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Agenda do Bispo (julho) Agenda pastoral (julho)
1º, 08h30, reunião do Conselho 
Diocesano de Pastoral, no 
Seminário de Fátima.
04, 09h, reunião da Província 
Eclesiástica de Passo Fundo 
em Erechim.
11 a 13, curso diocesano 
anual para os presbíteros, no 
Seminário.
15, 10h, jubileu de ouro de 

ordenação presbiteral do Pe. Milton Mattia, igreja 
Santa Isabel da Hungria, Três Arroios.

23, 09h, na missa da Catedral, jubileu de ouro de 
irmãs da Sagrada Família.

24 a 13/08, imagem peregrina de Fátima na Paróquia 
Nossa Senhora da Salete, Três Vendas

29, 17h, visita pastoral à comunidade Santa Cruz, 
Bairro Presidente Vargas, Paróquia N. Sra. da 
Salette, Três Vendas, Erechim; 19h, à comunidade 
N. Sra. Aparecida, Jabuticabal, da mesma 
Paróquia.

30, 09h30, crismas na igreja Santa Ana, Carlos Gomes, 
com festa da padroeira da Paróquia.

31, 14h, reunião do Conselho de Presbíteros; 17h, 
reunião Colégio dos Consultores; 18h30, reunião 
do Conselho Econômico.

Ano Diocesano do 
Centenário de Fátima:

1º) Dom José, na abertura ofi cial 
dele na Romaria do ano passado: Deixemos 
que a celebração do Centenário e a ternura 
do coração imaculado de Maria toquem o 
nosso coração, fortaleçam o amor entre os 
casais e nas famílias, e aumentem em nós 
a disponibilidade de servirmos o Senhor 
como fez ela, a humilde serva do Altíssimo. 
2º) Bispos de Portugal: No centenário das 
aparições da Virgem Maria, em Fátima, 
desejamos dar graças a Deus por nos permitir 
viver este acontecimento, que nos enche 
de júbilo, e reafi rmar a atualidade da sua 
mensagem para a revitalização da nossa fé e 
do nosso compromisso evangelizador.

1º, às 08h30, reunião do Conselho 
Diocesano de Pastoral, no Seminário.

02, São Pedro e São Paulo – dia do Papa, 
óbolo de São Pedro.

03, aniversário de ordenação presbiteral de 
Dom Girônimo Zanandréa (1964); às 
08h30, reunião com os representantes 
paroquiais do Apostolado da Oração, 
no Centro Diocesano de Pastoral.

04, às 09h, reunião da Província Eclesiástica da Arquidiocese de Passo Fundo, 
em Erechim.

07 a 09, 48º Cursilho Adulto Masculino, no Seminário da Salette, Marcelino 
Ramos.

08 até 23, peregrinação da imagem de Fátima na Paróquia São Cristóvão, 
Erechim. 

10 a 14, curso nacional de atualização para formadores e diretores espirituais.
11, Dia Mundial da População – reunião de assessores diocesanos de Pastoral da 

Juventude, em Porto Alegre; 19h15, encontro de formação para lideranças, 
no Seminário, sobre presença de Maria no Novo Testamento, no contexto do 
Ano Nacional Mariano, com o mesmo assessor do curso para os presbíteros.

11 a 13, curso anual para os Presbíteros, no Seminário, sobre a Presença de 
Maria no Novo Testamento, no contexto do Ano Nacional Mariano, com 
assessoria do Pe. Paulo Roberto Gomes, Pároco da Paróquia Santo Antônio 
(Tebas) e Bom Jesus (Argirita) em Minas Gerais. Coordenador de Pastoral 
dá diocese de Leopoldina. Professor no Centro de Ensino Superior de Juiz de 
Fora. Doutor em teologia sistemática. Pós-graduado em Ciências da Religião 
e Teologia do Antigo e Novo Tratamento. Junto com o Ir. Afonso Murad 
publicou recentemente a obra: “A Casa da Teologia” e “Da Terra ao Céu. 
Escatologia em perspectiva dialogal”.

13, 20h, celebração especial da aparição de Fátima; reunião da Comissão 
Regional de Presbíteros Sul 3, em Porto Alegre.

14, reunião da equipe regional da Pastoral da Saúde, em Porto Alegre.
14 a 16, 48º Cursilho Adulto Feminino, no Seminário Salette, Marcelino Ramos.
15, jubileu de ouro de ordenação presbiteral dos padres Ângelo Rosset e Milton 

Mattia; reunião da equipe de Coordenação do Núcleo dos Religiosos na 
Residência Madre Imelda.

16, visita da coordenação do Núcleo Diocesano dos Religiosos à comunidade 
das Irmãs Vicentinas em Campinas do Sul com participação na missa 
da comunidade às 09h e, à tarde, visita às Irmãs da Sagrada Família na 
comunidade de Paulo Bento.

17 a 21, semana missionária da juventude do Regional Sul 3, em Porto Alegre.
18, às 19h, reunião da área pastoral de Gaurama, em Marcelino Ramos; Reunião 

da Equipe de Animação Bíblico-Catequética, Regional Sul 3.
21 a 23, 20º Cursilho Feminino para jovens, no Seminário Salette, Marcelino 

Ramos.
22 e 23, seminário em missão pela vida, Pastoral da Juventude nas Dioceses.
23, festa do padroeiro na Paróquia São Cristóvão, Erechim.
24 até 13 de agosto, peregrinação da imagem de Fátima na Paróquia N. Sra. da 

Salette, Três Vendas, Erechim.
25, às 14h, reunião dos representantes paroquiais da Cáritas, no Centro Diocesano 

de Pastoral; 19h30, reunião da Área de Severiano de Almeida em Mariano 
Moro.

27, às 14h, reunião dos representantes paroquiais da Cáritas, no Centro Diocesano 
de Pastoral.

28 a 30, 20º Cursilho Masculino para jovens, em Marcelino Ramos.
29, reunião do Conselho de Leigos, em Porto Alegre. 
28 e 29, ensaio de Canto Litúrgico Pastoral. 
30, 09h, crismas e festa em honra de Santa Ana, em Carlos Gomes.
31, às 14h, reunião do Conselho Presbiteral e, após, do Colégio dos Consultores; 

às 18h30, reunião do Conselho Econômico, no Centro Diocesano de Pastoral.
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Papa: Pronunciamentos em Fátima – 12 e 13 de maio

ORAÇÃO DO SANTO PADRE
Capelinha das Aparições,  Fátima, sexta-feira, 12 de maio de 2017

Salve Rainha, bem-aventurada Virgem de Fátima, Senhora do Coração Imaculado,
qual refúgio e caminho que conduz até Deus! Peregrino da Luz que das tuas mãos nos vem,
dou graças a Deus Pai que, em todo o tempo e lugar, atua na história humana;
peregrino da Paz que neste lugar anuncias, louvo a Cristo, nossa paz,
e para o mundo peço a concórdia entre todos os povos;
peregrino da Esperança que o Espírito alenta, quero-me profeta
e mensageiro para a todos lavar os pés, na mesma mesa que nos une.
Salve Mãe de Misericórdia, Senhora da veste branca!
Neste lugar onde há cem anos a todos mostraste
os desígnios da misericórdia do nosso Deus, olho a tua veste de luz
e, como bispo vestido de branco, lembro todos os que,
vestidos da alvura batismal, querem viver em Deus e rezam os mistérios de Cristo
para alcançar a paz. Salve, vida e doçura, Salve, esperança nossa,
ó Virgem Peregrina, ó Rainha Universal! No mais íntimo do teu ser,
no teu Imaculado Coração, vê as alegrias do ser humano
quando peregrina para a Pátria Celeste. No mais íntimo do teu ser, no teu Imaculado Coração,
vê as dores da família humana que geme e chora neste vale de lágrimas.
No mais íntimo do teu ser, no teu Imaculado Coração, adorna-nos do fulgor de todas
as joias da tua coroa e faz-nos peregrinos como peregrina foste Tu.
Com o teu sorriso virginal robustece a alegria da Igreja de Cristo.
Com o teu olhar de doçura fortalece a esperança dos fi lhos de Deus.
Com as mãos orantes que elevas ao Senhor a todos une numa só família humana.
Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima!
Faz-nos seguir o exemplo dos Bem-aventurados Francisco e Jacinta,
e de todos os que se entregam à mensagem do Evangelho.
Percorreremos, assim, todas as rotas, seremos peregrinos de todos os caminhos,
derrubaremos todos os muros e venceremos todas as fronteiras,
saindo em direção a todas as periferias, aí revelando a justiça e a paz de Deus.
Seremos, na alegria do Evangelho, a Igreja vestida de branco,
da alvura branqueada no sangue do Cordeiro derramado ainda em todas as guerras
que destroem o mundo em que vivemos. E assim seremos, como Tu,
imagem da coluna luminosa que alumia os caminhos do mundo,
a todos mostrando que Deus existe, que Deus está, que Deus habita no meio do seu povo,
ontem, hoje e por toda a eternidade. Salve, Mãe do Senhor,
Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima! Bendita entre todas as mulheres,
és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo,
és o triunfo sobre a marca do mal. Profecia do Amor misericordioso do Pai,
Mestra do Anúncio da Boa-Nova do Filho, Sinal do Fogo ardente do Espírito Santo,
ensina-nos, neste vale de alegrias e dores, as verdades eternas
que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor.
No teu Imaculado Coração, sê o refúgio dos pecadores
e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na Fé, na Esperança e no Amor,
a Ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por Ti, a Deus me consagro,
ó Virgem do Rosário de Fátima. E, enfi m, envolvido na Luz
que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos.
Amém.
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BÊNÇÃO DAS VELAS 
SAUDAÇÃO DO SANTO PADRE

Capelinha das Aparições, Fátima, sexta-feira, 12 de maio de 2017
Amados peregrinos de Maria e com Maria!

Obrigado por me aco-
lherdes entre vós e vos asso-
ciardes a mim nesta peregri-
nação vivida na esperança e 
na paz. Desde já desejo asse-
gurar a quantos estais unidos 
comigo, aqui ou em qualquer 
outro lugar, que vos tenho a 
todos no coração. Sinto que 
Jesus vos confiou a mim (cf. 
Jo 21, 15-17) e, a todos, abra-
ço e confio a Jesus, «princi-
palmente os que mais precisarem» ― como Nossa Se-
nhora nos ensinou a rezar (Aparição de julho de 1917). 
Que Ela, Mãe doce e solícita de todos os necessitados, 
lhes obtenha a bênção do Senhor! Sobre cada um dos 
deserdados e infelizes a quem roubaram o presente, 
dos excluídos e abandonados a quem negam o futuro, 
dos órfãos e injustiçados a quem não se permite ter um 
passado, desça a bênção de Deus encarnada em Jesus 
Cristo: «O Senhor te abençoe e te guarde! O Senhor 
faça brilhar sobre ti a sua face e te favoreça! O Senhor 
volte para ti a sua face e te dê a paz» (Nm 6, 24-26). 

Esta bênção cumpriu-se cabalmente na Virgem 
Maria, pois nenhuma outra criatura viu brilhar sobre si a 
face de Deus como Ela, que deu um rosto humano ao Fi-
lho do eterno Pai, podendo nós agora contemplá-Lo nos 
sucessivos momentos gozosos, luminosos, dolorosos e 
gloriosos da sua vida, que repassamos na recitação do 
Rosário. Com Cristo e Maria, permaneçamos em Deus. 
Na verdade, «se queremos ser cristãos, devemos ser ma-
rianos; isto é, devemos reconhecer a relação essencial, 
vital e providencial que une Nossa Senhora a Jesus e que 
nos abre o caminho que leva a Ele» (Paulo VI, Alocução 
na visita ao Santuário de Nossa Senhora de Bonaria-Ca-
gliari, 24/IV/1970). Assim, sempre que rezamos o Ter-
ço, neste lugar bendito como em qualquer outro lugar, o 
Evangelho retoma o seu caminho na vida de cada um, 
das famílias, dos povos e do mundo. 

Peregrinos com Maria… Qual Maria? Uma 
«Mestra de vida espiritual», a primeira que seguiu Cris-
to pelo caminho «estreito» da cruz dando-nos o exem-
plo, ou então uma Senhora «inatingível» e, consequen-
temente, inimitável? A «Bendita por ter acreditado» 
(cf. Lc 1, 42.45) sempre e em todas as circunstâncias 
nas palavras divinas, ou então uma «Santinha» a quem 
se recorre para obter favores a baixo preço? A Virgem 

Maria do Evangelho venera-
da pela Igreja orante, ou uma 
esboçada por sensibilidades 
subjetivas que A veem segu-
rando o braço justiceiro de 
Deus pronto a castigar: uma 
Maria melhor do que Cristo, 
visto como Juiz impiedoso; 
mais misericordiosa que o 
Cordeiro imolado por nós?

Grande injustiça fa-
zemos a Deus e à sua graça, 

quando se afirma em primeiro lugar que os pecados 
são punidos pelo seu julgamento, sem antepor – como 
mostra o Evangelho – que são perdoados pela sua mi-
sericórdia! Devemos antepor a misericórdia ao julga-
mento e, em todo o caso, o julgamento de Deus será 
sempre feito à luz da sua misericórdia. Naturalmente 
a misericórdia de Deus não nega a justiça, porque Je-
sus tomou sobre Si as consequências do nosso pecado 
juntamente com a justa pena. Não negou o pecado, 
mas pagou por nós na Cruz. Assim, na fé que nos une 
à Cruz de Cristo, ficamos livres dos nossos pecados; 
ponhamos de lado qualquer forma de medo e temor, 
porque não se coaduna em quem é amado (cf. 1 Jo 
4, 18). «Sempre que olhamos para Maria, voltamos a 
acreditar na força revolucionária da ternura e do cari-
nho. Nela vemos que a humildade e a ternura não são 
virtudes dos fracos mas dos fortes, que não precisam 
de maltratar os outros para se sentirem importantes 
(…). Esta dinâmica de justiça e de ternura, de contem-
plação e de caminho ao encontro dos outros é aquilo 
que faz d’Ela um modelo eclesial para a evangeliza-
ção» (Exort. ap. Evangelii gaudium, 288). Possamos, 
com Maria, ser sinal e sacramento da misericórdia de 
Deus que perdoa sempre, perdoa tudo.

Tomados pela mão da Virgem Mãe e sob o seu 
olhar, podemos cantar, com alegria, as misericórdias do 
Senhor. Podemos dizer-Lhe: A minha alma canta para 
Vós, Senhor! A misericórdia, que usastes para com 
todos os vossos santos e com todo o vosso povo fiel, 
também chegou a mim. Pelo orgulho do meu coração, 
vivi distraído atrás das minhas ambições e interesses, 
mas não ocupei nenhum trono, Senhor! A única possi-
bilidade de exaltação que tenho é que a vossa Mãe me 
pegue ao colo, me cubra com o seu manto e me ponha 
junto do vosso Coração. Assim seja.
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SANTA MISSA COM O RITO DA CANONIZAÇÃO DOS
BEATOS FRANCISCO MARTO E JACINTA MARTO

HOMILIA DO SANTO PADRE
Adro do Santuário de Fátima, sábado, 13 de maio de 2017

«Apareceu no Céu (…) 
uma mulher revestida de sol»: 
atesta o vidente de Patmos no 
Apocalipse (12, 1), anotando ain-
da que ela «estava para ser mãe». 
Depois ouvimos, no Evangelho, 
Jesus dizer ao discípulo: «Eis a 
tua Mãe» (Jo 19, 26-27). Temos 
Mãe! Uma «Senhora tão bonita»: 
comentavam entre si os videntes 
de Fátima a caminho de casa, na-
quele abençoado dia treze de maio de há cem anos. E, à 
noite, a Jacinta não se conteve e desvendou o segredo à 
mãe: «Hoje vi Nossa Senhora». Tinham visto a Mãe do 
Céu. Pela esteira que seguiam os seus olhos, se alongou o 
olhar de muitos, mas… estes não A viram. A Virgem Mãe 
não veio aqui, para que A víssemos; para isso teremos a 
eternidade inteira, naturalmente se formos para o Céu.

Mas Ela, antevendo e advertindo-nos para o risco do 
Inferno onde leva a vida – tantas vezes proposta e imposta 
– sem-Deus e profanando Deus nas suas criaturas, veio lem-
brar-nos a Luz de Deus que nos habita e cobre, pois, como 
ouvíamos na Primeira Leitura, «o filho foi levado para junto 
de Deus» (Ap 12, 5). E, no dizer de Lúcia, os três privilegia-
dos ficavam dentro da Luz de Deus que irradiava de Nossa 
Senhora. Envolvia-os no manto de Luz que Deus Lhe dera. 
No crer e sentir de muitos peregrinos, se não mesmo de to-
dos, Fátima é, sobretudo este manto de Luz que nos cobre, 
aqui como em qualquer outro lugar da Terra quando nos refu-
giamos sob a proteção da Virgem Mãe para Lhe pedir, como 
ensina a Salve Rainha, «mostrai-nos Jesus».

Queridos peregrinos, temos Mãe, temos Mãe! Agar-
rados a Ela como filhos, vivamos da esperança que assenta 
em Jesus, pois, como ouvíamos na Segunda Leitura, «aque-
les que recebem com abundância a graça e o dom da justiça 
reinarão na vida por meio de um só, Jesus Cristo» (Rm 5, 
17). Quando Jesus subiu ao Céu, levou para junto do Pai 
celeste a humanidade – a nossa humanidade – que tinha 
assumido no seio da Virgem Mãe, e nunca mais a largará. 
Como uma âncora, fundeemos a nossa esperança nessa hu-
manidade colocada nos Céus à direita do Pai (cf. Ef 2, 6). 
Seja esta esperança a alavanca da vida de todos nós! Uma 
esperança que nos sustente sempre, até ao último respiro. 

