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Até dia 08, novena da 65ª Romaria de Fátima.
1º a 07, Semana Nacional pela Vida.
08, Dia do Nascituro; Romaria da Criança.
09, 65ª Romaria de N. Sra. de Fátima, Erechim. 
10, às 18h30min, reunião da Coordenação de Pastoral, 

no Centro Diocesano.
12,  N. Sra. Aparecida.
13, 20h, na Catedral São José, Jubileu do Terço dos Ho-

mens.
14, às 19h, Crismas na igreja Sta. Teresinha, sede paro-

quial de Estação;
15, às 17h, Crismas na igreja N. Sra. da Salete, Três 

Vendas, Erechim; às 18h, Crismas na igreja São Pe-
dro, em Erechim.

16, às 9h, Crismas na igreja São Pedro, em Erechim; às 
9h30min, Crismas na igreja N. Sra. da Salete, Três 
Vendas, Erechim; às 10h, Crismas na igreja São 
Francisco de Assis, em Mariano Moro.

17, às 7h, reunião dos formadores; às 9h, reunião do 
Conselho Presbiteral; às 11h, Reunião do Colégio 
de Consultores;

18 e 19, reunião dos Organismos do Regional Sul 3, 
Porto Alegre.

21, às 19h30min, Crismas na igreja N. Sra das Dores, 
Ipiranga do Sul, Paróquia de Estação.

22, às 18h, Crismas igreja São Cristóvão, em Erechim.
23, Dia Mundial das Missões e da Pontifícia Obra da 

Infância Missionária, coleta missionária; às 9h, 
Crismas na igreja São Cristóvão, em Erechim;

25 a 27, reunião do Conselho Permanente da CNBB, 
Brasília.

28, às 19h30min, Crismas, na igreja São Sebastião, 
Erebango, Paróquia de Estação.

29, às 18h, Crismas na igreja Sta. Luzia, Bairro Atlân-
tico, Erechim.

30, às 9h, Crismas na igreja Sta. Luzia, Bairro Atlânti-
co, Erechim;

31, às 14h, Reunião do Conselho Presbiteral.

1º a 07, Semana Nacional pela Vida. 
02, às 10h, crismas na igreja São Francisco de Assis, 

Mariano Moro. – primeiro domingo de outubro: 
Dia Nacional do Encarcerado (Pastoral Carcerária)

03, às 08h30, reunião dos representantes paroquiais 
do apostolado da oração, no Centro Diocesano 
de Pastoral (CDP).

08, Dia do Nascituro; Romaria da Criança no Santu-
ário de Fátima, Erechim.

09, 65ª Romaria de N. Sra. de Fátima, Erechim; 
imagem de N. Sra. de Fátima do centenário das 
aparições no Santuário, Erechim.

10, às 18h30, reunião da Coordenação de Pastoral.
10 a 29, peregrinação da imagem de N. Sra. de Fátima na Paróquia São Cae-

tano, Severiano de Almeida.
12, N. Sra. Aparecida.
13, às 08h30, reunião da área pastoral de Erechim, na sede paroquial Nossa 

Senhora Aparecida, Bela Vista, Erechim; às 20h, na Catedral, Jubileu do 
Terço dos Homens.

14, às 19h, crismas na igreja Sta. Teresinha, Estação.
14 a 16, Seminário Nacional de Prevenção e Assembleia da Pastoral da AIDS, 

em Porto Alegre.
15, 17h, crismas, na igreja N. Sra. da Salette, Três Vendas, Erechim; 18h, 

crismas na igreja São Pedro, Erechim; curso de lideranças, CNBB Sul 3, 
Porto Alegre.

15 e 16, curso de lideranças juvenis, CNBB Sul 3.
16, 09h, crismas, na igreja N. Sra. da Salette, Três Vendas, Erechim e na igreja 

São Pedro, Erechim.  
17, às 07h, reunião dos formadores, no Seminário; das 08h30 às 16, encontro 

formativo com as coordenadoras paroquiais da Animação Bíblico-Catequé-
tica; às 09h, reunião do Conselho Presbiteral e Colégio dos Consultores.

18 às 19h, reunião da Pastoral Carcerária, no Centro Catequético da Paróquia 
São Pedro, Erechim; às 19h30, reunião da área pastoral de Gaurama, em 
Gaurama. 

18 e 19, reunião dos Organismos do Regional Sul 3 da CNBB, na Casa de 
Retiros Vila Betânia, em Porto Alegre e reunião da Pastoral da Comuni-
cação.

20, às 08h30, reunião de padres e pastores para preparar a Encontro Ecumê-
nico de Natal, na igreja luterana São João, Erechim. 

20 a 22, Assembleia Estadual da Pastoral da Criança, na Casa de Retiros dos 
Capuchinhos, em Porto Alegre.

21, às 19h30, crismas na igreja N. Sra. das Dores, Ipiranga do Sul, paróquia 
Sta. Teresinha, Estação.   

21 a 23, 44ª Assembleia Nacional do Cursilho, em Embu das Artes/SP.
22, às 18h, crismas na igreja São Cristóvão, Erechim.  
23, Dia Mundial das Missões e da Pontifícia Obra da Infância Missionária, 

coleta para as missões - às 09h, crismas na igreja São Cristóvão, Erechim.
24, reunião do Setor de Liturgia do Regional Sul 3 da CNBB, em Porto Alegre.
25 a 27, reunião do Conselho Permanente da CNBB, em Brasília, DF. 
27, das 08h30 às 16h, reunião da Equipe de Liturgia do Regional, em Porto 

Alegre; encontro do Conselho Missionário Regional da CNBB sul 3, em 
Porto Alegre.

28, às 19h30, crismas na igreja São Sebastião, Erebango, Paróquia Santa Te-
resinha, Estação.

29, às 18h, crismas na igreja Santa Luzia, Bairro Atlântico, Erechim; às 20h, 
ultreia diocesana do Cursilho, na igreja N. Sra. Aparecida, Bela Vista, 
Erechim.

30, às 9h, crismas na igreja Santa Luzia, Bairro Atlântico, Erechim. 
30 a 07 de novembro, peregrinação da imagem de N. Sra. de Fátima na Paró-

quia São Francisco, Mariano Moro.
31, às 14h, reunião Conselho presbiteral, no CDP.

Papa – Missões e Jovens

Queridos irmãos e irmãs!
O Jubileu Extraordinário da Misericórdia, que a 

Igreja está a viver, proporciona uma luz particular tam-
bém ao Dia Mundial das Missões de 2016: convida-nos a 
olhar a missão ad gentes como uma grande, imensa obra 
de misericórdia quer espiritual quer material. Com efeito, 
neste Dia Mundial das Missões, todos somos convidados 
a «sair», como discípulos missionários, pondo cada um 
a render os seus talentos, a 
sua criatividade, a sua sa-
bedoria e experiência para 
levar a mensagem da ternu-
ra e compaixão de Deus à 
família humana inteira. Em 
virtude do mandato missio-
nário, a Igreja tem a peito 
quantos não conhecem o 
Evangelho, pois deseja que 
todos sejam salvos e che-
guem a experimentar o amor do Senhor. Ela «tem a missão 
de anunciar a misericórdia de Deus, coração pulsante do 
Evangelho» (Bula Misericordiae Vultus, 12), e anunciá-la 
em todos os cantos da terra, até alcançar toda a mulher, 
homem, idoso, jovem e criança. 

A misericórdia gera íntima alegria no coração do 
Pai, sempre que encontra cada criatura humana; desde o 
princípio, Ele dirige-Se amorosamente mesmo às mais 
vulneráveis, porque a sua grandeza e poder manifestam-
-se precisamente na capacidade de empatia com os mais 
pequenos, os descartados, os oprimidos (cf. Dt 4, 31; Sal 
86, 15; 103, 8; 111, 4). É o Deus benigno, solícito, fiel; 
aproxima-Se de quem passa necessidade para estar perto 
de todos, sobretudo dos pobres; envolve-Se com ternu-
ra na realidade humana, tal como fariam um pai e uma 
mãe na vida dos seus filhos (cf. Jr 31, 20). É ao ventre 
materno que alude o termo utilizado na Bíblia hebrai-
ca para dizer misericórdia: trata-se, pois, do amor duma 
mãe pelos filhos; filhos que ela amará sempre, em todas 
as circunstâncias suceda o que suceder, porque são fruto 
do seu ventre. Este é um aspeto essencial também do 
amor que Deus nutre por todos os seus filhos, especial-
mente pelos membros do povo que gerou e deseja criar e 
educar: perante as suas fragilidades e infidelidades, o seu 
íntimo comove-se e estremece de compaixão (cf. Os 11, 
8). Mas Ele é misericordioso para com todos, o seu amor 
é para todos os povos e a sua ternura estende-se sobre 
todas as criaturas (cf. Sal 144, 8-9).

A misericórdia encontra a sua manifestação mais 
alta e perfeita no Verbo encarnado. Ele revela o rosto do 
Pai, rico em misericórdia: «não somente fala dela e a ex-
plica com o uso de comparações e parábolas, mas sobre-
tudo Ele próprio a encarna e a personifica» (João Paulo 
II, Enc. Dives in misericordia, 2). Aceitando e seguindo 
Jesus por meio do Evangelho e dos Sacramentos, com a 
ação do Espírito Santo, podemos tornar-nos misericordio-
sos como o nosso Pai celestial, aprendendo a amar como 

Ele nos ama e fazendo da 
nossa vida um dom gratuito, 
um sinal da sua bondade (cf. 
Bula Misericordiae Vultus, 
3). A primeira comunidade 
que, no meio da humanidade, 
vive a misericórdia de Cristo 
é a Igreja: sempre sente sobre 
si o olhar d’Ele que a escolhe 
com amor misericordioso e, 

deste amor, ela deduz o estilo do seu mandato, vive dele 
e dá-o a conhecer aos povos num diálogo respeitoso por 
cada cultura e convicção religiosa.

Como nos primeiros tempos da experiência eclesial, 
há tantos homens e mulheres de todas as idades e condi-
ções que dão testemunho deste amor de misericórdia. Sinal 
eloquente do amor materno de Deus é uma considerável 
e crescente presença feminina no mundo missionário, ao 
lado da presença masculina. As mulheres, leigas ou consa-
gradas – e hoje também numerosas famílias –, realizam a 
sua vocação missionária nas mais variadas formas: desde 
o anúncio direto do Evangelho ao serviço sociocaritativo. 
Ao lado da obra evangelizadora e sacramental dos missio-
nários, aparecem as mulheres e as famílias que entendem, 
de forma muitas vezes mais adequada, os problemas das 
pessoas e sabem enfrentá-los de modo oportuno e por ve-
zes inédito: cuidando da vida, com uma acrescida atenção 
centrada mais nas pessoas do que nas estruturas e fazendo 
valer todos os recursos humanos e espirituais para cons-
truir harmonia, relacionamento, paz, solidariedade, diálo-
go, cooperação e fraternidade, tanto no setor das relações 
interpessoais como na área mais ampla da vida social e 
cultural e, de modo particular, no cuidado dos pobres.

Em muitos lugares, a evangelização parte da ativida-
de educativa, à qual o trabalho missionário dedica esforço 
e tempo, como o vinhateiro misericordioso do Evangelho 
(cf. Lc 13, 7-9; Jo 15, 1), com paciência para esperar os 
frutos depois de anos de lenta formação; geram-se assim 

Mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Missões 2016 
Tema: Igreja missionária, testemunha de misericórdia
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pessoas capazes de evangelizar e fazer chegar o Evange-
lho onde ninguém esperaria vê-lo realizado. A Igreja pode 
ser definida «mãe», mesmo para aqueles que poderão um 
dia chegar à fé em Cristo. Espero, pois, que o povo santo 
de Deus exerça o serviço materno da misericórdia, que 
tanto ajuda os povos que ainda não conhecem o Senhor a 
encontrá-Lo e a amá-Lo. Com efeito, a fé é dom de Deus, 
e não fruto de proselitismo; mas cresce graças à fé e à cari-
dade dos evangelizadores, que são testemunhas de Cristo. 
Quando os discípulos de Jesus percorrem as estradas do 
mundo, é-lhes pedido aquele amor sem medida que tende 
a aplicar a todos a mesma medida do Senhor; anunciamos 
o dom mais belo e maior que Ele nos ofereceu: a sua vida 
e o seu amor.

Cada povo e cultura têm direito de receber a men-
sagem de salvação, que é dom de Deus para todos. E a 
necessidade dela redobra ao considerarmos quantas in-
justiças, guerras, crises humanitárias aguardam, hoje, por 
uma solução. Os missionários sabem, por experiência, 
que o Evangelho do perdão e da misericórdia pode levar 
alegria e reconciliação, justiça e paz. O mandato do Evan-
gelho – «Ide, pois, fazei discípulos de todos os povos, ba-
tizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, 
ensinando-os a cumprir tudo quanto vos tenho mandado» 
(Mt 28, 19-20) – não terminou, antes pelo contrário impe-
le-nos a todos, nos cenários presentes e desafios atuais, a 
sentir-nos chamados para uma renovada «saída» missio-
nária, como indiquei na Exortação Apostólica Evangelii 
gaudium: «cada cristão e cada comunidade há de discernir 

qual é o caminho que o Senhor lhe pede, mas todos somos 
convidados a aceitar esta chamada: sair da própria como-
didade e ter a coragem de alcançar todas as periferias que 
precisam da luz do Evangelho» (n. 20).

Precisamente neste Ano Jubilar, celebra o seu nona-
gésimo aniversário o Dia Mundial das Missões, promovi-
do pela Pontifícia Obra da Propagação da Fé e aprovado 
pelo Papa Pio XI em 1926. Por isso, considero oportuno 
recordar as sábias indicações dos meus Predecessores, es-
tabelecendo que fossem destinadas a esta Opera todas as 
ofertas que cada diocese, paróquia, comunidade religiosa, 
associação e movimento, de todo o mundo, pudessem re-
colher para socorrer as comunidades cristãs necessitadas 
de ajuda e revigorar o anúncio do Evangelho até aos úl-
timos confins da terra. Também nos nossos dias, não nos 
subtraiamos a este gesto de comunhão eclesial missioná-
rio; não restrinjamos o coração às nossas preocupações 
particulares, mas alarguemo-lo aos horizontes da huma-
nidade inteira.

Santa Maria, ícone sublime da humanidade redimi-
da, modelo missionário para a Igreja, ensine a todos, ho-
mens, mulheres e famílias, a gerar e guardar por todo o 
lado a presença viva e misteriosa do Senhor Ressuscitado, 
que renova e enche de jubilosa misericórdia as relações 
entre as pessoas, as culturas e os povos.

Vaticano, 15 de maio – Solenidade de Pentecostes 
– de 2016.

FRANCISCO

Queridos jovens!
É bom estar aqui convosco nesta Vigília de Oração.
Na parte final do seu corajoso e emocionante tes-

temunho, Rand pediu-nos uma coisa. Disse-nos: «Peço-
-vos, sinceramente, que re-
zeis pelo meu amado país». 
Uma história marcada pela 
guerra, pelo sofrimento, pela 
ruína, que termina com um 
pedido: o da oração. Que há 
de melhor para começar a 
nossa Vigília do que rezar?

Vimos de várias partes 
do mundo, de continentes, 
países, línguas, culturas, po-
vos diferentes. Somos «filhos» de nações que estão tal-
vez em disputa por vários conflitos, ou até mesmo em 
guerra. Outros vimos de países que podem estar «em 
paz», que não têm conflitos bélicos, onde muitas das 
coisas dolorosas que acontecem no mundo fazem parte 
apenas das notícias e da imprensa. Mas estamos cientes 

duma realidade: hoje e aqui, para nós provenientes de di-
versas partes do mundo, o sofrimento e a guerra que vi-
vem muitos jovens deixaram de ser uma coisa anónima, 
já não são uma notícia de imprensa, mas têm um nome, 

um rosto, uma história, fize-
ram-se-me vizinhos. Hoje 
a guerra na Síria é a dor e o 
sofrimento de tantas pessoas, 
de tantos jovens como o cora-
joso Rand, que está aqui en-
tre nós e pede-nos para rezar 
pelo seu país amado.

Há situações que nos 
podem parecer distantes, até 
ao momento em que, de algu-

ma forma, as tocamos. Há realidades que não entende-
mos porque vemo-las apenas através dum monitor (do 
telemóvel ou do computador). Mas, quando tomamos 
contato com a vida, com as vidas concretas e já não pela 
mediação dos monitores, então algo mexe conosco, sen-
timo-nos convidados a envolver-nos: «Basta de cidades 

esquecidas», como diz Rand; nunca mais deve acontecer 
que irmãos estejam «circundados pela morte e por as-
sassinatos» sentindo que ninguém os ajudará. Queridos 
amigos, convido-vos a rezar juntos pelo sofrimento de 
tantas vítimas da guerra, para podermos compreender, 
uma vez por todas, que nada justifica o sangue dum ir-
mão, que nada é mais precioso do que a pessoa que temos 
ao nosso lado. E, neste pedido de oração, quero-vos agra-
decer também a vós, Natália e Miguel, pois também vós 
partilhastes conosco as vossas batalhas, as vossas guer-
ras interiores. Apresentastes-
-nos as vossas lutas e o modo 
como as superastes. Sois um 
sinal vivo daquilo que a mi-
sericórdia quer fazer em nós.

Agora, não vamos pôr-
-nos a gritar contra ninguém, 
não vamos pôr-nos a litigar, 
não queremos destruir. Não 
queremos vencer o ódio com 
mais ódio, vencer a violência 
com mais violência, vencer o terror com mais terror. A 
nossa resposta a este mundo em guerra tem um nome: 
chama-se fraternidade, chama-se irmandade, chama-se 
comunhão, chama-se família. Alegramo-nos pelo facto 
de virmos de culturas diferentes e nos unirmos para re-
zar. Que a nossa palavra melhor, o nosso melhor discurso 
seja unirmo-nos em oração. Façamos um momento de si-
lêncio, e rezemos; ponhamos diante de Deus os testemu-
nhos destes amigos, identifiquemo-nos com aqueles para 
quem «a família é um conceito inexistente, a casa apenas 
um lugar para dormir e comer», ou com aqueles que vi-
vem no medo porque creem que os seus erros e pecados 
os baniram definitivamente. Coloquemos na presença do 
nosso Deus também as vossas «guerras», as lutas que 
cada um carrega consigo, no seu próprio coração.

