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Agenda do Bispo (setembro) Agenda pastoral (setembro)
- 03, 10h, Crismas na co-

munidade Nossa Senhora da 
Salete, Faxinalzinho, Paró-
quia São Roque, Benjamin 
Constant do Sul.

 - 04 a 15, Encontro de Bis-
pos na Itália. 

- 10, 10h, por representan-
te, Crisma Paróquia Sagrado 
Coração de Jesus, Capo-Erê; 
10h30, por representantes, 
missão canônica de Genilde 
Mendes Gasparetto, na co-
munidade N. Sra. de Lourdes, 

Cruzaltense, Paróquia N. Sra. dos Navegantes de 
Campinas do Sul.

- 11, 9h, Curso de formação para Presbíteros, 
17h30 formadores, 19h30, reunião da coordenação 
de pastoral ampliada, no Centro Diocesano.

19, por representante, missa na celebração da 
aparição de N. Sra. da Salette, em Marcelino Ra-
mos.

- 24, 9h, 82ª romaria Nossa Senhora da Salete, 
Marcelino Ramos.

- 26 e 27, reunião da pastoral vocacional do Sul 
3, Gravataí.

- 28, 19h30, Catedral Porto Alegre, Celebração 
500 anos da reforma luterana;

- 29 a 08/10, novena e 65ª Romaria de Fátima. 

O tema do mês da Bíblia 2017 é “Para que n’Ele 
nossos povos tenham vida”. Sua inspiração provém do 
Documento de Aparecida (2007), intitulado “Discípu-
los missionários de Jesus Cristo, para que n’Ele nossos 
povos tenham vida”. Trata-se do convite para conhecer 
Jesus e sua proposta de vida e partilhá-la com as demais 
pessoas. O Documento de Aparecida estabelece esta 
conexão entre discipulado e missão como duas faces da 
mesma moeda. O discipulado leva necessariamente à 
missão e a missão se alimenta do discipulado. 

O livro escolhido para refletir sobre este tema não 
pode ser mais apropriado, a primeira carta de Paulo aos 
Tessalonicenses. A Carta é o primeiro escrito do Novo 
Testamento. Ela deixa transparecer os desafios e as pro-
postas de uma Igreja em formação. Nela se encontram 
os temas mais fundamentais da fé cristã. 

O lema escolhido para este mês da Bíblia é “Anun-
ciar o Evangelho e doar a própria vida” (cf. 1Ts2,8). Esse 
foi extraído da Carta aos Tessalonicenses, justamente 
do contexto em que os apóstolos se comparam a uma 
mãe que cuida com ternura dos seus filhos (1Ts 2,7).

- 1º, 3º Dia Mundial de Oração pelo Cuidado 
da Criação. 

- 02, reunião das equipes vocacionais paro-
quiais (com local a ser definido).

- 03, 10h, Crismas na igreja N. Sra. da Salette, 
Faxinalzinho, Paróquia de Benjamin Constant do Sul. 

- 04 a 24, peregrinação da imagem de Fátima na 
Paróquia da Catedral São José.

- 04, das 08h30 às 17h30, reunião como os co-
ordenadores paroquiais da Pastoral da Criança, no Centro 
Diocesano de Pastoral; às 14h reunião das coordenadoras 
paroquiais das capelinhas, no Seminário; viagem de Dom José o para o encontro dos bispos 
capuchinhos, na Itália.

- 05, 08h30 às 15h, retiro com agentes diocesanos de Pastoral da Saúde e profis-
sionais, no Seminário, 19h, reunião da área pastoral de Jacutinga, em Paulo Bento.

- 04 a 29, peregrinação da imagem de Fátima na Paróquia da Catedral São José, 
Erechim.