Com esta esperança, nos congregamos aqui para 
agradecer as bênçãos sem conta que o Céu concedeu nestes 
cem anos, passados sob o referido manto de Luz que Nossa 
Senhora, a partir deste esperançoso Portugal, estendeu so-
bre os quatro cantos da Terra. Como exemplo, temos diante 

dos olhos São Francisco Marto e 
Santa Jacinta, a quem a Virgem 
Maria introduziu no mar imen-
so da Luz de Deus e aí os levou 
a adorá-Lo. Daqui lhes vinha a 
força para superar contrariedades 
e sofrimentos. A presença divina 
tornou-se constante nas suas vi-
das, como se manifesta claramen-
te na súplica instante pelos peca-
dores e no desejo permanente de 

estar junto a «Jesus Escondido» no Sacrário.
Nas suas Memórias (III, n. 6), a Irmã Lúcia dá a 

palavra à Jacinta que beneficiara duma visão: «Não vês 
tanta estrada, tantos caminhos e campos cheios de gente, 
a chorar com fome, e não tem nada para comer? E o Santo 
Padre numa Igreja, diante do Imaculado Coração de Ma-
ria, a rezar? E tanta gente a rezar com ele?» Irmãos e irmãs, 
obrigado por me acompanhardes! Não podia deixar de vir 
aqui venerar a Virgem Mãe e confiar-lhe os seus filhos e 
filhas. Sob o seu manto, não se perdem; dos seus braços, 
virá a esperança e a paz que necessitam e que suplico para 
todos os meus irmãos no Batismo e em humanidade, de 
modo especial para os doentes e pessoas com deficiên-
cia, os presos e desempregados, os pobres e abandonados. 
Queridos irmãos, rezamos a Deus com a esperança de que 
nos escutem os homens; e dirigimo-nos aos homens com 
a certeza de que nos vale Deus.

Pois Ele criou-nos como uma esperança para os ou-
tros, uma esperança real e realizável segundo o estado de 
vida de cada um. Ao «pedir» e «exigir» o cumprimento dos 
nossos deveres de estado (carta da Irmã Lúcia, 28/II/1943), 
o Céu desencadeia aqui uma verdadeira mobilização geral 
contra esta indiferença que nos gela o coração e agrava a 
miopia do olhar. Não queiramos ser uma esperança abor-
tada! A vida só pode sobreviver graças à generosidade de 
outra vida. «Se o grão de trigo, lançado à terra, não morrer, 
fica ele só; mas, se morrer, dá muito fruto» (Jo 12, 24): disse 
e fez o Senhor, que sempre nos precede. Quando passamos 
através dalguma cruz, Ele já passou antes. Assim, não subi-
mos à cruz para encontrar Jesus; mas foi Ele que Se humi-
lhou e desceu até à cruz para nos encontrar a nós e, em nós, 
vencer as trevas do mal e trazer-nos para a Luz.

Sob a proteção de Maria, sejamos, no mundo, sen-
tinelas da madrugada que sabem contemplar o verdadeiro 
rosto de Jesus Salvador, aquele que brilha na Páscoa, e 
descobrir novamente o rosto jovem e belo da Igreja, que 
brilha quando é missionária, acolhedora, livre, fiel, pobre 
de meios e rica no amor.
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Pronunciamentos da 55ª Assembleia Geral e nota da CNBB

SAUDAÇÃO DO SANTO PADRE AOS DOENTES
NO FINAL SANTA MISSA

Adro do Santuário, Fátima, sábado, 13 de maio de 2017

Queridos irmãos e irmãs do-
entes!

Como disse na homilia, o 
Senhor sempre nos precede: quan-
do passamos através dalguma cruz, 
Ele já passou antes. Na sua Paixão, 
tomou sobre Si todos os nossos so-
frimentos. Jesus sabe o que signifi -
ca o sofrimento, compreende-nos, 
consola-nos e dá-nos força, como fez a São Francisco 
Marto e a Santa Jacinta, aos Santos de todos os tempos e 
lugares. Penso no apóstolo Pedro, acorrentado na prisão 
de Jerusalém, enquanto toda a Igreja rezava por ele. E 
o Senhor consolou Pedro. Isto é o mistério da Igreja: a 
Igreja pede ao Senhor para consolar os atribulados como 
vós e Ele consola-vos, mesmo às escondidas; consola-
-vos na intimidade do coração e consola com a fortaleza.

Amados peregrinos, diante dos nossos olhos, te-
mos Jesus escondido, mas presente na Eucaristia, como 
temos Jesus escondido, mas presente nas chagas dos 
nossos irmãos e irmãs doentes e atribulados. No altar, 
adoramos a Carne de Jesus; neles encontramos as cha-
gas de Jesus. O cristão adora Jesus, o cristão procura 
Jesus, o cristão sabe reconhecer as chagas de Jesus. Hoje 
a Virgem Maria repete a todos nós a pergunta que fez, 
há cem anos, aos Pastorinhos: «Quereis oferecer-vos a 

Deus?» A resposta – «Sim, quere-
mos!» – dá-nos a possibilidade de 
compreender e imitar as suas vidas. 
Viveram-nas, com tudo o que elas 
tiveram de alegria e de sofrimento, 
em atitude de oferta ao Senhor.

Queridos doentes, vivei a 
vossa vida como um dom e dizei a 
Nossa Senhora, como os Pastori-

nhos, que vos quereis oferecer a Deus de todo o cora-
ção. Não vos considereis apenas receptores de solida-
riedade caritativa, mas senti-vos inseridos a pleno título 
na vida e missão da Igreja. A vossa presença silencio-
sa, mas mais eloquente do que muitas palavras, a vossa 
oração, a oferta diária dos vossos sofrimentos em união 
com os de Jesus crucifi cado pela salvação do mundo, a 
aceitação paciente e até feliz da vossa condição são um 
recurso espiritual, um património para cada comunidade 
cristã. Não tenhais vergonha de ser um tesouro precioso 
da Igreja.

Jesus vai passar junto de vós no Santíssimo Sa-
cramento para vos mostrar a sua proximidade e o seu 
amor. Confi ai-Lhe as vossas dores, os vossos sofrimen-
tos, o vosso cansaço. Contai com a oração da Igreja que 
de todo o lado se eleva ao Céu por vós e convosco. Deus 
é Pai e nunca vos esquecerá.

Aos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil
 “Meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho” (Jo 5,17)

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
– CNBB, reunida, no Santuário Nacional de Nossa Se-
nhora Aparecida – SP, em sua 55ª Assembleia Geral 
Ordinária, se une aos trabalhadores e às trabalhadoras, 
da cidade e do campo, por ocasião do dia 1º de maio. 
Brota do nosso coração de pastores um grito de solida-
riedade em defesa de seus direitos, particularmente dos 
13 milhões de desempregados.

O trabalho é fundamental para a dignidade da 
pessoa, constitui uma dimensão da existência humana 
sobre a terra. Pelo trabalho, a pessoa participa da obra 
da criação, contribui para a construção de uma socie-

dade justa, tornando-se, assim, semelhante a Deus que 
trabalha sempre. O trabalhador não é mercadoria, por 
isso, não pode ser coisifi cado. Ele é sujeito e tem direi-
to à justa remuneração, que não se mede apenas pelo 
custo da força de trabalho, mas também pelo direito à 
qualidade de vida digna.

Ao longo da nossa história, as lutas dos traba-
lhadores e trabalhadoras pela conquista de direitos con-
tribuíram para a construção de uma nação com ideais 
republicanos e democráticos. O dia do trabalhador e da 
trabalhadora é celebrado, neste ano de 2017, em meio 
a um ataque sistemático e ostensivo aos direitos con-
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quistados, precarizando as con-
dições de vida, enfraquecendo o 
Estado e absolutizando o Merca-
do. Diante disso, dizemos não ao 
“conceito economicista da socie-
dade, que procura o lucro egoísta, 
fora dos parâmetros da justiça so-
cial” (Papa Francisco, Audiência 
Geral, 1º. de maio d 2013).

Nessa lógica perversa do mercado, os Poderes 
Executivo e Legislativo reduzem o dever do Estado de 
mediar a relação entre capital e trabalho, e de garantir 
a proteção social. Exemplos disso são os Projetos de 
Lei 4302/98 (Lei das Terceirizações) e 6787/16 (Re-
forma Trabalhista), bem como a Proposta de Emenda à 
Constituição 287/16 (Reforma da Previdência). É ina-
ceitável que decisões de tamanha incidência na vida 
das pessoas e que retiram direitos já conquistados, se-
jam aprovadas no Congresso Nacional, sem um amplo 
diálogo com a sociedade.

Irmãos e irmãs, trabalhadores e trabalhadoras, 
diante da precarização, flexibilização das leis do tra-
balho e demais perdas oriundas das “reformas”, nos-
sa palavra é de esperança e de fé: nenhum trabalhador 

sem direitos! Juntamente com a 
Terra e o Teto, o Trabalho é um 
direito sagrado, pelo qual vale a 
pena lutar (Cf. Papa Francisco, 
Discurso aos Movimentos Popu-
lares, 9 de julho de 2015).

Encorajamos a organiza-
ção democrática e mobilizações 
pacíficas, em defesa da dignida-

de e dos direitos de todos os trabalhadores e trabalha-
doras, com especial atenção aos mais pobres.

Por intercessão de São José Operário, invoca-
mos a benção de Deus para cada trabalhador e traba-
lhadora e suas famílias.

Aparecida, 27 de abril de 2017.
Dom Sergio da Rocha - Arcebispo de Brasília, 

Presidente da CNBB
 Dom Murilo Sebastião Ramos Krieger, SCJ - 

Arcebispo São Salvador da Bahia, Vice-Presidente da 
CNBB

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

O GRAVE MOMENTO NACIONAL
“Buscai em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça” (Mt 6,33)

A Conferência Na-
cional dos Bispos do Bra-
sil–CNBB, por ocasião de 
sua 55ª Assembleia Geral, 
reunida em Aparecida-SP, 
de 26 de abril a 5 de maio 
de 2017, sente-se no de-
ver de, mais uma vez, 
apresentar à sociedade 
brasileira suas reflexões e 
apreensões diante da delicada conjuntura política, eco-
nômica e social pela qual vem passando o Brasil. Não 
compete à Igreja apresentar soluções técnicas para os 
graves problemas vividos pelo País, mas oferecer ao 
povo brasileiro a luz do Evangelho para a edificação 
de “uma sociedade à medida do homem, da sua digni-
dade, da sua vocação” (Bento XVI – Caritas in Veri-
tate, 9). 

O que está acontecendo com o Brasil? Um País 
perplexo diante de agentes públicos e privados que 
ignoram a ética e abrem mão dos princípios morais, 
base indispensável de uma nação que se queira justa e 
fraterna. O desprezo da ética leva a uma relação pro-

míscua entre interesses 
públicos e privados, razão 
primeira dos escândalos 
da corrupção. Urge, por-
tanto, retomar o caminho 
da ética como condição 
indispensável para que o 
Brasil reconstrua seu teci-
do social. Só assim a so-
ciedade terá condições de 

lutar contra seus males mais evidentes: violência con-
tra a pessoa e a vida, contra a família, tráfico de dro-
gas e outros negócios ilícitos, excessos no uso da força 
policial, corrupção, sonegação fiscal, malversação dos 
bens públicos, abuso do poder econômico e político, 
poder discricionário dos meios de comunicação social, 
crimes ambientais (cf. Documentos da CNBB 50– Éti-
ca, Pessoa e Sociedade – n. 130)

O Estado democrático de direito, reconquis-
tado com intensa participação popular após o regime 
de exceção, corre riscos na medida em que crescem 
o descrédito e o desencanto com a política e com os 
Poderes da República cuja prática tem demonstrado 
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enorme distanciamento das aspirações de grande par-
te da população. É preciso construir uma democracia 
verdadeiramente participativa. Dessa forma se poderá 
superar o fisiologismo político que leva a barganhas 
sem escrúpulos, com graves consequências para o bem 
do povo brasileiro.

É sempre mais necessária uma profunda re-
forma do sistema político brasileiro. Com o exercício 
desfigurado e desacreditado da política, vem a tenta-
ção de ignorar os políticos e os governantes, permitin-
do-lhes decidir os destinos do Brasil a seu bel prazer. 
Desconsiderar os partidos e desinteressar-se da polí-
tica favorece a ascensão de “salvadores da pátria” e o 
surgimento de regimes autocráticos. Aos políticos não 
é lícito exercer a política de outra forma que não seja 
para a construção do bem comum. Daí, a necessidade 
de se abandonar a velha prática do “toma lá, dá cá” 
como moeda de troca para atender a interesses priva-
dos em prejuízo dos interesses públicos.

Intimamente unida à política, a economia glo-
balizada tem sido um verdadeiro suplício para a maio-
ria da população brasileira, uma vez que dá primazia 
ao mercado, em detrimento da pessoa humana e ao 
capital em detrimento do trabalho, quando deveria ser 
o contrário. Essa economia mata e revela que a raiz 
da crise é antropológica, por negar a primazia do ser 
humano sobre o capital (cf. Evangelii Gaudium, 53-
57). Em nome da retomada do desenvolvimento, não é 
justo submeter o Estado ao mercado. Quando é o mer-
cado que governa, o Estado torna-se fraco e acaba sub-
metido a uma perversa lógica financista. Recorde-se, 
com o Papa Francisco, que “o dinheiro é para servir e 
não para governar” (Evangelii Gaudium 58).

O desenvolvimento social, critério de legiti-
mação de políticas econômicas, requer políticas pú-
blicas que atendam à população, especialmente a que 
se encontra em situação vulnerável. A insuficiência 
dessas políticas está entre as causas da exclusão e da 
violência, que atingem milhões de brasileiros. São ca-
talisadores de violência: a impunidade; os crescentes 
conflitos na cidade e no campo; o desemprego; a de-
sigualdade social; a desconstrução dos direitos de co-
munidades tradicionais; a falta de reconhecimento e 
demarcação dos territórios indígenas e quilombolas; 
a degradação ambiental; a criminalização de movi-
mentos sociais e populares; a situação deplorável do 
sistema carcerário. É preocupante, também, a falta de 
perspectivas de futuro para os jovens. Igualmente de-
safiador é o crime organizado, presente em diversos 
âmbitos da sociedade.

Nas cidades, atos de violência espalham terror, 
vitimam as pessoas e causam danos ao patrimônio pú-

blico e privado. Ocorridos recentemente, o massacre 
de trabalhadores rurais no município de Colniza, no 
Mato Grosso, e o ataque ao povo indígena Gamela, em 
Viana, no Maranhão, são barbáries que vitimaram os 
mais pobres. Essas ocorrências exigem imediatas pro-
vidências das autoridades competentes na apuração e 
punição dos responsáveis.

No esforço de superação do grave momen-
to atual, são necessárias reformas, que se legitimam 
quando obedecem à lógica do diálogo com toda a so-
ciedade, com vistas ao bem comum. Do Judiciário, a 
quem compete garantir o direito e a justiça para todos, 
espera-se atuação independente e autônoma, no estrito 
cumprimento da lei. Da Mídia espera-se que seja livre, 
plural e independente, para que se coloque a serviço 
da verdade.

Não há futuro para uma sociedade na qual se 
dissolve a verdadeira fraternidade. Por isso, urge a 
construção de um projeto viável de nação justa, so-
lidária e fraterna. “É necessário procurar uma saída 
para a sufocante disputa entre a tese neoliberal e a 
neoestatista (…). A mera atualização de velhas ca-
tegorias de pensamentos, ou o recurso a sofisticadas 
técnicas de decisões coletivas, não é suficiente. É ne-
cessário buscar caminhos novos inspirados na men-
sagem de Cristo” (Papa Francisco – Sessão Plenária 
da Pontifícia Academia das Ciências Sociais – 24 de 
abril de 2017).

O povo brasileiro tem coragem, fé e esperan-
ça. Está em suas mãos defender a dignidade e a liber-
dade, promover uma cultura de paz para todos, lutar 
pela justiça e pela causa dos oprimidos e fazer do Bra-
sil uma nação respeitada.

A CNBB está sempre à disposição para cola-
borar na busca de soluções para o grave momento que 
vivemos e conclama os católicos e as pessoas de boa 
vontade a participarem, consciente e ativamente, na 
construção do Brasil que queremos.

No Ano Nacional Mariano, confiamos o povo 
brasileiro, com suas angústias, anseios e esperanças, 
ao coração de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do 
Brasil. Deus nos abençoe.

Aparecida – SP, 3 de maio de 2017.
Dom Sergio da Rocha - Arcebispo de Brasília, 

Presidente da CNBB
 Dom Murilo Sebastião Ramos Krieger, SCJ - 

Arcebispo São Salvador da Bahia, Vice-Presidente da 
CNBB

 Dom Leonardo Ulrich Steiner - Bispo Auxiliar 
de Brasília, Secretário-Geral da CNBB.
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Dom José – homilias e mensagens

Pela ética na política: nota da CNBB
sobre o momento nacional
Brasília (DF), 19 de maio de 2017 - P – Nº 0291/17

“O fruto da justiça é semeado na paz” (Tg 3,18)
A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 

(CNBB), por meio de sua Presidência, unida aos bispos 
e às comunidades de todo o país, acompanha, com espan-
to e indignação, as graves denúncias de corrupção políti-
ca acolhidas pelo Supremo Tribunal Federal. Segundo a 
Constituição, Art. 37, é dever de todo servidor público, 
principalmente os que detêm elevadas funções, manter 
conduta íntegra, sob pena de não poder exercer o cargo 
que ocupa.

Tais denúncias exigem rigorosa apuração, obede-
cendo-se sempre as garantias constitucionais. Apurados 
os fatos, os autores dos atos ilícitos devem ser responsa-
bilizados. A vigilância e a participação política das nos-
sas comunidades, dos movimentos sociais e da sociedade, 
como um todo, muito podem contribuir para elucidação 
dos fatos e defesa da ética, da justiça e do bem comum.

A superação da grave crise vivida no Brasil exige 
o resgate da ética na política que desempenha papel fun-
damental na sociedade democrática. Urge um novo modo 
de fazer política, alicerçado nos valores da honestidade e 
da justiça social. Lembramos a afi rmação da Assembleia 
Geral da CNBB: “O desprezo da ética leva a uma relação 
promíscua entre os interesses públicos e privados, razão 

primeira dos escândalos da cor-
rupção”.

Recordamos também as 
palavras do Papa Francisco: “Na 
vida pública, na política, se não 
houver a ética, uma ética de re-
ferimento, tudo é possível e tudo 
se pode fazer” (Roma, maio de 
2013). Além disso, é necessário que saídas para a atual 
crise respeitem e fortaleçam o Estado democrático de di-
reito.

Pedimos às nossas comunidades que participem 
responsável e pacifi camente da vida política, contribuam 
para a realização da justiça e da paz e rezem pelo Brasil.

Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, nos 
ajude a caminhar com esperança construindo uma nova 
sociedade.