(SILÊNCIO)
Enquanto rezávamos, veio-me à mente a imagem 

dos Apóstolos no dia de Pentecostes. Uma cena que nos 
pode ajudar a compreender tudo aquilo que Deus sonha 
realizar na nossa vida, em nós e conosco. Naquele dia, os 
discípulos estavam fechados dentro de casa pelo medo. 
Sentiam-se ameaçados por um ambiente que os perse-
guia, que os forçava a estar numa pequena casa obrigan-
do-os a ficar ali imóveis e paralisados. O medo apoderou-
-se deles. Naquele contexto, acontece algo espetacular, 
algo grandioso. Vem o Espírito Santo, e línguas como 
que de fogo pousaram sobre cada um deles, impelindo-os 
para uma aventura que nunca teriam sonhado.

Ouvimos três testemunhos; tocamos, com os nos-
sos corações, as suas histórias, as suas vidas. Vimos 
como eles viveram momentos semelhantes aos dos discí-
pulos, atravessaram momentos em que estiveram cheios 
de medo, em que parecia que tudo desmoronava. O medo 

e a angústia, que nascem do facto de uma pessoa saber 
que saindo de casa pode não ver mais os seus entes que-
ridos, o medo de não se sentir apreciado e amado, o medo 
de não ter outras oportunidades. Eles partilharam conos-
co a mesma experiência que fizeram os discípulos, ex-
perimentaram o medo que leva ao único lugar possível: 
o fechamento. E, quando o medo se esconde no fecha-
mento, fá-lo sempre na companhia da sua «irmã gémea», 
a paralisia; faz-nos sentir paralisados. Sentir que, neste 
mundo, nas nossas cidades, nas nossas comunidades, já 

não há espaço para crescer, 
para sonhar, para criar, para 
contemplar horizontes, em 
suma, para viver, é um dos 
piores males que nos podem 
acontecer na vida. A para-
lisia faz-nos perder o gosto 
de desfrutar do encontro, da 
amizade, o gosto de sonhar 
juntos, de caminhar com os 
outros.

Na vida, porém, há outra paralisia ainda mais peri-
gosa e difícil, muitas vezes, de identificar e que nos custa 
muito reconhecer. Gosto de a chamar a paralisia que bro-
ta quando se confunde a FELICIDADE com um SOFÁ! 
Sim, julgar que, para ser felizes, temos necessidade de 
um bom sofá. Um sofá que nos ajude a estar cómodos, 
tranquilos, bem seguros. Um sofá – como os que existem 
agora, modernos, incluindo massagens para dormir – que 
nos garanta horas de tranquilidade para mergulharmos no 
mundo dos videojogos e passar horas diante do compu-
tador. Um sofá contra todo o tipo de dores e medos. Um 
sofá que nos faça estar fechados em casa, sem nos can-
sarmos nem nos preocuparmos. Provavelmente, o sofá-
-felicidade é a paralisia silenciosa que mais nos pode ar-
ruinar; porque pouco a pouco, sem nos darmos conta, en-
contramo-nos adormecidos, encontramo-nos pasmados e 
entontecidos enquanto outros – talvez os mais vivos, mas 
não os melhores – decidem o futuro por nós. Certamente, 
para muitos, é mais fácil e vantajoso ter jovens pasmados 
e entontecidos que confundem a felicidade com um sofá; 
para muitos, isto resulta mais conveniente do que ter jo-
vens vigilantes, desejosos de responder ao sonho de Deus 
e a todas as aspirações do coração.

Mas a verdade é outra! Queridos jovens, não viemos 
ao mundo para «vegetar», para transcorrer comodamen-
te os dias, para fazer da vida um sofá que nos adormeça; 
pelo contrário, viemos com outra finalidade, para deixar 
uma marca. É muito triste passar pela vida sem deixar uma 
marca. Mas, quando escolhemos a comodidade, confun-
dindo felicidade com consumo, então o preço que paga-
mos é muito, mas muito caro: perdemos a liberdade.

É precisamente aqui que existe uma grande para-
lisia: quando começamos a pensar que a felicidade é si-

Discurso do Papa na vigília de oração com os jovens
31ª Jornada Mundial da Juventude, Campus Misericordiae (Cracóvia), sábado, 30 de julho de 2016
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nónimo de comodidade, que ser feliz é caminhar na vida 
adormentado ou narcotizado, que a única maneira de ser 
feliz é estar como que entorpecido. É certo que a droga 
faz mal, mas há muitas outras drogas socialmente acei-
táveis, que acabam por nos tornar em todo o caso mui-
to mais escravos. Umas e outras despojam-nos do nosso 
bem maior: a liberdade.

Amigos, Jesus é o Senhor do risco, do sempre 
«mais além». Jesus não é o Senhor do conforto, da segu-
rança e da comodidade. Para seguir a Jesus, é preciso ter 
uma boa dose de coragem, é preciso decidir-se a trocar 
o sofá por um par de sapatos que te ajudem a caminhar 
por estradas nunca sonhadas e nem mesmo pensadas, por 
estradas que podem abrir novos horizontes, capazes de 
contagiar-te a alegria, aquela alegria que nasce do amor 
de Deus, a alegria que deixa no teu coração cada gesto, 
cada atitude de misericórdia. Caminhar pelas estradas 
seguindo a «loucura» do nosso Deus, que nos ensina a 
encontrá-Lo no faminto, no sedento, no maltrapilho, no 
doente, no amigo em maus lençóis, no encarcerado, no 
refugiado e migrante, no vizinho que vive só. Caminhar 
pelas estradas do nosso Deus, que nos convida a ser ato-
res políticos, pessoas que pensam, animadores sociais; 
que nos encoraja a pensar uma economia mais solidá-
ria. Em todos os campos onde vos encontrais, o amor de 
Deus convida-vos a levar a Boa Nova, fazendo da pró-
pria vida um dom para Ele e para os outros.

Poderíeis replicar-me: Mas isto, padre, não é para 
todos; é só para alguns eleitos! Sim, e estes eleitos são 
todos aqueles que estão dispostos a partilhar a sua vida 
com os outros. Tal como o Espírito Santo transformou o 
coração dos discípulos no dia de Pentecostes, assim o fez 
também com os nossos amigos que partilharam os seus 
testemunhos. Uso as tuas palavras, Miguel: disseste-nos 
que no dia em que te confiaram, lá na a«Fazenda», a res-
ponsabilidade de contribuir para o melhor funcionamen-
to da casa, então começaste a compreender que Deus te 
pedia algo. Assim começou a transformação.

Este é o segredo, queridos amigos, que todos so-
mos chamados a experimentar. Deus espera algo de ti, 
Deus quer algo de ti, Deus espera-te. Deus vem quebrar 
os nossos fechamentos, vem abrir as portas das nossas 
vidas, das nossas perspectivas, dos nossos olhares. Deus 
vem abrir tudo aquilo que te fecha. Convida-te a sonhar, 
quer fazer-te ver que, contigo, o mundo pode ser diferen-
te. É assim: se não deres o melhor de ti mesmo, o mundo 
não será diverso.

O tempo que hoje estamos a viver não precisa de 
jovens-sofá, mas de jovens com os sapatos, ainda melhor, 
calçados com as botas. Aceita apenas jogadores titulares 

em campo, não há lugar para reservas. O mundo de hoje 
pede-vos para serdes protagonistas da história, porque a 
vida é bela desde que a queiramos viver, desde que quei-
ramos deixar uma marca. Hoje a história pede-nos que 
defendamos a nossa dignidade e não deixemos que se-
jam outros a decidir o nosso futuro. O Senhor, como no 
Pentecostes, quer realizar um dos maiores milagres que 
podemos experimentar: fazer com que as tuas mãos, as 
minhas mãos, as nossas mãos se transformem em sinais 
de reconciliação, de comunhão, de criação. Ele quer as 
tuas mãos para continuar a construir o mundo de hoje. 
Quer construí-lo contigo.

Dir-me-ás: Mas, padre, eu sou muito limitado, sou 
pecador… que posso fazer? Quando o Senhor nos chama 
não pensa naquilo que somos, naquilo que éramos, na-
quilo que fizemos ou deixamos de fazer. Pelo contrário: 
no momento em que nos chama, Ele está a ver tudo aqui-
lo que poderemos fazer, todo o amor que somos capazes 
de comunicar. Ele aposta sempre no futuro, no amanhã. 
Jesus olha-te projetado no horizonte.

Por isso, amigos, hoje Jesus convida-te, cha-
ma-te a deixar a tua marca na vida, uma marca que 
determine a história, que determine a tua história e a 
história de muitos.

A vida de hoje diz-nos que é muito fácil fixar a 
atenção naquilo que nos divide, naquilo que nos sepa-
ra. Querem fazer-nos crer que fechar-nos é a melhor 
maneira de nos protegermos daquilo que nos faz mal. 
Hoje nós, adultos, precisamos de vós para nos ensinar-
des a conviver na diversidade, no diálogo, na partilha 
da multiculturalidade não como uma ameaça mas como 
uma oportunidade: tende a coragem de nos ensinar que 
é mais fácil construir pontes do que levantar muros! E 
todos juntos pedimos que exijais de nós percorrer as es-
tradas da fraternidade. Construir pontes… Sabeis qual 
é a primeira ponte a construir? Uma ponte que pode-
mos realizar aqui e agora: um aperto de mão, estender 
a mão. Coragem! Fazei agora, aqui, esta ponte primor-
dial, e dai-vos a mão. É a grande ponte fraterna, e po-
dem aprender a fazê-la os grandes deste mundo... Não 
para a fotografia, mas para continuar a construir pontes 
cada vez maiores. Que esta ponte humana seja semente 
de muitas outras; será uma marca.

Hoje, Jesus, que é o caminho, chama-te a deixar 
a tua marca na história. Ele, que é a vida, convida-te a 
deixar uma marca que encha de vida a tua história e a 
de muitos outros. Ele, que é a verdade, convida-te a dei-
xar as estradas da separação, da divisão, do sem-sentido. 
Aceitais? Que respondem as vossas mãos e os vossos pés 
ao Senhor, que é caminho, verdade e vida? “

42ª Hora de Comunhão Diocesana
(31/7/16)

Saúdo o vigário geral da Diocese, Pe. Dirceu Ba-
lestrin, o pároco da paróquia catedral São José, Pe. Alvise 
Follador, o vigário paroquial, Pe. Maicon Malacarne, o 
chanceler da Cúria, Pe. Antonio Valentini Neto, o Pe. Gio-
vani Momo, coordenador diocesano da Pastoral Vocacio-
nal e assistente do Curso Propedêutico, o Pe. José Carlos 
Sala, Vigário Paroquial da Paróquia Santa Luzia, Bairro 
Atlântico, regente do coral N. Sra. de Fátima, e através 
deles quero saudar todos os 
sacerdotes diocesanos e reli-
giosos que exercem o ministé-
rio na nossa Diocese, junto ao 
povo de Deus nas paróquias, 
nos santuários ou nos seminá-
rios, cuidando da formação dos 
seminaristas. Saúdo os diáco-
nos, as religiosas e religiosos, 
os ministros e ministras extra-
ordinários da eucaristia, todas 
as lideranças das nossas comu-
nidades, empenhadas nos vá-
rios ministérios pela fé no Se-
nhor Jesus e por amor à Igreja, tendo consciência de que 
todos nós somos povo de Deus e peregrinos neste mundo 
a caminho da casa do Pai.

Nesta hora de Comunhão Diocesana, não posso dei-
xar de recordar os enfermos, seus familiares e o querido 
povo de Deus das nossas comunidades. 

Queremos juntos louvar e agradecer a Deus pelos 45 
anos de instalação da nossa querida Diocese de Erexim; 
pelo 13º Plano Diocesano da Ação Evangelizadora, que 
tem um olhar de gratidão ao passado, mas contempla a re-
alidade presente, sem deixar de olhar com esperança para 
o futuro. A nossa ação evangelizadora deve revelar cada 
vez mais o rosto da misericórdia do Pai. Uma Igreja de co-
munhão, missionária, acolhedora, que saiba curar e enfai-
xar as feridas da alma dos filhos com o bálsamo do amor 
e da misericórdia. Nestes 45 anos, desde que foi instalada 
a Diocese, as comunidades passaram por grandes mudan-
ças. Algumas vivem em situação de isolamento, com pou-
cas famílias, mas não se deixam vencer pelo desânimo, 
alimentam a vida de fé no Senhor Jesus, através da oração, 
com o Pão da Palavra e o Pão da Eucaristia.

 Estimados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, o mês 
vocacional deste ano, cuja abertura estamos também rea-
lizando, tem como tema e lema: “Anunciar com alegria 
o Rosto da Misericórdia – É nossa Missão”. 

Neste ano, a Jornada Mundial da Juventude, que 
está sendo concluída hoje, teve como sede a cidade de 
Cracóvia, Polônia. Lá nasceu a devoção à Divina Mise-

Mensagens de Dom José

ricórdia, e este ano a mãe Igreja nos propôs a celebração 
do Jubileu Extraordinário do Ano Santo da Misericórdia. 
Milhares peregrinaram e continuam peregrinando para 
passar pela Porta Santa, nas catedrais, santuários e outras 
igrejas. Portas que facilmente encontramos abertas, pelas 
quais podemos passar muitas vezes. Podemos encontrar a 
misericórdia do Pai através do Sacramento da reconcilia-
ção. Mas há uma porta que só nós podemos abrir, da qual 
só nós temos a chave. É a porta do nosso coração. Não 
contemplaremos o Rosto da Misericórdia do Pai, se não 

O deixarmos entrar no nosso 
coração e fazer parte da nossa 
vida, se não Lhe abrirmos esta 
porta.

Anunciar com alegria o 
Rosto da Misericórdia - É nos-
sa Missão. É a missão de todo 
batizado, mas de forma mais 
específica dos consagrados, 
dos sacerdotes que a assumem 
através da consagração na 
missão de servir ao Senhor na 
Igreja povo de Deus. Por isso, 
não podemos deixar de rezar 

pelas vocações, por todas as formas de vocações, a co-
meçar pela vocação ao matrimônio, porque a família é o 
berço de todas as vocações.

Vendo que a multidão de pessoas que O seguia es-
tava cansada e abatida, Jesus sentiu, no fundo do coração, 
uma intensa compaixão por elas (cf. Mt 9,36). Em todas as 
circunstâncias, o que movia Jesus era apenas a misericór-
dia, até na escolha de alguns dos discípulos. 

Irmão, irmã, que a misericórdia do Pai toque o teu 
coração, te faça renascer como discípulo/a, missionário/a, 
para anunciar com alegria o Rosto da Misericórdia do Pai, 
com a tua vocação, na tua família, na tua comunidade.

Invoquemos a ajuda da Virgem do Rosário de Fáti-
ma, de São José, o padroeiro da nossa Diocese, para que 
intercedam junto a Jesus pelo povo de Deus e suas ne-
cessidades espirituais e matérias, de modo especial pelos 
enfermos e seus familiares. Amém.

Jornada Mundial da Juventude – O Regresso 
(A Voz da Diocese, 31/7/2016)

E s t i m a d o s 
Diocesanos! Desde 
terça-feira (26/7) até 
este último domin-
go de julho (31/7), 
está sendo realizada 
na cidade de Cracó-
via, Polônia, a 31ª 

Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, 
e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. (Filipenses 4:6)
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Jornada Mundial da Juventude. Penso que está ainda bas-
tante presente na nossa memória as imagens da Jornada 
Mundial da Juventude de 2013, realizada no Brasil, mais 
precisamente na cidade do Rio de Janeiro. Naquela Jorna-
da, uma multidão de jovens acolheu o recém-eleito Papa 
Francisco, o primeiro Papa do Continente Americano, que 
com seu jeito tão paterno falou não só para os ouvidos, 
mas ao coração dos jovens, das crianças, dos adultos e dos 
idosos, de uma forma bastante incisiva do compromisso 
do cristão na sociedade. 

Esta Jornada Mundial da Juventude tem um caráter 
particular. Ela acontece na monumental cidade Cracóvia, 
terra de santos e mártires, local onde nasceu a devoção à 
Divina Misericórdia, onde foi bispo e depois Papa o agora 
São João Paulo II. Foi ele, que tinha um apreço especial 
pelos jovens, quem introduziu na Igreja a Jornada Mun-
dial da Juventude. Ele tinha um carisma todo especial para 
interagir com os jovens, assim como o Papa Francisco. 

Sei que muitos jovens fizeram grandes sacrifícios 
para poderem participar desta Jornada. Alguns caminharam 
durante vários dias para poderem chegar até lá, outros pas-
saram os últimos três anos, economizando, fazendo promo-
ções, pedindo colaboração para poderem pagar as despesas. 
Tudo por um objetivo, estar na Jornada Mundial da Juven-
tude, encontrar milhares de outros jovens, de mais de cen-
to e oitenta países, que falam dezenas de línguas diversas, 
com centenas de culturas diferentes, dispersos nos cinco 
continentes, mas todos foram até Cracóvia porque tem algo 
em comum que os reúne, a fé em Jesus Cristo. 

Creio que a participação na Jornada Mundial da 
Juventude em Cracóvia poderia também ser acolhida 
como uma oportunidade para mergulhar numa realida-
de histórica de mais de mil anos de cristianismo, sem 
esquecer as feridas que marcaram a vida daquele povo 
e daquela nação. E poder trazer na bagagem espiritual o 
testemunho da fé dos mártires e dos santos que na vida 
não abandonaram Jesus nem a cruz. 

