abril passado. Ativeram-se à introdução que 
dá o objetivo do documento, refere os documentos em 
que se fundamenta e oferece uma visão geral do mesmo. 
Percorreram também o primeiro capítulo, que apresenta a 

caminhada da vida dos cris-
tãos leigos e leigas e uma 
visão panorâmica do mundo 
globalizado atual. Depois, 
fizeram alguns encaminha-
mentos para o jubileu dos 
ministros e ministras, dos 
e das catequistas, no dia 28 
de agosto, às 14h, na Ca-
tedral São José. Refletiram 

sobre a natureza e a importância das celebrações anima-
das por ministros e ministras por ocasião de exéquias, 
seja no velório, seja na celebração na igreja e no cemité-
rio. Acentuaram a necessidade de subsídio comum para 
maior unidade, de orientações práticas de como proceder 
e do que dizer nestes momentos. Para ajudar nisso, está 
em andamento a reelaboração de um subsídio, já esgota-
do há algum tempo.
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Zeladoras de capelinhas aprofundam sua missão 
Representantes de zeladoras 

de capelinhas de 22 Paróquias reali-
zaram reunião na tarde do dia 13 de 
junho, no Centro Diocesano, com 
seu assistente, Pe. Moacir Noskos-
ki, Pároco da Paróquia N. Sra. da 
Glória de Erval Grande. Aprofun-
daram sua missão com dois pequenos textos, zeladora de ca-
pelinhas é ser missionária do Senhor e do amor. Colocaram 
em comum algumas experiências paroquiais e viram detalhes 

do retiro das zeladoras, dia 06 de 
agosto. Será no Santuário de Fáti-
ma, das 08h30 às 14h30, com mis-
sa de encerramento. Cada Paróquia 
terá 15 vagas. Outras atividades das 
zeladoras neste ano: participação 
na novena da Romaria de Fátima, 

dia 30 de setembro, às 14h; próxima reunião, dia 12 de se-
tembro, às 08h30; encontro de avaliação do ano, dia 28 de 
novembro, no Santuário N. Sra. da Santa Cruz, Lajeado Paca.

Hino do Centenário de Fátima
Pe. José Carlos Sala, ex-

-assessor para música litúrgica 
da CNBB e vigário paroquial 
da Paróquia Santa Luzia, Bairro 
Atlântico, Erechim, acaba de di-
vulgar o hino do centenário das 
aparições de Fátima, disponibili-
zando letra, partitura e áudio. O 
hino já foi executado em reuniões 
de grupos, sendo assimilado com 
grande facilidade por sua riqueza 
poética e música de rápido acompanhamento. Torna-se 
valioso subsídio para a preparação imediata e celebração 
dos cem anos das aparições de N. Sra. em Fátima, Portu-
gal, em 1917. Com 4 estrofes recordando as aparições e as 
recomendações de N. Sra. sobre a necessidade da oração, 
a busca da paz, a conversão e a fidelidade a Deus, o refrão 
é uma súplica a ela: Ó Mãe de Fátima, rogai por nós, que 
em todas as famílias reine o amor e a paz.

A letra, a partitura e o áudio está no site da diocese e 
foram enviados aos padres e às secretarias das paróquias. 
A partitura está também na contracapa final deste jornal.

Dados biográficos do autor 
Pe. José Carlos nasceu no dia 18 de janeiro de 1968, 

na comunidade São João, da Paróquia e Município de São 
Valentim. É filho de Olinto Sala, já falecido, e Maria Zanini 
Sala. Tem duas irmãs. Fez o antigo primário em São João, 

a então quinta série ginasial em 
São Valentim, da sexta série até 
o ensino médio no Seminário 
de Fátima. De 1987 a 1989, 
cursou filosofia no Seminário 
de Viamão; de 1990 a 1993, 
teologia no Instituto de Teolo-
gia e Pastoral em Passo Fundo. 
Realizou também os seguintes 
outros cursos: música no Con-
servatório Palestrina em Porto 

Alegre e na Escola de Música Notre Dame de Passo Fundo, 
como também curso de Regência. De 1994 a 1997, realizou 
o curso de Bacharelado de Piano na Universidade de Pas-
so Fundo. Regeu coral e ministrou aulas de piano, teoria 
musical, harmonia e história da música. Compôs diversas 
canções religiosas, entre elas toda a Missa de Ordenação 
Sacerdotal, que ocorreu no dia 27 de dezembro de 1998, 
na igreja de São Valentim. É autor do CD “Há sempre uma 
luz”, publicado por Edições Paulinas, e de hinos de diversas 
romarias de Fátima e alguns santos padroeiros. 

Como padre, foi vigário paroquial da Catedral São 
José (1998-2002), coordenador diocesano da pastoral vo-
cacional (1998 a 2007) e formador no Seminário de Fáti-
ma (2003-2007). De 2008 a 2014, foi assessor da CNBB 
para a Música Litúrgica, tendo assessorado muitos encon-
tros de canto em diversos locais do País. Continua inte-
grando a equipe de música da CNBB.

Hino do 
Centenário das 
aparições de 

Fátima

Solidariedade com os haitianos em Erechim 
Caritas, Pastoral Carcerária, Vicentinos e Faculdade Anglicana 

de Erechim realizaram reunião com haitianos na noite do dia 15 de 
junho, em sala da Faculdade Anglicana, visando resposta às necessi-
dades imediatas deles, alimentação e roupas de inverno. São mais de 
40 haitianos em Erechim em busca de condições de vida. 
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Comissão Regional de Presbíteros analisa 
cuidado com os padres doentes e idosos 

Padres representantes das Arquidioceses e Dio-
ceses do Estado, integrantes da Comissão Regional 
de Presbíteros, realizaram reunião na sede do Regio-
nal Sul 3 da CNBB, em Porto Alegre, dia 14 de junho, 
tendo como tema principal da mesma o cuidado com 
os padres idosos e doentes. Quem dedica toda sua vida 
ao cuidado do povo também precisa de cuidado na sua 
doença e na sua velhice. O grupo partilhou experiências 
diocesanas, buscando a melhor forma de acolher os pa-
dres doentes e idosos. 

A Comissão refletiu também a formação permanente 
dos presbíteros, com programação de encontros e cursos, 
para seu crescimento em qualidade de vida e ministério 
para melhor servir o povo de Deus. 

O coordenador da Comissão é o Pe. Cleocir Bonetti, 
da Diocese de Erexim.

Uma iniciativa conjunta para                  
padres idosos e enfermos

A Arquidiocese de Porto Alegre e as Dioceses de 
Osório e Montenegro têm uma casa comum para seus pa-
dres doentes e idosos. É o Lar Sacerdotal, junto ao Semi-
nário de Gravataí, acolhendo, atualmente, 17 padres com 
necessidade de especial cuidado. A casa possibilita a par-
tilha da vida e a recuperação da saúde. 