Cardeal Sergio da Rocha, arcebispo de Brasília e 
Presidente da CNBB

Dom Murilo S. Ramos Krieger, arcebispo de São 
Salvador da Bahia e Vice-Presidente da CNBB

Dom Leonardo Ulrich Steiner, bispo Auxiliar de 
Brasília e Secretário-Geral da CNBB.

Concentração das zeladoras de capelinhas 
Homilia na tarde do dia 13 de maio de 2017, no Santuário de Fátima

Minhas saudações aos 
sacerdotes, diáconos, semina-
ristas, religiosas, de modo espe-
cial às zeladoras de capelinhas 
aqui presentes e também àque-
las que estão unidas a nós pela 
oração, nas famílias e nas co-
munidades. Minhas saudações 
a todos vocês que vieram nesta 
tarde prestar louvores a Maria, 
a Mãe de Jesus, nesta data em 
que recordamos o Centenário 
das suas aparições em Fátima. Com estima saúdo as crian-
ças, lembrando que elas foram as escolhidas para acolhe-
rem, na Cova da Iria, a mensagem de paz e esperança para 
a humanidade, pronunciada por Nossa Senhora. Recordo 
a vocês que duas delas, Francisco e Jacinta, foram decla-
radas santas na manhã de hoje pelo Papa Francisco que lá 

esteve ontem e hoje. 
Penso que todos vocês 

vieram aqui trazendo no cora-
ção, esperança, amor, fé, grati-
dão. Vieram aqui para colocar 
o seu coração de fi lhas e fi lhos, 
diante do olhar e do coração 
maternal de Maria, trazendo a 
vida, com as alegrias, as dores 
e as lágrimas que marcam a 
nossa peregrinação sobre a face 

da terra. Penso que muitas mães e pais vieram aqui para 
colocar diante do olhar maternal de Maria, sua família, 
fi lhos e netos, de modo especial aqueles que padecem por 
alguma enfermidade física ou espiritual. Mas creio que 
aqui também estão os fi lhos, que vieram colocar diante 
dos olhos e do coração materno de Maria, suas mães, na 
véspera de seu dia, elevando no silêncio do coração uma 
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prece de gratidão a Deus e a Maria Santíssima, pela mãe 
que os acolheu para a vida.  

Nos perigos, nas angústias, nas incertezas, pensa 
em Maria, invoca Maria, escreveu São Bernardo, gran-
de pregador, nos sermões “Em louvor da Virgem Maria”. 
Escreveu também que “jamais se ouviu dizer que alguém 
que buscasse sua ajuda, pedisse sua proteção ou suplicas-
se sua intercessão e não fosse atendido”. Porque seu Filho 
Jesus quis e continua querendo-o não recusar nada que 
sua mãe peça, e ela sempre intercede junto a Cristo pelas 
necessidades do povo de Deus, como fez nas bodas de 
Caná da Galileia. 

Cada grupo de necessitados é confiado à interces-
são do seu materno coração: os enfermos, os pecadores, 
os aflitos, os pais, os jovens, as crianças, os idosos, os de-
sempregados, os empresários, os trabalhadores rurais e ur-
banos. Diante da ternura da mãe, não tenhamos resistência 
em abrir o nosso coração e colocar as aflições e fragilida-
des da nossa existência, buscando consolo e remédio para 
os sofrimentos que nos fazem padecer na jornada da vida. 
Diante de Deus e do olhar materno de Maria, precisamos 
deixar de lado o nosso orgulho e a soberba para podermos 
tomar consciência das próprias fragilidades, como fizeram 
os discípulos e os irmãos da comunidade primitiva de Je-
rusalém. 

A diversidade de origens, de culturas e de menta-
lidade pode ser um fator de enriquecimento de uma co-
munidade de fé. Mas também pode ser causa de tensões, 
incompreensões e conflitos. Um casal, uma família ou 
uma comunidade de fé cresce no amor comunhão, quando 
aprendem a resolver os problemas e a superar as barreiras 
da discórdia à luz da fé em Cristo Jesus. Quando deixamos 
o amor da Mãe tocar o nosso coração e guiar os nossos 
passos, nós nos encontramos com Jesus, caminho verdade 
e vida, que nos conduz ao Pai. Teremos disponibilidade no 
nosso coração para nos envolvermos no serviço à comu-
nidade, como discípulos e missionários do Senhor Jesus a 
exemplo de Maria.

Maria não acolhe o anúncio do anjo só para si. Ela 
o acolhe para a humanidade. E às pressas parte para ir 
ao encontro de Izabel e Zacarias. Ao entrar na casa deles, 
sua presença e saudação irradiam alegria e esperança ao 
casal, mas também a João Batista, que no seio da mãe 
pula de alegria. Na casa onde entra Maria, entra também 
seu Filho Jesus. Assim como a presença da mãe dá vida à 
família, a presença de Maria, a Mãe de Jesus, através da 
visita das capelinhas às famílias, favorece a vida de ora-
ção e de comunhão no ambiente familiar. O Papa Bento 
XVI, no discurso pronunciado em Fátima em 2010, dizia: 
“No nosso tempo em que a fé, em vastas zonas da terra, 
corre o risco de apagar-se como uma chama que já não 
recebe alimento, a prioridade que está acima de todas é 
tornar Deus presente neste mundo e abrir aos homens o 
acesso a Deus”. Por isso, queridas zeladoras e zeladores 
de capelinhas, verdadeiros missionários e missionárias de 
Nossa Senhora, continuai, com ardor e fé, a percorrer os 
caminhos das nossas comunidades, como fez Maria, que, 
partindo de Nazaré na Galileia, enfrentou o sol e as dis-
tâncias para chegar até uma cidade da Judeia, na casa de 
Zacarias e Izabel, levando Jesus, levando alegria. Através 
das capelinhas, levai, paz às famílias, oferecendo-lhes a 
oportunidade de manterem viva a chama da fé, do amor 
e da esperança no ambiente familiar, através da devoção 
mariana. Incentivai a oração pelas vocações e a ajuda na 
formação dos futuros padres. Lembremos que muitos de 
nós fomos evangelizados pela piedade mariana de nossas 
mães e pais, dos avós, das catequistas e lideranças das 
nossas comunidades. Maria nos aproxima de Jesus e da 
Igreja, reúne a nós, seus filhos e filhas, fomentando entre 
nós a irmandade, a comunhão e a solidariedade.

Que o nosso coração de povo de Deus exulte de 
alegria neste dia, em que recordamos e celebramos o Cen-
tenário da aparição de Nossa Senhora em Fátima. Que sai-
bamos manifestar, com júbilo, nossa gratidão pelas bên-
çãos e prodígios recebidos de Deus através da intercessão 
da Mãe de Jesus e nossa. Amém.

Centenário da Aparição de N. Senhora em Fátima
Homilia na noite 13 de maio de 2017, no Santuário de Fátima

Minhas saudações ao Pe. 
Valter Girelli, ao Pe. Giovani Momo, 
ao Pe. Antonio Valentini Neto, aqui 
presentes. Saúdo igualmente as con-
sagradas/os, os seminaristas, as ze-
ladoras e zeladores de capelinhas, 
os servidores e servidoras que exer-
cem suas funções em suas respecti-
vas comunidades. Saúdo o povo de 
Deus presente aqui na esplanada do 
Santuário e aqueles que estão nos 
acompanhando pelos meios de comunicação, de modo 
especial os enfermos e seus familiares. Nesta noite, ce-

lebrando os cem anos das aparições 
da Virgem de Fátima, não posso dei-
xar de saudar com carinho especial 
as mães pelo seu dia, a ser celebrado 
amanhã, mas também as crianças, 
porque elas foram as protagonistas 
da mensagem na aparição da Virgem 
Maria em Fátima. Duas delas que ti-
veram a visão da Mãe do céu foram 
canonizadas na manhã de hoje pelo 
Papa Francisco que esteve no lugar 

das aparições, tornando-se os santos não mártires mais jo-
vens da Igreja. 
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Nesta noite viemos aqui como filhos e filhas, para 
recordar e celebrar o Centenário da manifestação de amor 
de Maria, a mãe de Jesus e nossa pela humanidade, na 
mensagem de Fátima. As palavras da mensagem foram di-
rigidas às crianças, aos três simples pastorinhos, numa lin-
guagem simples, porque as coisas de Deus são simples e 
podem chegar ao coração de todos, independentemente do 
grau de instrução e do extrato social. Ela pede aos pasto-
rinhos que rezem o terço pela conversão e pela paz. Pede 
algo simples, mas de grande significado para a nossa vida 
pessoal, para as famílias, as comunidades e as nações que 
fomentam as guerras que destroem vidas e a dignidade 
dos povos. Os conflitos, grandes e pequenos, deixam um 
rasto de morte, e abrem nas relações pessoais, familiares, 
comunitárias e internacionais uma ferida que muitas vezes 
nem o tempo consegue cicatrizar.

Viemos aqui nesta noite recordar e celebrar, por-
que acreditamos na força da paz, mais do que na violência 
da destruição da guerra que fere a vida e a dignidade da 
pessoa. Viemos aqui com a simplicidade dos pastorinhos, 
para deixar ressoar nos nossos ouvidos e chegar ao nosso 
coração, na festa do Centenário, a mensagem da Virgem 
de Fátima, pronunciada há cem, mas tão atual para nós, 
crianças, jovens, homens e mulheres do século XXI, da 
cultura do consumismo, do vazio existencial e espiritu-
al que ameaça a nossa sociedade ocidental. Viemos aqui 
nesta noite, porque acreditamos que a Virgem Maria, que 
acolheu o convite do anjo para ser a mãe de Jesus, o Filho 
de Deus, nos acolhe também como filhos e filhas. Acolhe-
-nos na alegria, nos acolhe no pranto, nas incertezas, no 
desânimo, na vida e na morte. Viemos aqui para expres-
sar nossa gratidão pela Mãe de Jesus, mas também pelas 
nossas mães, e queremos partir daqui levando no coração 
a confiança dos pastorinhos: Ela continua viva, olhando e 
intercedendo junto a Jesus em favor de cada um de nós.

“Se alguém quiser saber quem é Maria, vá aos te-
ólogos. Se quiser saber como amar Maria, vá ao povo” 
(Papa Francisco, Homilia em Santa Marta, 25/3/2013). 
Queridos irmãos e irmãs, penso que muitos de nós aqui 
presentes e daqueles que nos acompanham através dos 
meios de comunicação fomos iniciados na vida de fé e 
na devoção a Nossa Senhora pelas nossas mães e pelos 
nossos pais, pelas nonas e nonos que não sabiam ler, mas 
mantinham uma vida constante de oração e piedade ma-
riana, através da reza do terço em família e na comunida-
de. Sabiam dobrar os joelhos em oração, mesmo depois 
de um longo dia de trabalho, e à luz da lamparina convi-
davam as pessoas da família e muitas vezes os vizinhos, 
para juntos agradecerem as graças recebidas de Deus pela 
intercessão amorosa e materna de Maria, invocada com 
tantos títulos pela piedade popular do nosso querido povo. 
A piedade e a espiritualidade marianas marcaram e mar-
cam a vida do nosso povo em todas as realidades sociais e 
culturais, porque a experiência da ternura materna marca 
a vida de cada pessoa que passa por este mundo. 

Na mensagem sobre o Ano Nacional Mariano, os 
Bispos do Brasil recordam que “para muitas famílias e 

pessoas, a devoção mariana facilita o relacionamento pes-
soal e filial com a Mãe de Deus, ajuda a sentir sua ternura, 
misericórdia, proteção e intercessão... Assim, são atra-
ídos para Deus filhos, parentes, amigos, vizinhos, como 
também os afastados, os que de boa vontade procuram a 
Deus, os incrédulos e a própria sociedade”.

A espiritualidade mariana não é alienada, mas en-
carnada na realidade do mundo, da vida e da sociedade. 
Deus, ao escolher Maria para receber o “Verbo”, que se 
encarnou, isto é, tornou-se carne, no seio de Maria, digni-
ficou e engrandeceu a mulher, e Maria sabe ser portadora 
da mensagem de esperança e de amor de Deus pela huma-
nidade. Sabe e sente, com sua ternura solícita e materna, 
as necessidades dos filhos e filhas aflitos, que invocam sua 
intercessão, como fez nas bodas de Caná da Galileia. Ela 
levou no seio o Filho de Deus, levou e leva esperança e 
alegria, que são partilhadas com aqueles que a acolhem 
em sua vida, em sua casa, como fez na casa de Zacarias, 
fazendo João Batista pular de alegria no ventre da mãe 
Izabel, ao ouvir sua voz através dos ouvidos de sua mãe. 
Ela nos ensina a louvar e agradecer ao Senhor pelas pe-
quenas coisas da vida, porque Deus sabe se manifestar e 
falar ao coração dos pequeninos com simplicidade miseri-
cordiosa de Pai e ternura amorosa de mãe. Ela nos ensina 
o caminho da caridade, da disponibilidade do serviço pelo 
bem comum da sociedade, tendo presente o cuidado da 
vida e da criação, obra de Deus.

A piedade e a espiritualidade marianas nos levam 
ao compromisso do Evangelho, nos aproximam de Je-
sus, caminho, verdade e vida que nos conduz ao Pai. Mas 
também nos aproximam dos irmãos e irmãs, nas visitas 
às famílias, nos hospitais, nas casas de repouso, nos pre-
sídios, nas empresas, nas periferias. Motivam-nos a pedir 
sua intercessão pelos enfermos, pecadores, aflitos e por 
todos aqueles e aquelas que buscam a proteção, a conver-
são, o amor e a misericórdia de Deus. Maria mantém viva 
a esperança e a alegria de viver mesmo diante das priva-
ções da vida. “Se as tentações, as tribulações, as ondas de 
orgulho, os desejos desordenados, o abismo da tristeza e 
o medo da condenação te abaterem, olha para a estrela e 
invoca Maria”, escreveu o grande pregador São Bernardo.

Nesta noite, lembrando tantas bênçãos e graças re-
cebidas pela intercessão da Virgem de Fátima nestes cem 
anos, tendo presente as dores e as feridas que fazem pa-
decer o nosso povo, de modo especial os pais, as famílias, 
os jovens, os idosos, os empresários, os desempregados, 
os trabalhadores urbanos e rurais, quero colocá-los aos 
pés de Nossa Senhora de Fátima: Virgem Mãe de Deus e 
nossa Mãe querida, te pedimos como filhos e filhas, que 
intercedas por nós junto de teu Filho Jesus para que em to-
das as famílias não falte o pão que alimenta o corpo, mas 
também o pão do amor, que alimenta a caridade, o perdão, 
a reconciliação, a solidariedade, a compreensão, a alegria 
e a esperança de cada dia. Intercede com teu materno co-
ração para que os casais vivam em paz e concórdia, haja o 
amor e o perdão em nossas famílias, a exemplo da Sagra-
da Família de Nazaré. Amém
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O ressuscitado em nossa vida
(A Voz da Diocese (16/4/2017)

Estimados Diocesanos! Du-
rante os quarenta dias do tempo da 
Quaresma, fomos motivados a nos 
prepararmos para a celebração da 
Páscoa do Senhor, com a prática do 
jejum, da oração, da esmola “cari-
dade”, como sinal de despojamento 
e conversão do coração, que se tra-
duz em mudança de vida.

Toda mudança de vida pode 
significar um desafio, um “morrer” para tantas coisas que 
marcam a nossa história pessoal, feita de pequenos passos 
a cada dia, sob o brilho do sol ou na penumbra da noite. 
Vivida com o apoio dos familiares e amigos, mas também 
feita de momentos de reflexão, de silêncio e às vezes de so-
lidão, em que nos deparamos com o nosso pequeno mundo 
interior. Nele, podemos perceber o abismo provocado pela 
falta de amor, as crateras provocadas pelas pequenas guerras 
pessoais que travamos no dia a dia, no ambiente familiar, do 
trabalho e na comunidade. Nele, podemos perceber as nos-
sas fragilidades e forças, os sinais de vida e de morte que 
marcam a nossa história.

Para os cristãos, a Páscoa é celebração da ressur-
reição do Senhor Jesus, na qual a vitória da vida afasta o 
domínio da morte. Mas também é um momento para cele-

brarmos o renascer da nossa vida de 
fé, pessoal e comunitária. É oportu-
no olharmos o caminho percorrido 
à luz da misericórdia de Deus no 
tempo da Quaresma, para agrade-
cermos ao Senhor que nos acolheu 
com ternura, mesmo quando está-
vamos envoltos na escuridão do pe-
cado, do egoísmo e da indiferença. 
Ele, o Senhor Ressuscitado, não só 

deixou o túmulo, sinal de morte para viver uma vida gloriosa 
junto do Pai, mas também nos estendeu a mão e com amor 
nos conduziu em direção à aurora de um novo dia, onde po-
demos perceber a beleza da vida e da criação.

 O Senhor ressuscitado nos fala de esperança, da 
grandeza da paz e do bem que ela traz ao nosso coração e à 
humanidade; do valor e importância do amor, que faz sair de 
si; do esvaziar-se para ir ao encontro da pessoa amada, e com 
ela construir uma família, percorrer uma estrada, que conduz 
à eternidade. Ele nos fala do amor caridade, que não tem 
medo de atravessar a linha dos preconceitos, de remover as 
pedras que bloqueiam a porta do coração, para praticarmos a 
caridade, para irmos ao encontro dos necessitados e fragili-
zados de todas as classes e anunciarmos, que o Senhor Jesus, 
ressuscitado, vive entre nós. Aleluia.

Misericórdia e vida nova
(A Voz da Diocese - 23/4/2017)

Estimados Diocesanos! A 
vida é marcada por tantos momen-
tos significativos que podemos vi-
vê-los à luz da fé, do amor e da 
misericórdia de Deus. Celebramos 
há poucos dias a Páscoa da res-
surreição do Senhor Jesus, nosso 
salvador. Lendo os Evangelhos, podemos perceber que 
alegria, medo, incertezas e esperança tomaram os corações 
dos discípulos, que alimentavam grandes sonhos em rela-
ção ao Mestre, mas não estavam preparados para suportar a 
humilhação da cruz, ou perder a vida pela causa do Reino.

Os discípulos viviam a realidade humana, com to-
das as suas ambições e fragilidades. Caminharam com o 
Mestre, mas ainda não tinham entendido a dimensão do 
mandamento do amor, que leva a esvaziar-se a ponto de 
entregar a própria vida pela dos outros. Eles precisaram re-
construir a vida de discípulos do Senhor a partir do túmulo 
vazio. Um caminho feito de pequenos passos, no qual, a 
vida, as provações e a morte passaram a ter um novo senti-
do pela fé no Cristo ressuscitado. 