Sacerdote e vocação
(A Voz da Diocese, 07/8/2016)

Estimados Diocesanos! Neste 
mês de agosto, mês vocacional, a 
Igreja, com carinho e amor de mãe, 
lembra, reza e agradece a Deus por 
todos os seus filhos e filhas, que, 
sentindo o chamado do Senhor da 
messe e as necessidades do povo, 
respondem com um “sim” genero-
so, colocando-se a serviço do Rei-
no, com disponibilidade e espírito 

de serviço. E isto nos ministérios ordenados, na vida con-
sagrada, nas novas comunidades e como leigos e leigas 
exercendo os vários ministérios que dão vida às nossas 
comunidades e nos seus compromissos na sociedade.

Neste primeiro domingo do mês de agosto, gostaria 
de lembrar a vocação sacerdotal. A história de cada vo-
cação sacerdotal, como, aliás, de qualquer vocação cris-

tã, é a história de um inefável diálogo entre Deus e o ser 
humano, entre o amor de Deus que chama e a liberdade 
da pessoa que, no amor, lhe responde. Estes dois aspec-
tos indissociáveis da vocação, o dom gratuito de Deus e 
a liberdade responsável de quem é chamado, emergem de 
modo tão extraordinário quanto eficaz das brevíssimas 
palavras com as quais o evangelista Marcos apresenta a 
vocação dos doze: Jesus “subiu depois ao monte, chamou 
a si aqueles que quis e eles foram ter com Ele” (Mc 3,13). 
De um lado está a decisão absolutamente livre de Jesus, 
do outro o “ir” dos doze, ou seja, o “seguir” Jesus (Pasto-
res dado vobis).

Seguir Jesus significa viver em profunda comunhão 
com Ele, através da oração. Tendo presente a própria vida 
e missão, o povo de Deus, ter amor e compaixão pelos que 
padecem, tempo para curar as feridas da alma com o bálsa-
mo da misericórdia. Lembrando que os sacerdotes santos 
são pecadores perdoados e instrumentos de perdão, nos 
recorda o Papa Francisco, são seres nas mãos de alguém 
que sempre cumpre com suas promessas e essa consci-
ência cresce com a caridade pastoral com a qual cercam 
de atenção as pessoas que lhes são confiadas, chegando a 
conhecê-las uma por uma.

Poderíamos dizer que o sacerdote é por vocação 
um homem de oração, promotor da paz, da caridade, da 
misericórdia, enfim, homem de Deus. Mas tudo isso vai 
acontecer na sua vida se o Senhor Jesus tiver a primazia 
sobre tudo; se deixar a graça de Deus agir no seu coração 
e conduzir a sua vocação. 

Agradeço ao Senhor pelos nossos sacerdotes, que 
com amor e misericórdia, vivem a vocação no ministério 
junto ao nosso querido povo de Deus.

Família e paternidade
(A Voz da Diocese, 14/8/2016)

Estimados Dioce-
sanos! É com alegria que 
lembramos no mês voca-
cional o dia dos pais, essa 
pessoa importante para o 
crescimento da vida pes-
soal e na formação da fa-
mília. Hoje também ini-
ciamos a semana da famí-

lia, berço de todas as vocações, por isso convido a cada 
um a agradecer ao Senhor pela sua família. 

Na Exortação Apostólica Pós-Sinodal – Amoris La-
etitia - (sobre “O Amor em Família”), o Papa Francisco 
recorda que “o bem da família é decisivo para o futuro 
do mundo e da Igreja. Fiéis ao ensinamento de Cristo, 
olhamos a realidade atual da família em toda a sua com-
plexidade, nas suas luzes e sombras (...). Como cristãos, 
não podemos renunciar a propor o matrimônio, para não 
contradizer a sensibilidade atual, para estar na moda, ou 
por sentimentos de inferioridade face ao descalabro moral 
e humano; estaríamos privando o mundo dos valores que 
podemos e devemos oferecer”.

Mesmo com todas as inquietações do momento his-
tórico, a família é um bem de que a sociedade não pode 
prescindir, mas precisa proteger. Toda instituição, seja de 
caráter religioso ou civil, tem sua responsabilidade na de-
fesa e proteção da família, que envolve vidas e pessoas. 
Porque é a família a nossa primeira escola, onde recebe-
mos as primeiras lições para a vida e o convívio na socie-
dade. “Uma família em risco perde a capacidade de reação 
para ajudar seus membros, e a violência na família é esco-
la de ressentimento e ódio nas relações humanas básicas”.

Na sua ação evangelizadora, a Igreja deve ser a Mãe 
que acolhe os filhos com ternura, e leva a misericórdia de 
Deus às famílias, também àquelas que vivem nas realidades 
mais difíceis e sofridas. Lembrando que “a família e o ma-
trimônio foram redimidos por Cristo (cf. Ef 5,21,32), restau-
rados à imagem da Santíssima Trindade, mistério de onde 
brota todo o amor verdadeiro... O matrimonio e a família 
recebem de Cristo, através da Igreja, a graça necessária para 
testemunhar o amor de Deus e viver a vida de comunhão. O 
Evangelho da família atravessa a história do mundo desde 
a criação do homem à imagem e semelhança de Deus até 
a realização do mistério da Aliança em Cristo no fim dos 
séculos com as núpcias do Cordeiro (cf. Ap 19,9)”.

Despertar – seguir, amar e servir
(A Voz da Diocese, 21/8/2016)

Estimados Diocesa-
nos! Dentro do mês voca-
cional, não podemos es-
quecer a presença missio-
nária, profética, caritativa 
e contemplativa da Vida 
Consagrada, na Igreja. Os 
vários carismas das Ordens 

Religiosas, Congregações e Institutos, nasceram do dese-
jo profundo dos fundadores e fundadoras de viverem o 
Evangelho e seguirem o Cristo Jesus. Souberam, em seu 
tempo, ouvir o chamado do Espírito, ver o rosto de Cristo 
sofrendo na Cruz, presente no rosto de tantos irmãos e 
irmãs que estavam presentes na realidade em que viviam. 

Deixando o amor de Deus tocar o próprio coração, 
sentiram-se livres e puderam ver o mundo com os olhos da 
fé, da compaixão e da misericórdia. Impulsionados pelo 
Espírito Santo e pelo amor de Deus, não tiveram medo de 
romper barreiras, para se colocarem a serviço do Senhor 
e dos que padeciam toda sorte de enfermidades, sociais e 
espirituais, na realidade em que estavam inseridos. O mo-
delo a seguir era Jesus, que, no encontro com as pessoas, 
revelava misericórdia e ternura em relação às suas neces-
sidades mais autênticas. 

Precisamos ter a coragem de fazer propostas desa-
fiadoras aos jovens, para despertá-los da apatia espiritual 
e vocacional em relação ao seguimento do Senhor, pelas 
causas do Reino. Fazer como fez Jesus, que ao passar 
diante da banca de cobrança dos impostos, seus olhos fi-
xaram-se nos de Mateus. Era um olhar cheio de misericór-
dia que perdoava os pecados daquele homem e, vencendo 
as resistências dos outros discípulos, escolheu-o, pecador 
e publicano, para se tornar um dos Doze. Por sinal, esta 
passagem inspira o lema de nosso Papa Francisco, tam-
bém ele um religioso, na Companhia de Jesus, os jesuítas.

Jesus olhou Mateus com amor misericordioso e es-
colheu-o. Porque se sentiu escolhido, acolhido e amado, 
deixou sua banca de impostos, mudou de vida, seguiu o 
Mestre e colocou-se a serviço do Reino. 

Quero manifestar na mensagem de hoje também a 
minha gratidão aos consagrados e consagradas presentes 
na nossa Diocese.

Seminaristas e Seminários da Diocese de Erexim

Seminário N. Sra. de Fátima
Tão logo assumiu a recém-criada Diocese de Pas-

so Fundo, em 1951, Dom Cláudio Colling, seu primeiro 
bispo, encaminhou logo a construção de um pré-seminá-
rio e de um seminário menor. O primeiro, em Tapera e 
o segundo em Erechim. Com o Seminário em Erechim, 
designado N. Sra. de Fátima, com um futuro santuário 

anexo, visava, além da formação dos futuros padres, in-
centivar as vocações sacerdotais e a devoção a Maria em 
toda a região. 

O Seminário de Fátima teve sua aula inaugural no 
dia 03 de março de 1953, em um pavilhão de madeira, 
enquanto ia sendo construída a primeira ala do seu atual 
prédio. Ela foi inaugurada em 27 de fevereiro de 1955, 
com a presença de 16 bispos, além do Núncio Apostólico 
no Brasil, padres, autoridades diversas, destacando-se o 
Governador do Estado. A segunda ala foi inaugurada em 
21 de outubro de 1956, contando com a presença do Pre-
sidente da República. 

A primeira aula teve 42 alunos, entre os quais Ercí-
lio Simon, atualmente Arcebispo emérito de Passo Fun-
do, e Luiz Demétrio Valentini, bispo emérito Jales, SP, 
Aquiles Klein, Simplício Hoffmann e Afonso Modkoski, 
que também foram ordenados padres.  
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O número de alu-
nos no Seminário de Fá-
tima variou bastante. Em 
seus 63 anos, ele teve 
1.451 alunos, dos quais 
113 ficaram padres e 4, 
bispos. Se iniciou com 42 
alunos, chegou a ter 228 
e ultimamente um núme-
ro semelhante ao inicial 

e depois bastante menor. Gradativamente, o Seminário 
passou a ter apenas a sétima e oitava séries do curso fun-
damental e o Ensino Médio. Depois, passou a ter ape-
nas o Ensino Médio. A partir de 214, os alunos passaram 
a ter aulas no Colégio Estadual Haydée Tedesco Reali. 
A partir deste ano de 2016, os alunos do Ensino Médio 
passaram a residir no Seminário Menor Bom Pastor, de 
Barão de Cotegipe, com aulas no Colégio Estadual Má-
rio Quintana. E a partir deste ano, o Seminário de Fátima 
voltou a acolher o Curso Propedêutico, ano de formação 
específica entre o Ensino Médio e a Filosofia, com dois 
alunos:

- Miguel Jorge da Costa Júnior: nasceu no dia 25 de 
agosto de 1998. É filho de Miguel Jorge da Costa e Nil-
va da Costa, residentes na Comunidade paroquial Nossa 
Senhora da Salete, bairro Três Vendas, em Erechim. Tem 
duas irmãs mais velhas, Gisele e Suelen. Ingressou no 
Seminário de Fátima no ano de 2013, cursando no Colé-
gio Estadual Haidée Tedesco Reali. 

- Rudimar Guralski: nasceu no dia 08 de agosto de 
1998. É filho de Claudino Albino Guralski e Lucia Do-
minski Guralski. Tem dois irmãos mais velhos, Lindo-
mar e Adriana Fátima. Seus pais residem na Comunidade 
Sagrado Coração de Jesus – Palometa, Paróquia Nossa 
Senhora Medianeira da Barra do Rio Azul. Ingressou no 
Seminário no ano de 2013, onde cursou parte do Ensi-
no Médio, concluindo seus estudos no Colégio Cardeal 
Leme, na Barra do Rio Azul. (Dados dos dois fornecidos 
pelo Pe. Giovani)

O reitor do Seminário, desde fevereiro de 2008, é o 
Pe. Valter Girelli. O assistente do Propedêutico, a partir 
deste ano de 2016, é o Pe. Giovani Momo. 

Seminário Menor Bom Pastor 

No final de 2013, a Diocese fez tratativas com as 
irmãs Filhas da Caridade, vicentinas, para alugar a sua 
residência em Barão de Cotegipe para nela instalar o 

Curso Propedêutico. O curso, realmente, funcionou lá 
em 2014 e 2015. 

Em 2015, a Diocese adquiriu aquele imóvel, junto 
com terreno anexo, em condições favoráveis da parte das 
irmãs e passou a designá-lo Seminário Bom Pastor. 

A partir deste ano de 2016, a Diocese deslocou 
para lá os seminaristas do Ensino Médio, com aulas no 
Colégio Estadual Mário Quintana.

O Reitor do Seminário é o Pe. Anderson Faenello. 
Os seminaristas são:

- Alan Carlos Da Silva Santos, nascido em 
14/02/2001, filho de Alcimara da Silva, natural da co-
munidade Santa Rita de Cássia, bairro Estevam Carraro, 
paróquia Nossa Senhora Aparecida, Erechim. Está cur-
sando o primeiro ano do Ensino Médio e do Seminário. 

- Lucas Ricardo Jung Sviderski, nascido em 
21/02/2000, filho de Carla Teresinha Jung e Fabio Ri-
cardo Sviderski, natural da comunidade Santo Antônio, 
bairro Linho, Erechim, paróquia Nossa Senhora Apare-
cida. Está cursando o primeiro ano do Ensino Médio e 
do Seminário. 

- João Emanuel Zeni, nascido em 20/10/2000, filho 
de Ildo José Zeni e Neusa Teresinha Zeni, natural da pa-
róquia Imaculada Conceição de Getúlio Vargas. Está cur-
sando o segundo ano do Ensino Médio e do Seminário.

- Leonardo Antonio Dalla Monta, nascido em 
28/10/1999, fi-
lho de Docimar 
Dalla Monta e 
Iracilda Dalla 
Monta, natu-
ral da paróquia 
Santo Antonio 
de Jacutinga. 
Está cursando o 
segundo ano do 
Ensino Médio e 
do Seminário.

- Mateus 
Mattia, nascido 

em 26/06/2000, filho de Dirceu Carlos Mattia e Letícia 
Ladik Mattia, natural da comunidade São João Batista, 
Linha Norte, Paróquia São Caetano de Severiano de Al-
meida. Está cursando o segundo ano do Ensino Médio e 
do Seminário.

- Samuel Martini, nascido em 31/01/2000, filho 
de Maria Clarice Martini e Paulo Valdir Martini, natu-
ral da paróquia Santa Luzia, Bairro Atlântico, Erechim. 
Está cursando o segundo ano do Ensino Médio e do 
Seminário.

- Wellington João Mikoanski, nascido em 
24/03/2000, filho de Reli Amália Mezzalira Mikoanski 
e Osmar Gabriel Mikoanski, na paróquia Santa Ana de 
Carlos Gomes. Está cursando o segundo ano do Ensino 
Médio e do Seminário. (Dados dos seminaristas envia-
dos pelo Pe. Anderson)

Seminário Maior São José

Desde o primeiro grupo de seminaristas no cur-
so de teologia no Instituto de Teologia de Passo Fundo, 
1986, a Diocese de Erexim dispôs de diversos locais para 
sua residência. Adquiriu também duas casas anexas para 
acolhê-los. Nos últimos anos, como elas estavam neces-
sitando de reformas, voltou a locar casa para eles, até 
definir o que seria melhor: proceder à reforma ou adqui-
rir outro imóvel. Em janeiro de 2015, a Diocese decidiu 
adquirir um imóvel oferecido em condições favoráveis 
para tal e colocou à venda as duas casas e o terreno. Re-
alizou a adaptação e a ampliação da casa adquirida e a 
tornou o Seminário Maior São José. 

O reitor do Seminário é o Pe. Clair Favreto. O dire-
tor espiritual, Pe. Dirceu Dalla Rosa, pároco da Paróquia 
N. Sra. dos Navegantes de Campinas do Sul. No Semi-
nário reside também o diretor do Itepa, Pe. Jair Carlesso, 
da Diocese de Erexim. 

Atualmente, os seminaristas da filosofia são:
- Djonatan Cornelius, segundo ano. Filho de Ivo 

Luiz Cornelius e Terezinha Valcarenghi, nasceu no dia 
02 de maio de 1996 em Erechim. Seus pais residem 
na comunidade São Roque, Vila Várzea, paróquia São 
Francisco de Assis, município de Mariano Moro. Ingres-
sou no Seminário em 2011, no 1º ano do Ensino Médio. 

- Leonardo João Rigo, segundo ano. Filho de Leo-
nor Rigo e Inês Dalla Rosa, nasceu no dia 22 de março de 
1997 na Barra do Rio Azul. Seus pais e sua irmã Eduarda 
Laís, residem na sede da Paróquia Nª. Sr.ª Medianeira da 
Barra do Rio Azul. Ingressou no Seminário em 2012, no 
2º ano do Ensino Médio. 

- Leonardo Silva Pereira Fávero segundo não. Fi-
lho de Leonice Pereira Fávero e Terezinha da Silva, nas-
ceu no dia 27 de junho de 1990 em Erechim. Seus pais, 
hoje falecidos, pertenciam à Paróquia Nossa Senhora da 
Salete, em Erechim. Ingressou no Seminário em 2014, 
no Propedêutico. 

- Darlan Paulo Lorenzetti, terceiro ano. Filho de 
Celso Lorenzetti e Nilce Terezinha Guisel, nasceu no 
dia 16 de maio de 1995, em Severiano de Almeida. 
Seus pais residem na comunidade São Pascoal, muni-
cípio de Viadutos e paróquia São Caetano de Severiano 
de Almeida. Seus irmãos Sandra e Odair residem em 
Paverama. Ingressou no Seminário em 2010, no 1º ano 
do Ensino Médio.

Os da teologia são: 

- Felipe Fioravante Filippini, segundo ano. Filho 
de Benjamin Ari Filippini e Ivanilde Ana Zuchi, nasceu 
no dia 8 de abril de 1994 em Erechim. Seus pais e seus 
irmãos Daiane (casada com Denir Vitorello) e Rodrigo 
Euclides residem na comunidade Cristo Rei, Lajeado 
Paca, Paróquia da Catedral São José, município de Ere-
chim. Ingressou no Seminário em 2008, no 1º ano do 
Ensino Médio.  Em 2013 e 2014 fez experiência fora do 
Seminário retornando em 2015 à teologia.

- Lucas André Stein, segundo ano. Filho de Os-
mar Luís Stein e Noeli Fátima Tenutti, nasceu no dia 25 
de abril de 1995, em Mariano Moro. Seus pais e seu ir-
mão Luan Felipe residem na comunidade Rio Branco, 
paróquia São Francisco de Assis, município de Mariano 
Moro. Ingressou no Seminário em 2009, no 1º ano do 
Ensino Médio. 