Infância e Adolescência Missionária 
prepara novos assessores 

Mais de 20 representantes 
de cinco paróquias da Diocese 
de Erexim participaram de cur-
so de formação para assessores 
da Infância e Adolescência Mis-
sionária (IAM), nos dias 11 e 12 
deste mês, no Seminário de Fáti-
ma. Aprofundaram os seguintes 
assuntos com respectivos asses-
sores: História e carisma da In-
fância e Adolescência Missionária, com Irmã Cristiane 
Bisolo, de Erechim, coordenadora diocesana da IAM; Es-
piritualidade Missionária, com Pe. Jóssi Golembiewski, 
assistente espiritual da IAM; Doze passos para implantar 
a IAM, com Carolina Niespodziewany, tesoureira dioce-
sana da IAM; Perfil do/a assessor/a da Infância e Adoles-

cência Missionária, com Rosân-
gela Picolo Tormen, secretária 
diocesana da IAM, de Barão de 
Cotegipe; Metodologia da Infân-
cia e Adolescência Missionária, 
com Irmã Isaulene Sampaio Aze-
vedo, Vice-coordenadora dioce-
sana da IAM, de Estação; Psico-
pedagogia das idades, com Irmã 
Cristiane.

Após o estudo e reflexão, houve a definição de ati-
vidades daqui para frente, especialmente no âmbito de 
cada paróquia.

A próxima atividade da Infância e Adolescência 
Missionária será o encontro estadual com assessoria do 
secretário nacional, Pe. André Negreiros, em Erechim. 

Ministro Alécio Scopel, em memória
No dia 19 de janeiro deste ano, a comunidade Santo 

Isidoro da Paróquia de São Valentim velou e celebrou as 
exéquias do ministro Alécio Scopel. 

Alécio nasceu no dia 10 de janeiro de 1947, em 
Machadinho. Quando tinha dois anos, seus pais se mu-
daram para a localidade de Vila Lângaro, município de 
Tapejara. Em 1960, transferiram-se para Alto Alegre, do 
atual município de Entre Rios do Sul. No dia 25 de se-

tembro d 1976, casou-se com Ana 
Batochio, passando a residir na 
Linha Narzetti, também de Entre 
Rios do Sul. Membro da equipe 
de liturgia desde 1983, foi esco-
lhido pela comunidade para fazer 
a Escola de Servidores em 1995. 
Concluída a Escola, foi instituído 
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ministro Leitor e Acólito no dia 07 de junho de 1998. Em 
primeiro de setembro, foi morar na comunidade Santo Isi-
doro, da Paróquia e município de São Valentim. A pedido 
da comunidade, teve seu mandato de ministro transferido 
e começou a exercê-lo na mesma. Em agosto de 2009, 
passou por cirurgia de pulmão, por causa de um câncer, 

recuperando-se e continuando seus trabalhos comunitá-
rios. Em 30 de maio, fixou residência na sede da Paróquia, 
mas continuou a prestar serviços comunitários na comuni-
dade Santo Isidoro, até o dia de seu falecimento. Deixa a 
esposa, dois filhos e dois netos. E conta com a admiração 
e reconhecimento da comunidade.

Coleta missionária 2015
Para conhecimento e também para comparar as doações das Arquidioceses e Dioceses do Estado (Re-

gional Sul da CNBB) e os Regionais da CNBB, seguem duas tabelas. É importante observar que o resultado 
da coleta missionária é destinado às necessidades da região missionária do Brasil e da Igreja no mundo inteiro.

Regionais da CNBB
Norte 1 (Norte do AM e RR) 166.131,72

Norte 2 (Amapá e Pará) 236.827,47
Norte 3 (Tocantins) 62.665,93           
Nordeste 1 (Ceará) 302.951,48

Nordeste 2 (AL, PB, PE, RN) 468.482,52
Nordeste 3 (BA e SE) 464.417,15

Nordeste 4 (Piauí) 113.866,10
Nordeste 5 (Maranhão) 145.670,86
Leste 1 (Rio de Janeiro) 646.669,74  

Leste 2 (ES e MG) 1.685.984,75  
Sul 1 (São Paulo) 2.661.513,35

Sul 2 (Paraná) 1.143.142,05 
Sul 3 (RS) 426.454,28  

Sul 4 (Santa Catarina) 553.863,28  
Centro-Oeste (GO e DF) 734.247,88   

Oeste 1 (MS) 157.443,08  
Oeste 2 (Mato Grosso) 198.476,82  

Noroeste (AC, Sul do AM e RO) 175.967,57  
Total  10.344.776,03 

Arquidioceses e Dioceses do Regional Sul 3
Passo Fundo 14.779,31

Pelotas 13.000,00
Porto Alegre 55.196,56
Santa Maria 00000

Bagé 7.409,81
Cachoeira do Sul 2.844,15

Caxias do Sul 81.913,81
Cruz Alta 24.688,80
Erexim 38.929,50

Frederico Westphalen 16.951,65
Montenegro 23.041,00

Novo Hamburgo 52.107,42
Osório 22.994,33

Rio Grande 8.223,10
Santa Cruz do Sul 34.029,97

Santo Ângelo 11.269,87
Uruguaiana 11.801,00

Vacaria 7.280,00
Total 426.454,28

Conselho Diocesano de Pastoral aprova 
novo plano de ação evangelizadora

Presidido por Dom José e coordenado pelo Pe. Val-
tuir Bolzan, o Conselho Diocesano de Pastoral realizou 
sua primeira reunião anual na manhã deste sábado, no 
Seminário de Fátima, com mais de cem participantes. A 
pauta previa os seguintes pontos: análise da proposta do 
13º Plano Diocesano da Ação Evangelizadora 2016-2019, 
projeto de reforma do Santuário e remodelação de sua es-
planada, 65ª Romaria de Fátima e comunicações. 

A Palavra do Bispo
Numa intervenção inicial, Dom José recordou aos 

membros do Conselho de Pastoral que a Diocese, por 

seu Plano de Ação Evangelizadora quer estar em comu-
nhão com as Diretrizes da Igreja no Rio Grande do sul 
e no Brasil e que o mesmo deve ser expressão e fator de 
comunhão em todas as comunidades e paróquias. Comu-
nicou o tema da Assembleia Geral dos Bispos do Bra-
sil em 2017, que será a Iniciação à Vida Cristã, definido 
pelo Conselho Permanente da CNBB em reuião nesta se-
mana, da qual participou. Transmitiu a preocupação do 
Núncio Apostólico, na mesma reunião, de que a Igreja 
no Brasil esteja sempre atenta à sua missão fundamental, 
a evangelização, estando permanentemente “em saída” 
para o anúncio do Evangelho. 
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Numa segunda interven-
ção, após a análise do plano, 
além de agradecer à equipe que 
o elaborou, chamou atenção 
para o testemunho de vida como 
fator de credibilidade da Igreja e 
para a necessidade de uma pre-
sença pública mais decidida dos 
fiéis. Enfatizou que a missão 
da Igreja é o anúncio do Reino pela Palavra e pelo tes-
temunho. Sem este, aquela cai no vazio. Questionou, por 
exemplo, como são celebradas algumas festas religiosas 
contempladas no calendário civil, como a de N. Sra. Apa-
recida e Corpus Christi. Há, nestes dias, nas paróquias, 
uma programação intensa ou se faz simplesmente feria-
do? Alertou também que há grupos sociais sugerindo que 
Natal e Sexta-feira Santa não sejam mais feriados. Num 
esforço comum renovado, é necessário dar novo vigor a 
estas e a outras datas da fé cristã, que fazem parte da pró-
pria cultura brasileira, com liturgias bem preparadas, es-
paço litúrgico bem organizado, que revelem a uma Igreja 
viva, dinâmica, cujos membros não têm constrangimento 
de vibrar por seus princípios religiosos. 