O mandamento do amor, vivido plenamente na cruz, 
traz consigo a dimensão da misericórdia. Uma misericórdia 

que não ignora a realidade da cul-
pa e a necessidade da conversão, 
mas tem no coração o primado do 
perdão que exclui qualquer juízo 
definitivo e impiedoso. Por isso, é 
indispensável para a vida em famí-
lia, na comunidade e na sociedade 

desenvolver e ter capacidade de perdoar. Sem a misericór-
dia e o perdão, facilmente podemos despedaçar a vida de 
uma pessoa, de uma família e de uma comunidade. Mise-
ricórdia e perdão caminham juntos, guiados pelo amor que 
une, defende e protege a vida e sua dignidade.

A Páscoa nos fala de vida nova em Cristo ressus-
citado, mas o nosso modo de agir e testemunhar a nossa 
fé podem ser mais sinais de morte do que de vida, se não 
manifestarmos amor e misericórdia com as pessoas com 
quem convivemos no cotidiano. 

Celebrar o tempo pascal é percorrer um caminho de 
crescimento humano e espiritual, como fizeram os discí-
pulos, deixando que a luz do ressuscitado, ilumine a nossa 
vida a partir do nosso coração. 

Tende todos um bom domingo.
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Trabalho e dignidade humana
(A Voz da Diocese (30/4/2017)

Estimados Diocesanos! Inicia-
mos o mês de maio com a comemora-
ção do dia do trabalho. Com a palavra 
trabalho é identificada toda atividade 
exercida por homem ou mulher, inde-
pendentemente da sua característica e 
das circunstâncias. Do ponto de vista 
histórico, o trabalho é algo antigo, tan-
to quanto a presença do ser humano so-
bre a face da terra. O trabalho, ao longo 
da história da humanidade, serviu para 
cultivar a terra e prover a alimentação, 
moradia, educação, saúde, dar dignidade ao trabalhador e 
sua família, construir cidades e dotá-las de infraestruturas 
de saneamento básico. Ampliou as vias de comunicação que 
favoreceram o contato entre os povos, o intercâmbio comer-
cial, impulsionando o desenvolvimento de muitas civiliza-
ções e a construção de grandes impérios.

Infelizmente, ao longo da história, o trabalho, que 
constitui uma dimensão fundamental da existência do ho-
mem e da mulher sobre a terra, muitas vezes, foi usado não 
como meio para dar dignidade à pessoa, mas como forma 
de opressão, humilhação e escravidão, que deixaram feridas 
nos corações das pessoas e na memória histórica das nações.

O ser humano, criado à imagem e semelhança de 

Deus, é chamado ao trabalho, que lhe 
dá a possibilidade de ganhar o pão de 
cada dia com as próprias mãos. Não só 
o pão que mantém vivo o corpo, como 
também o pão da ciência, do progresso, 
da civilização, da cultura, da educação 
que não se contenta apenas com as es-
tatísticas, mas em preparar os jovens 
para a inclusão social através do mer-
cado de trabalho.  

A realidade do mundo do traba-
lho está sujeita à conjuntura econômica 

nacional e internacional. Porém, não podemos esquecer que 
é feita de pessoas, e o trabalho é uma das características que 
distinguem o ser humano do resto das criaturas, quanto à 
manutenção da vida. A falta de trabalho não atinge só quem 
está desempregado. Atinge toda a cadeia produtiva, do em-
presário ao operário e toda a realidade afetiva que está ao 
seu redor: família, amigos, comunidade. O desenvolvimento 
e o progresso de uma nação estão intimamente ligados à sua 
capacidade de oferecer trabalho às pessoas. Quando esta ca-
pacidade esmorece, o povo e a sociedade padecem. Que as 
comemorações do dia do trabalho nos levem a refletir sobre 
o direito ao trabalho e a dignidade de vida dos trabalhadores.

Tende todos um bom domingo.

Vocação: resposta de amor serviço
(A Voz da Diocese - 07/5/2017)

Estimados Diocesanos! Neste pri-
meiro domingo do mês de maio, a Igreja 
nos convida a celebrarmos o 54º Dia mun-
dial de oração pelas vocações presbiterais 
e religiosas. Primeiramente, manifesto 
meu apresso e estima às pessoas, famílias 
e comunidades, que, em nossa Diocese, 
rezam e colaboram com as vocações. Celebrar o dia mundial 
de oração pelas vocações é uma oportunidade de elevarmos 
a Deus nossas preces, manifestando gratidão pelo dom da 
vocação, colocado no coração de cada pessoa. Mais especi-
ficamente, queremos abrir os lábios e deixar falar a voz do 
coração diante das necessidades espirituais do povo de Deus e 
a carência de vocações à vida sacerdotal e à vida consagrada. 

 O Papa Francisco, assim como fizeram seus ante-
cessores, nos convida a fazermos um dia de oração pelas 
vocações, porque tem presente que, em primeiro lugar, está 
o pedido de Cristo de rezar ao Senhor da Messe. A oração é 
uma atitude de confiança na ação de Deus em nossa vida, na 
vida da Igreja, na vida do povo de Deus. 

 Como povo de Deus, precisamos abrir o coração e a 
mente “à ação silenciosa do Espírito Santo”. O Papa Francis-
co, na mensagem para este 54º Dia mundial de oração pelas 
vocações, lembra que “não poderá jamais haver pastoral vo-

cacional nem missão cristã sem a oração 
assídua e contemplativa. Neste sentido, 
é preciso alimentar a vida cristã com a 
escuta da Palavra de Deus e, sobretudo, 
cuidar da relação pessoal com o Senhor 
na adoração eucarística, «lugar» privile-
giado do encontro com Deus.”

A amizade com o Senhor Jesus, que se alimenta na 
oração e na escuta da Palavra de Deus, favorece o despertar 
no coração do jovem da vocação ao sacerdócio e à vida con-
sagrada. “O povo de Deus precisa de ser guiado por pastores 
que gastam a sua vida ao serviço do Evangelho. Por isso, peço 
às comunidades paroquiais, às associações e aos numerosos 
grupos de oração presentes na Igreja: sem ceder à tentação do 
desânimo, continuai a pedir ao Senhor que mande operários 
para a sua messe e nos dê sacerdotes enamorados do Evange-
lho, capazes de se aproximar dos irmãos, tornando-se assim 
sinal vivo do amor misericordioso de Deus.” (Papa Francisco)

Neste Ano Nacional Mariano e do Centenário das 
Aparições em Fátima, te pedimos, ó Maria Santíssima, que 
a voz de teu Filho Jesus, chamando discípulos e discípulas 
para segui-lo, chegue aos ouvidos e aos corações dos nossos 
jovens, e estes sejam generosos na resposta à vocação para 
a missão.
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Gratidão
(A Voz da Diocese - 14/5/2017)

Estimados Diocesanos! Neste mês de 
maio, recordamos e celebramos o centenário da 
primeira aparição de nossa Senhora em Fátima, 
aos três pastorinhos. Foi numa realidade 
simples e a três crianças que cuidavam dum 
pequeno rebanho de ovelhas que Maria, a mãe 
do Cristo Pastor, apareceu falando de oração, 
paz e conversão. 

Cem anos se passaram, mas a 
mensagem de Fátima continua tocando o 
coração e mudando a vida de muitas pessoas. 
Elas percebem que, através da fé, da oração 
e do testemunho de vida, podem contribuir 
para termos uma humanidade mais pacifi cada, fraterna e 
solidária. Humanidade na qual a vida seja valorizada, mais 
do que a ganância do poder, o lucro das armas que fomentam 
as guerras, destroem as cidades, os lares, as famílias e ceifa 
a vida de tantos inocentes.

Ao celebrarmos o dia das mães, elevo a Deus 
uma prece por todas as mães falecidas, que partiram para 
receber o abraço da misericórdia do Pai. Quando partem 
nos sentimos órfãos, pois o abraço, o carinho e a ternura 
da mãe nos fazem recordar que um dia fomos criança e, do 

seu cuidado e amor, dependeu o frágil início 
da nossa existência. Que suas palavras e sua 
presença permaneçam vivas nos corações dos 
fi lhos, como sinal de gratidão àquela que nos 
acolheu para a vida, às vezes, em meio a tantas 
fragilidades e difi culdades humanas. 

Tendo presente a fi gura materna de 
Maria, a mãe de Jesus, quero parabenizar e 
manifestar minha gratidão e estima a todas as 
mães pela maternidade, assumida muitas vezes 
em situações de abandono e no sofrimento, 
mas sem perder o amor e a ternura que lhes 
são próprios. Quando a sociedade entender 

que a dignidade da vida passa pela valorização, o respeito 
à dignidade da mulher e da maternidade, daremos um 
grande passo para termos uma sociedade mais humanizada 
e pacifi cada. 

O dia das mães é para recordar, celebrar e agradecer, 
mas não podemos deixar de refl etir sobre o cuidado da vida de 
quem nos trouxe à vida. Com estima e gratidão, parabenizo 
todas as mães. Que Maria, a mãe de Jesus, interceda junto a 
Deus pela vida de cada mãe.

Tende todos um bom domingo.

Informações diocesanas e outras

Mais de 370 bispos na 55ª Assembleia Geral
de sua Conferência

Na manhã do 
dia 5 de maio, foi 
encerrada a 55ª As-
sembleia Geral da 
Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil, 
iniciada no dia 26 de 
abril. O encontro foi 
realizado no Centro 
de Eventos Pe. Vítor Coelho de Almeida, situado no 
pátio do Santuário Nacional da Padroeira do Brasil, 
em Aparecida (SP). 

Eram mais de 370 membros da Conferência na 
reunião: cardeais, arcebispos, bispos diocesanos, bis-
pos prelados, bispos auxiliares e coadjutores. Além 
desses bispos, estiveram presentes mais de 50 bispos 
eméritos, isto é, aqueles que já renunciaram ao gover-
no de Igrejas Particulares e se encontram num tem-
po fértil de descanso e em trabalhos diferentes. No 

encontro, os bispos 
contaram com a aju-
da de grande equipe 
de colaboradores for-
mada por assessores 
das comissões episco-
pais, funcionários e a 
equipe de serviços do 
Centro de Eventos.

Uma série de empresas do ramo de livros, ima-
gens e vestes religiosas ocuparam uma área especial 
na qual era possível circular nos intervalos da assem-
bleia. Neste espaço, foram apresentadas as últimas 
publicações das Edições CNBB.

Cobertura da Mídia
Na ala de recepção do local onde foi realizada 

a 55ª Assembleia Geral, estava a sala de Assessoria 
de Imprensa da CNBB que contou com a presença 
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permanente de três jornalistas, um fotógrafo e um fa-
cilitador da comunicação entre os profissionais e os 
bispos em plenário. Neste lugar também foram distri-
buídas credenciais e era a referência para todo tipo de 
informação a respeito do encontro.

Numa sala exclusiva, os jornalistas credencia-
dos puderam realizar seus trabalhos contando com 
internet cabeada e instalações apropriadas. Todos 
os dias da semana, participaram de dois momentos 
nos quais poderiam suprir a busca de informações: a 
Entrevista Coletiva sempre contava com 4 bispos. O 
presidente da Comissão para Comunicação conduzia 
o encontro e três bispos designados pela Presidência 
respondiam a todos os questionamentos dos jornalis-
tas a respeito da Assembleia e de temas variados da 
vida da Igreja. Um outro momento, mais informal e 
não oficial, foi o “Meeting Point”, pela primeira vez 
experimentado, no qual se convidava um bispo para 
tratar de algum assunto importante e que não fazia 
parte da grade oficial do encontro.

Várias equipes de emissoras de TV inspiração 
católica fizeram cobertura permanente: Rede Apare-
cida, Rede Vida, Canção Nova, Século 21 e Rede Mi-
lícia. Várias emissoras de Rádio se fizeram presente, 
entre elas estava a Rádio 9 de Julho, de São Paulo que 
manteve uma equipe constante. Dois jornais, entre 
outros, fizeram uma ampla cobertura: “Jornal Santu-
ário”, de Aparecida e Jornal “O São Paulo”, da arqui-
diocese de São Paulo.

Ainda estiveram presentes em algum momen-
to ou fizeram entrevista pelo telefone grandes veícu-
los da Mídia Nacional: Rede Globo, Bandeirantes, 
SBT, Jornais Folha de São Paulo, O Globo e O Esta-
do de São Paulo, este último com presença em toda a 
primeira semana da Assembleia com o repórter José 
Maria Mayrink.

A parceria da CNBB com o portal a12.com de 
Aparecida foi um dos pontos relevantes no trabalho 
de cobertura jornalística da Assembleia. Diariamen-
te, o portal transmitiu as Entrevistas Coletivas e o 
“Meeting Point”. “Este tipo de serviço foi de extre-
ma importância para nosso Plano de Comunicação da 
CNBB porque, com a transmissão do a12.com che-
gávamos às redações de todos os veículos de comu-
nicação interessados no encontro dos bispos”, diz Pe. 
Rafael Vieira, coordenador da Assessoria de Impren-
sa da CNBB.

Assuntos da Assembleia
O tema central da Assembleia, “Iniciação à 

Vida Cristã”, foi refletido em diversas sessões do en-

contro. Contou com estudos de grupos e plenários 
que votou e aprovou um texto final para ajudar as 
dioceses e comunidades na caminhada de constante 
renovação da iniciação à vida cristã de crianças, jo-
vens e adultos.

Outros temas também receberam atenção par-
ticular dos bispos, entre eles estão: “Projeto Comu-
nhão e Partilha”, iniciativa que completou 5 anos e é 
a expressão da solidariedade financeira para com dio-
ceses pobres, principalmente para ajudar na formação 
do clero; “Pensando o Brasil”, um movimento que 
tem reunido estudos dos bispos em relação a diversas 
realidades sociais brasileiras. Este ano, o trabalho foi 
voltado para a Educação; “Celebração da Palavra de 
Deus”, um documento para animar comunidades que 
não podem ter a celebração da Eucaristia em várias 
partes do Brasil; “Ministros da Palavra”, ligado ao 
tema anterior, este documento analisado pelos bispos 
servirá de ajuda para a formação de pessoas que se ca-
pacitam para a pregação; “Novas formas de consagra-
ção e Novas Comunidades” também foi tema estudado 
pelos bispos.

A Assembleia emitiu duas mensagens, que es-
tão nesta edição de Comunicação Diocesana. 

Atividades
Os bispos tiveram quatro sessões privativas, 

numa delas contaram com a presença do Núncio 
Apostólico no Brasil, dom Giovanni D´Aniello. To-
dos os dias, no começo da manhã, as 7h30, os bispos 
celebraram a Eucaristia no Santuário Nacional e no 
final de semana, dias 29 e 30 de abril, participaram 
de um Retiro Espiritual pregado pelo monge trapis-
ta, dom Bernardo Bonowitz. A liturgia das horas foi 
celebrada, todos os dias, no plenário da Assembleia 
contando sempre com a ajuda do jesuíta, Ir. Fernando 
Benedito Vieira, da assessoria para a Música Litúrgi-
ca da CNBB.

O ritmo dos trabalhos foi bastante intenso e os 
bispos ainda faziam deslocamentos longos, conside-
rando o movimento da ida para a missa e para ao al-
moço, entre o hotel Rainha do Brasil, onde a maioria 
esteve hospedada, o Santuário Nacional e o Centro 
de Eventos. Um número significativo enfrentou esses 
trajetos a pé. As atividades começavam muito cedo e 
terminavam somente depois das 20h, além dos peque-
nos grupos que se reuniam depois do jantar como foi 
o caso daquele formado pelos membros do Conselho 
Episcopal de Pastoral, que se encontrava quase todos 
os dias. O único tempo de descanso foi a tarde do do-
mingo, dia 30 de abril.
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Seminaristas da Diocese de Erexim realizam
encontro de oração e lazer

 Dom José os semina-
ristas e os padres que atuam na 
formação dos futuros padres da 
Diocese de Erexim realizaram 
encontro de reflexão, oração e 
lazer no dia 21 de abril, feriado 
nacional de Tiradentes, em pro-
priedade da família Floriano e 
Sibila Stachelski, em Erechim. 
Participaram os padres Valter 
Girelli, Giovani Momo, Clair 
Favreto, Anderson Faenello e 
Angelo Rosset (que colabora 
com aulas de português e de Catecismo da Igreja tanto 
para os seminaristas do Ensino Médio quanto para os do 
Propedêutico). O Vigário Geral, Pe. Cleocir Bonetti, tam-
bém esteve presente algum tempo. Os seminaristas são 
19, sendo 7 do Ensino Médio no Seminário Bom Pastor 
de Barão de Cotegipe; 3 do Propedêutico no Seminário de 
Fátima em Erechim e 9 da filosofia e teologia no Seminá-
rio São José em Passo Fundo. 

O encontro iniciou às 09h, com a celebração da missa 
presidida pelo Bispo e concelebrada pelos padres presentes. 

Em sua homilia, a partir do evangelho do dia que 
relatava a ida de São Pedro e alguns apóstolos ao lago 
para pescar depois da morte de Cristo, que lhes apareceu 
na margem do mesmo, frisou o amor como elemento fun-
damental na realização da vocação presbiteral. É por ele 
que se reconhece Deus e o que é dele, como São João, o 
discípulo amado de Cristo, o reconheceu ao ouvir que per-

guntava se eles tinham algo para 
comer. É pelo amor que a pessoa 
se deixa alcançar e envolver pelo 
Senhor que fala, chama e envia. 
Exortou os seminaristas a se dei-
xarem trabalhar pelo processo 
formativo e moldar pela ação do 
Espírito Santo, pois a vocação 
que receberam de Deus, segun-
do o Papa Francisco, é como um 
diamante bruto que precisa ser 
lapidado. Assim, se tornarão te-
souros preciosos para a Igreja e 

para o mundo. Recordando ainda o Papa Francisco em seu 
encontro com os Bispos do Brasil durante a Jornada Mun-
dial da Juventude no Rio de Janeiro, Dom José destacou 
a necessidade de uma formação qualificada que prepare 
pessoas capazes de descer na noite sem ser invadidas pela 
escuridão e perder-se; a necessidade de formar ministros 
capazes de aquecer o coração das pessoas, de caminhar na 
noite com elas, de dialogarem com suas ilusões e desilu-
sões, de recompor as suas desintegrações... 