- Edegar Passaglia, terceiro ano. Filho de Adão 
Valentim Passaglia e Lourdes Cavrucov, nasceu no dia 
24 de janeiro de 1993 em Faxinalzinho. Seus pais, sepa-
rados, residem na comunidade Nossa Senhora da Sale-
te, paróquia São Roque de Benjamin Constant do Sul e 
município de Faxinalzinho. Suas irmãs Valquiria (casada 
com Rogério Riquetti), reside no Mato Grosso e Celoé 
(casada com João Moretto), em Chapecó, e seu irmão 
Edmar (casado com Ida Saúgo), na comunidade Nossa 
Senhora Aparecida, Faxinalzinho. Ingressou no Seminá-
rio em 2008, no 1º ano do Ensino Médio. 

- Jean Carlos Demboski, terceiro ano. Filho de 
Carlos Alberto Demboski e Elisabete Ines Balen, nasceu 
no dia 8 de dezembro de 1992 em Jacutinga. Seus pais 
residem na comunidade São Luís, paróquia Santo An-
tônio, município de Jacutinga e suas irmãs Aline Carla 
(casada com Ricardo Rempel) e Daniele Fátima (casada 
com Ledimar Orlando) residem na comunidade Bela Es-
perança, Jacutinga. Ingressou no Seminário em 2007, no 
1º ano do Ensino Médio. (Dados dos seminaristas reme-
tidos pelo Pe. Clair)
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Notícias Diversas

65ª Romaria de Fátima
Fátima, uma mensagem de paz!

É a última Romaria antes da comemoração dos 100 
anos das aparições de Fátima e dos 300 do encontro da 
imagem de N. Sra. Aparecida, “centenários de bênçãos”. 

Observação: na edição de setembro de Comunicação 
Diocesana, p. 10, foram publicados o tema, o lema, as 
intenções e a oração que aparece no folheto avulso de 
motivação. Nesta edição, seguem outras informações

Algumas fontes inspiradoras
- Misericordiae Vultus (documento do Papa Francisco 

instituindo o Jubileu Extraordinário da Misericórdia);
- Mensagem do Papa Francisco para a Quaresma 

deste ano;
- Carta do Papa Francisco com a qual se concede 

a indulgência por ocasião do Jubileu Extraordinário da 
Misericórdia; 

- Mensagem do Papa Francisco para a 31ª jornada 
mundial da juventude 2016 - «Felizes os misericordiosos, 
porque alcançarão misericórdia» (Mt 5, 7); 

- Catequese do Papa Francisco no dia 13/5/2015 – 
Três palavras-chave na vida da família;

- Outras catequeses do Papa;
- Homilia do Papa na missa do Crisma de 2016;
- Homilia do Papa na missa do segundo domingo 

de Páscoa de 2016, Jubileu da espiritualidade da Divina 
Misericórdia;

- Texto do Pe. Jair Carlesso, Sede Misericordiosos 
como o vosso Pai, Comunicação Diocesana de 
setembro/2016, p. 27ss;

- Carta Pastoral de Dom Odilo Pedro Scherer, por 
ocasião do Ano Santo Extraordinário da Misericórdia, de 
25/10/2015;

- Carta pastoral de Dom Adelar Baruffi, Bispo de 
Cruz Alta, de 20/02/2016;

1º dia, 30/9, sexta-feira – Maria, Mãe da 
Misericórdia (capelinhas).

Motivação para a Romaria – perspectiva deste ano.
 Leituras: Is 7,10-14.8,10 – A virgem conceberá 

dará e à luz um filho; Lc 1,26-38 – Maria acolhe o anúncio 
do Anjo e será a Mãe do Salvador, rosto da misericórdia.

14h, Presidência: Pe. Moacir Noskoski; 
Equipe de Liturgia: Zeladoras de capelinhas; 
20h, Presidência: Padres do Seminário;
Equipe de Liturgia:                  do Seminário.
2º dia, 1º/10, sábado – O nome de Deus é 

misericórdia
Leituras: Hb 4,14-16 – Jesus nos garante o encontro 

com o Pai; Lc 15,11-32 – Deus é pai misericordioso com 
todos.

14h, Presidência: Pe. Valtuir Bolzan, e Pe. José 
Carlos Sala, Paróquia Santa Luzia, Atlântico, Erechim; 

Equipe Liturgia: Paróquia Santa Luzia, Atlântico, 
Erechim;

20h, Presidência: Pe. Dirceu Balestrin, Vigário 
Geral da Diocese;

Equipe de Liturgia:                  a da Romaria.
3º dia, 02/10, domingo – Jesus, na força do ES, 

rosto misericordioso do Pai 
Leituras: I Pd 1,3-9 – Em Cristo, renascemos para 

uma esperança viva; Jo 8,1-11 – Agindo sempre movido 
pela misericórdia, Cristo salva a pecadora da morte.

14h, presidência: Dom José Gislon;
Equipe de liturgia: Coral N. Sra. de Fátima;
20h, Presidência: Assessor da Pastoral da Juventude; 
Equipe de liturgia: Pastoral da Juventude.
4º dia, 03/10, segunda-feira – Misericórdia 

no processo de educação–educar-se no amor e na 
misericórdia.

Leituras: Tg 3,13-18 – Buscar a sabedoria que 
dá sentimentos de misericórdia; Lc 6,31-38 – Ser 
misericordioso como o Pai vivendo atitudes de perdão e 
generosidade para com todos.

14h, Presidência: Pe. Agostinho Dors e Pe. Isalino 
Rodrigues, Paróquia Imaculada Conceição, Getúlio 
Vargas; 

Equipe Liturgia: Paróquia de Getúlio Vargas;
20h, Presidência: Pe. Claudino Talaska e Pe. Gabriel 

Zucco, Paróquia N. Sra. Monte Claro, Áurea;
Equipe de Liturgia:                  Paróquia N. Sra. Monte Claro, 

Áurea.
5º dia, 04/10, terça-feira – Misericórdia no 

cuidado com a Casa Comum.
Leituras: Gn 1,26-31 – O ser humano é responsável 

pelo cuidado da Casa Comum; Mt 6,24-34 – O desapego 
dos bens é indispensável para superar a exploração 
destruidora da natureza.

14h, Presidência: Pe. Milton Mattia, Paróquia Sta. 
Isabel da Hungria, Três Arroios;

Equipe Liturgia: Paróquia Sta. Isabel da Hungria, 
Três Arroios;

20h, Presidência: Pe. Antonio Miro Serraglio, 
Paróquia S. Roque, Benjamin Constant do Sul;

Equipe de Liturgia:                  Paróquia São Roque, Benjamin 
Constant do Sul.

 6º dia, 05/10, quarta-feira – Obras de Misericórdia 
Espirituais.

Leituras: 1Ts 5,12-22 – Pelas obras de misericórdia 
espirituais, aconselhar, ensinar, perdoar, admoestar, rezar, 
vivemos o amor fraterno; Mt 18,15-18 – Ajudar o irmão a 
superar o pecado é obra de misericórdia espiritual.

14h, Presidência: Padres da Área Pastoral de 
Jacutinga; 

Equipe Liturgia: da Área Pastoral de Jacutinga;
20h, Presidência: Pe. Nelci Miranda, Paróquia S. 

João Batista, Marcelino Ramos.
Equipe de Liturgia:                  Paróquia São João Batista, 

Marcelino Ramos.
7º dia: 06/10, quinta-feira – Obras de Misericórdia 

Corporais (noite da partilha).
Leituras: Tg 2,14-19 A fé precisa ser testemunhada 

em obras, como as de misericórdia corporais –; Mt 25,31-
40 – Pelas obras de misericórdia corporais, “tocamos a 
carne de Cristo nos irmãos e irmãs necessitados de ser 
nutridos, vestidos, alojados, visitados”.

14h, Presidência: Pe. Gladir Giacomel e Pe. André 
Lopes, Paróquia N. Sra. da Salette, Três Vendas, Erechim; 

Equipe Liturgia: da mesma paróquia;
20h, Presidência: Pe. Tranquilo Manfrói, Paróquia 

S. Francisco, Progresso, Erechim;
Equipe de Liturgia:                  da mesma Paróquia.

8º dia, 07/10, sexta-feira – O sacramento da 
Misericórdia.

Leituras: 2Cor 5,18-21.6,1-2 - Somos exortados 
vivamente a acolher este tempo especial de reconciliação, 
dom da misericórdia divina; Jo 20,19-23– Cristo, o rosto 
da misericórdia divina, confiou à Igreja o ministério do 
perdão dos pecados.

14h, Presidência: Pe. Paulo Cezar Bernardi, Pároco 
da Paróquia S. Pedro, Erechim, Diretor Diocesano do 
Apostolado da Oração;

Equipe de liturgia: Apostolado da Oração;
20h, Presidência: Pe. Clair Favreto, Reitor do 

Seminário Maior São José, Passo Fundo;
Equipe de Liturgia:                  Seminaristas do mesmo 

Seminário.

9º dia, 08/10, sábado – Misericórdia na família 
- relações misericordiosas a começar pela família 
(procissão luminosa).

Leituras: Col 3,12-17 – Atitudes simples, mas 
fundamentais, de bondade e ternura na família formam 
para a prática da misericórdia com todos; Jo 2,1-11– Pela 
intervenção solícita de Maria nas bodas de Caná, Jesus, 
movido por misericórdia, realizou seu primeiro sinal e 
seus discípulos creram nele.

14h, Presidência: Pe. Dirceu Balestrin, Vigário 
Geral da Diocese;

Equipe de liturgia: do Santuário de Fátima;
20h, Presidência: Dom José Gislon;
Equipe de Liturgia:                  da Catedral São José.
Dia da Romaria, 11/10, domingo – Fátima, 

Mensagem de misericórdia da Mãe de Cristo e nossa.
Leituras: Est 5,1b-2.7,2b-3 – Como a rainha diante 

do rei no Antigo Testamento, Maria, Mãe da Misericórdia, 
intercede por seu povo; Gal 4,4-7 – Em sua misericórdia, 
Deus nos enviou seu Filho, nascido de uma mulher, 
Maria Santíssima; Jo 19, 27-27 – “Ao pé da cruz, Maria, 
juntamente com João, o discípulo do amor, é testemunha 
das palavras de perdão que saem dos lábios de Jesus”.

Presidência: Dom José Gislon; concelebram: Bispo 
emérito, Vigário geral, Pe. Geraldo (60 anos de ordenação 
presbiteral) e representante na CRP; Liturgia: equipe da 
Romaria.

Romaria da Criança (08/10, 09h): Com Maria, 
amar como Jesus amou

Leituras: Col 3,12ss – Lc 15,1-7.
- A cargo da Pastoral Vocacional, Catequese com 

auxílio da Pastoral da Criança e Infância Missionária...

Família Vicentina rumo aos 400 anos
São Vicente de Paulo (França, 1581-1660), sentiu-

se desafiado a sair de si mesmo e da sua preocupação pelo 
bem-estar de sua família e de seus próprios interesses. 
Percebeu o chamado de Deus ao sacerdócio. O contato 
com os pobres, famintos de Deus, de 
pão e de afeto, perambulando pelas 
ruas, amontoados nos hospitais, 
esquecidos pela Igreja e descartados 
pela sociedade, provocou nele 
total reviravolta. Só caminharia 
para Deus se peregrinasse entre os 
pobres, como fizera Jesus, cujos 
sentimentos e atitudes procurou 
assimilar e exprimir, assumindo, com 
liberdade, criatividade e entusiasmo, 
sua missão de servir e evangelizar os menores dos seus 
irmãos. Impulsionado por este ideal, em 1625, fundou a 
Congregação da Missão. 

Por volta de 1625, a Providência divina uniu em 
mesmo itinerário São Vicente de Paulo e Santa Luísa de 
Marillac (França, 1591-1660). Aquela jovem viúva, às 

voltas com a educação de seu filho único, trazia as marcas 
de uma infância de grande carência afetiva, aliadas a uma 
fina sensibilidade religiosa e sólida cultura. Sua forte 
experiência de Deus, constantemente aprofundada numa 

vida de intensa oração e na leitura 
atenta dos acontecimentos, não 
permitia que se acomodasse diante 
de suas próprias desventuras. A sábia 
e segura orientação do Pe. Vicente 
ajudou-a a superar seus medos, a 
reconquistar sua própria liberdade e a 
sair de si mesma. O meio adotado não 
foi senão o serviço aos irmãos mais 
pobres. Luísa começou integrando-
se ao trabalho das Confrarias da 

Caridade, fundadas em 1617 e estabelecidas em várias 
paróquias, graças à ação missionária do Pe. Vicente e seus 
companheiros. Em 1633, movidos pelo Espírito, Vicente 
e Luísa reuniram um grupo de moças e deram início à 
Companhia das Filhas da Caridade (Vicentinas), lançando 
as bases de uma autêntica renovação da Vida Consagrada. 
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Considerando como início da obra vicentina a 
fundação das Damas da Caridade, em agosto de 1617, 
e as Confrarias da Caridade, em 08 de dezembro do 
mesmo ano, às quais se integrou, inicialmente, Santa 
Luísa de Marillac, a obra vicentina ou a família vicentina, 
comemorará seus 400 anos de existência no próximo ano. 

As irmãs vicentinas tiveram diversas casas em nossa 
região, Erval Grande, São Valentim, Barão de Cotegipe, 
Jacutinga. Em Erechim, marcaram presença no Hospital 
Santa Terezinha, de 1940 a 1984, e na Obra promocional 
Santa Marta, de 1985 a 1992. Continuam tendo uma 
comunidade, Santa \Marta, Rua Dorival Pedrinho Longo, 
91, perto da Rodoviária Intermunicipal, Paróquia N. Sra. 
Aparecida, Bela Vista Erechim. A casa hospeda irmãs de 
passagem por Erechim e as que ali residem atendem a 
diversas pastorais como atendimento aos idosos do Lar 
Jacinto Godoy, visitas aos doentes do Hospital de Caridade 

e Clínica da Unimed, encontros semanais com grupos 
de famílias, ajuda e presença na liturgia e comunhão 
eucarística no Santuário de Fátima. Uma irmã trabalha 
diariamente no Hospital de Caridade. Elas continuam 
também em Campinas do Sul.

Segundo o site das Filhas da Caridade de São Vicente 
de Paulo, Província de Curitiba (acesso em 20/8/16), as 
irmãs vicentinas têm a seguinte presença no mundo e no 
Brasil: Europa, em 28 países, com 33 províncias, 1.460 
casas e 14.205 irmãs; África, em 21 países, 9 províncias, 
124 casas e 961 irmãs; Ásia, em 18 países, 9 províncias, 
237 casas e 1.765 irmãs; Oceania, em 3 países, 1 província, 
14 casas e 74 irmãs; América, em 23 países, 26 províncias, 
768 casas e 5.731 irmãs. No Brasil, 6 províncias, 246 
casas e 1.780 irmãs. Conforme Ir. Dalva, da comunidade 
de Erechim, é a congregação com maior número de irmãs 
do mundo, passando, pelos dados acima, de 24.000. 

Depois de novena com frio, temperatura amena e sol 
intenso na festa de São Cristóvão

Bem antes das 08h da manhã do dia 24 de julho, 
penúltimo domingo do mês, a fila de caminhões, automóveis 
e motos era extensa junto à igreja São Pedro, em Erechim, 
aguardando o início da procissão de São Cristóvão, 
tendo à frente a viatura do 
Corpo de Bombeiros com a 
imagem do santo protetor dos 
motoristas. Ao mesmo tempo, 
havia bênção a motoristas e às 
conduções em frente à igreja 
São Cristóvão e no Posto 
Nonemacher e Construtora 
Viero na BR 153. A imagem 
do santo chegou à esplanada 
da sua igreja, no bairro que 
leva seu nome, um pouco antes 
das 10h, para a missa festiva. 
A celebração foi presidida pelo pároco, Pe. Cleberton 
Piotrowski e concelebrada pelo vigário paroquial, 
Pe. Maximino Tiburski, lembrando especialmente os 
motoristas e os agricultores por seu dia.

Pe. Cleberton iniciou sua homilia lembrando São 
Cristóvão, martirizado no ano 250. Era homem forte que 
queria estar a serviço do ser mais poderoso do mundo. 
Serviu a diversas pessoas, mas não se sentia feliz, até 
que um monge o orientou a colocar-se a serviço de 
Deus, o Todo-Poderoso. Integrou-se a uma instituição 
de caridade e começou a ajudar os viajantes junto a um 
rio, transportando-os de um lado para outro. Certo dia, 
carregando um menino teve receio de não conseguir 
transportá-lo, tamanho o peso. Surpreso, disse-lhe: você 
pesa mais que o mundo. O menino respondeu: é que você 
carregou o filho de quem fez o mundo, identificando-se 
com o próprio Cristo. A partir disso, passou a chamar-se 

Cristóvão, que significa portado de Cristo e a ser invocado 
como protetor pelos marinheiros, barqueiros e viajantes. 
Com o advento da indústria automobilística, passou a ser 
também o protetor dos motoristas. A seguir, Pe. Cleberton 

referiu-se às leituras do dia, 
que acentuavam a importância 
e a necessidade da oração 
confiante e perseverante como 
Abraão, que intercedeu pelas 
cidades de Sodoma e Gomorra, 
ameaçadas de destruição. 
Destacou a oração ensinada 
por Cristo, o Pai nosso, no 
qual nos dá uma síntese do 
evangelho. Concluiu sua 
reflexão convidando os fiéis e 
os que acompanhavam pelos 

meios de comunicação a invocar a intercessão de São 
Cristóvão com o refrão: São Cristóvão, não deixes de 
olhar pelo irmão da estrada, pois numa janela, num lugar 
qualquer, esperam por ele filhos e mulher.

No final da celebração, Pe. Cleberton agradeceu a 
todos os colaboradores da festa, padres, equipes de pastoral, 
comunidades, conselho econômico, voluntários dos 
diversos serviços, meios de comunicação, patrocinadores 
do cartaz, fitas, folhetos, empresas que ofereceram ingresso 
do jantar dos motoristas a seus funcionários, participantes 
das celebrações e todos por tudo o que contribuiu com a 
festa.  