O novo Plano Diocesano de Ação 
Evangelizadora 2016-2019

A equipe de secretaria da 13ª Assembleia Diocesa-
na, realizada em abril passado, redigiu minuta do novo 
Plano Diocesano a partir das reflexões e propostas dos 
seus participantes. Ele está organizado em quatro partes: 
a Diocese de Erexim, princípios inspiradores, linhas de 
ação e organização da ação evangelizadora na Diocese. As 
linhas de ação são as cinco assumidas pelo Regional Sul 
3 da CNBB: conversão pastoral em vista de uma “Igreja 
em saída”, processo da Iniciação à Vida Cristã com uma 
catequese de inspiração Catecumenal, discipulado mis-
sionário centrado na Palavra de Deus, revitalização das 
pequenas comunidades em vista de uma “Nova Paróquia: 
Comunidade de Comunidades”, Igreja profética e miseri-
cordiosa a serviço da vida. Em cada linha, são sugeridas 
diversas atividades. Depois de várias sugestões de emen-
das, o texto foi aprovado, ficando para o referendo e a 
aprovação do bispo. O Conselho apreciou também suges-

tões para o cartaz que costuma 
acompanhar o plano, escolhen-
do a apresenada por Maritânia 
Pavan, do Conselho Econômico 
da Catedral São José.

Mutirão para a 
reforma do Santuário

 Representante das duas 
Comissões instituídas pelo Bispo para a reforma do San-
tuário, João Cláudio Fachini, apresentou ao Conselho 
Diocesano de Pastoral o projeto da mesma e iniciativas 
para a captação dos recursos necessários. Conta-se com 
doações espontâneas, contribuições mensais por carnês, 
colaboração de empresas e promoções das comunidades 
da Diocese. A comissão financeira se propõe ir às paró-
quias para motivar lideranças comunitárias para este muti-
rão pela reforma do Santuário a ser realizada até a Roma-
ria do centenário das aparições de Fátima no próximo ano.

Tema, lema e intenções da                     
Romaria de Fátima deste ano

A equipe de liturgia da 65ª Romaria de Fátima, em 
09 de outubro próximo, apresentou ao Conselho Diocesa-
no de Pastoral os encaminhamentos já feitos para o even-
to. Algumas indicações acolhidas na íntegra foram: Tema: 
Maria, Mãe da Misericórdia!; Lema: “Sede misericordio-
sos como o Pai” (Lc 6,36)”; enfoques da novena: Maria, 
Mãe da Misericórdia – rumo ao centenário das aparições 
de Fátima no Jubileu Extraordinário da Misericórdia; o 
nome de Deus é misericórdia; Jesus, na força do Espírito, 
o rosto misericordioso do Pai; misericórdia no processo de 
educação; misericórdia no cuidado com a Casa Comum; 
obras de misericórdia corporais; obras de misericórdia 
espirituais; o sacramento da misericórdia; misericórdia 
na família. Para o dia da Romaria: Fátima, aparições de 
misericórdia de Nossa Senhora, a Mãe de Cristo e nossa. 
Intenções: - Para que, fixando o olhar em Cristo miseri-
cordioso, nos tornemos sinal forte e eficaz da misericórdia 
do Pai; - Para que o exemplo de serviço de Maria ajude a 
todos a praticar as obras de misericórdia corporais e espi-
rituais; - Para que nosso cuidado fraterno com os doentes 
e idosos seja para eles sinal da misericórdia de Cristo.

Dízimo é a devolução que fazemos ao nosso Senhor de 
tudo que ele nos dá, com carinho e muito amor. 

Devolver o dízimo a Deus, é o dever do bom cristão, 
um gesto bem generoso, prova de nossa gratidão.
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A Tocha Olímpica e outras tochas, sem revezamento

A Tocha Olímpica

É símbolo dos jogos olímpicos realizados na cidade 
de Olímpia, na Grécia, desde tempos imemoriais. Como o 
fogo tinha significado divino, ele estava presente em di-
versos templos das divindades pagãs. O dos jogos olímpi-
cos era aceso no templo de Hera e permanecia no local de 
sua realização periódica. 

Os jogos olímpicos foram interrompidos em 393 
d.C, por decreto do Imperador romano Teodósio. Foram 
reintroduzidos no final do século XIX, a partir das escava-
ções no templo de Olímpia, em 1852.

A tocha atual é acesa no local em que ficava o tem-
plo da mencionada divindade e conduzida para a cidade de 
cada edição dos Jogos Olímpicos desde 1936, quando fo-
ram realizados em Berlim, na Alemanha. Ela foi transporta-
da pela primeira vez de barco em 1948 para cruzar o Canal 
da Mancha, e foi levada de avião, também pela primeira 
vez, em 1952, quando foi para Helsinque, na Suécia. 

Ao chegar ao local dos Jogos Olímpicas,  a tocha é 
utilizada para acender a pira dos jogos. O ritual, depois do 

revezamento por muitas pessoas, tornou-se um dos mo-
mentos mais emocionantes dos Jogos Olímpicos. Cada 
país anfitrião dos jogos quer realizá-lo de maneira diferen-
te e original. Mas, pelo que se encontra em relatos, às ve-
zes com algum truque. Em 1992, em Barcelona, Espanha, 
os organizadores quiseram inovar através de um arqueiro 
disparando uma flecha com o Fogo Olímpico que deveria 
cair na pira e acendê-la. Mas, pela filmagem de um ama-
dor, descobriu-se que o arqueiro acionou a flecha por cima 
da pira, que foi acesa por dispositivo automático....

A tocha olímpica dos jogos deste ano em nosso País 
foi acesa no dia 21 de abril, no mencionado local da Grécia. 
Por alguns dias, percorreu locais daquele País. Chegou aqui 
no Brasil no dia 27 do mesmo mês, 100 dias exatos antes da 
abertura dos jogos. No dia 03 de maio, em Brasília, foi dado 
início à passagem da tocha por 300 cidades brasileiras, com 
revezamento entre 12.000 pessoas, que poderão carregá-la 
por cerca de 200 metros do seu percurso total.

Erechim está entre as cidades contempladas. A to-
cha vai percorrer 4 Km pelas ruas centrais,  por uma hora 
e um minuto – das 15h37 às 16h48, do dia 03 de julho. 