Após a missa, os seminaristas seguiram com es-
tudo sobre o Ano Mariano, conduzido pelo Pe. Valter Gi-
relli, enquanto os outros padres formadores ocuparam-se 
com a preparação do almoço, servido com especial bên-
ção invocada pelo Pe. Angelo, que neste ano completa 50 
anos de sacerdócio.

Na parte da tarde, houve jogos diversos, favore-
cendo a convivência e a integração entre todos.

Simpósio Vocacional da Congregação dos Pobres
Servos da Divina Providência

Mais de cinquenta 
pessoas participaram do 1º 
Simpósio Vocacional Cala-
briano, de 21 a 23 de abril, 
na casa de formação da Con-
gregação dos Pobres Servos 
da Divina Providência, em 
Farroupilha, reunindo repre-
sentantes de diversas regiões 
do País ligadas à obra de São 
João Calabria, leigos engaja-
dos, sacerdotes, religiosos e 
religiosas pobres servos, pobres servas, Murialdinas e 
Filhas de Jesus. As regiões representadas foram: Norte 
(Belém e Jacundá); Maranhão (São Luis); Amapá (Ma-
capá); Ceará (Quixadá); Pernambuco (Limoeiro); Bahia 
(Feira de Santana); Mato Grosso do Sul (Campo Gran-

de, Bataiporã, Nova Andra-
dina, Taquarussu); Rio Gran-
de do Sul (Erechim, Farrou-
pilha, Porto Alegre, Viamão, 
Rio Grande). Em Erechim, 
a Congregação dos Pobres 
Servos da Divina Providên-
cia está presente pelo Pe. 
Tranquilo Manfrói e pelo Ir. 
Darci Zacaron, na Paróquia 
São Francisco de Assis, do 
Bairro Progresso. 

O assessor do encontro foi o Pe. Ângelo Mezzari, 
ex-superior geral dos Rogacionistas. Atualmente pároco 
em Bauru-SP.

A pauta do evento contemplou dados estatísticos 
da Congregação, testemunhos vocacionais, relatório das 
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diversas regiões, metodologia e iniciativas para dinamiza-
ção da pastoral vocacional, momentos celebrativo, espaço 
cultural e outras atividades.

A obra de São João Calabria
A Congregação Pobres Servos da Divina Provi-

dência (em língua latina: Pauperibus seruientibus de Divi-
na Providentia) foi fundada em 26 de novembro de 1907 
em Verona, Itália, pelo sacerdote italiano São João Calá-
bria e aprovado pela Santa Sé em 1956.

Paralelamente ao ramo masculino da Obra, o São 
João Calábria iniciava o ramo feminino que, desenvolven-
do-se no curso dos anos, foi elevado a Congregação reli-
giosa de direito diocesano no ano de 1952, com o nome de 
“Pobres Servas da Divina Providência”.

Em 1932, através de um convite da Santa Sé, a 
Congregação assumiu o cuidado de pessoas em áreas par-
ticularmente difíceis de Roma. Este foi o primeiro grande 
passo para a expansão: a abertura da primeira paróquia 

em Roma. Em seguida, em 1934, partiram os primeiros 
4 Irmãos para a Índia. Em 1949 houve um encontro, que, 
pelas suas consequências futuras, se revelou histórico: a 
visita a Verona de Mons. Alfredo Viola, bispo de Salto, 
Uruguai. O Pe. Calábria sentiu que daquele encontro teria 
nascido algo de especial nos projetos de Deus.

Em 1959, foram abertas as Missões da Congrega-
ção, precisamente em Salto, Uruguai, por parte de quatro 
Sacerdotes e dois Irmãos, enviados oficialmente pela Con-
gregação, a fim de prestar o seu serviço de evangelização 
na cidade e no território imenso da campanha de Salto. 
Em 1961, dois daqueles sacerdotes e um irmão passaram 
a fronteira e chegaram ao Brasil. Dia 30 de agosto de 1961 
é considerada a data oficial da chegada dos Pobres Servos 
ao Brasil. A primeira abertura realizou-se em Porto Ale-
gre, no atual “Calábria”. No dia 04 de maio de 1993, foi 
inaugurada a escola “Dom Calábria” localizada no Muni-
cípio de Marituba, região metropolitana de Belém. (Com 
informações de Ir. Darci Zacaron)

Pastoral da Saúde e Hospital de Caridade
abordam saúde na terceira idade

Mais de 130 pes-
soas das Pastorais da 
Saúde, da terceira idade 
e de outras e interessa-
das em geral participa-
ram da 9ª Jornada de 
Pastorais da Saúde, pro-
movida pelo Hospital 
de Caridade e a Dioce-
se de Erexim, no Semi-
nário de Fátima, dia 27 
de abril. Na abertura do 
encontro, Pe. Maicon 
Malacarne, coordenador 
diocesano de pastoral, falou da importância e dos obje-
tivos do mesmo e fez a apresentação de sua infraestru-
tura e organização. 

Pe. Adelar De David, assessor das Pastorais 
Sociais, com Irmão Darci Zacaron, da Cáritas e Maria 
Busata, coordenadora diocesana de Pastoral da Saúde, 
orientou momento inicial de oração. 

A seguir, Dr. Neri Omizzolo fez exposição so-
bre a estrutura corporal da terceira idade. Em seguida, 
houve sessão de exercícios físicos com o fisioterapeuta 
Diogo Tapia. 
 No início da tarde, Pe. Cezar Menegat refletiu 
com o grupo sobre a espiritualidade do agente de pas-
toral da saúde à luz da parábola do bom samaritano. 
Indicou elementos de espiritualidade em Jesus Cristo 

e princípios para o cul-
tivo da espiritualidade. 
Alguns aspectos apon-
tados por ele: cultivar 
a dimensão humana, a 
discrição, a percepção, 
o respeito para confi-
dências, abertura à for-
mação permanente, ter 
presente a diversidade 
religiosa, trabalhar em 
equipe, ter grande sen-
sibilidade com a pessoa 
que sofre, compromisso 

na aluta por melhores condições de vida para todos e os 
4 princípios das primeiras comunidades cristãs, perse-
verança na escuta da Palavra, na comunhão fraterna, na 
oração e na celebração litúrgica. 

A última exposição esteve a cargo de Letícia 
Tomicki, nutricionista do Hospital de Caridade, que 
abordou a alimentação relacionada à prevenção da 
osteoporose na terceira idade. Por fim, houve sorteio de 
brindes e bênção conclusiva.

A equipe do Hospital de Caridade era integrada 
por: Taís Kazmirawski, Daniel da Silva, Mateus 
Frigotto, Daniele Argenta Sabi, Débora Rafaela de 
Oliveira, Sabrina Brusco. Pela Diocese, atuaram mais 
diretamente Maria Busatta, Idesse Santin, Ir. Darci 
Zacaron, Pe. Maicon Malacarne e Pe. Adelar De David.
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Irmão marista celebra aniversário natalício
e jubileu de ouro de vida consagrada

Missa presidida pelo Vigá-
rio Geral da Diocese, Pe. Cleocir 
Bonetti, representando Dom José, e 
concelebrada por quatro padres da 
Diocese de Erexim e um da Arqui-
diocese de Passo Fundo, na Catedral 
São José, na noite do dia 28 de abril, 
marcou a celebração dos 70 anos de 
vida e 50 de religioso do Ir. Caní-
sio Puhl na Congregação dos Irmãos 
Maristas. Entre amigos, professores, 
funcionários da Escola Marista Me-
dianeira, participaram dois irmãos 
do jubilando, João Ivo, residente em Cáceres, MT, Vicente, 
de Brasília, DF, e sete coirmãos maristas, entre eles o supe-
rior provincial, Ir. Inácio Etges. Diversos outros não pude-
ram se deslocar a Erechim por causa da paralisação do dia no 
País. Pe. José Carlos Sala, com uma cantora, animou a parte 
musical da Missa. Na liturgia da Palavra, foi encenada a pas-
sagem do evangelho que narra a preocupação dos apóstolos 
sobre quem deles seria o maior e o acolhimento de Jesus às 
crianças, dizendo que todos devem imitá-las em sua simpli-
cidade. No final da celebração, Ir. Canísio proferiu especial 
oração de ação de graças e os 7 coirmãos maristas, junto com 
ele, cantaram a Salve Rainha em latim. 

Pe. Bonetti iniciou sua homilia lembrando que, na 
realidade atual, dar um sim comprometendo toda a vida cau-
sa estremecimento, mas o Ir. Canísio deu sua resposta ao 
chamado divino à vida e à vida consagrada e permanece fiel 
a ela. Recordou um dos santos do dia, São Pedro Chanel, 
marista, missionário e mártir na Oceania. Referindo-se ao 
evangelho, apresentando Jesus na travessia pela Galileia dos 
pagãos, acompanhado dos discípulos que discutiam qual de-
les seria o maior, convidou os fiéis a se perguntarem quais 
suas preocupações, o que constitui o essencial em suas vidas. 
Observou que os apóstolos caminhavam com Jesus, mas es-
tavam longe do seu modo de pensar e de agir, precisando 
de profunda conversão. Por isso, os chamou para perto de 
si, ajudando-os a entender sua proposta. Quando tentaram 
impedir as crianças de se aproximar dele, ordenou que as 
deixassem chegar a ele, abraçando-as e dizendo a eles que 
deviam tornar-se como elas. Relacionando a cena com os 

desafios de quem assume a vida re-
ligiosa, citou o Papa Francisco, para 
quem são indispensáveis a profecia, 
a proximidade e a esperança. A pro-
fecia de saber opor-se a tudo o que 
fere a dignidade e a vida das pesso-
as. A proximidade com Deus e com 
os irmãos. A esperança de quem 
confia em Deus. Por fim, mencionou 
aspectos que pessoas referem a res-
peito do jubilando – é íntegro, vive 
intensamente a vocação religiosa, 
vibra com o que faz, tem a mística 

do cuidado, realiza o ideal do fundador da Congregação de 
tornar Cristo conhecido, especialmente pela educação de 
crianças e jovens. 

Dados biográficos do Irmão Canísio nasceu no 
dia 28 de abril de 1947, na localidade Dona Belinha, no 
então distrito de Santo Cristo, município de Santa Rosa. 
É o primeiro dos 11 filhos do casal José Rudolfo e Maria 
Ziloca Puhl. Cursou as primeiras séries escolares em sua 
terra natal, trabalhando com a família até os 14 anos, 
quando iniciou a formação marista, em 1961. Fez os 
primeiros votos no dia 02 de fevereiro de 1967. Trabalhou 
nas casas maristas em Santa Maria, Getúlio Vargas, Caxias 
do Sul, Passo Fundo, Cruz Alta e Nonoai. Desde 2001 está 
em Erechim, atuando na Escola Marista Medianeira, na 
Catedral São José, na Pastoral da Educação, no Centro 
Ecumênico de Estudos Bíblicos, no núcleo diocesano dos 
religiosos e entre os leigos maristas. Em Santa Maria, teve 
formação filosófica e teológica com os padres palotinos. 
Trabalhando em Getúlio Vargas, de 1971 a 1973, fez o curso 
de ciências naturais na Universidade de Passo Fundo. De 
1974 a 1976, fez curso de Teologia da Espiritualidade na 
Universidade Gregoriana de Roma. Nos diversos lugares 
em que atuou na educação escolar e na formação de 
candidatos à vida marista, desenvolveu também diversas 
atividades pastorais. Em Erechim, em 2002, fez o curso 
de massoterapia do Biocentrus. Faz massagens e fomenta 
remédios naturais.

Pastoral do Surdo do RS reflete sobre
os desafios e esperanças 

No dia 29 de abril aconteceu o Encontro Regional da 
Pastoral do Surdo do Regional Sul 3, na paróquia Santo An-
tônio, no bairro Santo Antônio em Porto Alegre (RS), com 
o tema “Igreja Viva, Inclusiva e Missionária”. Participaram 
cerca de 30 pessoas e também contou com a presença da 
catequista surda, Ericka Macedo, participante da Pastoral do 
Surdo de Minas Gerais (MG), e a coordenadora nacional da 

Pastoral do Surdo, a gaúcha Ana Paula Lara.  
Os encontros regionais acontecem a cada dois anos e 

reúne surdos e ouvintes do estado, para momentos de estudo, 
oração e integração. É um momento para fortalecimento da 
Pastoral do Surdo enquanto uma regional, dando estímulo 
para seguir na caminhada de fé e missão.
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Segundo a coorde-
nadora regional dos inter-
pretes, Juliana Pokorski, o 
objetivo do evento consis-
tiu em recordar a história 
da Pastoral do Surdo como 
uma pastoral que possibili-
ta a participação dos surdos 
na Igreja Católica. Também 
refletir sobre o papel do 
próprio sujeito surdo como 
sujeito participante de dife-
rentes atividades da igreja, 
ativo, em missão.

Pastoral do Surdo no RS e os desafios
A Pastoral do Surdo no Rio Grande do Sul existe há 

33 anos e, segundo Juliana, o sentimento que resumo é a mis-
são. “A missão é grande, tal como os desafios, mas que se 
estivermos unidos entre nós e unidos a Cristo tudo é possível”.  

A pastoral conta com poucas pessoas que sabem in-
terpretar Libras e os desafios se ampliam pela demanda de 
trabalho com surdos em tantos lugares. “É importante que os 
surdos e intérpretes trabalhem juntos na formação de mais 
catequistas bilíngues e intérpretes. Que os surdos possam 
participar mais da igreja como um todo. Nossa vivência nas 
igrejas é muito bela com missas, diferentes pastorais e dife-
rentes encontros e grupos. Seria ótimo que os surdos pudes-

sem ter acesso a todo isso”, 
salientou Juliana. 

A meta da pastoral 
é seguir com as atividades, 
mantendo as missas interpre-
tadas, catequese para surdos 
e grupo de jovens. “Precisa-
mos fortalecer a pastoral nos 
municípios para nos fortale-
cer enquanto regional. Por 
enquanto temos a pastoral 
mais organizada apenas em 
Passo Fundo e Porto Alegre. 

Mas precisamos reativar as pastorais em Caxias do Sul, Ca-
noas, Novo Hamburgo, Pelotas e outros municípios. Esse é 
o grande desafio da nova coordenação, formar novas lide-
ranças e reavivar o espírito coletivo e o contato com leigos 
fluentes em língua de sinais”, destacou Juliana. 

Nova coordenação 
Durante o encontro aconteceu a assembleia eletiva 

em que na qual foram escolhidos os novos coordenadores da 
Pastoral do Surdo (Elias e Gilberto) e dos Interpretes (Lore-
na Lucas e Janaína Viegas). O próximo encontro acontecerá 
em Passo Fundo, e será o 2° Encontro de Intérpretes Cató-
licos, nos dias 28 e 29 de outubro de 2017, com a temática 
da formação espiritual do intérprete. Fonte: Regional Sul 3 
da CNBB.

Diocese oferece cartão com orações
a Nossa Senhora para famílias

Dia 02 de maio, a Diocese de Erexim entregou às 
Paróquias, conforme reserva de cada uma, mais de 50.000 
cartões com duas orações a Nossa Senhora, relacionadas ao 
centenário de suas aparições em Fátima para ser entregue às 
famílias que recebem a capelinha domiciliar, como reconheci-
mento por sua oração e doações para a formação dos futuros 
padres. A primeira, própria da Diocese, menciona a devoção 

a Nossa Senhora na região e a revitalização do seu Santuário, 
concluindo com o refrão do hino do Centenário das Aparições 
em Fátima. A segunda, dos Bispos de Portugal, é uma oração 
de consagração a N. Sra. de Fátima no jubileu das aparições, 
inspirada na Salve Rainha, proclamando Maria profecia do 
amor misericordioso do Pai, Mestra do anúncio da Boa-Nova 
do Filho e sinal do fogo ardente do Espírito Santo.

Faleceu Ir. Miria Kolling, grande nome da Música
Litúrgica e colaboradora da CNBB

Irmã Marlise Hendges, Diretora 
Geral da Congregação das Irmãs do 
Imaculado Coração de Maria, comunicou 
na tarde do dia 05 de maio, o falecimento 
da Irmã Miria Teresinha Kolling. “A sua 
morte nos pegou de surpresa e a levou de 
nós tão rapidamente. Neste momento de 
dor e consternação, só nos cabe pedir a 
Deus que a ilumine e lhe dê o repouso eterno, e que Deus 
dê conforto aos seus familiares, à sua Comunidade, a todas 
as pessoas que amam Irmã Miria, para que possam enfrentar 

esta imensurável dor com fé e com 
serenidade”, disse a Diretora.

 “A vida prá quem acredita, não 
é passageira ilusão, e a morte se torna 
bendita, porque é nossa libertação”, diz 
uma das canções compostas por Ir. Miria. 
Outra lembra que: “Os olhos jamais 
contemplaram, ninguém pode explicar, 

o que Deus tem preparado àquele que em vida o amar”. Ir, 
Marlise recordou esses trechos para dizer como a Ir. Miria, por 
meio de sua música, consolava quem perdia entes queridos.
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No dia 03 de maio, rodou pelas redes sociais e uma 
mensagem de agradecimento que ela gravou se dirigindo a 
todos os amigos que rezavam por ela durante o tempo que 
ela se encontrava enferma, disse que estava sendo tratada 
por verdadeiros anjos no hospital e cantou: “em tuas mãos, 
em tuas mãos, Senhor, sempre em tuas mãos!”.

Irmã Miria Therezinha Kolling, segundo as informações 
da Diretora Geral da Congregação, foi Religiosa por 57 anos 
na Congregação do Imaculado Coração de Maria. “Nascida em 
Dois Irmãos, Rio Grande do Sul – Brasil, desde cedo aprendeu 
na família a amar e cultivar a música. Na Congregação teve 
oportunidade de aprofundar seus estudos musicais. Como 
compositora de música litúrgica e religiosa, conhecida sobretudo 
pelas de Missas e cantos litúrgicos, para as Celebrações. Além 
de cantos para a catequese e evangelização, compôs mais de 
600 músicas, em geral com letra e música de sua autoria”.

Segundo Frei Patrício Sciadini, “Irmã Miria foi uma 
alma contemplativa, que compreendeu o desejo religioso 
mais profundo do ser humano, traduzindo-o em música que 
eleva a Deus. Através de seus cantos, o povo reza, medita 
a Palavra, se sustenta na luta, sempre atento aos sinais dos 
tempos que questionam e evangelizam.” O seu dom, colocado 
a serviço da Igreja, dará frutos abundantes e saborosos para a 
honra e glória de Deus.