A parte religiosa teve outro momento intenso 
às 14h30, com a bênção da saúde com o Santíssimo 
Sacramento.

A parte social teve fornecimento de churrasco, 
maionese, cuca, pães e bolachas. 

Dedicação da capela do Seminário Maior São José
No dia 27 de julho, O bispo diocesano presidiu 

missa na capela do Seminário Maior São José de Teologia 
e Filosofia da Diocese de Erexim em Passo Fundo, com o 
rito da dedicação do seu altar. Participaram da celebração 
os oito seminaristas que lá residem, seu Reitor, Pe. Clair 
Favreto, outros padres e alguns benfeitores. 

Dom José iniciou a homilia referindo-se à presença 
de leigos na celebração, representando milhares de outros 
que atuam decisivamente na vida da Igreja. Vivem o 
desafio da educação dos filhos, assim como a Diocese tem 
o da formação dos futuros padres. Exortou-os a ajudar 
neste processo. É um longo caminho feito não só com os 
recursos pedagógicos, 
mas, principalmente, 
com a graça divina. 
Prosseguindo, destacou 
a importância da 
capela do Seminário, 
espaço fundamental 
na formação para 
o sacerdócio, pois 
nela se aprofunda a 
comunhão com Deus, 
sem a qual não se cria 
vínculo com o povo. 
Enfatizou a necessidade 
de os seminaristas 
encontrarem tempo 
para estar nesse espaço em companhia do Senhor. Do 
contrário, passarão pelo processo de formação sem criar 
vínculo com o Senhor, que teve compaixão com todos, 
acolhendo a cada pessoa com ternura e bondade. Para o 
bispo, a capela é o coração da comunidade formativa. Sem 
frequentá-la, a comunidade fica vazia. Recordou todos os 
que participam do processo formativo através da oração, 
das doações, ressaltando a contribuição da Catedral, da 
comunidade São Miguel da Paróquia de Barão de Cotegipe 
e muitos outros. Todos são lembrados nas orações e na 
celebração da missa dos seminaristas. 

Após a homilia, deu-se início ao rito da dedicação 
do altar com o canto da ladainha de todos os santos, unção, 
incensação, revestimento e iluminação do mesmo. 

Concluída a comunhão eucarística, o Bispo colocou 
solenemente a hóstia consagrada no sacrário. 

Antes da bênção final, Dom José fez alguns 
agradecimentos:

- ao Pe. Clair pelo zeloso acompanhamento na 
reforma e ampliação da casa adquirida para o Seminário 
Maior, renunciando a muitas coisas para ver o projeto 
concretizar-se. Alguns percalços no andamento das obras 
lhe causaram muito desgaste, mas superou tudo, também 
as cobranças do Bispo, em vista do objetivo maior de 
proporcionar as condições necessárias para a formação 
seminarística.

- ao Pe. Alvise Follador e ao Conselho Econômico 
da Catedral pela colaboração financeira generosa num 
momento difícil das obras. 

- ao Pe. Jair Carlesso, Diretor do ITEPA, mas que 
reside na casa e participa 
da vida do Seminário.

- à funcionária, 
Maria da Luz Santos 
Florão Silva (da Luz), 
por sua presença 
materna na casa e que 
lembra a de Maria junto 
a seu Filho Jesus.

- aos seminaristas 
por participarem 
ativamente dos 
trabalhos, sacrificando 
dias das férias para 
acelerar a conclusão das 
obras.

Pe. Clair, por sua vez, também expressou seus 
agradecimentos. Ao bispo, por sua presença e participação 
ativa no andamento das obras, mas também na dimensão 
espiritual e formativa dos seminaristas. Destacou a doação 
feita pelo bispo do sacrário e das imagens da capela. 
Ressaltou o trabalho dos seminaristas, como havia dito 
Dom José, motivando-os a fazer da capela o coração do 
Seminário e da fraternidade, parte integral e permanente 
da sua vida. Expressou reconhecimento também ao Pe. 
Jair pela parceria na formação e aos leigos pela ajuda e 
presença. Lembrou que os benfeitores são lembrados nas 
orações da casa, especialmente na missa da quinta-feira.

Finalizada a celebração, houve coquetel no refeitório 
da casa, ocasião em que Maritânia Pavan, do Conselho 
Econômico da Catedral fez a entrega do quadro da Santa 
Ceia, de sua autoria. O quadro retrata o painel da Ceia 
da Catedral São José, obra do artista polonês Arystarch 
Kaskurevicz.

Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em 
tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, 

apresentem seus pedidos a Deus (Fil 4,6).
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Em momento comum de oração, Bispo abre mês vo-
cacional na Diocese de Erexim

No último dia e domin-
go do mês de julho, quando 
o Papa Francisco encerrou a 
Jornada Mundial da Juven-
tude, em Cracóvia, Polônia, 
Dom José presidiu hora anu-
al de comunhão diocesana na 
Catedral São José, em Ere-
chim, com transmissão radio-
fônica para toda a região, em 
comemoração ao aniversário 
de instalação da Diocese e 
abertura do mês vocacional. 

Os cantos tiveram a animação do coral N. Sra. de 
Fátima, regido pelo Pe. José Carlos Sala. Participaram da 
celebração o pároco da Catedral, Pe. Alvise Follador, o 
Vigário Geral da Diocese, Pe. Dirceu Balestrin, o coorde-
nador da Pastoral Vocacional, Pe. Giovani Momo, o asses-
sor de comunicação e redator de subsídios litúrgicos, Pe. 
Antonio Valentini Neto e o diácono Pascoal Pozza. 

Em sua mensagem aos diocesanos, Dom José, que 
completaria 4 anos de ordenação episcopal 03 de agos-
to, caracterizou o momento como de ação de graças pe-

los 45 anos da Diocese e pelo 
13º Plano Diocesano da Ação 
Evangelizadora, recentemen-
te publicado. Depois, referiu-
-se ao mês vocacional e seu 
tema e lema: Anunciar com 
alegria a Misericórdia é nossa 
missão. Em vista do tema Mi-
sericórdia, referiu-se à Jorna-
da Mundial da Juventude em 
Cracóvia, onde teve início a 
devoção à Divina Misericór-
dia. Depois, ressaltou que o 

anúncio da Misericórdia é compromisso de todo batizado, 
mas de modo especial dos consagrados e ministros orde-
nados. Por isso, exortou a todos “a não deixar de rezar pelas 
vocações, por todas as vocações, a começar pela vocação 
ao matrimônio, porque a família é o berço de todas as vo-
cações”. 

Concluiu sua reflexão invocando a bênção sobre toda 
a diocese, as famílias e comunidades com seus agentes, dis-
cípulos missionários de Cristo.

Encerrado este momento, houve a liturgia dominical.

Encontro regional contempla 
cantos próprios para o Jubileu 

da Misericórdia
Representantes 

de 14 das 18 dioceses 
do Regional Sul 3 da 
CNBB participaram 
do 46º Encontro de 
Música e Canto Li-
túrgico, no Centro de 
Pastoral da Arquidio-
cese de Porto Alegre, 
nos dias 28 a 30 de julho. Com a assessoria do padre Ney 
Brasil, de Florianópolis, do Pe. José Carlos Sala, de Ere-
chim, e Frei Luiz Turra, capuchinho da Paróquia Santo An-
tonio de Porto Alegre, refletiram sobre a natureza da música 
litúrgica e ensaiaram muitos cantos, especialmente os rela-
cionados ao Jubileu Extraordinário da Misericórdia. 

O Presidente do Regional e Arcebispo de Porto Ale-
gre, Dom Jaime Spengler, em seu contato com o grupo, in-
centivou a todos na busca da unidade da ação evangelizado-
ra na atual fase de tantas mudanças. 

Pela Diocese de Erexim, além do Pe. Sala, participa-
ram Pe. Clair Favreto, reitor do Seminário Maior São José 
em Passo Fundo, Tânia Madalosso, coordenadora do Se-
tor de Animação Bíblico-catequética e os seminaristas Jean 
Demboski e Leonardo Rigo.

Pastoral da Pessoa Idosa
na Paróquia de

Entre Rios do Sul
Idesse San-

tin, coordenadora 
diocesana da Pas-
toral da Pessoa 
Idosa, proporcio-
nou capacitação 
a 18 membros da 
Paróquia N. Sra. 
de Fátima de Entre 
Rios do Sul, cujo 
pároco é o Pe. Mauro Parcianello, para serem agentes 
desta pastoral. No dia 30 de julho, na missa da comu-
nidade, presidida pelo Pe. Mauro, com a participação 
de Idesse Santin, houve o envio deles, iniciando-se ofi-
cialmente a Pastoral da Pessoa Idosa na Paróquia. Sob a 
coordenação de Eva Ivani de Souza Lopes, assistente so-
cial, Maristela Araldi Czarnobay, Neli Artuzo e Mariste-
la K. Confortin, o grupo passou a realizar visitas domici-
liares a pessoas com mais de 60 anos, preferencialmente 
as mais vulnerabilizadas, partilhando conhecimentos em 
ações preventivas, estimulando a prática de bons hábitos 
na área da saúde, nutrição, educação e cidadania, estimu-
lando a sociabilidade, evitando ou reduzindo o grau de 
isolamento e abandono.

Falece Mãe do Pe. Tranquilo Manfrói
Pelas 11h30 do dia primeiro de agosto, em Garibaldi, 

faleceu a mãe do Padre Tranquilo Manfroi, Senhora 
Assunta. Pe. Tranquilo é da Congregação dos Pobres 
Servos da Divina Providência é Pároco da Paróquia 
São Francisco de Assis, Bairro 
Progresso, Erechim.

O corpo foi velado na 
capela São Roque da Linha 
Figueira de Melo, Garibaldi. A 
missa de corpo presente, no dia 
seguinte, foi presidida pelo Pe. 
Tranquilo e concelebrada por 13 
padres, dois freis capuchinhos da 
paróquia São Pedro de Garibaldi, 
dois da Diocese de Erexim 
(Valtuir Bolzan e André Lopes) e 
nove da Congregação dos Pobres 
Servos da Divina Providência. 
Participaram também diversas 
religiosas, entre elas irmãs de 
São José e irmãs Murialdinas. 
Da Diocese de Erexim, além dos 
dois padres, marcaram presença 
solidária ao Pe. Tranquilo 17 
leigos/as, irmã Zelinda Onghero 
e Ir. Darci Zacaron, da Paróquia São Francisco de Assis, 
onde é Pároco.

Dona Assunta Carrer Manfrói Nasceu no dia 08 de 
dezembro de 1928, na comunidade de São Roque Figuei-
ra de Mello, município de Garibaldi Rio Grande do Sul, 

onde permaneceu até seu falecimento, aos 88 anos. Era 
casada com Ângelo Manfrói, nascido no dia 11 de setem-
bro de 1920 e falecido no dia 13 de dezembro de 1981, 
com quem teve 13 filhos, três dos quais também falecidos. 

O sétimo, Tranquilo, é padre da 
congregação dos Pobres Servos 
da Divina Providência. 

Ele relata: a vida da senhora 
Assunta foi marcada com grandes 
exemplos de fé, oração, alegria, 
caridade para com a família e 
toda a comunidade. Durante cin-
quenta e sete anos foi membro da 
Ordem Franciscana, dezoito anos 
catequista, doze anos ministra 
extraordinária da comunhão eu-
carística, sessenta anos integrante 
do coral de canto da comunidade. 
La Sunta, como era chamada, foi 
uma mulher que sofreu muito fisi-
camente, mas sempre mostrando 
alegria para todos. Ao receber a 
notícia da morte da Assunta, cada 
pessoa exclamava “morreu uma 
santa” e concluía: “esta, sim, só 

fez o bem”. Nos funerais da Assunta, uma multidão de pes-
soas de muitos lugares sentia um clima de alegria e festa. 

Pe.  Tranquilo conclui seu depoimento dizendo: 
obrigado a todas as pessoas, que de uma ou outra forma, 
fizeram parte da vida de Dona Assunta. 

Conselho Econômico analisa obras e orçamento
dos seminários da Diocese

Padres e leigos integran-
tes do Conselho Econômico 
Diocesano estiveram reunidos 
na noite do dia primeiro de 
agosto, sob a presidência de 
Dom José, no Centro de Pas-
toral. Ildo Benincá, ecônomo 
da Diocese, apresentou anda-
mento das obras dos Seminá-
rios São José em Passo Fundo 
e Bom Pastor em Barão de Cotegipe. Expôs também o ba-
lancete financeiro dos dois e do Seminário de Fátima de 
janeiro a 31 de julho deste ano. Com a aquisição do terreno 
e da casa para o Seminário São José e com suas ampliações, 
a Diocese investiu mais de R$ 2.500.000,00. No Seminário 
Bom Pastor o investimento foi de R$ 1.410.000,00, faltan-
do ainda o pagamento de R$ 800.000,00. 

Em relação ao Semi-
nário de Fátima, há espaço 
locado para a FAEL e para 
a UFFS. Mas há espaço a 
ser locado. Dom José obser-
vou que uma parte, depois 
das obras de revitalização do 
Santuário, será adaptada para 
acolher padres idosos ou do-
entes. Em relação ao projeto 

do Santuário, foi destacada a boa acolhida que ele está 
tendo junto aos fiéis. Muitos deles que já colaboram com 
outras iniciativas fora da Diocese, como o Santuário do 
Pai Eterno, Associação N. Sra. de Fátima, Canção Nova, 
passarão a priorizar esta obra diocesana, que já frequen-
tam ou poderão frequentar normalmente. 
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Servidoras da Cúria Diocesana
em encontro nacional

De 02 a 05 de agosto, em Aparecida, SP, Cleusa Fati-
ma Jacoboski e Sandra Recktenwald, da Cúria Diocesana, 
participaram de Congresso Nacional de Secretários/as Pa-
roquiais.  Voltado para a capacitação técnica das secretárias 
e dos secretários das paróquias, cúrias e casas religiosas do 
Brasil, o evento proporcionou troca de experiências entre 
as pessoas envolvidas com os serviços de secretariado e 
com a acolhida dos fiéis. Procurou desenvolver e aprimo-
rar questões relacionadas ao dia-a-dia das secretarias, entre 
elas as administrativas e financeiras, com base na gestão 
eclesial completa, focada na excelência do atendimento 
acolhedor, em vista de serviço qualificado à comunidade. 
Alguns assuntos abordados foram: código de ética no de-

senvolvimento huma-
no e vocacional dos 
profissionais do se-
cretariado; expressão 
e linguagens verbal 
e corporal na gestão 
paroquial; o empreen-
dedorismo aplicado à 
secretaria paroquial; 
as demandas atuais e a 
Pastoral da acolhida na secretaria paroquial; gestão da in-
formação na secretaria: utilizando técnicas para o exercício 
diário; a nova secretaria paroquial.

Membros de equipes de liturgia refletem música ritual
 Integrantes de equipes paroquiais de liturgia da 

Diocese de Erexim participaram de reunião na noite do 
dia 5 de agosto, no Centro 
Diocesano, sob a coordenação 
do Pe. André Lopes, vigário 
paroquial da Paróquia da Sa-
lette, Bairro Três Vendas. 

Com texto fornecido 
pelo Pe. José Carlos Sala, o 
grupo estudou a natureza e a 
funcionalidade da música ri-
tual e do canto litúrgico. Con-
forme Santo Agostinho, cita-
do pelo Pe. Sala, o canto litúr-
gico é profissão sonora da fé, parte integrante da liturgia. 
Segundo o Guia Litúrgico-Pastoral da CNBB, os cantos 

devem ser inspirados na Sagrada Escritura e acessíveis à 
grande maioria da assembleia litúrgica. Devem também 

estar adequados ao momen-
to das celebrações e levar em 
conta os tempos do ano litúr-
gico. Deve-se evitar melodias 
e textos adaptados de canções 
populares, trilhas sonoras de 
filmes e de novelas.

Além do estudo, o gru-
po teve informações relativas 
a recente seminário regional 
de liturgia sobre catequese e 
liturgia, partilhou aspectos da 

realidade de sua respectiva paróquia e analisou o calendá-
rio de atividades dos próximos meses. 

Dom José realiza visita pastoral em Jacutinga
Em sua visita 

pastoral às paróquias, 
Dom José mantém 
encontro com funcio-
nários, alunos e pro-
fessores das escolas. 
Assim, nos dias 02 e 
03 de agosto, na visi-
ta pastoral à Paróquia 
Santo Antonio de Ja-
cutinga, ele esteve 
nas escolas na abrangência daquele município. Nes-
ses encontros, o Bispo dirige uma mensagem ligada à 
educação, ao idealismo que a criança e o jovem devem 

cultivar, ao cuidado a ter 
em relação a certos ma-
les, como a droga e so-
bre ouros aspectos, inde-
pendentemente do credo 
religioso. Ele também 
expressa sua admiração, 
apoio e estímulo à dire-
ção e aos professores em 
sua nobre missão educa-
dora. A visita do Bispo 

em Jacutinga aconteceu de 02 a 13 de agosto. O pároco 
da Paróquia é Pe. Valdemir Debastiani e o vigário paro-
quial, Pe. Luiz Warken.

Núncio Apostólico realiza encontro com os seminaristas da 
Província Eclesiástica de Passo Fundo

Do dia 5 a 7 de agosto, o Núncio Apostólico no 
Brasil, Dom Giovanni D’Aniello, esteve em Passo Fun-
do, onde desenvolveu diversas atividades. Visitou algu-
mas instituições, entregou o pálio arquiepiscopal ao Ar-
cebispo de Passo Fundo, em missa na Catedral N. Sra. 
Aparecida, às 18h do dia 7, o primeiro do mês vocacio-
nal, no qual se contempla a vocação ao ministério orde-
nado. Nesse dia, ele também realizou encontro com os 
seminaristas da Província Eclesiástica de Passo Fundo, 
seus formadores e bispos, na sede do ITEPA. Falou-lhes 
dos desafios pastorais em sua missão de representar o 
Papa, que significa “ser os olhos, os ouvidos, a boca, as 
mãos e o coração “dele. Depois, respondeu a perguntas 
dos seminaristas e padres presentes. 