Os que desenharam a tocha olímpica deste ano di-
zem que ela resume o Rio, o Brasil, os atletas e o espíri-
to olímpico. O amarelo dela representa o sol e remete ao 
ouro; as curvas verdes expressam os morros e vales; as 
ondulações azuis representam as águas do Brasil; o chão 
brasileiro é representado pelo calçadão de Copacabana. 
Suas formas triangulares expressam três valores olímpi-
cos: excelência, amizade e respeito.

Aberta, ela tem 69cm de altura. Fechada, 63,5cm. 
Pesa 1,5Kg.

Encontro de representantes de liturgia 
e catequese das Dioceses do Estado

De sexta-feira a domin-
go (17 a 19/6), mais de 80 inte-
grantes de equipes de liturgia e 
catequistas das Arquidioceses e 
dioceses do Rio Grande do Sul 
participaram de encontro sobre 
Liturgia e Catequese, na casa de 
retiros Recanto Medianeira, em Veranópolis, com a as-
sessoria de Dom Leomar Brustolin, Bispo Auxiliar de 
Porto Alegre. 

Ele fundamentou a reflexão partindo de três elemen-
tos fundamentais na dimensão celebrativa do mistério pas-
cal: o bom, o belo e o verdadeiro. Orientou os participantes, 
em vários grupos, a aprofundarem os diversos aspectos do 
rito de iniciação cristã: acolhida e apresentação do batizan-
do à comunidade; celebração do Batismo na Missa; rito de 

entrada na catequese; entrega Pai 
Nosso e do Creio; renovação das 
promessas batismais; primeira ce-
lebração da Penitência; primeira 
Comunhão Eucarística; entrega da 
Palavra; celebração da Crisma e 
devoção  mariana.

Dom Leomar destacou também a riqueza do Rito de 
Iniciação Cristã de Adultos, precioso guia litúrgico, com a 
devida adaptação a cada região.

Da Diocese de Erexim, participaram: Da Diocese 
de Erexim participaram: Lucimar Arenhardt (Três Ven-
das); Carla Skowronski (Catedral); Maria Dileta e Paulo 
Seger (Campinas do Sul); Pe. Andre Lopes (Coordenador 
da Equipe Diocesana de Liturgia e vigário paroquial da 
Paróquia da Salette, Três Vendas, Erechim).
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A tocha da Palavra de Deus, da fé, 
da ética e outras, sem revezamento

O destaque dado à tocha olímpica, que desperta inte-
resse, alegria e entusiasmo por onde passa, deve nos lem-
brar outras tochas que devemos carregar sempre e bem ace-
sas ao longo da vida, não apenas em algum momento ou em 
algum evento. Podem não gerar vibração e não ter tantos 
admiradores como a olímpica. Mas cada um de nós deve 
erguê-las com total convicção e profunda empolgação. Elas 
não têm revezamento. Cada um deve conduzi-las por este 
mundo. Somando-se, elas irradiarão potente chama a trans-
formar este mundo, marcado por tantos males.

Uma delas é a tocha  da Palavra de Deus. Ela é luz 
para nossa vida. Em cantos litúrgicos à Palavra, proclama-
mos que ela é lâmpada para nossos pés, luz em nosso cami-
nho, conforme o salmo 119, 105; que é luz e verdade e por 
ela saberemos por onde andar; que é como fogo que abrasa. 

Outra é a tocha da luz de Cristo. Ele mesmo nos diz 
que é luz mundo e que quem anda com Ele não andará nas 
trevas, mas terá a luz da vida. E Ele quer que nós também 
sejamos luz: Vós sois a luz mundo... brilhe vossa luz dian-
te das pessoas para que vejam as boas obras e glorifiquem 
vosso Pai que está nos céus (Mt 5,14-16).

Tocha a cultivar é também a da fé, 
recebida em nosso batismo, simbolizada na 
vela acesa colocada em nossas mãos através 
dos pais e padrinhos, lembrando que fomos 
iluminados por Cristo para nos tornarmos luz 
do mundo e caminharmos como filhos da luz. 
Na oração para o momento de se apagar o 
Círio Pascal no final da missa de Pentecostes, 
pedimos: Dignai-vos, ó Cristo, acender nos-
sas lâmpadas da fé; que em vosso templo elas 
refuljam constantemente, alimentadas por vós, que sois a 
luz eterna; seja iluminado o nosso espírito para expulsar 
as trevas e sermos luzes iluminadoras do mundo.

Não menos imperioso é cultivarmos a tocha da ética 
para não cairmos no lamaçal da corrupção que está a corroer 
nossa sociedade. Para Francisco, a corrupção é “praga pu-
trefata da sociedade é um pecado grave que brada aos céus, 
porque mina as próprias bases da vida pessoal e social. A cor-
rupção impede de olhar para o futuro com esperança, porque, 
com a sua prepotência e avidez, destrói os projetos dos fracos 
e esmaga os mais pobres. É um mal que se esconde nos ges-
tos diários para se estender depois aos escândalos públicos. A 
corrupção é uma contumácia no pecado, que pretende subs-
tituir Deus com a ilusão do dinheiro como forma de poder. 
É uma obra das trevas, alimentada pela suspeita e a intriga” 
(Documento do Jubileu Extraordinário da Misericórdia).

A crise moral destrói a convivência, o respeito, a 
honestidade, indispensáveis para a vida comunitária. O 
enfraquecimento desta tocha gera a violência, a indiferen-
ça, a criminalidade, o roubo, os assaltos, os sequestros. 
Quando ela falta, não há paz. 

Tocha a ser erguida com coragem profética é a da 
justiça social. Sem ela, se cai na idolatria do dinheiro e se 

é dominado pela mão invisível do mercado. Sem ela, não 
se enxerga a situação dos pobres, não se tem sensibilidade 
para o clamor dos mais fracos, cansados de tanta e perma-
nente exploração. O cultivo desta tocha nos torna bem-a-
venturados – “bem-aventurados os que têm sede e fome 
de justiça porque serão saciados” e “bem-aventurados os 
que são perseguidos por causa da justiça porque deles é o 
reino dos céus”, garante Cristo (Mt 5,6.10). 