O velório foi realizado durante o dia 06 de abril, 
sábado, no Educandário São José do Belém, situado à Rua 
Belém, 129, bairro Belenzinho, São Paulo/SP. A Missa de 
Corpo Presente foi na Igreja Matriz de São José do Belém, 
seguido de sepultamento no dia 07 de maio, com missa de 
corpo presente presidida pelo Cardeal Dom Odilo Scherer. 
Fonte: CNBB e comunicado da Congregação da Ir. Miria.

Sede Paroquial de Barão de Cotegipe
com 14 novos coroinhas

Na missa da tarde do dia 
06 de maio, com a liturgia do 
quarto domingo de Páscoa, Dia 
Mundial de Oração pelas Voca-
ções, na igreja N. Sra. do Rosá-
rio de Barão de Cotegipe, foram 
admitidos 14 novos coroinhas e 6 
renovaram seu compromisso de 
serviço à comunidade por mais 
um ano. A missa foi presidida 
pelo Pe. Anderson Faenello, Reitor do Seminário Menor 
Bom Pastor, e concelebrada pelo Pe. Jair Carlesso, Pároco 
local. A animação esteve a cargo dos seminaristas do referi-
do Seminário. 

Após a homilia, Pe. Anderson, seguindo o rito pró-
prio de oficialização de coroinhas, interrogou os atuais e no-
vos sobre sua preparação e disposição para a função. Aben-
çoou suas vestes próprias para a celebração litúrgica, com as 
quais os pais os revestiram. Pe. Jair abençoou os crucifixos 
para uso nos momentos celebrativos e os impôs a cada um. 

No final da missa, muitos 
participantes foram cumprimen-
tar os coroinhas. 

Renovaram seu compro-
misso os coroinhas Tatiele Cal-
dart Pagliari, Lidiane Smagalla 
Dariva, Valentina Symanski 
Scandolara, Valéria Barbisan Pi-
coli e Karline Krackowiski.

Os admitidos são: Isabeli 
Luiza Petroski, Stefani Teixeira, Gustavo Henrique Farina 
Marmentini, Julia Andreolla Leszczinski, Giulia Longo Ba-
lestrin, Kauana Maria Mozeleski Gauer, Eduarda Woidyla, 
Mateus Woidyla, Luiza Cristina Filipetto, Fernanda Rodri-
gues Agostini, Tainara da Silva Teodoro, Uendy da Silva Te-
odoro e Vitória Sbardelotto Gasda.

Assessoram a Pastoral dos Coroinhas Rosângela Pi-
colo Tormen, Tania Caldart Pagliari, Neide Girardello Berea 
Follador e Edinéia Maria Faenello.

Obras do projeto de revitalização
do Santuário de Fátima chegam ao monumento

Enquanto prosseguem os trabalhos no interior do Santuário de Fátima 
com a colocação de toda infraestrutura para a climatização e o foro de gesso, 
na manhã do dia 08 de maio, foram iniciados também os trabalhos da remode-
lação do monumento. Com guindaste e a habilidade de diversos trabalhadores, 
a imagem foi retirada e colocada, provisoriamente, ao lado da Imagem do 
Sagrado Coração de Jesus, à esquerda da portaria do Seminário. 

A oportunidade é propícia para a recordação de algumas datas dispo-
níveis nos registros históricos. No dia 12 de outubro de 1952, foi realizada 
a primeira romaria de Fátima, ainda sem o monumento e apenas o pavilhão 
provisório para as atividades do Seminário em construção. No primeiro de 
março de 1953, foi lançada a pedra fundamental do atual Seminário. Dois 
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dias depois, houve a primeira aula do Seminário com os primeiros 40 alunos. Em 27 de fevereiro de 1955, foi inaugurada a 
primeira ala do Seminário, a que recentemente foi locada para a Universidade Fronteira Sul e deverá abrigar o Instituto Ge-
ral de Perícia. Em 21 de outubro de 1956, foi inaugurada a outra ala, com a presença do Presidente da República, Juscelino 
Kubitschek de Oliveira. Por ocasião da 9ª Romaria de Fátima, em 16 de outubro de 1960, foi inaugurado o Santuário, cuja 
pedra fundamental fora lançada em outubro de 1957. Pela mesma época, foi erguido o monumento que agora começou a ser 
remodelado. 

Em torno de sete mil catequistas em Caxias do Sul
Representantes 

das 4 arquidioceses e 14 
dioceses do Rio Grande 
do Sul, no dia 07 de maio, 
participaram da Segunda 
Jornada Estadual da Ca-
tequese nos Pavilhões da 
Festa da Uva em Caxias 
do Sul, que teve como 
tema “Palavra de Deus, 
fonte da catequese!”, e o 
lema: “A Palavra está perto de ti, em tua boca e em teu 
coração” (Dt 30,11-14). Entre os participantes, 15 bispos 
e muitos padres, religiosos e seminaristas. Da Diocese de 
Erexim, 154 catequistas. Pe. Maicon Malacarne, coorde-
nador diocesano de pastoral, Pe. Anderson Faenello, reitor 
do Seminário Bom Pastor de Cotegipe e assessora de cate-
quese, e Tânia Madalosso, coordenadora do Setor Dioce-
sano de Animação Bíblico-Catequética.

O Bispo local, Dom Alessandro Ruffinoni, aco-
lheu a todos pelas 09h. Na acolhida também estiveram o 
Prefeito de Caxias do Sul e sua esposa, que declararam 
terem sido catequistas por mais de 10 anos Sentiam-se 
imensamente felizes porque o primeiro acontecimento de 
âmbito estadual de seu mandato era justamente de cate-
quese. Dom Jaime Spengler, Arcebispo de Porto Alegre 
e Presidente do Regional Sul 3 da CNBB, recordou que 
a recente Assembleia dos Bispos teve como tema central 
a Iniciação à Vida Cristã. O Bispo referencial para a Ca-
tequese no Estado, o Arcebispo de Pelotas, Dom Jacinto 
Bergmann, apresentou a perspectiva do dia. Seria um en-
contro celebrativo, com três pequenas catequeses, sobre 
o Querigma (o primeiro anúncio da Salvação em Cris-
to), por Dom Leomar Brustolin, Bispo auxiliar de Porto 
Alegre; sobre Mistagogia (a iniciação aos mistérios da 
fé) pela Irmã Aparecida, da Congregação do Imaculado 
Coração de Maria, de Porto Alegre; e sobre a missão, por 
Dom Jaime Pedro Kohl, Bispo de Osório. As catequeses 
seriam alternadas com três ritos da Iniciação Cristã, a as-
sinalação (o sinal da cruz na fronte da pessoa), a entrega 
da luz e a entrega da Bíblia, com renovação das promes-
sas batismais. Dom Jacinto lembrou também os objetivos 
da Jornada: refletir sobre a Palavra de Deus na catequese; 
celebrar a catequese de inspiração catecumenal e identifi-

car pistas para a renova-
ção da comunidade. 

Durante a manhã, 
houve a entronização da 
imagem de Nossa Senho-
ra Aparecida, lembrando 
os 300 anos de seu en-
contro nas águas do rio 
Parnaíba, em São Paulo. 
Com a animação do Pe. 
Ezequiel Dalpozzo, de 

Caxias do Sul, houve o primeiro momento orante do dia.
Após o almoço, Pe. Ezequiel Dalpozzo e sua ban-

da animaram os participantes com muitas canções cate-
quéticas e gauchescas. 

Missa presidida por Dom Jacinto e concelebrada 
pelos bispos e padres presentes encerrou a Jornada. 

Na homilia, a partir da liturgia do 4º Domingo 
de Páscoa, com a passagem do Evangelho do Bom Pas-
tor e da porta das ovelhas, Dom Jacinto ressaltou haver 
relação muito profunda entre o Bom Pastor que conduz 
e conhece as ovelhas pelo nome e a catequese. Uma ca-
tequese realmente a serviço da Iniciação à Vida Cristã 
deixa falar o Pastor e escuta a sua voz. O Bom Pastor é 
também porta: porta para o discipulado e para a missão. 
Pela Iniciação à Vida Cristã, precisamos ter consciência 
que todas as pessoas entram nessa porta que é Jesus, 
para serem salvas, para encontrarem verdes pastagens 
e para terem vida em abundância. Pela catequese, não 
podemos temer a porta que é Jesus, ao contrário, preci-
samos de coragem para fazer as pessoas passar por ela. 
O mundo está sedento desta porta que é Jesus, e muito 
precisado dela. 

 Antes da bênção final, após o refrão do canto “no 
peito eu levo uma cruz, no coração o que disse Jesus”, 
com tom solene, Dom Jacinto convidou representantes 
das Dioceses para receberem uma cruz. Cada um a rece-
beu com a exortação: “recebe esta cruz em nome da fé e 
aprenda a amá-la de todo o coração”. Invocou a bênção 
sobre as cruzes, recordando ser a cruz o sinal do amor e 
da disposição de seguimento a Cristo Jesus, no compro-
misso de viver como Ele viveu! (com informações do 
Regional Sul 3 da CNBB e Tânia Madalosso.)
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Coordenação de pastoral reflete sobre
Ano Nacional Mariano

Pe. Giovani Momo, assistente do Curso Propedêutico e co-
ordenador diocesano de pastoral vocacional, desenvolveu reflexão 
sobre os trezentos anos do encontro da imagem de N. Sra. Aparecida 
e os cem anos das aparições de Fátima, na reunião da coordenação 
ampliada da ação evangelizadora da Diocese, na noite do dia 08 de 
maio, no Centro de Pastoral. Com a participação do Bispo e sob a 
coordenação do Pe. Maicon Malacarne, o grupo aprofundou aspec-
tos da devoção mariana e as celebrações do Ano Mariano Nacional e 
Diocesano do Centenário de Fátima. Depois, cada representante de 
setor e de área pastoral comunicou as atividades em andamento e as 
que estão programadas até setembro próximo, quando ocorrerá a próxima reunião do grupo. Por fim, Pe. Maicon relacionou 
os encontros diocesanos deste mês de maio e as paróquias que receberão a imagem peregrina do centenário de Fátima.  

Bispos e padres da Diocese de Erexim refletem
sobre a morte e o processo do luto

Professor Felipe Biazus, co-
ordenador do Curso de Psicologia 
da URI Erechim, assessorou a parte 
de estudo da reunião dos bispos e 
padres da Diocese na manhã do dia 
09 de maio, no Centro de Pastoral, 
sobre a morte e o processo do luto. 
Segundo o Coordenador Diocesano 
de Pastoral, Pe. Maicon Malacarne, a 
reflexão é motivada pelo aprofunda-
mento que a equipe de Coordenação 
Diocesana e a Comissão de Ministros 
e Servidores vêm desenvolvendo so-
bre as exéquias e o acompanhamento 
às famílias enlutadas. A reflexão do 
professor Felipe foi sobre “a morte e 
o morrer, auxiliando no processo do 
luto”. Abordou os seguintes aspec-
tos: superação da dor pela perda de 
quem se ama; razões de a morte ser um tabu; os rituais de-
pois da perda; o que não falar. Acentuou que a perda de uma 
pessoa é uma das situações mais difíceis que a vida pode 
trazer. A morte é o maior limite humano. A religião é impor-
tante pelo que oferece como resposta à finitude. Destacou 
a importância do processo do luto, direito de quem perde 
alguém e dever de uns para com os outros. Indicou as fases 
do processo da dor: a negação, a raiva, a barganha, a depres-
são e a aceitação. Ressaltou a importância dos rituais após a 
perda de alguém. Por fim, relacionou algumas expressões a 
serem evitadas com a pessoa enlutada. 

Conselho Diocesano de Leigos Da festa de Cristo 
Rei deste ano, em 26 de novembro à do próximo ano, dia 25 
de novembro, no Brasil, transcorrerá o Ano do Laicato. Em 
vista disto, segundo Pe. Maicon, nesta reunião dos padres, a 
coordenação de pastoral vai desencadear o processo de cons-
tituição do Conselho Diocesano de Leigos. Sugeriu que o ou 
a representante paroquial da próxima reunião do Conselho 

Diocesano de Pastoral, em primeiro 
de julho, seja alguém que possa con-
tribuir para a organização do referido 
Conselho de Leigos da Diocese. 

Celebrações das aparições 
de Fátima e Romaria Diocesana 
Pela equipe de liturgia da Romaria, Pe. 
Valter Girelli e Pe. Antonio Valentini 
apresentaram aos padres, na referida 
reunião, aspectos refletidos em vista da 
celebração das aparições de Nossa Se-
nhora de Fátima nos dias 13 de maio a 
setembro e da Romaria no dia 08 de ou-
tubro. Lembraram o contexto dos even-
tos: o Plano Diocesano da Ação Evan-
gelizadora, a Campanha da Fraternida-
de, a situação de crise sócio-política-e-
conômica, o projeto de revitalização do 

Santuário, o Ano Nacional Mariano e Diocesano do Centenário 
de Fátima. Indicaram o enfoque de cada dia 13 e perspectiva do 
tema e lema da Romaria. Informaram que o terço e a missa das 
14h, a procissão e a missa das 19h30 do dia 13 deste mês serão 
presididas pelo Bispo Diocesano. Passaram folha para inscrição 
de padres para presidirem as dos outros meses. 

Comunicações do Bispo Dom José expôs aos pa-
dres, em sua reunião desta terça-feira, um apanhado da re-
cente Assembleia Geral da CNBB. Mencionou o tema cen-
tral, Iniciação à Vida Cristã, sobre o qual será publicado um 
documento; as análises de conjuntura social e eclesial; as 
notas sobre o dia do trabalhador e sobre o momento nacio-
nal; o relato de experiências pastorais em diversos locais na 
Guiné Bissau, no Haiti e no Brasil. O Bispo falou também do 
andamento das obras do projeto de revitalização do Santuá-
rio, a respeito do qual o ecônomo da Diocese, Ildo Benincá, 
apresentou relatório das doações conseguidas e as despesas 
efetuadas ou previstas até agora. 
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Atendimento pastoral das paróquias de Jacutinga e do Bairro São Cris-
tóvão de Erechim Na mesma reunião dos padres, Dom José informou que, com a 
desistência do ministério do Pe. Valdemir Debastiani, o Pároco da Paróquia Santo 
Antonio de Jacutinga será o Pe. Olírio Streher, atualmente Vigário Paroquial de 
Estação. O Pe. Clair Favreto, Reitor do Seminário São José, passará a ajudar 
em Estação nos sábados e domingos. Pe. Luiz Warken continuará como Vigário 
Paroquial em Jacutinga. Com a desistência do Pe. Cleberton Piotrowski, Pe. Ma-
ximino Tiburski, Vigário Paroquial da Paróquia São Cristóvão de Erechim, conti-
nuará conduzindo a Paróquia, com a ajuda de outros padres. Dom José ressaltou 
o compromisso manifestado pelos conselhos econômicos e de pastoral das duas paróquias, o que é 
especialmente importante neste momento de transição nas duas paróquias.

Assembleia anual da Pastoral da Criança
da Diocese de Erexim

Coordenadoras paroquiais 
da Pastoral da Criança da Dioce-
se de Erexim realizaram sua as-
sembleia anual nos dias 11 e 12 de 
maio, no Centro de Pastoral, com a 
presença da coordenadora estadual, 
Marli Ludwig, e sob a condução da 
coordenadora diocesana, Clari Cen-
ci. Avaliaram as atividades realiza-
das da assembleia anterior até esta 
e programaram as atividades para o 
próximo exercício. O Conselho Econômico apresentou seu pa-
recer favorável ao balanço financeiro. O grupo organizou a lista 
tríplice para a coordenadora para os próximos dois anos, a ser 

apresentada ao Bispo diocesano para 
sua escolha final. Dom José, ao falar 
ao grupo, destacou a importância da 
atuação junto às crianças desde a 
concepção até os primeiros anos de 
vida, bem como às suas mães. Falou 
da necessidade da renovação cons-
tante do grupo, cuidando para que as 
atividades não sejam interrompidas 
por falta de pessoas voluntárias para 
este serviço fundamental nas comu-

nidades. O coordenador de pastoral, Pe. Maicon Malacarne, e 
o assessor da Pastoral da Criança, Pe. Giovani Momo, também 
estiveram com o grupo em momentos da assembleia.

Concentração de zeladoras de capelinhas
no centenário de Fátima

Mesmo com o tempo ame-
açando chuva, zeladoras capelinhas 
domiciliares de quase todas as paró-
quias da Diocese de Erexim participa-
ram da recitação do terço seguida de 
missa, na tarde do dia 13 de maio, no 
centro de eventos do Seminário, local 
das celebrações durante a reforma do 
Santuário. A celebração foi em come-
moração aos cem anos da primeira aparição de Nossa Senhora 
em Fátima, Portugal, no dia em que o Papa Francisco lá esteve e 
declarou santos dois dos pastorinhos videntes, Francisco e Jacin-
ta, os mais jovens santos não mártires da Igreja. 

Dom José fez a abertura da oração do terço, lembrando 
que Maria, em Fátima, pediu sua recitação pela paz no mundo e 
pelo bem das famílias. Pe. Moacir Noskoski, assistente diocesa-
no das zeladoras, e o Pe. Valter Girelli, reitor do Santuário, con-
duziram a oração do terço, com um seminarista do propedêutico 
na animação musical. 

Na conclusão do terço, houve a entronização da imagem 
de Nossa Senhora, que foi coroada pela primeira zeladora a che-
gar para a concentração. Trinta capelinhas, representando as de 
todas as paróquias, foram colocadas diante do altar. 