- 07, Dia da Pátria – Dia de jejum e oração pela Pátria, sugerido pela CNBB.
- 07 a 09, Juventudes - Assessoria e Liderança Jovem Diocesana.
- 07 a 10, Congresso do Conselho Missionário Regional e da Infância e Adoles-

cência Missionária em Recife, PE.
- 08 a 10, Congresso Nacional da Pastoral Familiar, em Cuiabá, MT.
- 09, reunião da equipe de Coordenação do Núcleo Diocesano dos Religiosos em 

Viadutos.
- 10, Dia Mundial de prevenção ao suicídio – Coleta Nacional para a CNBB (re-

forma de sua sede) - às 10h, crismas na paróquia Nossa Senhora das Dores, Capo Erê; festa 
do padroeiro São Francisco de Assis, Progresso, Erechim, na comunidade N. Sra. da Saúde, 
Rio Tigre.  

- 11, às 17h30, reunião dos formadores no Seminário; às 19h30, reunião da coor-
denação ampliada, no Centro Diocesano de Pastoral.

- 11 e 12, encontro de formação para os presbíteros, organizado pela Pastoral 
Presbiteral, no Seminário.

- 12, às 19h, reunião da área pastoral de Jacutinga, em Paulo Bento.
- 13, Juventudes - Reunião de Assessoria Diocesana.
- 13 e 14, encontro da Iniciação à Vida Cristã do Regional Sul 3, em Porto alegre.
- 14, 30ª Romaria de N. Sra. da Santa Cruz, Lajeado Paca, Paróquia da Catedral 

São José, Erechim.
- 14 a primeiro de outubro, peregrinação da imagem de Fátima na Catedral da 

Arquidiocese de Passo Fundo.
- 15, 80 anos de criação da Paróquia Santo Antônio de Jacutinga; às 14h30, tarde 

de oração do Apostolado da Oração, na igreja da Salette, Três Vendas, Erechim.
- 16, 0830 às 16h, Escola Cristã de Formação Política – Ideologias políticas.
- 19, 19h30, reunião da área pastoral de Getúlio Vargas em Estação. 
- 19 a 23, 11º Encontro Nacional de Arquitetura e Arte Sacra, Curitiba, PR.
- 21, às 08h30, reunião da área pastoral de Erechim, no salão da igreja Santa Lu-

zia, bairro Atlântico.
- 22 a 24, Congresso Nacional da Pastoral da Saúde, em São Paulo.
- 23, às 08h, preparação para o matrimônio da área pastoral de Jacutinga, em Ja-

cutinga; das 08h30 às 16h, formação missionária com as assessoras diocesanas da Infância 
e Adolescência Missionária, no Seminário.

- 22 a 24, Pastoral Carcerária: Assembleia Regional POA – Salesianas; CNLB, 
Encontro estadual de formação, Porto Alegre; Congresso Estadual da Pastoral da Saúde, 
Porto Alegre.

- 24, 82ª Romaria Interestadual da Salette, em Marcelino Ramos; até 1º de outu-
bro, peregrinação da imagem de Fátima na Paróquia da Catedral N. Sra. Aparecida, Passo 
Fundo.

- 25, às 14h, reunião dos coordenadores paroquiais da Iniciação à Vida Cristã da 
área de Erechim.

- 26, das 08h30 às 16h, retiro dos agentes da Cáritas, no Seminário de Fátima; 
às 19h, reunião da área pastoral de Gaurama, em Gaurama; reunião da Pastoral Vocacional 
Regional, em Gravataí.

- 28, 500 Anos da Reforma Luterana, Catedral, Porto Alegre.
- 29, início da novena da 66ª Romaria de N. Sra. de Fátima, Erechim, a do Ano 

Diocesano do Centenário das Aparições; na missa das 14h, presença das zeladoras de cape-
linhas da Diocese.