Concluído o encontro, os seminaristas da Diocese 
de Erexim que estão no Seminário Bom Pastor de Barão 
de Cotegipe, N. Sra. de Fátima de Erechim e São José de 
Passo Fundo se encontraram neste último e tiveram a visi-
ta do Núncio Apostólico. 

Arcebispo de Passo Fundo recebe símbolo de sua 
missão das mãos do Núncio Apostólico

Em 29 de ju-
nho passado, Dom 
Rodolfo Webber, 
Arcebispo de Pas-
so Fundo, junto 
com os arcebispos 
nomeados no últi-
mo ano, esteve em 
Roma, onde o Papa 
Francisco lhe en-

tregou o pálio, pequena estola tecida em lã pura, símbolo 
de sua missão. De forma diferente do que vinha ocorrendo, 
o Papa não colocou esta estola nos ombros dos Arcebispos. 
Ele determinou que isto fosse feito pelo Núncio Apostólico 
de cada país na respectiva sede deles. Assim, no primeiro 
domingo de agosto (dia 7), que contempla a vocação ao mi-
nistério ordenado, Dom Giovanni D’Aniello, Núncio Apos-
tólico no Brasil, colocou nos ombros de Dom Rodolfo este 
símbolo de sua missão, no início de missa na Catedral N. 
Sra. Aparecida de Passo Fundo, concelebrada por outros 7 
bispos e mais de 60 padres. Além do Núncio e de Dom Ro-
dolfo, estavam presentes: Dom Jaime Spengler, Arcebispo 
de Porto Alegre; Dom Dadeus Grings, Arcebispo emérito da 
mesma Arquidiocese; Dom José Mário Stroeher, bispo emé-
rito de Rio Grande; Dom Ercílio Simon, Arcebispo emérito 
de Passo Fundo; Dom Antonio Rossi Keller, Bispo de Fre-
derico Westphalen; Dom Irineu Gassen, Bispo de Vacaria e 
Dom José Gislon, Bispo de Erechim. 

Pálio arquiepiscopal, união com o Papa, compro-
misso com Cristo e seu rebanho Antes de colocar o pálio, 
pequena estola de lã com o desenho da cruz, nos ombros do 
Arcebispo de Passo Fundo, Dom Rodolfo Webber, o Núncio 
falou do seu significado.  As cruzes nele estampadas indi-
cam o compromisso do Arcebispo de viver à Paixão de Cris-
to. Colocado nos ombros, expressa a missão do Arcebispo 

de carregar com solicitude pastoral o rebanho do Senhor 
que lhe é confiado. Expressa igualmente o vínculo de amor 
e de obediência caritativa com o Papa. 

Arcebispo exorta à vigilância e à superação do medo 
Na homilia da missa em que o Núncio colocou o pálio em 
seus ombros, neste domingo, o Arcebispo de Passo Fundo, 
Dom Rodolfo Webber, recordou que no dia 29 de junho, 
na Basílica de São Pedro em Roma, passou pelo túmulo do 
primeiro Papa e ofereceu a Deus o seu ministério. Pediu aos 
participantes da missa que rezem por ele para realizar bem a 
missão que lhe foi confiada. Depois, a partir da exortação de 
Cristo no Evangelho da missa do domingo para seus discí-
pulos não terem medo, ele observou que o medo, resultante 
de causas reais ou fictícias, ameaça a integridade, os proje-
tos e a vida das pessoas. Cristo oferece a todos a segurança 
e garante a superação do medo. Motivou a todos à participa-
ção na comunidade, ao cultivo da fé, à realização de obras 
de transformação em benefício dos outros, que são o verda-
deiro tesouro que vai além desta vida e alcança a eternidade. 
Referindo-se ao domingo em que, no mês vocacional, se 
contempla a vocação ao ministério ordenado de diáconos, 
padres e bispos, ressaltou que o tesouro de seu coração é o 
povo que lhes é confiado. Exortou a serem vigilantes, que 
significa estarem sempre em ação, dispostos a responder aos 
desafios sempre novos que se apresentam a eles. 

Núncio Apostólico transmite saudação do Papa No 
final da missa em que colocou o pálio nos ombros de Dom 
Rodolfo Webber, Arcebispo de Passo, o Núncio Apostóli-
co relatou que o Papa disse aos Núncios que são as mãos e 
o coração dele e que onde se encontrassem transmitissem 
a sua saudação. Frisou que era isto que ele tinha a alegria 
de fazer naquele momento. Acrescentou que os presentes 
e as outras pessoas que encontrou nesta breve passagem 
por Passo Fundo já estão no seu coração e espera que ele 
esteja nas orações de todos.
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Pastoral da Criança realiza encontro
de capacitação para seus agentes

A coordenação diocesana da Pastoral da Criança re-
alizou encontro de capacitação de novas coordenadoras e 
de atualização as que já exercem esta função nas paróquias, 
nos dias 08 e 09 de agosto, no Centro Diocesano.  O encon-
tro teve a assessoria de Suzana Casagrande dos Santos, da 
Diocese de Caxias do Sul, capacitadora da ação “Missão e 
gestão” no Estado do /Rio Grande do Sul. Os assuntos apro-
fundados foram: Documentos da Igreja, diretrizes da Ação 
Evangelizadora da Igreja no Brasil, Regimento Interno da 
Pastoral da Criança, missão dos coordenadores, atribuições, 
aplicação e Prestação de Contas dos recursos financeiros. 
Os trabalhos seguiram o método ver, julgar, agir e celebrar, 
consagrado no Documento de Aparecida, com momentos 
fortes de espiritualidade, partilha e comunhão que fortale-
ceram e reanimaram as lideranças em sua missão. 

Padres confraternizam pelo seu dia
na residência de Dom Girônimo

Pela proximidade com o dia 04 de agosto, festa de São 
Cura D’Ars, o patrono dos párocos, o primeiro domin-
go do mês vocacional é dedicado à vocação ao ministé-
rio ordenado e considerado o dia do padre. Os padres da 
Diocese de Erexim costumam realizar encontro de confra-
ternização por esta data na segunda-feira posterior. Dom 
Girônimo Zanandréa, Bispo emérito, acolheu Dom José e 
os padres para esta confraternização, no dia 8 de agosto, 
no subsolo de sua residência, na Rua Clementina Rossi, 
438B. Muito à vontade, viveram momentos de diálogo, 
jogo de bocha e de baralho. 

Na hora do almoço, Dom Girônimo apresentou a se-
nhora Vally Grendene Pungan, responsável pelos serviços 
domésticos; Claudete Romanoschi, encarregada da limpe-
za; Valdecir Bonetti, que presta serviços de manutenção. 
Destacou a ajuda de Ildo e Alcides Benincá na parte bu-
rocrática da construção. Ele também falou da origem dos 
recursos para a construção mesma. Vieram das economias 
pessoais ao longo de 50 anos de padre e 25 de bispo, de 
herança familiar e da aposentadoria. Ressaltou que um 
dos dois lotes da propriedade era de sua mãe e que antes 
de entrar no Seminário, o pai lhe deu terra em Santa Cata-
rina. Agradeceu a Dom José e aos padres por terem aceito 
dispor do espaço para a confraternização, ressaltando que 
ele está à disposição para outros encontros. Observou que 
ele colocava à disposição a infraestrutura para o encontro 
e que a organização do mesmo era da equipe encarregada. 

Pe. Gladir Giacomel, coordenador da mencionada 
equipe, agradeceu a Dom Girônimo pela acolhida; ao se-
nhor Ivo Artusi, de São Valentim, que assou um “porco 
pizza”; ao Pe. Cleocir Bonetti que preparou chuletas, à 
senhora Iquecir Tonel por ajudar na cozinha.

Por fim, 
Dom José tam-
bém agradeceu a 
acolhida de Dom 
Girônimo, cum-
primentou os pa-
dres por seu dia e 
por dedicaram sua 
vida a serviço do 
povo de Deus. Desejou que sejam sempre portadores da 
misericórdia de Deus a todas as pessoas a que foram cha-
mados a servir e invocou a bênção divina para o alimento 
e para todos.

Paróquia de Viadutos em programação especial 
com a imagem peregrina de Fátima No primeiro do-
mingo do mês vocacional, dia 07 de agosto, a Paróquia 
Sagrado Coração de Jesus acolheu a imagem de N. Sra. 
de Fátima que está passando em todas as comunidades 
da Diocese em preparação ao centenário das aparições, 
em 2017. A acolhida da imagem se deu na missa das 09, 
na sede paroquial, presidida pelo Pároco, Pe. Waldemar 
Zapelini, com grande participação de fiéis. Até o dia 21, 
a imagem percorreu as comunidades e outras instituições 
de Viadutos, sendo que uma comunidade a levava para 
outra. Naquele dia, ela foi conduzida até a igreja São Luiz 
Gonzaga de Gaurama no caminhão do Corpo de Bombei-
ros, acompanhado de dois ônibus e de muitos carros com 
membros da sede paroquial e das comunidades rurais de 
Viadutos. Pe. Waldemar diz que realizou da peregrinação 
da imagem uma verdadeira missão e se declara muito con-
tente pela participação das comunidades.

Para eficaz pastoral do dízimo,
renovada ação evangelizadora

Dom José e os padres da Diocese de Erexim esti-
veram reunidos dia 10 de agosto, festa de São Lourenço, 
diácono e mártir, no Centro Diocesano, para refletir sobre 
a Pastoral do Dízimo, com a assessoria de Joel Leal Va-
lentim, missionário leigo da 
mesma em todo o Brasil, há 
mais de 30 anos. O assessor 
falou do seu despertar para 
esta pastoral, das dificulda-
des encontradas, da metodo-
logia e dos subsídios produ-
zidos por ele e sua equipe e 
julgados indispensáveis, por-
que parte integrante do seu 
projeto, embora haja outros, 
inclusive da CNBB. Acen-
tuou que não basta falar do dízimo na igreja, mas que é 
necessário o contato pessoal de agentes com os paroquia-
nos de casa em casa, para motivar antes para revigorar sua 
vida de fé, de união com Cristo e de participação ativa na 
Igreja. Observou que a necessidade das diversas promo-

ções para captação de recursos para a manutenção da Igre-
ja se dá pela falta de uma eficaz pastoral do dízimo. Com o 
dízimo generoso e bem organizado, as festas comunitárias 
assumirão sua verdadeira finalidade, a confraternização e 

o fortalecimento das relações 
fraternas. Destacou que o dí-
zimo não é por promessas ou 
graças pedidas, mas pelas já 
recebidas e que é doação per-
manente, não taxa, diferente 
das ofertas, que têm expres-
são de renúncia ou sacrifício, 
em vista de obras de carida-
de. Ressaltou ainda que o dí-
zimo deve ser pessoal e não 
familiar, ou seja, cada mem-

bro da família oferece o seu. Na próxima reunião ordiná-
ria, terça-feira desta semana, os padres definirão os passos 
e a forma de retomada do dízimo nas Paróquias, levando 
em conta a caminhada já feita e os subsídios já utilizados, 
que não foram considerados neste encontro.

Retiro das zeladoras de capelinhas
ressalta sua missão e espiritualidade mariana:

Em torno de 300 pessoas participaram do retiro das 
zeladoras e zeladores de capelinhas no dia 06 de agosto, 
no salão de eventos do 
Seminário de Fátima, 
orientado pelo Pe. Edi-
naldo dos Santos Bru-
no, Pároco da Paróquia 
São Roque de Itatiba 
do Sul. Com seu es-
pecial carisma na ani-
mação de encontros 
de espiritualidade, em 
suas reflexões, alter-
nadas com cantos com 
coreografia, ao longo 
de toda a manhã, en-
focou a espiritualidade 
mariana e a missão das 
zeladoras. 

O assistente diocesano das zeladoras, Pe. Moacir 
Noskoski, pároco da Paróquia N. Sra. da Glória de Erval 
Grande, fez a abertura do retiro. 

Dom José, em sua mensagem aos participantes no 
início do encontro, expressou agradecimento às zeladoras 
e aos zeladores pela promoção da espiritualidade mariana 
nas famílias e pelo trabalho em favor das vocações, seja 

pela oração, seja pelas coletas para auxiliar a formação dos 
futuros padres. Ressaltou que a Diocese de Erexim tem 

uma marca expressiva 
de devoção a Maria, 
com diversas romarias 
e outras iniciativas. Fa-
lou também do investi-
mento da Diocese nos 
seus três seminários, 
São José em Passo 
Fundo, Bom Pastor em 
Barão de Cotegipe e o 
de Fátima em Erechim, 
bem como do proje-
to de revitalização do 
Santuário Diocesano. 
Desejou que não falte a 
cada zelador e zelado-
ra de capelinha a pre-

sença da misericórdia de Deus e a ternura de Maria, Mãe de 
Cristo e Mãe da Igreja e lhes deu a bênção. 

No início da tarde, Pe. Edinaldo animou a oração 
do terço meditado. Por fim, no Santuário, presidiu a missa 
de encerramento, concelebrada pelo Pe. Moacir e pelo Pe. 
Tranquilo Manfrói, da Paróquia São Francisco de Assis do 
Bairro Progresso de Erechim.
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Catequistas refletem Palavra de Deus
e pastoral vocacional:

Coordenadoras paroquiais do Setor de Animação 
Bíblico-catequético da Diocese de Erexim participaram 
de encontro de formação no dia 15 de agosto, no Centro 
de Pastoral. 

Na parte da manhã, 
com a assessoria do Pe. Mai-
con Malacarne, vigário paro-
quial da Catedral e Assessor 
diocesano da Pastoral da Ju-
ventude, realizaram leitura 
orante da Bíblia da passagem 
do livro dos Atos dos Após-
tolos que narra o encontro de 
Filipe com um servidor da 
rainha da Etiópia que retor-
nava de Jerusalém (At 8,26-40). Indicou diversos aspectos 
da passagem para a Iniciação à Vida Cristã, que considera 
um processo permanente, com diversas etapas e ações em 
conjunto e não isoladas. 

Na parte da tarde, Pe. Giovani Momo, assistente do 
Propedêutico e coordenador diocesano da Pastoral Voca-

cional, refletiu sobre a natureza desta pastoral e sua im-
plementação na comunidade local. Sugeriu algumas pis-
tas de ação: plano de animação vocacional; jeito de ser 

e atuação alegre; projeto de 
vida; incentivo e adequação 
do projeto à cultura local.

Por fim, houve comu-
nicações diversas, especial-
mente em relação à celebra-
ção do jubileu da misericór-
dia das catequistas, dia 28, 
das 14h às 17h, juntamente 
com os ministros e ministras.

Durante o encontro, 
houve palavra de estímulo do 

coordenador diocesano de pastoral, Pe. Valtuir Bolzan e 
de Dom José. O bispo ressaltou a importância da família 
para a iniciação à vida cristã, a necessidade de as comuni-
dades valorizarem a catequese e a catequista e agradeceu 
ao trabalho de todas as catequistas, grande força na comu-
nidade cristã. Concluiu suas palavras dando a bênção.

Coordenação de Pastoral 
reestuda Iniciação               

à Vida Cristã

Em sua reunião ordinária, na noite do dia 15 de 
agosto, a coordenação de pastoral da Diocese de Erexim 
voltou a refletir sobre o processo da Iniciação à Vida 
Cristã, visando a sua concretização na catequese, o que 
exige adequação de subsídios e de metodologia. Dom José 
destacou a necessidade de se implementar este projeto, 
enfatizando o desafio de se ajudar a todos a conhecer 
Jesus Cristo, centro da vida, de toda ação evangelizadora. 
Na ocasião, Ir. Idelise Selski, representante dos religiosos 
na coordenação, relatou sua experiência de participação 
na recente Jornada Mundial da Juventude, em Cracóvia, 
Polônia. Ressaltou a marcante presença do Papa Francisco 
e a organização e a forma como o povo polonês acolheu 
os participantes do evento. No último ponto da pauta, os 
representantes das Áreas Pastorais colocaram em comum 
suas atividades recentes. 

Pastoral Carcerária 
analisa realidade prisional           

do Brasil:

Em sua reunião, no dia 15 de agosto, no Centro 
Catequético da Paróquia São Pedro, a equipe de Pastoral 
Carcerária de Erechim estudou a formação de agentes 
sobre a realidade prisional e da pessoa presa em nosso 
País. Dados apontam que o Brasil é o terceiro país com 
maior população carcerária no mundo. Foram vistas 
também questões referentes à seletividade penal, aos 
crimes com maior índice de prisões e a favelização do 
povo. Foi programada uma manhã de estudos sobre o 
assunto no dia 10 de setembro, com assessoria de Vinícius 
Toazza, agente da Pastoral Carcerária e Presidente do 
Conselho de Comunidades de Passo Fundo. O grupo 
analisou também a participação no Encontro Estadual da 
Pastoral Carcerária nos dias 23 a 25 de setembro, em Porto 
Alegre. A reunião contou com a presença do coordenador 
diocesano de pastoral, Pe. Valtuir Bolzan. 

Bispos e padres estudam cultura vocacional 
Pe. Giovani Momo, coordenador diocesano da Pas-

toral Vocacional e assistente do curso Propedêutico, con-
duziu reflexão sobre cultura vocacional, na terceira reunião 
anual dos bispos e padres da Diocese de Erexim, dia 16 de 
agosto, no Centro de Pastoral. Em texto fornecido a todos, 
afirma que por cultura das vocações se entende o ambien-
te favorável ao desabrochar de uma vocação. Tal cultura 
se desenvolve na comunidade 
se se acreditar que nela existem 
vocações e que, com a graça de 
Deus e o esforço humano, forem 
identificadas e cultivadas. Apre-
sentou algumas ideias práticas 
para desenvolvê-la. A partir do 
texto, propôs reflexão em gru-
pos e plenário. Ressaltou-se que 
a cultura vocacional, o entusias-
mo e a decisão de adolescentes e 
jovens optarem pela caminhada 
ao sacerdócio ou à vida consa-
grada depende de encantamento familiar pela vida cristã, 
com oração permanente, amor à Igreja, participação nas 
atividades comunitárias, especialmente na celebração li-
túrgica. Pe. Giovani ressaltou duas iniciativas da equipe 
de pastoral vocacional: presença em atividades paroquiais 
e a constituição de grupos de casais vocacionais.