Dom José seguiu presidindo a missa, concelebrada por 
sete padres. Na homilia, disse ter certeza de que os participantes 

queriam colocar diante do olhar e do 
coração de Maria a sua vida, com ale-
grias, dores e lágrimas, especialmente 
as mães, na véspera de seu dia. Citou 
São Bernardo, grande devoto e prega-
dor de Maria, que exortava a invocá-
-la nos perigos, nas angústias e incer-
tezas. Ressaltou que todos os grupos 
sociais eram confiados à intercessão 

de Maria - os enfermos, os pecadores, os aflitos, os pais, os jo-
vens, as crianças, os idosos, os desempregados, os empresários, 
os trabalhadores rurais e urbanos. Para o bispo, quando aa pessoa 
se abre ao coração a Maria, encontra-se com Jesus, caminho ver-
dade e vida, que conduz ao Pai, com disponibilidade no coração 
para o serviço à comunidade, no seguimento do Senhor Jesus a 
exemplo de Maria. Destacou que Maria não recebeu só para si 
o anúncio do anjo de que seria a Mãe do Salvador e por isso foi 
até sua prima Izabel, transmitindo a alegria da presença dele em 
seu seio. Enalteceu o papel dos pais e avós na educação da fé 
nas famílias, através da piedade mariana. Concluiu sua mensa-
gem, exortando a todos a manifestar, com júbilo, gratidão pelas 
bênçãos e prodígios recebidos de Deus através da intercessão da 
Mãe de Jesus e da Igreja. (Íntegra da homilia, acima)

Antes da bênção final da missa, houve o canto do hino de 
Maria, o Magnificat, por Aline Ribeiro.
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Em noite de chuva, fiéis celebram centenário de Fátima
A chuva intensa no final da 

tarde e início da noite do dia 13 de 
maio, impediu a programada pro-
cissão da Catedral ao Santuário na 
comemoração do centenário das 
aparições de Fátima. Assim mes-
mo, muitos fiéis reuniram-se no 
centro de eventos do Seminário de 
Fátima, local celebrativo durante a 
reforma do Santuário, para a reci-
tação do terço e para missa presi-
didas por Dom José, com a parti-
cipação de três padres, e a animação musical do Pe. José 
Carlos Sala e equipe. 

Após o terço, foi entronizada a imagem peregri-
na de Fátima, tendo à frente três crianças representando 
os pastorinhos de Fátima. Uma mãe, em nome das outras 
pelo seu dia, amanhã, coroou a imagem da Mãe do céu, 
enquanto o grupo musical executava um canto em honra 
dela. 

Dom José iniciou sua homilia lembrando que dois 
dos pastorinhos de Fátima, Jacinta e Francisco, foram de-
clarados santos neste dia 13 em Fátima, pelo Papa Fran-
cisco, que lá esteve no centenário das aparições de Nossa 
Senhora lá acontecidas há cem anos. Observou que a Vir-
gem Maria dirigiu sua mensagem a três crianças muito 
simples, pedindo a oração do terço pela conversão e pela 
paz. Disse pensar que os presentes participavam tam-

bém com a simplicidade daquelas 
crianças e acreditarem que a Vir-
gem acolhe a todos como filhos e 
filhas. Lembrou a piedade mariana 
dos pais e avós que dobravam o 
joelho em oração, mesmo depois 
de um extenuante dia de trabalho. 
A piedade e a espiritualidade ma-
rianas marcaram e marcam a vida 
do povo. O Bispo afirmou que a 
espiritualidade mariana não é alie-
nada, mas encarnada na realidade 

do mundo, da vida pessoal e na sociedade. Por fim, disse 
que a celebração era para agradecer as bênçãos e graças 
alcançadas por intercessão de Maria, mas também para ter 
presente as dores e as feridas que fazem padecer o povo, de 
modo especial os pais, as famílias, os jovens, os idosos, os 
empresários, os desempregados, os trabalhadores urbanos 
e rurais. Por isso, concluiu com o pedido a Nossa Senhora 
de Fátima que interceda por todos junto de seu Filho Jesus, 
para que em todas as famílias não falte o pão que alimenta o 
corpo, mas também o pão do amor, que alimenta a caridade, 
o perdão, a reconciliação, a solidariedade, a compreensão, 
a alegria e a esperança de cada dia. Intercede com teu ma-
terno coração para que os casais vivam em paz e concórdia, 
haja o amor e o perdão em nossas famílias, a exemplo da 
Sagrada Família de Nazaré. (Íntegra da homilia, acima)

Dom José celebra centenário das aparições
de Fátima em Entre Rios do Sul

Mesmo com chu-
va, grande número de fiéis 
de Entre Rios do Sul par-
ticipou da missa festiva da 
padroeira da Paróquia local 
dedicada a Nossa Senhora 
de Fátima, no centenário 
das aparições em Portugal, 
dia 14 de maio. Em substi-
tuição à procissão, cancela-
da por causa do tempo des-
favorável, houve momento 
de oração na igreja antes da missa. As pastorais, grupos 
diversos, entidades e a Banda Marcial do Município ani-
maram preces, cantos e coreografias em honra a Nossa 
Senhora de Fátima. Após este momento, Dom José presi-
diu a missa festiva, concelebrada pelo Pároco, Pe. Anto-
nio Miro Serraglio, e transmitida pela Rádio Comunitária 
Amigos FM.

Dom José iniciou 
sua homilia saudando a to-
das as mães pelo seu dia. 
Recordou os pedidos de 
Nossa Senhora aos três pas-
torinhos de Fátima, dois 
dos quais foram declarados 
santos pelo Papa Francisco 
neste sábado, tornando-se 
os santos não mártires mais 
jovens da Igreja. Acentuou 
que a espiritualidade maria-

na marca a vida do povo.
No final da missa, Pe. Miro agradeceu a presença e 

a disponibilidade de Dom José em estar na festa da Paró-
quia na passagem dos cem anos das aparições de Fátima. 
Houve ainda homenagem às mães, que foram brindadas 
com uma medalhinha da padroeira, abençoada pelo Bispo. 
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Bispo auxiliar de Porto Alegre orienta
retiro dos padres de Erexim

Dom Adilson Pedro 
Busin, Bispo auxiliar da Ar-
quidiocese de Porto Alegre, 
orientou o retiro anual dos 
padres da Diocese de Erexim, 
do dia 15 de maio à tarde 
até o dia 18 ao meio-dia, na 
Casa Recanto Medianeira, 
dos Irmãos Maristas, em Ve-
ranópolis. No primeiro dia, após a acolhida de Dom 
José para este momento vital para os padres, houve 
expressiva e motivadora celebração da Palavra ini-
cial do encontro, destacando o tempo pascal, o Ano 
Mariano Nacional e o enfoque do retiro previamente 
indicado pelo orientador: configurados com Cristo a 
partir da figura de São Pedro. Dom Adilson condu-
ziu as diversas reflexões valendo-se de vários textos 
bíblicos que falam da figura de São Pedro, nos mo-

mentos em que manifesta seu 
amor a Cristo, confessa sua fé 
nele, mas também naqueles 
em que fraqueja, chegando a 
negar que O conhecia. A partir 
de cada texto, fez oportunas e 
incisivas referências à vida e 
ao ministério dos padres. Na 
mesma casa 

Recanto Medianeira, esteve também 
o grupo de padres de Vacaria, com 
bispo seu Bispo, Dom Irineu Gassen, 
fazendo seu retiro sob a orientação 
do Bispo de Cruz Alta, Dom Adelar 
Baruffi. Quinta-feira, os dois grupos 
celebraram juntos a missa conclusiva 
do retiro.

Estudo sobre Nossa Senhora na reunião
diocesana de catequese

Representantes 
paroquiais do Setor 
Diocesano de Anima-
ção Bíblico-catequéti-
ca realizaram encon-
tro de estudo, revisão 
e encaminhamento de 
atividades, no dia 15 
de maio, no Centro 
Diocesano, com assessoria do Pe. Valter Girellli. No 
contexto do Ano Nacional Mariano e Diocesano do 
centenário de Fátima, ele ajudou o grupo a refletir so-
bre o perfil de Nossa Senhora que emerge no Novo 
Testamento. Ressaltou que Maria é discípula que faz 
a vontade de Deus, dando seu sim pronto e generoso 
ao chamado para ser a Mãe do Salvador; é pessoa do 
silêncio e da meditação, guardando no coração tudo o 
que se passava com seu Filho Jesus; é firme e perse-
verante na fé, seguindo Jesus até à cruz; é solícita, mi-
sericordiosa e geradora de eseprança; acompanha os 
discípulos no Cenáculo em oração na espera da vinda 
do Espírito Santo, tornando-se geradora da Igreja; é 

intercessora dos seus 
filhos, como foi em 
Caná da Galileia, quan-
do apresentou a Jesus 
o problema dos noivos 
pela falta de vinho! 
Aprofundou aspectos 
da teologia sobre Nos-
sa Senhora, como os 

dogmas ou verdades de fé sobre ela, sua Maternidade 
Divina, sua Imaculada Conceição, sua Virgindade e 
sua Assunção ao céu. Falou também da devoção ma-
riana na piedade popular e sobre a sua prática na re-
gião. Pe. Maicon Malacarne, antes de se dirigir para 
o retiro, saudou o grupo e mencionou a implementa-
ção da linha de ação da Iniciação à Vida Cristã. Tânia 
Madalosso, coordenadora diocesana do setor, além de 
outras atividades, falou da grande experiência da II 
Jornada Estadual da Catequese, em Caxias do Sul, dia 
07 passado, com 154 participantes da Diocese, muitas 
delas presentes na reunião.
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Agentes da Cáritas estudam encíclica do Papa
sobre a Casa Comum

Vinte e sete 
representantes da Cáritas 
da Arquidiocese de Passo 
Fundo, Erechim e de Vacaria, 
mais especificamente de 
Sananduva, participaram 
de encontro da Província 
Eclesiástica de Passo Fundo, 
em Sananduva, no dia 18 de 
maio. 

Na abertura do encontro, os representantes da 
Diocese de Erexim animaram momento de oração 
mariana à luz da passagem do Evangelho de São 
Lucas do anúncio do anjo à Virgem Maria de que 
seria a Mãe do Salvador por obra do Espírito Santo.

O Coordenador da Cáritas da Diocese de 
Vacaria, Orildo Bossoli, prosseguiu refletindo com 
o grupo sobre a criação do mundo e a presença do 
ser humano, à luz da Laudato Si, encíclica sobre o 
cuidado da Casa Comum. A criação é obra de Deus, 
confiada ao ser humano para ser seu cuidador e não 
seu explorador predatório.   Segundo o assessor, 
o Papa deixa muito clara sua preocupação com a 
Casa Comum, questionando incisivamente o modo 
como o ser humano explora o meio ambiente. Maior 
ainda é sua preocupação em relação aos pobres, à 

situação vulnerável em que 
se encontram; à cultura do 
descarte, da indiferença e 
à necessidade urgente de 
se começar por pequenas 
iniciativas de preservação da 
natureza e de atenção para 
os problemas que podem 
estar mascarados antes que 

enfrentados. 
O grupo apontou algumas iniciativas a serem 

assumidas: combater o desmatamento, a poluição 
da água através do reflorestamento, da proteção dos 
recursos hídricos e do saneamento básico, a poluição 
do solo e do ar, através da agricultura ecológica; a 
fome, através de produção de alimentos saudáveis; 
promover a produção de energia limpa; o consumo 
consciente; a aplicação dos três “R”: Reduzir, Reciclar 
e Reutilizar; a reeducação alimentar; campanhas de 
solidariedade; evitar o desperdício.

Da Diocese de Erexim, participaram: Ir Darci 
Zacaron, Coordenador Diocesano; Maria Busata, 
de Estação e Coordenadora Diocesana da Pastoral 
da Saúde; Nelson Della Lata e Zelita Bernardi, de 
Campinas do Sul.

Equipe de Pastoral Vocacional estuda mensagem do Papa
Sob a coordenação 

do Pe. Giovani Momo, no 
Seminário de Fátima, no 
dia 20 de maio, religiosas, 
leigos e leigas, integrantes 
da equipe diocesana 
de Pastoral Vocacional 
refletiram a mensagem 
do Papa para o Dia 
Mundial de Oração pelas 
Vocações, ocorrido no dia 
07 passado, com o título 
“Impelidos pelo Espírito”. 
Depois do estudo, analisaram as atividades realizadas 
neste ano, destacando o retiro dos casais vocacionais, 

dia 25 de Março, em 
Marcelino Ramos e as 
ações nele encaminhadas, 
o acompanhamento de 
retiros com crismandos; 
participação e destaque 
vocacional nas atividades 
paroquiais; grupos de 
jovens; visitas às escolas 
e acompanhamento aos 
grupos de coroinhas. O 
grupo está à disposição das 
Paróquias para atividades 

semelhantes ao longo do ano.
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Coleta para o 17º Congresso Eucarístico Nacional
De 15 a 21 de agosto de 2016 

Doação por Regionais

Norte 1    22.820,00 
Norte 2    226.368,75 
Norte 3    24.829,88 
Noroeste    850,00 
Nordeste 1    90.101,11 
Nordeste 2    107.821,00 
Nordeste 3    82.449,12 
Nordeste 4    10.408,85 
Nordeste 5    26.060,25 

Oeste 1    26.552,90 

Oeste 2    21.171,50 
Centro-Oeste    322.050,72 
Leste 1    195.616,99 
Leste 2    378.616,99 
Sul 1    1.039.584,16 
Sul 2    299.805,60 
Sul 3    76.354,69 
Sul 4    124.242,63 

 Total    3.075.705,14

Coleta Missionária 2016
Colaboração da Igreja no Brasil para a Missão universal

“Cuidar da Casa Comum é nossa missão”

Norte 1 157.527,51 
Norte 2 244.617,70 
Norte 3  55.868,10 
Nordeste 1 290.323,20 
Nordeste 2 485.285,78 
Nordeste 3 476.175,64 
Nordeste 4 155.748,79 
Nordeste 5 152.474,64 
Leste 1 463.158,09 
Leste 2 1.776.782,06 

Sul 1 2.751.621,24 
Sul 2 1.260.050,11 
Sul 3 453.626,23 
Sul 4 576.106,71 
Centro-Oeste 693.311,58 
Oeste 1 167.011,26 
Oeste 2 179.736,13 
Noroeste 181.436,08 

Total 10.520.860,85 

Por Regionais

Regional Sul 3 Por Arquidioceses e Dioceses

   Passo Fundo      30.030,00 
   Pelotas        5.299,10 
   Porto Alegre      58.242,23 
   Santa Maria      25.791,00 
  Bagé        9.818,41 
  Cachoeira Do Sul        3.823,15 
  Caxias Do Sul      69.594,76 
  Cruz Alta      28.600,34 
  Erexim      36.308,32 
  Frederico Westphalen      24.750,71 

  Monte Negro      20.617,48 
  Novo Hamburgo      48.387,16 
  Osório      31.834,00 
  Rio Grande        6.025,10 
  Santa Cruz Do Sul      28.238,71 
  Santo Ângelo        9.284,36 
  Uruguaiana      10.263,60 
  Vacaria        6.717,80 

 Total     453.626,23 
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Vida cristã, seguimento de Cristo,
Caminho, Verdade e Vida

Para irmos de um lugar a outro, seja 
qual for o meio de deslocamento, percorremos 
uma estrada ou uma rua, seguimos trilhos, rota 
aérea, fl uvial ou marítima. Não havendo estra-
da, as pessoas vão abrindo caminho. A maio-
ria das estradas da região é a trilha aberta a 
facão e foice pelos primeiros habitantes. 

Na construção de nossa própria vida, 
também precisamos de um rumo e de um ca-
minho. Para onde vamos? 

Cada um de nós, como toda pessoa humana, carrega um 
desejo imenso de ser feliz. Quem nos mostra o caminho da felici-
dade verdadeira? 

Em  nossa fé, a resposta é muito clara: Jesus Cristo, que 
se apresenta a nós como caminho, verdade e vida, conforme o 
evangelho de São João, 14,1-12. Por isso, no prefácio da missa 
para diversas circunstâncias número 3, proclamamos: Tendo-se 
encarnado, vós nos destes o vosso Filho como mediador. Ele nos 
dirigiu a vossa palavra, convidando-nos a seguir seus passos. Ele é 
o caminho que conduz para vós, a verdade que nos liberta e a vida 
que nos enche de alegria.

Ninguém pode colocar-se na estrada sem rumo e sem 
meios para o percurso. Cristo, nosso caminho, nos conduz a um 
fi m seguro: a casa do Pai. Para lá, ele foi à nossa frente, a fi m de 
preparar-nos um lugar. Ele também nos oferece o necessário para 
chegarmos lá: a luz de sua Palavra, o sustento de seu corpo e san-
gue na eucaristia, a companhia dos irmãos e irmãs da comunidade 
de seus seguidores.

Para chegarmos lá e ocupar o lugar por Ele já preparado, 
precisamos seguir bem o que Ele mesmo ensinou e realizou. Por 
isso, é necessário conhecê-lo sempre melhor e descobrir, à luz de 
seus ensinamentos, o que devemos fazer em cada circunstância 
de nossa caminhada. Ele nos deu as pistas, se faz nosso caminho, 
cabe-nos ser criativos no seu seguimento. 

Sem caminho não se vai a lugar nenhum. O único cami-
nho para irmos a Deus, para sermos felizes é Jesus Cristo. Ele é a 
verdade segura. Ele revela a verdadeira natureza de Deus, o senti-
do maior da existência humana. Acreditando nele e seguindo por 
ele, estamos em Deus e Deus está em nós. Em Cristo e por Ele, 
chegamos à verdadeira vida, que vai além de nossa morte. 

Quando Filipe pede a Cristo que mostre o Pai a ele e aos 
companheiros, recebe uma espécie de reprimenda: há tanto tempo 
estás comigo, Filipe, e não me conheces? Quem me vê, vê o Pai. 
Pode ser que estejamos há mais tempo na Igreja e não estejamos 
conhecendo bem a Cristo. Não se trata de um conhecimento me-
ramente escolar, acadêmico, mas de uma relação pessoal com Ele, 
cultivada na amizade, na convivência.

Olhando para Jesus, encontramos também a forma de 
como viver harmonicamente nosso relacionamento com o Pai e 
com os irmãos. Por ser de natureza divina, não deixou de ser pro-
fundamente humano; por ser divino, por isso santo e perfeito, não 
deixou de se aproximar dos pecadores e solidarizar-se com eles; 
sua intensa vida de oração, de intimidade com o Pai não o afasta-
va do convívio com as pessoas. Nós devemos engajar-nos na luta 

pela justiça, mas sem deixar Deus em segundo 
plano ou até sem contar com Ele e sem agir 
como Ele quer. O compromisso com as pes-
soas não pode levar-nos a negligenciar Deus, 
mas também o compromisso com Deus não 
pode levar-nos a negligenciar o compromisso 
com as pessoas. 