- 29 e 30, Congresso Regional da Pastoral Familiar, em Santo Ângelo.
- 30, 0830 às 16h, Escola Cristã de Formação Política – Ética pública e política e 

Ecologia e política.

http://www.diocesedeerexim.org.br
mailto:secretariado@diocesedeerexim.org.br
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Papa: Desafio do alimento, nova era de 
desenvolvimento, pessoa e trabalho

Mensagem do Papa Francisco aos participantes
na 40ª Conferência Geral da Organização das Nações Unidas 

para a Alimentação e a Agricultura (FAO)
 Senhor Presidente!
Estou feliz por transmitir 

a minha deferente e cordial sau-
dação a Vossa Excelência, assim 
como a cada um de vós, Repre-
sentantes dos Estados membros 
da FAO, reunidos para a 40ª Con-
ferência da Organização.

Estendo a minha sauda-
ção ao Diretor-Geral da FAO e 
aos Responsáveis dos outros Or-
ganismos internacionais presen-
tes nesta reunião, chamada a dar 
respostas específicas nos setores 
agrícola e alimentar, dos quais dependem as expetativas de 
milhões de pessoas.

1. Dado que desta vez eu não podia estar entre vós, 
segundo a consolidada tradição que remonta ao estabeleci-
mento da FAO em Roma, pedi ao Cardeal Pietro Parolin, 
Secretário de Estado, que vos transmitisse a minha palavra 
de estímulo e de apoio, e que vos manifestasse toda a minha 
estima e a minha consideração pela árdua tarefa que deveis 
levar a cabo.

A Santa Sé acompanha com muita atenção a ativida-
de internacional e deseja concorrer para a orientar, a fim de 
favorecer não um simples progresso ou objetivos teóricos de 
desenvolvimento, mas uma eliminação concreta da fome e 
da subalimentação. Todos nós estamos conscientes de que 
não é suficiente a intenção de assegurar a todos o pão de cada 
dia, mas é necessário reconhecer que todos têm direito a ele 
e portanto devem poder desfrutar do mesmo. Se os contínuos 
objetivos propostos ainda estão distantes, depende muito da 
falta de uma cultura da solidariedade que não consegue abrir 
caminho nas atividades internacionais, as quais permanecem 
muitas vezes ligadas unicamente ao pragmatismo das esta-
tísticas ou ao desejo de uma eficácia desprovida da ideia de 
partilha.

O compromisso de cada país a aumentar o próprio 
nível de alimentação, a melhorar a atividade agrícola e as 
condições das populações rurais, concretiza-se dando impul-
so ao setor agrícola, aumentando a produção e ativando uma 
distribuição eficaz dos alimentos. Mas isto não é suficiente. 
Com efeito, tais objetivos exigem que se considere diaria-
mente que o direito de cada pessoa a ser libertada da pobreza 
e da fome depende do dever que toda a família humana tem 
de ir concretamente em socorro de quantos vivem em neces-

sidade.
E então, quando um país 

não é capaz de dar respostas ade-
quadas porque não lho permitem 
o seu grau de desenvolvimento, 
as suas condições de pobreza, as 
mudanças climáticas ou as situa-
ções de insegurança, é necessário 
que a FAO e as demais Institui-
ções intergovernamentais sejam 
postas em condições de intervir 
especificamente para empreen-
der uma oportuna ação solidária. 
Partindo da consciência de que os 

bens que nos foram confiados pelo Criador são destinados 
a todos, é urgentemente necessário que a solidariedade seja 
o critério inspirador de todas as formas de cooperação nas 
relações internacionais.

2. Um olhar sobre a situação do mundo não oferece 
imagens confortadoras. No entanto, não podemos simples-
mente preocupar-nos e, talvez, resignar-nos. Este momento 
de evidente dificuldade deve tornar-nos ainda mais cons-
cientes de que a fome e a subalimentação não são apenas 
fenómenos naturais ou estruturais de determinadas áreas 
geográficas, mas constituem, sobretudo o resultado de uma 
condição complexa de subdesenvolvimento, causada pela 
inércia de muitos e pelo egoísmo de poucos. As guerras, o 
terrorismo, os deslocamentos forçados de pessoas que impe-
dem cada vez mais, ou pelo menos condicionam fortemen-
te as próprias atividades de cooperação, não são fatalidades 
mas, ao contrário, o resultado de escolhas específicas.