Missas e confissões na novena e dia da Romaria 
de Fátima Os padres e bispos da Diocese de Erexim, em 
sua reunião no dia 15 de agosto, foram convidados a se 

inscrever para presidir uma das duas missas diárias, para 
os diversos horários de confissões e de bênçãos da novena 
e do domingo da Romaria de Fátima. Além das missas, 
a novena terá terço diário na Catedral e junto ao monu-
mento na esplanada do Santuário. O tema da Romaria é 
Maria, Mãe da Misericórdia. O lema, “Sede misericordio-
sos como o Pai”, o mesmo do Jubileu Extraordinário da 

Misericórdia. A novena ini-
ciará no dia 30 de setembro, 
com missa às 14h, procissão 
e missa às 20h.

Balancetes adminis-
trativos e investimento nos 
Seminários Na referida reu-
nião dos padres e bispos, lldo 
Benincá, ecônomo da Dioce-
se de Erexim, apresentou ba-
lancete do primeiro semestre 
da Cúria Diocesana, do Se-
minário de Fátima e do Setor 

Vocacional e os investimentos realizados na aquisição dos 
terrenos, ampliações e adaptações dos imóveis no Semi-
nário São José em Passo Fundo, Bom Pastor em Barão de 
Cotegipe e Fátima em Erechim, cujas obras foram conclu-
ídas e pagas, num total aproximado de R$ 4.100.000. Em 
relação ao Seminário Bom Pastor, falta o pagamento de 
R$ 800.000,00 do terreno, em prestações até 2020. No Se-
minário de Fátima foi concluída a estação de tratamento 
de esgoto com seis fossas interligadas.

Coroinhas da Catedral comemoram seu padroeiro
Dez coroinhas da Catedral São José e seus familia-

res tiveram participação especial na missa das 18h do dia 
14 de agosto, dia dos pais e início da semana da família, 
em vista do dia de São Tarcísio, seu padroeiro, comemora-
do no dia 15 do mesmo mês.  Após a missa, no salão, o se-
minarista Leonardo Fávero relatou a história de São Tarcí-
sio. Em seguida, o grupo assistiu 
ao filme “O Pequeno Príncipe” e 
dialogou sobre ele. O encontro 
foi encerrado com momento de 
confraternização.

São Tarcísio Era coroinha 
na Igreja de Roma, servindo em 
missas presididas pelo próprio 
Papa, Sisto II, vigésimo quarto 
sucessor de São Pedro, pelo bre-
ve período de 30 de agosto de 
257 a 06 de agosto de 258, martirizado durante a persegui-
ção do imperador romano Valeriano. Os cristãos presos, 
na proximidade de seu martírio, recebiam a sagrada co-
munhão, secretamente, por diáconos ou outros ministros. 
Mas, quando reconhecidos, acabavam também presos e 

martirizados. Em vésperas da execução de numerosos 
cristãos, o Papa desejava garantir a comunhão eucarística 
para eles. Foi então que o coroinha Tarcísio, com cerca de 
12 anos, se apresentou para esta missão. Muitos o desa-
conselharam, mas ele rebatia dizendo que seria até mais 
fácil chegar despercebido até os irmãos na fé por ser ainda 

criança. Diante de tanta determi-
nação, o Papa lhe entregou uma 
caixinha com as hóstias consa-
gradas. Pelo caminho, alguns 
rapazes abordaram o menino 
desconfiando que tivesse algum 
segredo dos cristãos. Como não 
quisesse entregar o que carrega-
va consigo, foi apedrejado. De-
pois de mata-lo, revolveram suas 
vestes e nada encontraram. Seu 

corpo foi recolhido por um soldado, ocultamente cristão, 
que o levou para a sepultura nas catacumbas. Inscrições 
e textos arqueológicos comprovam a veneração que ele 
tinha na Igreja de Roma, considerado testemunha e exem-
plo de grande amor à Santa Eucaristia.
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Comissão do projeto de revitalização
do Santuário visita paróquias

O padre diocesano e a missão:
Os integrantes do Conselho Missionário de 

Seminaristas (COMISE) das Dioceses de Chapecó, 
Erexim e Vacaria e da Arquidiocese de Passo Fundo 
tiveram encontro, no dia 16 de agosto, nas dependências 
do Instituto de Teologia de Passo Fundo, refletindo sobre 
o padre diocesano e a missão, com o Bispo de Chapecó, 
Dom Odelir Magri, dos Missionários Combonianos do 
Coração de Jesus (MCCJ). 

O COMISE reúne seminaristas para pensar, articular 
e vivenciar a dimensão missionária e tem como um dos 
objetivos despertar nos seminaristas, ainda no tempo de 
sua formação, o gosto e a espiritualidade pela missão. Está 
ligado ao COMIRE (Conselho Missionário Regional) e ao 
COMINA (Conselho Missionário Nacional).

Encontro inter-regional Sul da Cáritas

Lideranças das paróquias de Gaurama, da Catedral, 
de Santa Luzia, Atlântico, de Campinas do Sul, Erval 
Grande, Benjamin Constant do Sul, Barrado Rio Azul, 
Três Arroios, Capo Erê, e Getúlio Vargas já receberam a 
visita da comissão do projeto de revitalização do Santu-
ário de Fátima, em vista do centenário das aparições em 
2017. Já estão programados encontros da comissão com 
lideranças das seguintes paróquias: Três Vendas, Erechim, 
dia 23; Severiano de Almeida, dia 10 de setembro; Viadu-
tos, dia 15; Áurea, dia 16; Barão de Cotegipe, dia 17; Sede 
Dourado, dia 24; Erval Grande, num segundo encontro, 
também dia 24 de setembro. Em todas elas, a comissão 
apresenta as reformas a serem realizadas, com seu devi-
do cronograma, bem como as formas de captação dos re-
cursos junto aos diocesanos. Entre elas, contribuição de 
empresas, colaboração dos fiéis por meio de carnê, com 
valores mensais diferenciados, realização de promoção 

em comunidades e depósito bancário na conta 35708-9 da 
agência 0217 do Sicredi. As imagens do projeto estão no 
site da Diocese de Erexim, no Banner Fotos, galeria San-
tuário-projeto de reforma.

De 16 a 18 de agosto, na casa 
de retiros e encontros dos saletinos 
em Curitiba, PR, foi realizado 
encontro da Cáritas dos três Estados 
do Sul do País, com a participação 
de mais de 50 representantes 
diocesanos e regionais. Durante o 
encontro, analisaram as conquistas 
e os desafios da Cáritas, em 
âmbito nacional e inter-regional, 
na perspectiva do tema do 5º 
Congresso da mesma, pastoralidade 
e transformação social; sistematizaram as ações e reflexões dos regionais em relação a mudanças climáticas e gestão 
de risco, migrações e refugiados, segurança alimentar e nutricional; avaliaram o quadriênio 2012-2016 e projetaram 
prioridades para o próximo. Ir. Darci Zacaron representou a Diocese de Erexim.

 Paróquia Valor 

Catedral São José - Erechim  2.890,85 
N. Sra. dos Navegantes, Campinas do Sul   1.451,25 
 Imaculada Conceição - Getúlio Vargas   1.700,40 
 São Pedro - Erechim      801,35 
 N. Sra. da Salette, Três Vendas - Erechim     691,71 
 Santa Teresinha - Estação     614,00 
 N. Sra. Aparecida – Bela Vista - Erechim      450,00 
 Sto. Antonio - Jacutinga      389,95 
 N. Sra. do Rosário - Barão de Cotegipe      911,20 
 Santa Ana - Carlos Gomes      290,25 
 São Valentim – São Valentim      544,10 
 São Cristóvão - Erechim     266,00 
 São Caetano - Severiano de Almeida     352,25 
 São Tiago - Aratiba      407,90 
 São Luiz Gonzaga - Gaurama      409,90 

 Sta. Isabel da Hungria - Três Arroios      433,40 
 Sag. Cor. de Jesus - Viadutos     277,00 
 N. Sra. de Fátima - Entre Rios do Sul      243,25 
 Sag. Cor. de Jesus - Paulo Bento      127,50 
 N. Sra. das Dores - Capo Erê       94,00 
 N. Sra. Medianeira, Barra do Rio Azul       66,00 
 S. Roque, Benjamin Constant do Sul      248,25 
 N. Sra. Monte Claro - Áurea      921,60 
 S. João Batista, Marcelino Ramos     169,00 
 S. Fco. de Assis - Mariano Moro      112,60 
 N. Sra. da Glória - Erval Grande      279,20 
 Santa Luzia, Bairro Atlântico, Erechim     217,10 
 São Roque - Itatiba do Sul     338,45 
 São Fco. de Assis, Progresso, Erechim      191,00 
 São Pedro – Sede Dourado 133,65
Total 16.023,11

Medalhas de ouro e outras medalhas olímpicas

Dia 05 deste mês de agosto, no Estádio do Maracanã, 
Rio de Janeiro, foi feita a abertura festiva da Olimpíada 
2016, a primeira na América do Sul, com espetáculo de 
mais de três horas. Seu encerramento ocorreu em novo es-
petáculo no mesmo local, na noite deste dia 21, para nós 
católicos solenidade da Assunção de Nossa Senhora e ter-
ceiro domingo do mês vocacional, no qual se destaca a 
vocação à Vida Consagrada, dos religiosos e religiosas. 

Iniciados com apreensão, dúvidas e críticas aos 
elevados investimentos para sua infraestrutura, os Jogos 
Olímpicos chegaram ao final com avaliações positivas em 

muitos aspectos. O Presidente do Comitê Olímpico Internacional declarou que o evento foi “icônico”, para dizer que 
foi exemplar, e que não teve dúvida na escolha do País para a sua organização.

Números 
Deixando de lado os polêmicos números relativos 

aos gastos na organização, com as costumeiras suspeitas 
e mesmo denúncias de favorecimentos e desvios, alguns 
outros números também impressionam. Foram inscri-
tos mais de 11.000 atletas, provenientes de 206 países e 
uma delegação dos refugiados. Os do Brasil, foram 465, 
a maior delegação em Olimpíadas até agora. As modali-
dades disputadas foram 42. Medalhas confeccionadas: 
2.488. Somadas às dos jogos paraolímpicos, em setembro, 
2.642, chega-se a 5.130. Em grande parte delas, utilizou-
-se material reciclado. Mais de 25.000 jornalistas de 105 
países atuaram na cobertura para os diversos meios de co-
municação social. Aproximadamente 50.000 voluntários 
de 151 países estiveram a serviço da organização deste 
grandioso encontro esportivo.

A luta e a alegria por uma medalha
Todos os mais de 11 mil atletas treinaram muito e 

disputaram com todo esforço possível as três medalhas em 
jogo em cada uma das 42 modalidades olímpicas. Cada 
país queria superar as medalhas conquistadas em outras 
edições dos jogos.

Subir ao pódio para receber a medalha foi consa-
gração para cada participante. Com diversos gestos de 
vitória, lágrimas e sorrisos cada atleta, de competição in-
dividual ou coletiva, manifestou sua emoção ao ser meda-
lhado. Mesmo os que conseguiram a medalha de bronze, 
a terceira em cada modalidade, sentiram-se consagrados. 

Esta luta e esta alegria por uma medalha olímpica 
deve recordar-nos a recomendação de São Paulo na Pri-
meira Carta aos Coríntios (9,24-25): Nas corridas de um 
estádio, todos correm, mas bem sabeis que um só recebe 

Coleta Óbolo de São Pedro – 03/07/2016
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o prêmio. Cor-
rei, pois, de tal 
maneira que 
o consigais. 
Todos os atle-
tas se impõem 
privações; e o 
fazem para al-
cançar uma co-
roa corruptível. 
Nós o fazemos 

por uma coroa incorruptível.
No final de sua vida, São Paulo retomou esta com-

paração, assegurando: “Combati o bom combate, terminei 
a minha carreira, guardei a fé. Resta-me agora receber a 
coroa da justiça, que o Senhor, justo Juiz, me dará naquele 
dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles que aguar-
dam com amor a sua aparição” (2 Tim 4, 7-8).

Para alcançar esta coroa incorruptível é indispensá-
vel disciplina, determinação, renúncia, despojamento, vi-
gilância permanente, enfim, assumir plenamente as condi-
ções do discipulado de Cristo, apresentadas no evangelho 
dos últimos domingos. 

Nesse sentido, deixa um grande exemplo a corre-
dora etíope. Mesmo sem uma sapatilha, o que lhe cau-
sou muita dor, continuou correndo, vencendo a corrida, 
superando-se a si mesma em disciplina, entrega e de-
terminação.  

É indispensável também ver com que se constrói 
a própria vida. Nisso, é ainda São Paulo que nos ajuda. 
Na mesma Carta aos Coríntios (3,9-14) ele proclama que 
Cristo é o fundamento do edifício de Deus, a Igreja, a co-
munidade. É o fundamento também da vida de cada um. E 
alerta: Se alguém edifica sobre este fundamento com ouro, 
ou com prata, ou com pedras preciosas, ou com madeira, 
ou com feno, ou com palha, a obra de cada um aparecerá. 

Gestos e expressões de ouro
Na disputa eliminatória dos 5.000 metros, uma 

atleta norte-americana e outra neozelandesa tropeçaram 
e foram ao chão em meio ao grupo que buscava as me-
lhores posições. A norte-americana tinha dificuldades de 
se levantar. A neozelandesa desistiu da corrida, a ajudou 
a levantar-se. Apesar de machucada, sem ressentimen-
tos, prosseguiu, apoiada na adversária. Acabou saindo do 
estádio em cadeira de rodas e os exames posteriores de 
imagem constataram graves lesões no joelho com ruptu-
ra de ligamentos e menisco. Mesmo assim, ela declarou 
que saía satisfeita do Rio e testemunhou: “Apesar de ter 
ciência das minhas ações no momento, só posso pensar 
que Deus preparou meu coração para responder daquela 
forma. Todo esse tempo aqui me deixou claro que minha 
experiência no Rio seria mais do que o desempenho na 
corrida. De longe, a melhor parte de minha experiência 
na Olimpíada tem sido a comunidade que ela cria, o que 
os Jogos simbolizam. Desde a noite de abertura, eu fui 
tocada por isso. Pessoas de todos os cantos do mundo 
mostrando suas culturas únicas e todos unidos na cele-
bração do corpo, da mente e do espírito humano. Fico 
pensando sobre como este espírito de unidade e paz é 
mais forte do que os conflitos globais com os quais so-
mos bombardeados e entristecidos diariamente”.

Outra atleta que não alcançou o que desejava decla-
rou que o carinho das pessoas foi o maior prêmio.

A paranaense Ágatha que forma dupla com a ca-
rioca Bárbara em vôlei de praia feminino, superadas pela 
dupla alemã na final da modalidade, afirmou que o sabor 
do primeiro pódio olímpico falou infinitamente mais do 
que uma possível frustração pela perda da medalha de 
ouro. Sem falso consolo ou conformismo, lembrou que 
se um copo está com 50% de líquido, a gente pode dizer 
que ele está metade cheio ou metade vazio. E enfatizou: 
“Você pode dormir achando que perdeu o ouro ou ganhou 

a prata. A gente dormiu acreditando na nossa conquista. 
Jogamos muito voleibol para chegar à final e representar 
bem o nosso país.”

O tricampeão de atletismo em três provas em três 
Olimpíadas sucessivas, o jamaicano Usain Bolt reconhe-
ceu que está ficando velho e o corpo está enfraquecendo, 
razão pela qual, por ele, teria feito sua última corrida. 
Mas, disse que depende de seu treinador. Se isto pode 
revelar interesses econômicos, não deixa de ser signi-
ficativo saber reconhecer os limites. Antes das compe-
tições de que participa, costuma fazer o sinal da cruz e 
apontar para o céu. Na linha de chegada, faz novamente 
o sinal da cruz em sinal de agradecimento. Ele é católico 
fervoroso e carrega consigo a Medalha Milagrosa, que 
começou a ser cunhada com Santa Catarina Labouré, a 
pedido de N. Sra. e que é divulgada pelas irmãs filhas da 
caridade, vicentinas. Um comentário dizia: No pódio, ele 
recebeu a medalha de ouro, mas, no dia a dia, ele carrega 
a Medalha Milagrosa.

Mónica Puig, a primeira mulher da história olímpica 
a ganhar uma medalha de ouro no tênis para o Porto  Rico, 
manifestou sua fé cristã declarando: “Antes de entrar na 
quadra, ajoelhei-me e comecei a rezar, pedindo a Deus 
que me desse fortaleza, me ajudasse a usar o talento que 
Ele me deu e me desse essa confiança para alcançar esta 
meta e realizar o meu sonho. Obrigado meu Pai, obrigada 
Deus por esta bênção”.

A atleta etíope Almaz Ayana fez história nesta Olim-
píada ao quebrar o recorde mundial na prova de 10 mil 
metros planos e silenciou aqueles que questionaram sua 
vitória por possível uso de substâncias ilícitas com esta 
afirmação: “Meu doping é o treinamento, meu doping é 
Jesus. Quanto ao outro, estou limpa como cristal”. Ela 
costuma fazer o sinal da cruz três vezes antes de começar 
e ao concluir suas provas, agradecendo a Deus. Em fe-

vereiro do ano passado, ela disse: “cada um de nós, onde 
quer que vivamos ou quem quer que sejamos, devemos 
trabalhar pela paz no mundo. Recebemos este mundo para 
viver livres e deixá-lo só quando disponha a graça de Deus 
todo-poderoso”.