Não pode ser esquecida a tocha da misericórdia, 
tão ressaltada por nosso Papa Francisco, que assegura: 
“um pouco de misericórdia torna o mundo menos frio e 
mais justo”. Para ele, “o perdão é uma força que ressus-
cita para nova vida e infunde a coragem para olhar o fu-
turo com esperança.” Pela misericórdia, conseguiremos 
“abrir o coração àqueles que vivem nas mais variadas 
periferias existenciais, que muitas vezes o mundo con-
temporâneo cria de forma dramática.” Alerta: “Quan-
tas situações de precariedade e sofrimento presentes 
no mundo atual! Quantas feridas gravadas na carne de 
muitos que já não têm voz, porque o seu grito foi esmo-
recendo e se apagou por causa da indiferença dos povos 
ricos. Neste Jubileu, a Igreja sentir-se-á chamada ain-
da mais a cuidar destas feridas, aliviá-las com o óleo 

da consolação, enfaixá-las com a miseri-
córdia e tratá-las com a solidariedade e a 
atenção devidas. Não nos deixemos cair na 
indiferença que humilha, na habituação que 
anestesia o espírito e impede de descobrir 
a novidade, no cinismo que destrói. Abra-
mos os nossos olhos para ver as misérias do 
mundo, as feridas de tantos irmãos e irmãs 
privados da própria dignidade e sintamo-
-nos desafiados a escutar o seu grito de aju-
da. As nossas mãos apertem as suas mãos 

e estreitemo-los a nós para que sintam o calor da nossa 
presença, da amizade e da fraternidade. Que o seu grito 
se torne o nosso e, juntos, possamos romper a barreira de 
indiferença que frequentemente reina soberana para es-
conder a hipocrisia e o egoísmo” (Documento do Jubileu 
da Misericórdia, 15).

E como não referir a tocha do cuidado com a Casa 
Comum, do qual tratou a Campanha da Fraternidade Ecu-
mênica deste ano, à luz da encíclica de Francisco, Laudato 
Si, sobre tal temática? Ele nos chama atenção sobre o cla-
mor da irmã terra pelo “mal que lhe provocamos por causa 
do uso irresponsável e do abuso dos bens que Deus nela 
colocou. Crescemos a pensar que éramos seus proprietá-
rios e dominadores, autorizados a saqueá-la. A violência, 
que está no coração humano ferido pelo pecado, vislum-
bra-se nos sintomas de doença que notamos no solo, na 
água, no ar e nos seres vivos.” (nº 2). Todos precisamos 
assumir mudança profunda do relacionamento pessoal e 
social com os recursos naturais, todos assumindo suas res-
ponsabilidades específicas.

Erechim, 19 de junho de 2016, Dia Nacional do Migrante.
Pe. Antonio Valentini Neto, a serviço no Centro Diocesano. 
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Mês Vocacional 2016

A Pastoral Vocacional e o Ser-
viço de Animação Vocacional do Re-
gional Sul 3 da CNBB, formado pe-
las 4 Arquidioceses e 14 dioceses do 
Rio Grande do Sul, definiram como 
tema-lema do mês Vocacional de 
2016: ANUNCIAR COM ALEGRIA 
O ROSTO DA MISERICÓRDIA – É 
NOSSA MISSÃO!

Prepararam e encaminharam 
para as Paróquias o cartaz, em ta-
manho maior e pequeno com oração 
vocacional, subsídio para celebra-
ções e outros. 

A Comissão Episcopal Pasto-
ral para os Ministérios Ordenados e 
Vida Consagrada da CNBB definiu o 
seguinte tema para o mês das vocações deste ano: “Mise-
ricordiosos como o Pai” (cf. Lc 6, 36). 

O cartaz está na capa final deste jornal.
Sobre a temática deste ano, o bispo auxiliar da ar-

quidiocese de São Paulo (SP) e referencial da Pastoral Vo-
cacional, dom José Roberto Fortes Palau, explica que toda 
vocação à vida consagrada é fruto da misericórdia divina. 
“É fruto do olhar misericordioso de Jesus; é dom de Deus 
para a Igreja. Aliás, como enfatiza o papa Francisco, toda 
vocação nasce, cresce e é sustentada pela Igreja. De modo 
particular, a experiência de São Paulo destaca, sobrema-
neira, a importância da Igreja para o nascimento e a perse-
verança vocacional”.

A referida Comissão preparou um subsídio com três 
roteiros catequéticos abordando: 

1º) “A Vocação Nasce na Igreja”;
2º) “A Vocação Cresce na Igreja”; 
3º) “A Vocação é Cultivada na Igreja”.
O subsídio oferece, ainda, roteiro oracional, cantos 

e reflexões do papa Francisco sobre as vocações e indica, 
também, roteiros para auxiliar nas missas dominicais do 
Mês Vocacional. 

A seguir, a apresentação e a motivação do mencio-
nado subsídio.

Apresentação
Jesus é o rosto visível da Misericórdia Divina. Ao 

deparar-se com alguém que sofre, Jesus jamais passou 
adiante, ao contrário, Ele sentia como próprio o sofrimen-
to alheio. Também nunca deixou de oferecer ajuda, alívio 
aos sofredores. A missão de Jesus – assim como hoje, a 
missão da Igreja – funda suas raízes na ternura e compai-
xão de Deus pela humanidade.

Toda vocação à vida consagrada é fruto da Miseri-
córdia Divina. É fruto do olhar misericordioso de Jesus; 

é dom de Deus para a Igreja. Aliás, 
como enfatiza o Papa Francisco, toda 
vocação nasce, cresce e é sustenta-
da pela Igreja. De modo particular, 
a experiência de São Paulo destaca, 
sobremaneira, a importância da Igre-
ja para o nascimento e a perseveran-
ça vocacional. É na comunidade que 
nos tornamos discípulos e discípu-
las de Jesus Cristo. São Paulo, após 
a conversão, é acolhido e protegido 
pela comunidade cristã de Damasco 
(cf. At 9,1-25). É a Igreja que anima 
e protege as vocações.

É na paróquia e nas pessoas 
que lhe dão rosto – pais e mães, agen-
tes de pastoral, catequistas, ministros 

extraordinários da comunhão, diáconos, padres, entre ou-
tros – que se pode fazer a descoberta do mistério de Jesus 
Cristo e da alegria da vocação cristã. É sempre no âmbito 
de uma comunidade de fé que as pessoas são introduzi-
das na celebração litúrgica, na oração, na prática da fra-
ternidade; enfim, são introduzidas no mistério da Igreja. É 
sempre numa comunidade de fé, comunidade missionária 
e misericordiosa que as vocações nascem, crescem e se 
fortalecem. 

É sempre no seio de uma comunidade de fé que se 
aprende a amar como Jesus amou, viver como Jesus vi-
veu. Por isso mesmo, todo vocacionado é estimulado a 
olhar o mundo com os olhos de Cristo: olhos de miseri-
córdia! E assim, também enxergará uma imensa realidade 
necessitada de ser iluminada e transformada pelo Evange-
lho. Uma realidade carente de missão.

Por fim, uma comunidade misericordiosa é tam-
bém uma comunidade orante. A vocação consagrada é 
um acontecimento de oração. Os discípulos são, por as-
sim dizer, gerados na oração: “Naqueles dias, Jesus foi 
à montanha para orar. Passou a noite toda em oração a 
Deus. Ao amanhecer, chamou os discípulos e escolheu 
doze entre eles, aos quais deu o nome de após4 tolos” 
(Lc 6, 12-13). E Jesus pediu que rezássemos pelas vo-
cações: “A messe é grande, mas os trabalhadores são 
poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande tra-
balhadores para a colheita” (Lc 10,2). O primeiro servi-
ço de animação vocacional é pedir ao Senhor que envie 
operários à sua messe.