Trata-se de um mecanismo complicado que atinge 
acima de tudo as categorias mais vulneráveis, não só excluí-
das dos processos de produção, mas muitas vezes obrigadas 
a deixar as suas terras em busca de proteção e de expetativa 
de vida. Assim como são determinados por decisões tomadas 
em plena liberdade e consciência, os dados relativos às aju-
das aos países pobres, que parecem cada vez mais reduzidos, 
não obstante os apelos que se sucedem diante de situações de 
crise sempre mais destruidoras, que se manifestam em várias 
regiões do planeta.

Temos de tomar consciência de que em tais casos a 
liberdade de escolha de cada um deve ser conjugada com 
a solidariedade em relação a todos, em função das necessi-
dades, atuando em boa-fé os compromissos assumidos ou 
anunciados. A este propósito, também impelido pelo dese-
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jo de encorajar os Governos, eu gostaria de oferecer uma 
contribuição para o programa da FAO destinado a fornecer 
sementes às famílias rurais que vivem em áreas onde se 
agravaram os efeitos dos conflitos e da estiagem. Este gesto 
acrescenta-se ao trabalho que a Igreja leva a cabo em con-
formidade com a própria vocação de estar ao lado dos pobres 
da terra e de acompanhar o compromisso concreto de todos 
a favor deles.

Hoje este compromisso é-nos exigido pela Agenda 
para o desenvolvimento 2030, onde se reitera o conceito de 
segurança alimentar como objetivo que já não é procrastiná-
vel. Mas somente um esforço de solidariedade genuína será 
capaz de eliminar o número de pessoas subalimentadas e 
desprovidas do necessário para viver. Trata-se de um desafio 
deveras grande para a FAO e para todas as Instituições da 
Comunidade internacional. Um desafio no qual inclusive a 
Igreja se sente comprometida em primeira linha.

Por conseguinte, faço votos a fim de que as sessões 
desta Conferência possam dar um renovado impulso à ativi-
dade da Organização, oferecendo aqueles instrumentos al-
mejados e esperados por milhões de nossos irmãos que veem 
na ação da FAO não apenas uma contribuição técnica para 
aumentar os recursos e para distribuir os frutos da produção, 
mas também o sinal concreto, com frequência único, de uma 
fraternidade que lhes permite ter confiança no futuro.

A Bênção de Deus Todo-Poderoso, rico de miseri-
córdia, desça sobre vós e sobre as vossas atividades, con-
cedendo-vos a força necessária a fim de contribuir para um 
autêntico progresso da família humana.

Vaticano, 3 de julho de 2017

Carta do Papa Francisco à Chanceler da República Federal da Alemanha 
Angela Merkel por ocasião do Encontro do G20 em Hamburgo

  A Sua Excelência Doutora Angela Merkel Chanceler da República Federal da Alemanha

A seguir ao nosso recente encontro no 
Vaticano e respondendo ao seu oportuno pe-
dido, desejo transmitir-lhe algumas conside-
rações que me estão a peito, a mim e a todos 
os Pastores da Igreja católica, em vista da pró-
xima reunião do G20, na qual participam os 
Chefes de Estado e de Governo do Grupo das 
maiores economias mundiais e as máximas au-
toridades da União Europeia. Continuo assim 
uma tradição encetada pelo Papa Bento XVI, 
em abril de 2009, por ocasião do G20 de Lon-
dres. O meu Predecessor escreveu a Vossa Ex-
celência também em 2006, na circunstância da 
Presidência alemã da União Europeia e do G8.