O documento de Aparecida, fruto da 
grande Conferência dos Bispos da América 
Latina em 2007, diz que nós devemos tornar-

-nos parecidos com o Mestre. “A admiração pela pessoa de Jesus, 
seu chamado e seu olhar de amor despertam uma resposta cons-
ciente e livre desde o mais íntimo do coração do discípulo, uma 
adesão de toda sua pessoa ao saber que Cristo o chama por seu 
nome (cf. Jo 10,3). É um ‘sim’ que compromete radicalmente a 
liberdade do discípulo a se entregar a Jesus, Caminho, Verdade e 
Vida (cf. Jo 14,6). É uma resposta de amor a quem o amou primei-
ro ‘até o extremo’ (cf. Jo 13,1). A resposta do discípulo amadurece 
neste amor de Jesus: ‘Te seguirei por onde quer que vás’ (Lc 9,57). 
O Espírito Santo, com o qual o Pai nos presenteia, identifi ca-nos 
com Jesus-Caminho, abrindo-nos a seu mistério de salvação para 
que sejamos seus fi lhos e irmãos uns dos outros; identifi ca-nos 
com Jesus-Verdade, ensinando-nos a renunciar a nossas mentiras 
e ambições pessoais, e nos identifi ca com Jesus-Vida, permitin-
do-nos abraçar seu plano de amor e nos entregar para que outros 
‘tenham vida n’Ele’” (DAp 136 e 137).

Em Cristo Caminho. Verdade e Vida, os apóstolos, encar-
regados por Cristo de continuar sua missão, anunciaram seu Evan-
gelho, congregando em comunidades as pessoas que decidissem 
segui-lo. Engajaram sempre mais pessoas na missão. Um primeiro 
serviço criado foi o da caridade. Defrontaram-se com um grande 
desafi o: pregar o evangelho e atender os necessitados. Reuniram 
a comunidade e sugeriram que indicassem pessoas de boa reputa-
ção, cheios do Espírito de Deus e de sabedoria, a fi m de que eles 
os confi rmassem no serviço da caridade. A comunidade indicou 
7 homens, a quem impuseram as mãos constituindo-os diáconos, 
servidores dos pobres. Mas eles também anunciavam a Palavra de 
Deus e celebravam o batismo. 

Assim, com serviços diversifi cados, os discípulos de Cris-
to se organizam nele como pedras vivas no templo do Senhor, ten-
do Cristo como pedra principal. Caminham para a casa do Pai, 
onde Cristo já os espera com o lugar preparado. Assim como Cris-
to revela o Pai, a comunidade deve revelar a Cristo.

Considerando a afi rmação de Jesus de que Ele é o ca-
minho, a verdade e a vida, podemos fazer uma referência às três 
virtudes teologais - fé, esperança e caridade. Pela fé, professamos 
a verdade; na esperança, percorremos o caminho que nos leva à 
felicidade eterna; na prática da caridade se desenvolve a vida. As-
sim, pela verdade que é Jesus Cristo, percorremos o caminho para 
chegarmos à vida. 

Erexim, 21 de maio de 2017.
Pe. Antonio Valentini Neto, a serviço no Centro Dioce-

sano.
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A Ressurreição de Jesus:
entre hipérboles e eufemismos!

A linguagem é interessantíssi-
ma. Ela nos salva e nos trai. Diz de 
nós sem a gente perceber. Uma pessoa 
racista, por exemplo, num momento 
vai ser denunciada pela sua lingua-
gem. É tiro e queda!

Vamos falar sobre a Ressurrei-
ção de Jesus. Ela pode ser “dita” de 
muitas formas. Há quem procure en-
tender a Ressurreição dentro da cami-
nhada histórica da humanidade. Há quem prefi ra o campo 
empírico, de buscar provas da própria existência de Jesus e, 
dentro disso, da Ressurreição. Um cientista não vai acreditar 
em “mistério”. Ainda, dentre outras, há quem prefi ra acredi-
tar. E aí vamos para o campo da fé. Um pode estar ligado, de 
alguma maneira, a outro. O Evangelho do Domingo da Res-
surreição “atiçou” nosso campo da fé, afi rmando uma forma 
de “acreditar” no Ressuscitado. O discípulo amado chegou 
antes ao túmulo, esperou Pedro entrar, só depois entrou, viu 
e, tão logo, acreditou. A fé do discípulo amado foi traduzida 
já pelo olhar porque, talvez, ele amava mais do que os ou-
tros. O amor e a fé andam pertinho, juntinho, inseparáveis. 
Há, claro, quem ame muito e não tem fé. E esse amor é tão 
bonito quanto. 

Iniciei falando sobre linguagens e suas fi guras. De-
pois, maneiras de compreender a Ressurreição. Estive pen-
sando hoje em hipérboles e eufemismos. Para alguns, a Res-

surreição pode ser um exagero, ou, 
uma hipérbole. Todo ano essa mesma 
história: Ele Ressuscitou... Para ou-
tros, a Ressurreição pode ser um eufe-
mismo, ou, um coisa apenas rasa, sem 
muito o que ser “falado”.

Parece que, no campo da ex-
periência religiosa cristã, não é uma, 
nem outra ou podem ser as duas. Re-
afi rmar Jesus Ressuscitado não é exa-

gero, mesmo que precise ser feito “um bilhão de vezes” (com 
o perdão da hipérbole!), porque é o dado fundamental da fé: 
nosso Deus é da vida, da esperança, vencedor da morte...! 
Também não é, linguisticamente, um eufemismo, mesmo 
que “Ele nos deixou...” (com a suavidade do eufemismo...).

O que é, de fato, importante: a Ressurreição deve fa-
zer com que vivamos hiperbolicamente o projeto do Reino 
de Deus, cujo sinal maior é Jesus, exagerando amor e tra-
duzido sempre na busca e construção da justiça... E, tam-
bém, deve ser testemunhado sutilmente em cada momento 
da vida, do cotidiano, em eufemismos que geram ternura, 
agrado, aconchego, sem negar a verdade e a liberdade.

Eu não sei nada de fi guras de linguagem, já estou 
parando de escrever essa bobagem, talvez isso seja uma hi-
pérbole, talvez um eufemismo, talvez seja fé.

Pe. Maicon Malacarne, Coordenador de Pastoral da 
Erexim.

Iniciação à Vida Cristã: o desafi o da
evangelização em tempos de mudança
A Faculdade de Teologia e Ciências 

Humanas – Itepa Faculdades – está aprofundando 
a temática sobre o processo de iniciação e de 
vivência autêntica do seguimento a Jesus Cristo.  
Neste sentido, emergem constatações e muitas 
indagações.

Uma das marcas de nosso tempo é 
a crise da transmissão da fé, dos valores e da 
cultura. Estamos longe do tempo em que a fé 
era transmitida através da família e das relações 
cotidianas. É neste sentido que as Diretrizes 
Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no 
Brasil, 2015-2019, afi rmam: “A mudança de época exige 
que o anúncio de Jesus Cristo não seja mais pressuposto, 
porém explicitado continuamente” (41) e o Documento 
de Aparecida aponta para o “encontro pessoal com Jesus 
Cristo” (289). Como compreender este contexto de mudança 
de época? Quais são os fatores que interferem? Por que 
do hiato entre vida e fé, entre catequese e liturgia, entre 
catequese e vida comunitária? Como criar espaços que 

fortaleçam as relações fraternas e comunitárias? 
Como realizar a iniciação cristã de tal modo que 
haja perseverança na participação comunitária e 
na vivência da fé?

A Igreja sente a necessidade de 
despertar e de provocar o encantamento da fé 
de Jesus Cristo e o seguimento de seus passos. 
As Diretrizes provocam: “É preciso ajudar as 
pessoas a conhecer Jesus Cristo, fascinar-se 
por ele e optar por segui-lo” (42). Como era o 
proceder de Jesus que encantava as pessoas e 
produzia convicções? Qual era o jeito usado 

por Jesus para torná-las discípulas missionárias? Que 
espiritualidade se faz necessária para o encontro com Jesus 
Cristo? Em que as Sagradas Escrituras podem nos ajudar?

O documento de Aparecida aponta para uma 
catequese de inspiração catecumenal e que precisa ser feita 
tantas vezes quanto o cotidiano exigir (288; 246-257,278). 
“Nossa maior ameaça é o medíocre pragmatismo da vida 
cotidiana da Igreja, no qual, aparentemente, tudo procede 
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com normalidade, mas na verdade a fé vai se desgastando 
e degenerando em mesquinhez” (DAp 12). O Documento 
de estudos da CNBB, n. 97, sobre a “Iniciação à vida cristã, 
um processo de inspiração catecumenal”, afi rma que: “É 
iniciação ao conjunto orgânico do mistério cristão e da 
missão eclesial” (27). Como dar à paróquia um rosto mais 
missionário e menos institucional? Como fazer da iniciação 

cristã prática missionária real que, mais do que conferir 
sacramentos, gere discípulos missionários?

Esperamos que o Ano Nacional Mariano, de sentido 
tão intensamente expresso no hino composto pelo padre 
Zezinho, nos faça crescer na fé autêntica, reavivando em 
nossa vida os compromissos que professamos. 

Pequenina, restaurada/
A sua Imagem nos ensinou /

A ser um povo que não sabe esmorecer /
E se acaso for ferido, oprimido e esmagado /

Esquecido e machucado /
Outra vez reencontrado /

Nosso povo saberá renascer
Durante o ano de 2017, a Itepa Faculdades continua apresentando breves textos que podem auxiliar

na refl exão acerca da Iniciação à Vida Cristã.
Pe. Ivanir Rodighero, Diretor da Itepa Faculdades

Atitudes pastorais: guardar, cuidar
e registrar a memória!

Um grande perigo que corremos 
em nossos espaços eclesiais é não fazer 
memória. Escrevo “eclesial” porque é o 
objetivo dessas refl exões, mas a falta de 
memória é um perigo e um risco social, 
político, etc... Que pessoas começaram 
as pastorais, movimentos, serviços, gru-
pos, conselhos de que hoje fazemos parte? 
Lembramos nomes? Sabemos dos contex-
tos? As perguntas geradoras? A memória 
daquilo que temos é, no fundo, a essência 
daquilo que queremos ser.  É preciso e, diria, urgente e necessário 
ter consciência da caminhada feita. 

Geralmente, ouço por aí, expressões como se agora esti-
véssemos descobrindo as coisas, inventando a roda. É o risco da 
amnésia pastoral. Claro, há espaços que estão nascendo agora, mas 
muitos não. É um compromisso ético ter clareza do passado para 
dialogar com o presente e o futuro. Talvez precisemos gastar mais 
tempo para pensar essas coisas. Há pastorais, movimentos, servi-
ços dentro da Igreja que só podem ser compreendidos se abertos à 
compreensão do momento histórico em que surgiram na realidade 
da América Latina. Isso não quer dizer que devemos estar apega-
dos ao passado. O olhar é para frente, reler os sinais, reinterpretar 
a realidade, mas com a linha da história bem espichada, de modo 
que ela possa nos ajudar nos passos que queremos dar. 

A Bíblia é um livro de memórias. Só por isso podería-
mos dizer que o ser cristão está diretamente relacionado ao com-
promisso com a memória. A Eucaristia sempre é a celebração da 
memória. Inclusive, na conclusão da consagração em toda missa o 
padre diz: “fazei isso em memória de mim”. Respiramos, de todos 
os lados, memória. A fé é fundamentada em memória. O livro do 
Apocalipse no capítulo 2, versículo 4 fala algo extremamente pro-
vocador: “reprovo-te, você esqueceu o primeiro amor”. É genial 
querer fazer memória do “primeiro amor”. Qual foi o “primeiro 
amor” das nossas pastorais, dos nossos movimentos, dos serviços, 
das paróquias, das nossas comunidades? E, pessoalmente, qual foi 

o meu “primeiro amor”? Ter claro isso é 
reafi rmar os caminhos do projeto de vida. 

Salvador Dalí (1904-1989), pin-
tou um quadro chamado “Persistência da 
Memória” (1931) em que retrata o esvaeci-
mento da memória como 4 relógios que se 
derretem numa paisagem sombria e isola-
da. Vale a pena “ganhar” uns minutos/ho-
ras contemplando a arte do pintor catalão. 
A tragédia da perda da memória tem con-
sequências, às vezes, irreversíveis. 

É importante lembrar que estamos em meio a uma cultura 
tecnológica em que o virtual ganha espaços extremamente conso-
lidados. Tudo é digital. Geralmente, nossas reuniões ganham fotos 
que vão para as redes sociais, relatórios que vão para os e-mails, 
planilhas que vão para as pastas do computador, etc... Tudo isso é 
ótimo! Mas, precisamos guardar e sistematizar essas coisas. Pare-
ce que o computador facilita, mas, às vezes, ele é trágico porque 
num detalhe “perdemos tudo”. 

Nesse sentido, quero dizer, que a história precisa ser re-
gistrada e guardada, no computador, nas câmeras, nos arquivos e 
pastas digitais, mas, de vez em quando (quem sabe uma vez ao 
ano) precisam ser impressas, organizadas, cuidadas e guardadas. 
Fazer isso é garantir o registro e a memória para aqueles que virão 
depois de nós. Ouso perguntar: temos feito relatórios das reuniões 
das nossas pastorais, movimentos e serviços? Temos registrado 
nomes, refl exões, pautas? Temos guardado esse material aonde? 
Necessariamente, olhar para o presente e para o futuro dependem 
da relação dialógica com o passado. Não sejamos “esquecidos” 
ou desmemoriados... Seria uma agressão com a vida e com a fé. 
Sugiro que revisitemos esse tema, olhemos os arquivos e nos de-
safi emos a pensar sobre a memória, caminhando nas estradas que 
desviam a amnésia social e eclesial. 

Pe. Maicon André Malacarne,
Coordenador de Pastoral da Diocese de Erexim.
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Dinâmica  - receitas - ervas e plantas
Dinâmica do Setor Animação Bíblico-Catequética (95) 
Tânia Madalosso, coordenadora.

99ª Receita de Culinária
Maria Busatta, Coordenadora Diocesana da Pastoral da Saúde

Berinjela com molho branco
Rende: 4 porções; tempo: 40 Min
Ingredientes
100g de bacon em cubos;
2 dentes de alho picados;
1 cebola em cubos;
1 pimentão vermelho em cubos;
2 berinjelas em cubos;
sal, pimenta-do-reino e manjericão fresco 
picado a gosto;

¼ xícara (chá) de uvas passas pretas sem sementes;
Molho
2 colheres (sopa) de manteiga;
1 colher (sopa) de farinha de trigo;
1 xícara (chá) de leite;
5 colheres (sopa) de requeijão cremoso;

1/3 xícara (chá) de queijo mussarela ralado;
2 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado;
sal, pimenta-do-reino e noz-moscada a gosto;
2 colheres (sopa) de farinha de rosca para polvilhar.

Em uma frigideira, fritar o bacon na própria gordura, em fogo 
médio, até dourar. Escorrar sobre o papel-toalha. Na gordura do 
bacon, fritar o alho até dourar. Adicionar a cebola, o pimentão 
e refogr por 2 minutos. Juntar as uvas passas e refogar por 5 
minutos. Misturar manjericão, bacon e distribuir em um refratário 
médio. Derreter a manteiga em uma panela, em fogo médio, e 
polvilhar com a farinha. Fritar por 1 minuto e despejar o leite, 
aos poucos, mexendo até engrossar. Acrescentar o requeijão, 
os queijos, sal, pimenta, noz-moscada e cozinhe até derreter. 
Espalhar no refratário e polvilhe com o queijo misturado com a 
farinha de rosca e noz-moscada. Levar ao forno alto preaquecido, 
por 10 min, para gratinar. Servir.

O cesto de frutas                                       
Objetivo: Ajudar na diversão e fazer com 
que o catequizando preste melhor atenção 
no encontro de catequese.
Material: Uma cadeira para cada 
participante.

Como fazer:
1. O catequista convida os presentes 

a sentarem-se formando um círculo e dá a 
cada um o nome de uma fruta. Os nomes 
das frutas são repetidos várias vezes.

Ervas e alimentos medicinais (98)
Pe. Ivacir Franco CNF/MT nº. 0120.

2. Explica a maneira de fazer o exercício: Conta-
se uma história e toda vez que for mencionado o nome 
de uma fruta, a pessoa que recebeu o nome daquela 
fruta troca de lugar. Se, entretanto, aparecer na história a 
palavra cesta, todos mudam de lugar. Como o animador 
também participa do jogo, uma pessoa permanecerá 
em pé e fará a sua própria apresentação. A dinâmica 
será repetida várias vezes, até que todos tenham se 
apresentado.

Avaliação:
1) Que proveito tiramos do exercício?
2) Como estamos nos sentindo?

Rúcula
Eruca sativa, Mill.
Pertence à família das Crucíferas
Também conhecido como: Agrião-maior

A Rúcula é uma planta anual de crescimento rápido e 
muito rústica. Quando nova, apresenta a cor verde suave 
e verde quando adulta. As suas folhas são aromáticas 
e de sabor intenso. As suas fl ores são esbranquiçadas, 
amarelas e mudam de aparência conforme as horas 

de insolação. Desenvolve-se em solos arenosos, bem drenados e ricos 
em húmus ou matéria orgânica. A sua colheita é feita após 40 dias de 
semeadura e pode ser colhida duas ou mais vezes durante o ano.

Propriedades medicinais:
A rúcula contém a vitamina C, que é um antioxidante com capacidade de 
proteger o organismo dos danos provocados pelo estresse, e o equilibra 
de modo geral e Sais Minerais.

Suas folhas são ótimas para auxiliar no tratamento de infl amações bucais 
e das gengivas. 
Seu consumo é também ótimo diurético que auxilia a eliminar a água do 
organismo todo e ao mesmo tempo facilita o processo do emagrecimento. 
Consumida na alimentação ou mascada naturalmente, é boa como 
depurativa do sangue e estimula o organismo em geral. 
Utilizada em xarope misturado ao mel, é ótima para combater problemas 
ligados ao pulmão, à tosse, gripe, ao resfriado e à bronquite.
Consumida ao natural, ajuda a eliminar problemas ligados à faringe e 
combate areias e pedras nos rins e ao mesmo tempo cristais na bexiga e 
a desinfl ama.
Em forma de gargarejos, é ótima para combater problemas de gengivas, 
cordas vocais e dores de garganta. 
Fervida para o banho, é ótima como bom tônico para o rosto, que auxilia 
a clarear as manchas escuras da pele e a recupera de forma geral. 
Mulher gestante, lactante e crianças não devem consumir a rúcula em 
forma de saladas ou no chá.
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Agricultor e motorista

As duas forças que movem a terrra