É o que faremos através desse subsídio, elaborado 
justamente para o mês vocacional. Um feliz mês vocacio-
nal para todos!

Dom José Roberto Fortes Palau, Bispo Auxiliar da 
Arquidiocese de São Paulo, Bispo referencial da PV/SAV 
na CMOVC
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Lumen Gentium – Luz dos Povos

O Concílio Vaticano II produziu 16 do-
cumentos. Dois são sobre a Igreja: a Lumen 
Gentium e a Gaudium et Spes. Vamos tratar 
do primeiro, onde a Igreja olha para si mes-
ma, sua origem, natureza e missão universal. 

A Lumen Gentium inicia com um mer-
gulho no mistério da Trindade, onde encontra 
a sua origem e razão de ser. A Igreja é sacra-
mento da Trindade. Só pode ser percebido a partir do dom 
da fé. A Trindade é início e ideal da comunidade cristã.

A grande novidade conciliar foi o capítulo dois: a 
Igreja é povo de Deus.  Suas raízes estão no Antigo Testa-
mento. A definição é muito importante: a missão não cabe 
apenas ao papa, aos bispos e padres, é de todo o Povo de 
Deus, no qual eles se incluem. Papas, bispos, padres e diá-
conos estão a serviço do povo de Deus, e não o inverso. 
Trata ainda das relações entre o papa e os bispos e dos bis-
pos entre si, formando a colegialidade episcopal. Assim, a 
missão da Igreja não é só dos pastores, mas de todo o povo 
de Deus. Os leigos participam dessa missão com todo o di-
reito. Pelo batismo, todos nós temos a mesma dignidade. 

Há uma mensagem muito bonita: todos são chama-
dos à santidade. Existe uma só santidade, mas vivida de 
modo diferente e em situações diferentes. Para todos, o 
caminho é o amor. Os religiosos/as são aquelas pessoas 
que seguem os conselhos evangélicos e fazem os votos 
de castidade, pobreza e obediência. Eles se consagram to-
talmente a Deus e procuram colaborar na implantação e 
fortalecimento do Reino de Deus.

Outro dado importante é a união 
dos fiéis da Igreja peregrina com os 
fiéis da Igreja celeste. Entre ambas as 
Igrejas existe uma profunda união e 
também uma ajuda fraterna de diferen-
tes formas. Na celebração eucarística é 
que ela se expressa mais estreitamente. 

O documento en cerra com Ma-
ria, Mãe de Deus, no mistério de Cristo e da Igreja. Ela 
nos foi dada como Mãe ao pé da cruz do seu Filho. O 
Concílio nos anima na devoção a Nossa Senhora.  

A Lumen Gentium reafirma verdades sobre Igreja. A 
única Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica. A Igreja 
é sacramento de Cristo e instrumento de união do homem 
com Deus e da unidade de todo o gênero humano. Valori-
za as relações com outras religiões (cristãs ou não) e com 
o mundo moderno. Dá uma especial atenção à Palavra de 
Deus; ao sacerdócio comum de todos os batizados; à função 
profética, sacerdotal e régia; abriu espaços para uma maior 
participação dos leigos, incluindo as mulheres na vida ecle-
sial; à colegialidade episcopal; à missão de serviço da Igre-
ja que deve estar voltada para toda a humanidade.

Para refletir:
1. Se Igreja é o povo de Deus, que práticas concretas 

mostram que, em sua comunidade, o povo é Igreja?
2. Que avanços são ainda necessários para o povo se 

sentir realmente Igreja?

Pe. Romualdo D. Zimmer

Motivação
“A Igreja é a casa da misericórdia”. Esta afirmação 

do Papa Francisco nos impulsiona a promover as vocações 
em nossas comunidades, pois nos reconhecendo membros 
desta casa, como consequência nos colocamos como instru-
mento do chamamento deste Deus de amor e misericórdia.

Desta casa de misericórdia todos somos chamados 
a fazer parte, ser membro, e por este motivo, transmitir o 
convite a tantos que são convidados e não escutam a voz 
amorosa do Pai.

Um importante momento para a promoção vocacio-
nal em nossas comunidades é o mês de agosto, que é o 
mês dedicado às vocações.

Precisamos aproveitar nossas assembleias reunidas, 
grupos já formados, momentos de oração comunitária e 
até mesmo os atos devocionais para insistentemente pro-
por que todos rezem pelas vocações, para que o Senhor da 
messe envie santas e numerosas vocações, e ainda provo-
car nossos adolescentes e jovens para que respondam com 
generosidade ao chamamento de Deus.

Este subsídio apresentado pela Comissão Episcopal 
Pastoral para Ministérios e a Vida Consagrada (CMO-
VIC), diretamente pela Presidência Nacional da Pastoral 
Vocacional/SAV, tem como intuito primeiro favorecer a 
oração pelas vocações em nossas Dioceses e comunida-
des e ajudar nossas famílias, jovens e adolescentes a se 
conscientizarem do seu chamado, para que assumam seu 
lugar nesta casa de misericórdia, que é a Igreja.

Enfim, que este mês vocacional seja para todos nós 
um momento oracional pelas vocações e também uma 
oportunidade para que a cultura vocacional cresça em 
nossas comunidades.

Que Maria, mãe da misericórdia, interceda pelo 
nosso trabalho vocacional, para que em cada comunidade 
possa resplandecer a beleza do chamado de Deus e a ge-
nerosidade de tantos que são convocados.

Maria, mãe e rainha das vocações – rogai por nós!

Pe. Elias Aparecido da Silva, Presidente Nacional 
Pastoral Vocacional e Serviço de Animação Vocacional.
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Em Emaús e na Amazônia – a Eucaristia nos lança em missão!

Pastoral da Juventude do Brasil 
na preparação ao Congresso 

Eucarístico Nacional
De 15 a 21 de Agosto desse ano, em Belém do Pará, 

vai se realizar o 17º Congresso Eucarístico Nacional. O 
tema aponta para o desafio da Amazônia: “Eucaristia e 
Partilha na Amazônia Missionária” e o lema interpela a 
mística de Emaús: “Eles O reconheceram no partir do 
pão”. Nós, jovens e assessores/as da Pastoral da Juven-
tude, queremos também viver esse momento de forma in-
tensa, participando ou nos colocando em sintonia através 
dos nossos grupos de jovens e, principalmente, por meio 
de nossas comunidades. 

Os Congressos Eucarísticos no Brasil acontecem 
desde 1933 (o primeiro aconteceu em Salvador/
BA). O último fez morada na Capital do Bra-
sil, em maio de 2010. O objetivo central 
sempre é congregar a Igreja Católica a 
um testemunho vivo e comprometido 
com a Eucaristia, presença real de Jesus 
em nosso meio. Poderíamos dizer, ainda, que 
esse testemunho alcança uma missão radicalmen-
te profética ao trazer a dimensão da Amazônia 
para ser vivido/refletido na missão de cada co-
munidade. Uma eclesiologia, uma Igreja que se 
pensa, desde esse chão. 