Em primeiro lugar, gostaria de lhe ma-
nifestar, bem como aos líderes que se encon-
trarão em Hamburgo, o meu apreço pelos esforços envidados 
para assegurar a governabilidade e a estabilidade da economia 
mundial, com especial atenção aos mercados financeiros, ao co-
mércio, aos problemas fiscais e, de modo mais geral, a um cres-
cimento da economia mundial que seja inclusivo e sustentável 
(cf. Comunicado do G20 de Hangzhou, 5 de setembro de 2016). 
Tais esforços, como justamente prevê o programa de trabalho 
do Encontro, são inseparáveis da atenção prestada aos conflitos 
atuais e ao problema mundial das migrações.

No Documento programático do meu Pontificado diri-
gido aos fiéis católicos, a Exortação Apostólica Evangelii gau-
dium, voltei a propor quatro princípios de ação para a construção 
de sociedades fraternais, justas e pacíficas: o tempo é superior 
ao espaço; a unidade prevalece sobre o conflito; a realidade é 
mais importante que a ideia; e o todo é superior às partes. É 
evidente que estas linhas de ação pertencem à sabedoria multis-
secular de toda a humanidade e, por isso, considero que possam 
servir também como contribuição para a reflexão durante o en-
contro de Hamburgo e inclusive para avaliar os seus resultados.

O tempo é superior ao espaço. A 
gravidade, a complexidade e a interconexão 
das problemáticas mundiais são tais que não 
existem soluções imediatas e totalmente satis-
fatórias. É de lamentar que o drama das mi-
grações, inseparável da pobreza e exacerbado 
pelas guerras, disto constituía uma prova. Ao 
contrário, é possível pôr em ação processos 
que sejam capazes de oferecer soluções pro-
gressivas e não traumáticas e, em tempos re-
lativamente breves, orientar para uma livre 
circulação e para a estabilidade das pessoas, 
que sejam vantajosas para todos. No entanto, 
esta tensão entre espaço e tempo, entre limite 
e plenitude, exige um movimento exatamente 
oposto na consciência dos governantes e dos 

poderosos. Uma solução eficaz, necessariamente prolongada no 
tempo, só será possível se o objetivo final do processo estiver 
claramente presente no seu projeto. Nos corações e nas mentes 
dos governantes e em cada uma das fases de atuação das me-
didas políticas, é necessário dar prioridade absoluta aos pobres, 
aos refugiados, aos sofredores, aos deslocados e aos excluídos, 
sem distinção de nação, raça, religião ou cultura, e rejeitar os 
conflitos armados.

Nesta altura, não posso deixar de dirigir aos Chefes de 
Estado e de Governo do G20 e a toda a comunidade mundial 
um urgente apelo a favor da trágica situação do Sudão do Sul, 
da bacia do lago Chade, do Corno da África e do Iémen, onde 
vivem 30 milhões de pessoas sem comida nem água para so-
breviver. O esforço para enfrentar urgentemente estas situações 
e oferecer um apoio imediato àquelas populações será um sinal 
da seriedade e sinceridade do compromisso a médio prazo para 
reformar a economia mundial e uma garantia do seu desenvol-
vimento eficaz.

A unidade prevalece sobre o conflito. Também hoje a 

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/letters/2009/documents/hf_ben-xvi_let_20090330_gordon-brown.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/letters/2009/documents/hf_ben-xvi_let_20090330_gordon-brown.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/letters/2006/documents/hf_ben-xvi_let_20061216_vertice-g8.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
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história da humanidade nos apresenta um vasto panorama de 
conflitos atuais ou potenciais. No entanto, a guerra nunca é uma 
solução. Na proximidade do centenário da Carta de Bento XV 
Aos Chefes dos Povos Beligerantes, sinto-me obrigado a pe-
dir ao mundo que ponha fim a todos estes massacres inúteis. 
A finalidade do G20 e de outros encontros anuais semelhantes 
é resolver em paz as diferenças económicas e encontrar regras 
financeiras e comerciais comuns que permitam o desenvolvi-
mento integral de todos, para cumprir a Agenda 2030 e alcançar 
os Objetivos de desenvolvimento sustentável (cf. Comunicado 
do G20 de Hangzhou). Todavia, isto não será possível se todas 
as partes não se comprometerem a reduzir substancialmente os 
níveis de conflitualidade, a impedir a atual corrida aos arma-
mentos e a renunciar a participar direta ou indiretamente nos 
conflitos, mas também se não aceitarem debater de modo sin-
cero e transparente todas as divergências. É uma trágica contra-
dição e incoerência a aparente unidade em fóruns comuns com 
finalidade económica ou social, e a desejada ou aceite persistên-
cia de confrontos bélicos.