Um grande chefe de cozinha italiano, Massimo 
Bottura, de Modena, 53 anos, cujo restaurante ganhou 
recentemente o primeiro prêmio “os 50 melhores restau-
rantes do mundo”, veio ao Rio de Janeiro para organizar 
refeições para moradores de rua com ingredientes que 
seriam descartados, ajudado por outros cozinheiros re-
nomados do mundo. Eles esperam que a iniciativa ajude 
a mudar a maneira como os brasileiros e o mundo pen-
sam na fome, no desperdício de alimentos e na alimen-
tação da dignidade humana. Declarou ele: “Isto não é 
apenas uma coisa beneficente; não é só sobre alimentar 
pessoas. “Isto tem a ver com inclusão social, ensinar as 

pessoas a não desperdiçar comida e dar esperança às que 
perderam toda a esperança. Esta ideia nasceu a partir do 
primeiro Ângelus de Papa Francisco, quando ouvi: ‘Bom 
domingo! Bom almoço a todos!’ Três palavras tão sim-
ples, mas carregadas de significado, para um chef como 
eu que tive tudo na vida”. Aquele “refeitório” erguido no 
bairro pobre da Lapa tornou-se um contraponto bem-vin-
do à comercialização dos Jogos Olímpicos e à comilança 
que se desdobrava toda noite nos pavilhões que muitos 
países montaram pela cidade.

A destacar também o empenho, a dedicação, a mís-
tica dos voluntários. Uma estudante manifestou-se as-
sim: “A gente está aqui porque ama o esporte. Faz tudo 
valer a pena. Na minha folga, venho assistir os jogos”. 
Que bom seria se todos e sempre tivessem este devo-
tamento em sua família, em sua comunidade, em seus 
engajamentos sociais!

Outros gestos e outras situações ou outras medalhas 

Havia grande desejo de que o Brasil conquistasse 
muitas medalhas nessa Olimpíada. Dom Reginaldo An-
dreeta, Bispo de Jales, SP, com espírito crítico, escreveu 
que os brasileiros desejavam, sem dúvida, conquistar 
muitas medalhas. Sonhavam, especialmente, ser campe-
ões no futebol. Sempre querem ser campeões. “Temos 
condições para isso, pois temos experiências. Somos, por 
exemplo, campeões mundiais em desigualdade social, 
acidentes de trabalho, mortes por acidente de trânsito, 
homicídios e impunidade. Temos larga experiência em 
violência, corrupção e analfabetismo. Somos especialis-
tas em péssima qualidade de educação, saúde, segurança, 
saneamento e transportes públicos. Somos um dos maio-
res produtores e exportadores de armas do mundo. Além 
de sermos grandes produtores de programas de baixaria 
na TV, somos ‘top’ no consumo e tráfico de entorpecen-
tes. Nossas prisões estão entre as mais superlotadas do 
mundo.” Para ele, muitas medalhas ajudariam a esquecer 
a relação desses problemas com a gestão pública e que 
temos eleições logo mais. Ajudariam a esquecer que os 
devoradores de bens públicos, alguns cassados, continu-
am jogando no campo político.

A mentira do nadador americano que inventou um 
assalto, interpretada por uma articulista como tentativa de 
enganar a namorada, merece outro tipo de medalha, poderia 
ser de lama. O atleta de judô egípcio, categoria pesos-pesa-
dos, que se negou a aceitar a mão estendida do israelense 
que o venceu numa das lutas, trazendo à Olimpíada, palco 
de confraternização entre os povos, antigas divergências 
políticas no Oriente Médio, revelou incapacidade de boa 
convivência. Mereceria a medalha da mesquinhez.

O grande investimento de recursos públicos na 
Olimpíada, desproporcional com o aplicado nas neces-
sidades urgentes em todo o País em estradas, habitação, 
saúde, educação, mobilidade em outras, igualmente mere-
ce outro tipo de medalha, quem sabe a da vergonha. 

Muitos lugares vazios em praças esportivas atestam 
que o ingresso nelas não foi possível ao povo simples, im-
pedindo a festa para todos, a inclusão fraterna, valores das 
olimpíadas em sua origem. Muitos tiveram que se conten-
tar em olhar jogos à distância, pela TV, como os morado-
res da comunidade da Mangueira, situada a menos de um 
quilômetro do estádio do Maracanã e do Maracanãzinho, 
revelando dois mundos na mesma cidade.

Legado olímpico

Para Dom Walmor de Oliveira Azevedo, Arcebispo 
de Belo Horizonte, MG, o legado mais significativo desta 
Olimpíada são as ligações inspiradas pelo espírito olímpi-
co, que aponta para a importância da disciplina e da cora-
gem para enfrentar a grande tarefa de se criar uma cultura 
social mais consistente. 

Ele convida a “imaginar a revolução que pode ocor-
rer se políticos, magistrados, formadores de opinião, reli-
giosos, construtores da sociedade, educadores, todos, se 
nutrirem com o espírito olímpico e, desse modo, vence-

rem a estreiteza perversa e buscarem a medalha de ouro 
do bem comum, do povo e sua cultura valorizados e da 
igualdade solidária.  Se cada pessoa agir com espírito 
olímpico, a sociedade brasileira poderá contabilizar, mais 
amplamente, os legados das Olimpíadas.”

Erexim, 21 de agosto de 2016,
solenidade da Assunção de Nossa Senhora.

Pe. Antonio Valentini Neto, a serviço non Centro 
Diocesano.
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Gaudium et Spes
sobre a Igreja no mundo hoje 

Pe. Clair José Lovera

O Concílio Vaticano II foi, sem dúvida, um Concílio 
eclesiológico, tanto na sua preparação e realização como 
em suas aplicações e consequências pastorais. Esta Consti-
tuição Pastoral sobre a Igreja no mundo de hoje foi a que 
projetou a Igreja para fora, em busca de 
sua relação com o mundo e colocando-se 
em diálogo com o mesmo. Ela consta de 
duas partes: na primeira, o documento 
reflete os princípios ético-teológicos da 
vida humana, sobre o mundo e sobre as 
relações entre as pessoas. Na segunda 
parte, considera mais atentamente alguns 
aspectos da vida de hoje e da sociedade 
humana e, de modo especial, as questões e os problemas 
contemporâneos. 

É chamada de constituição “pastoral” porque projeta 
uma Igreja que procura dialogar, buscar e entrar em comu-
nhão com o mundo e as pessoas de hoje e colocar-se ao seu 
serviço através de sua ação pastoral. Este é o núcleo central 
da Gaudium  et  Spes (GS).

O que mais surpreende em sua relação com o mundo 
é a atitude de humildade, de reconhecimento do diferen-
te e a abertura para o diálogo. Com sua ação pastoral, a 
Igreja quer ser servidora, em atitude de solidariedade com 
a humanidade, identificando-se com as pessoas de hoje, de 
modo especial, com os pobres. Assim inicia a Constituição 

Pastoral: “As alegrias e esperanças, as tristezas e as angús-
tias dos homens de hoje, sobretudo dos pobres e de todos os 
que sofrem, são também as alegrias e esperanças, as triste-
zas e as angústias dos discípulos de Cristo” (GS 1). Alguns 

problemas mais urgentes do mundo são 
destacados e analisados: 1. A promoção 
da dignidade do matrimônio e da famí-
lia; 2. A promoção da cultura; 3. A vida 
econômica e social; 4. A vida da comu-
nidade política; 5. A construção da paz e 
a promoção da comunidade dos povos.

Cada um destes temas é focalizado 
pela GS através da metodologia do Ver-

-Julgar-Agir. Trata-se de um olhar sobre a realidade de cada 
problema na atualidade, com uma visão ético-teológica, 
apontando perspectivas pastorais. 

Na parte conclusiva, a Gaudium et Spes convida cada 
fiel e as comunidades eclesiais, os que creem como os que 
não creem, enfim todos os homens e mulheres de boa von-
tade para construírem uma sociedade e um mundo mais fra-
terno, sinal da família dos filhos e filhas de Deus.

Para refletir:
1. O que significa ser cristão, ser Igreja num mundo 

marcado por tantas desigualdades sociais?
2. Se a missão da Igreja é evangelizar, como deve ser 

sua presença na sociedade atual?

Essa é uma pergunta que sempre volta: quem são 
os jovens? Numa tentativa rápida, poderia responder-se 
que jovem é quem tem tantos anos de 
vida. Alguns outros até tentariam ir 
numa outra direção, afirmando que 
jovem é quem tem “espírito” juvenil, 
levando em conta essa ou aquela 
característica, geralmente vinculada 
à alegria e à festa. Há, ainda, a 
possibilidade de julgar o jovem sobre 
aquilo que se chama maturidade e 
imaturidade. Quanto mais maduro, 
menos jovem e mais adulto. Todas 
essas tentativas de dizer quem é 
ou, quem não é jovem, são limitadas e questionáveis de 
acordo com uma realidade social e condição histórica. 

A sociologia tem tratado a juventude como uma 

Quem são os Jovens?

“categoria social”. Poderíamos dizer que outros grupos, à 
medida que vão se tornando socialmente visíveis, passam 

a ser tratados como uma categoria. 
Não seria errado afirmar, igualmente, 
que os homossexuais são uma 
categoria social. Esse conceito - que 
poderia ser amplamente refletido - 
provoca a pensar quem são os jovens 
em duas dimensões: 1) Os jovens 
são uma categoria à medida que vão 
sendo definidos pela sociedade; 2) 
Os jovens são uma categoria social 
a partir do momento em que são 
socialmente visíveis. Por isso, o 

conceito ultrapassa a delimitação de idade. Será que se 
pode dizer que, em cada sociedade, seus significados e 
etapas são distintos? 

Nesse sentido, vamos firmando um estatuto novo, 
de garantir os direitos desse grupo. Se são definidos e 
socialmente visíveis, são sujeitos de direitos. Ser sujeito 
é estar aberto ao mundo e à história, com anseios e 
desejos singulares, que põe os jovens em relação.  Assim, 
essa categoria social da juventude vai se construindo e 
reconstruindo. O movimento vai, paulatinamente, provocar-
nos a pensar o jovem na sua heterogeneidade, na sua 
diversidade, de acordo com o local no qual ele está inserido. 
Há já quem diga “juventudes” e não mais “juventude”. 

Garantir direitos significa conversar sobre Políticas 
Públicas de Juventude que não podem deixar de ser das 
Juventudes. Significa: o Estado tem o dever de garantir 
a vida dessa categoria em suas diversas expressões. As 
demais instituições que se conhecem no trabalho com 
juventude, cada vez mais, precisam solidificar esse 
empenho. O direito à escola, à universidade, ao lazer, 
à cultura, à cidade, à rua, à praça, à liberdade, à terra, à 
casa, à saúde, ao direito de se locomover são algumas das 
políticas que precisamos ir construindo cotidianamente 
através de muito diálogo. Esse papo é muito recente. 
Tivemos, no Brasil, 03 Conferências Nacionais de 
Juventude que foram frutos de Conferências municipais, 
setoriais, virtuais e estaduais e foram espaços de pautar 
demandas para garantir os direitos da juventude. 

Em 2013 (após 10 anos de tramitação) entra em 
vigor, fruto desse processo, o Estatuto da Juventude que 
oficializa os direitos e as políticas públicas de juventude.  
Nesse Estatuto estão contidos, também, os benefícios, 
descontos e gratuidades que são direitos dos jovens. 
Este Estatuto define que é jovem e tem esses direitos de 
jovem e é sujeito dessas políticas, quem tem entre 15 e 
29 anos, o que soma, pelo IBGE de 2010, 51 milhões de 
brasileiros. O Estatuto da Juventude prevê um conjunto 
de direitos: Diversidade e Igualdade; Desporto e Lazer; 
Comunicação e Liberdade de Expressão; Cultura; 
Território e Mobilidade; Segurança Pública e acesso à 
Justiça; Cidadania, Participação e Representação Juvenil; 
Profissionalização, Trabalho e Renda; Saúde; Educação; 
Sustentabilidade e Meio Ambiente. 

Para quem se preocupa com os jovens, esse 
é um caminho que temos de nos aproximar. Na sua 
compreensão como categoria, visivelmente social, e que 
vai se construindo historicamente e no seu contexto, os 
jovens são sujeitos de direitos. Expressões como “jovem 
é o futuro” não cabem mais nessa construção. Ora, se são 
sujeitos de direitos, necessitam de acesso a esses direitos 
agora, não amanhã ou no futuro. O caminho ainda é longo 
e está sendo feito com bastantes resistências. Mais gente 
precisa entrar nessas estradas que levam ao horizonte da 
autonomia juvenil.  

Pe. Maicon André Malacarne

Dinâmica do Setor Animação Bíblico-Catequética (87)

Tânia Madalosso, coordenadora. 
      O caminho 

e os gravetos (Su-
gestão para o ano da 
Misericórdia)

Material
De acordo 

com a criatividade 
do grupo. Preparar 
local com antece-
dência. Pode ser 
num local aberto, 
um parque, onde 
haja tipos de solo 
diferentes.

Processo
convidar o grupo para realizar uma caminhada cele-

brativa. Vamos sugerir alguns passos. Deve ser adaptado 
de acordo com a realidade do grupo. Se for no período 
da quaresma, pode-se fazer em forma de via-sacra. Per-
correr um caminho descalço, de preferência em direção a 
um cruzeiro, uma capela, ou um local onde tenha se pre-
parado um altar.  No caminho sentir o pisar no chão, nos 
espinhos, nas pedras... e ir refletindo quais são os espi-

nhos, as pedras da 
vida pessoal, do 
grupo e da socie-
dade. Enquanto 
caminha, recolher 
gravetos ou outros 
objetos que simbo-
lizem seus pecados 
pessoais e tam-
bém os pecados 
sociais. Se não for 
via-sacra, preparar 
algumas paradas 
com reflexões, en-
cenações, cartazes 
ou textos que ajudem a refletir, meditar e rezar. Pode-se 
também intercalar com orações conjuntas, refrãos, salmos 
e cantos. Chegando ao ponto final, partilhar a experiência 
e celebrar a reconciliação. Queimar os gravetos que sim-
bolizam os pecados. Reconciliar-se com os irmãos através 
de um abraço fraterno na atitude de quem pede perdão aos 
irmãos e oferece o perdão gratuitamente. 

Conclui-se com um momento e/ou canto de ação de 
graças.·. 

http://juventude.gov.br/estatuto/cidadania-a-participacao-social-e-politica-e-a-representacao-juvenil
http://juventude.gov.br/estatuto/profissionalizacao-ao-trabalho-e-a-renda
http://juventude.gov.br/estatuto/saude
http://juventude.gov.br/estatuto/educacao
http://juventude.gov.br/estatuto/sustentabilidade-e-ao-meio-ambiente
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91ª Receita de Culinária
Maria Busatta, Estação, Coordenadora Diocesana da Pastoral da Saúde

CROQUETES
1 kg de guisado
1 batatinhas grandes cozidas
miolo de pão, cebola, salsa, cebola verde, 
pimenta, pimentão
2 ovos
farinha de trigo para ligar
Cozinhar o guisado, misturar as batatinhas 
amassadas e o restante dos temperos bem 

picados. Por último os ovos e a farinha. Fazer os croquetes. 
Passar na farinha de trigo, no ovo e na farinha de rosca.

CIGARRETES
2 xícaras de farinha de trigo
1 ovo
1 colher de manteiga
2 colheres de queijo ralado
2 colheres de leite
sal
1 colher de cachaça
1 colher (sopa rasa) de fermento
água para dar ponto farinha de rosca
queijo ralado - ovo batido - salsichas

Ervas e alimentos medicinais (90)
Pe. Ivacir Franco CNF/MT nº. 0120.

Inhame
Colocasia antiquorum, 

Schott.

Pertence à família das 
Aráceas

Também conhecido 
como: Inhame-da-costa

O Inhame é uma plan-
ta herbácea com um pequeno 
caule maciço e carnoso. Apre-
senta folhas grandes que po-
dem medir 25 – 55 x 10 – 35 
cm, geralmente mais verdes 

na parte superior e verde suave na parte inferior. A sua 
reprodução é feita por tubérculos. 

Propriedades medicinais:
Podem ser consumidas suas raízes chamadas tubér-

culos e também as folhas. 
No Inhame encontram-se as vitaminas A, que é um 

micronutriente que desempenha papel essencial na visão, 
crescimento, desenvolvimento do osso, desenvolvimento 
e manutenção do tecido do organismo todo; B, que é a 
maior responsável pela manutenção da saúde emocional 
e mental do ser humano; C, que é um antioxidante que 
tem capacidade de proteger o organismo dos danos pro-
vocados pelo estresse, e equilibra o organismo todo; Cál-
cio, que visa fortalecer os ossos e os dentes; Ferro, que é 
essencial para produção dos glóbulos vermelhos do san-

gue, do pigmento da pele, do tecido muscular; Fósforo, 
que ajuda no crescimento, na recuperação do organismo, 
proporciona energia, vigor, colaborando na metabolização 
das gorduras e amidos, atenua as dores da artrite, estimula 
dentes e gengivas saudáveis.

Para quem consumir a sua raiz também chamada tu-
bérculo é indicada para combater úlceras internas princi-
palmente aquelas provocadas na parte do estômago, intes-
tinos, duodeno e ao mesmo tempo também para acalmar 
hemorroidas sanguinolentas. 

O uso da raiz também é indicado para purificar o 
sangue, pois a mesma é depurativa e ao mesmo tempo au-
xiliar no tratamento de quem tem diabete.

É indicada também em forma de compressas ou pi-
cada para quem tiver doenças de pele, acalmar dores liga-
das aos ossos, reumatismo, artrite, e também para desin-
flamar músculos e nervos com inflamação. 

Muitos usam também utilizar as suas folhas em for-
ma de compressas para aplicá-las em feridas cancerosas 
ou sanguinolentas para acalmar a dor provocada pelas 
mesmas e facilitar a cicatrização. 

As raízes do mesmo também podem ser consumidas 
junto com as refeições e são ótimas e nutritivas. 

O chá das folhas também produz um ótimo bene-
ficio para quem tiver anemia e para acalmar frieiras de 
modo em geral. 

As folhas tenras podem ser consumidas cozidas em 
saladas.  

Com o fruto também pode ser feito inúmeros alimen-
tos, atrativos diversos, sobremesas e guloseimas em geral.

Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a 
prova das coisas que não vemos (Hb 11,1).