Na oração do Angelus, do dia 16/08/2015, 
o Papa Francisco nos presenteou com uma re-
flexão sobre a Eucaristia: “A comunhão é assimila-
ção: comendo-o, nos tornamos como Ele. Mas isto requer 
o nosso sim, a nossa adesão de fé. Mas a Eucaristia não é 
uma oração privada ou uma bonita experiência espiritual, 
não é uma simples comemoração daquilo que Jesus fez na 
Última Ceia. A Eucaristia é ‘memorial’, ou seja, um gesto 
que atualiza e torna presente o evento da morte e ressur-
reição de Jesus: o pão é realmente o seu Corpo oferecido 
por nós, o vinho é realmente o seu Sangue derramado por 
nós. Se comungamos com fé, nos alimentando de Jesus, 
a Eucaristia transforma a nossa vida, a transforma em um 
dom a Deus e em um dom aos irmãos, pois é Jesus mesmo 
que se doa inteiramente a nós”. 

A Eucaristia, assim compreendida, vai da experiên-
cia individual, para um compromisso integral. Ela nos 
faz, pelo que significa, estar em sintonia com o universo 
– memória, história e horizonte. Nesse sentido, vale des-
tacar: a Eucaristia nos lança para a profética missão de 
olhar para frente com os pés/coração na Amazônia.  Sem 
medo de errar, mesmo estando a quilômetros da região 
amazônica, podemos dizer que o Congresso Eucarístico 
nos lança a ser “uma Igreja Amazônica”. Uma Igreja que 
pensa a partilha com o pão da Amazônia. Uma Igreja que 
se reconhece nas rezas, cantos, danças, batuques, ginga-

dos e tantas manifestações advindas das práticas religio-
sas africanas, indígenas de muitas culturas presentes na 
“alma amazônica”. 

Mais uma vez, a Igreja, em Congresso Eucarístico, 
é desafiada a viver a pedagogia da Encarnação. Se é uma 
missão pedagógica, é também em volta do dinamismo e 
das contradições que fazem parte da história e da vida 
humana, também na Amazônia. Mas foi a escolha de 
Deus. Um Deus que “se abaixou” na experiência exodal 
(Ex 3,8a); um Deus que, “se fez carne e habitou entre 
nós” (Jo 1,14a); ou, ainda, que “se abaixou para lavar os 
pés” (Jo 13,5). A Amazônia nos compromete com uma 
eclesiologia que viva a Encarnação: a radical e pedagó-
gica “descida” para ouvir, assimilar, discernir, aprender, 

converter e partilhar. A Eucaristia é Corpo e 
Sangue do Verbo Encarnado na Amazô-

nia Missionária que provoca a partilhar 
a vida. Nesse sentido, quanto mais che-
garmos à “humanidade” do povo Ama-

zonino, mais intensamente faremos a expe-
riência de Encarnação. Elli Benincá e Rodinei 
Balbinot (Metodologia Pastoral – Mística do 
Discípulo Missionário, Paulinas: 2012, p.25) 
ajudam a compreender a profundidade disso: 

“Há dois sujeitos de igual importância na pe-
dagogia da Encarnação: Deus e a humanidade 
(podemos entender, especificamente, Deus e a 
Amazônia). A Encarnação se torna possível pela 
proposta de Deus, pela construção dialógica das 

condições de possibilidade de sua realização e pela res-
posta livre da humanidade. O processo de ação na pe-
dagogia da Encarnação é guiado pelo diálogo. Pedago-
gicamente, somente é possível falar em Encarnação do 
Verbo na relação dialógica. Caso contrário, o Verbo não 
se encarnaria. O Verbo de Deus é livre, assim como o ser 
humano é livre”. Ou seja, uma Igreja que se manifesta 
autoritária, sem desejo de ouvir e aprender, não revela ou 
manifesta o Deus encarnado.  

Nesse sentido, deve mexer conosco o lema do Con-
gresso que brota da profunda experiência de Emaús (Lc 24, 
13-35). Ao fazer o caminho com o Mestre, de Jerusalém 
a Emaús, os discípulos vão sendo provocados a mudar a 
“forma” de reconhecê-Lo. De um Jesus “triunfalista/pode-
roso” para “aquele que faz arder o coração o tempo todo”. 
Essa mudança de compreensão é possível numa pedagogia 
encarnada que Jesus testemunha. Os mesmos autores cita-
dos acima nos provocam a quatro reflexões da mística de 
Emaús, que queremos assumir na perspectiva juvenil.

1) No caminho de Jerusalém a Emaús, os discípulos 
estão conversando sobre Jesus. Tristes, abatidos, desola-
dos... Jesus não era o rei poderoso que viria para restaurar 
a realeza de Israel. No fundo, Jesus foi uma decepção: 
morreu na cruz. Aqui reside o fato de os discípulos, desde 
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Ervas e alimentos medicinais (89)

Pe. Ivacir Franco CNF/MT nº. 0120.

Feijão
Phaseolus vulgaris, L.

Pertence à família das Leguminosas

Também conhecido como: Feijoeiro
O Feijão é um nome comum para uma 

grande variedade de sementes e plantas per-
tencentes à família das leguminosas. Combi-
nado com o arroz ou com outros produtos é 
um ótimo alimento para a comida do brasilei-
ro. Há varias variedades adaptadas ao clima e 
ao solo brasileiro. 

Propriedades medicinais
Para quem consumir feijão na alimentação ou be-

bendo a sua água após fervida encontrará os seguintes be-
nefícios das vitaminas: B, que é a maior responsável pela 
manutenção da saúde emocional e mental do ser humano; 
B1, que é importante para o bom funcionamento do sis-
tema nervoso, dos músculos em geral; B2, que é muito 
importante para o equilíbrio da pele, metabolismo das en-
zimas, olhos, células nervosas; Cálcio, que visa fortalecer 
os ossos e os dentes; Ferro, que é essencial para produção 
dos glóbulos vermelhos do sangue. Também o pigmento 

da pele, do tecido muscular, proteínas que é 
um nutriente indispensável para a manuten-
ção do nosso organismo e para a nossa saúde; 
Carboidratos fonte e reconstituição de ener-
gia vital e Fibras, que auxiliam e regram o 
bom funcionamento do estomago e intestino. 

O feijão também tem as seguintes pro-
priedades: alcalinizante que fortalece, afina e 
purifica; antirreumática que ajuda a prevenir 
e combater o reumatismo, eupéptica que au-
xilia e facilita a digestão, também é fortale-
cedor do organismo todo; hipoglicêmica, que 
diminui a taxa de glicose no sangue e nutriti-
va. Na alimentação, é indicado também para 

combater a desnutrição, dor reumática, dor ciática, nevral-
gia, acidose, edema, diabete, flatulência. 

Comer o feijão faz bem para prevenir a anemia, pois 
é remineralizaste e previne várias doenças.

Também alguns estudos dizem que o apresenta 
propriedades meramente diuréticas, combate o ácido 
úrico e age contra diabetes e reumatismo. Para quem 
fizer compressas com suas folhas, ajuda a combater 
manchas cutâneas. 

Obs.: Deve consumi-lo moderadamente quem 
apresenta fortes dores de reumatismo, nefrite, hepatite, 
artrite, gota, ácido úrico, e excesso de ferro na corrente 
sanguínea. 

o início, não reconhecerem Jesus. Qual a primeira atitu-
de de Jesus? Aproximar-se! Sem julgamentos, sem dis-
curso, sem pregação, sem doutrinação, sem condenação. 
Acompanha os dois no caminho. Jesus não está fingindo. 
Ele quer compreender os dois naquilo que estão sentindo. 
Depois, dialoga. Ouve e pergunta. O Mestre compreende 
aquilo que é necessário fazer. 

2) Jesus intervém. Utiliza, para isso, o critério mais 
importante da tradição judaica: a Escritura. Jesus faz uma 
memória da Aliança, justamente, para eles compreende-
rem a dinâmica do Mestre-Servo Sofredor. Aquilo que 
Jesus ouviu dos discípulos é suporte para que ele possa 
ajudar numa nova compreensão. No processo de discerni-
mento pastoral, a Leitura da Palavra de Deus encontra um 
lugar insubstituível. Os dois escutam e continuam cami-
nhando rumo a Emaús. 

3) Os discípulos, mesmo sendo questionados na 
compreensão messiânica, permanecem numa atitude de 
fuga. Não dão sinal de “mudança”. Os dois entenderam, 
mas a compreensão não chegou ao coração para virar uma 
“prática”. Jesus permanece com eles e aceita o convite 
para “entrar na casa”. O processo de encarnação chega 
ao espaço mais íntimo. Na casa, vai à mesa. Ele toma a 
iniciativa de pegar o pão, pedir a bênção e distribuí-lo. É 

o momento em que eles “reconheceram Jesus”. Na par-
tilha, eles percebem Jesus de uma forma nova, diferente 
daquela de outrora. Ao mesmo tempo, partilhando, fazem 
a experiência de “sentir, desde o início, o coração aqueci-
do”. Nesse momento, também, Jesus desaparece da frente 
deles. Aí a decisão, a iniciativa, passa a ser dos discípulos: 
voltar a Jerusalém e anunciar à comunidade reunida! 

4) A comunidade é o centro da experiência da Res-
surreição. É o exemplo e a guardiã do testemunho de Je-
sus. No centro da missão, também na Amazônia, está a 
vontade do Pai, no compromisso de Jesus e com a força 
do Espírito Santo. 

Desde agora, vivendo essa experiência do Congres-
so Eucarístico Nacional, somos interpelados pelo Mestre, 
no nosso caminho até Emaús, a ouvir/viver a Palavra de 
Deus, participar/construir a Eucaristia e nos lançarmos às 
“Jerusaléns” da história e da vida. Na missão, assumir a 
formação de grupos/comunidades e possibilitar-se viver 
desde as entranhas do nosso corpo a Encarnação a partir 
do chão da Amazônia.  

Pe. Maicon André Malacarne, assessor diocesano da 
Pastoral da Juventude e vigário paroquial da Catedral São 
José, Erechim.
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Dinâmica do Setor Animação Bíblico-Catequética (85)

Tânia Madalosso, coordenadora. 

Mímica Divina, gestos 
também são palavras.

Objetivo da atividade - Utili-
zar a linguagem corporal e a comu-
nicação gestual para encenar algu-
mas passagens bíblicas ou atos ecu-
mênicos realizados durante a missa, 
os sacramentos, integrar os partici-
pantes, quebrar o gelo, promover o 
relacionamento interpessoal. 

Número de participantes - A 
partir de 5.

Material - de 20 a 30 fotografias ou desenhos que 
representem alguma passagem bíblica, algum ato ecumê-
nico, algo realizado durante a missa, algum sacramento, 
qualquer representação gráfica que passe a ideia ao par-
ticipante para que através da mímica ele possa passar a 
mensagem para os demais descobrirem o que é.

Como fazer a brincadeira - Pode ser realizada de 
duas maneiras.

Primeira opção - O coordenador de posse das imagens 
as embaralha e escolhe 4 participantes, um deles irá escolher 
uma imagem. Todos, inclusive o coordenador irá encenar 

através de mímicas a mensagem que a imagem está passan-
do para que os demais participantes possam opinar até que 
alguém descubra o que é. Deve se estipular um tempo de 1 
minuto para cada imagem, se as pessoas não descobrem es-
colhe outra imagem e começa novamente a encenar, tem que 
ser bem rápido, bem dinâmico, mesmo quando descobrem 
antes de 1 minuto não deve parar, já se pega outra imagem e 
continua. Cada grupo de 4 ou 5 pessoas escolhidos pelo coor-
denador encenam 5 mímicas e por se tratar de uma mímica 
não vale falar, somente utilizar gestos.

Segunda opção - O coordenador escolhe 1 partici-
pante e pede que ele retire uma imagem e que a encene 
sozinho através de mímicas para que os participantes des-
cubram o que é, o tempo é o mesmo, 1 minuto. Assim que 
alguém descobrir ou o tempo terminar é chamado uma 
nova pessoa e a brincadeira começa, assim por diante para 
que todos participem.

Conclusão - No final da atividade de catequese o 
coordenador deve explicar a importância da comunicação 
entre as pessoas para que cada um possa expressar aqui-
lo que sente de forma clara e da mesma maneira tenham a 
perspicácia de entender através dos gestos ou atitudes dos 
amigos o que eles estão pensando, sentindo naquele mo-
mento. Às vezes as pessoas não conseguem expressar seus 
sentimentos com palavras, mas seus gestos e atitudes falam 
mais e podem ser interpretados por seus amigos que saben-
do ler os sinais podem dar conselhos, uma palavra amiga.

89ª Receita de Culinária

Maria Busatta, 
Estação-RS, 
Coordenadora 
Diocesana da 
Pastoral da Saúde

Berinjela com frango 
(Rende: 4 porções tempo: 1h 20 min)

Ingredientes:
2 berinjelas

sal e pimenta-do-reino a gosto
50g de queijo parmesão ralado para polvilhar

Recheio:
1 peito de frango cozido e desfiado
200g de queijo mussarela em cubos

2 colheres (sopa) de cheiro-verde picado
½ xícara (chá) de azeitonas verdes picadas

1 lata de molho de tomate (340g)
1 tomate picado

1 xícara (chá) de requeijão cremoso
sal e pimenta-do-reino a gosto

Corte as berinjelas em fatias finas, tempere com sal, 
pimenta e reserve. Em uma tigela, coloque os ingredientes 
do recheio e misture, em um refratário de 20 cm de diâ-
metro, intercale camadas de berinjela e recheio e polvilhe 
com queijo parmesão ralado. Cubra com papel alumínio e 
leve ao forno médio, preaquecido, por 30 minutos ou até 
estar assada e gratinar. Retire do forno e sirva.
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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

Pe. José Carlos Sala