A realidade é mais importante que a ideia. As trágicas 
ideologias da primeira metade do século XX foram substituídas 
pelas novas ideologias da autonomia absoluta dos mercados e 
da especulação financeira (cf. EG, n. 56). Elas deixam um do-
loroso sulco de exclusão e de descarte, mas também de morte. 
Ao contrário, nos sucessos políticos e económicos, que também 
não faltaram no século passado, existe sempre um pragmatismo 
sadio e prudente, guiado pelo primado do ser humano e pela 
busca de integrar e coordenar realidades diferentes e às vezes 
opostas, a partir do respeito por cada cidadão. Neste sentido, 
rezo a Deus a fim de que o Encontro de Hamburgo seja ilumina-
do pelo exemplo de líderes europeus e mundiais que privilegia-
ram sempre o diálogo e a busca de soluções comuns: Schuman, 
De Gasperi, Adenauer, Monnet e muitos outros.

O todo é superior às partes. Os problemas devem ser 
resolvidos concretamente e prestando a devida atenção às suas 
peculiaridades, mas para ser duradouras, as soluções não po-
dem deixar de ter uma visão mais ampla e devem considerar 

as repercussões sobre todos os países e sobre os seus cidadãos, 
respeitando também os seus pareceres e as suas opiniões. Gos-
taria de reiterar a advertência que Bento XVI dirigiu ao G20 de 
Londres em 2009. Não obstante seja razoável que os Encontros 
do G20 se limitem ao reduzido número de países que represen-
tam 90 por cento da produção mundial de bens e de serviços, 
esta mesma situação deve levar os participantes a uma profunda 
reflexão. Aqueles — Estados e pessoas — cuja voz tem me-
nos força no cenário político mundial são precisamente os que 
mais sofrem os efeitos perniciosos das crises económicas, pe-
las quais têm muito pouco ou nenhuma responsabilidade. Ao 
mesmo tempo, esta grande maioria que em termos económicos 
representa somente 10 por cento do total, é aquela porção da 
humanidade que teria a maior potencialidade de contribuir para 
o progresso de todos. Portanto, é preciso referir-se sempre às 
Nações Unidas, aos programas e às agências associadas e às or-
ganizações regionais, respeitar e honrar os tratados internacio-
nais e continuar a promover o multilateralismo, a fim de que as 
soluções sejam verdadeiramente universais e duradouras, para 
o benefício de todos (cf. Bento XVI, Carta ao Deputado Gor-
don Brown, 30 de março de 2009).

Fiz questão de oferecer estas considerações como con-
tribuição para os trabalhos do G20, confiante no espírito de so-
lidariedade responsável que anima todos os participantes. Por 
isso, invoco a Bênção de Deus sobre o encontro de Hamburgo 
e sobre todos os esforços da comunidade internacional para dar 
início a uma nova era de desenvolvimento inovadora, interli-
gada, sustentável, respeitosa do meio ambiente e inclusiva de 
todos os povos e de todas as pessoas (cf. Comunicado do G20 
de Hangzhou).

Excelência, queira aceitar as minhas expressões de ele-
vada consideração e estima.

Vaticano, 29 de junho de 2017

Discurso do Papa Francisco aos Delegados
da Confederação Italiana  Sindical dos Trabalhadores (Cisl)

Sala Paulo VI, quarta-feira, 28 de junho de 2017

 Queridos irmãos e irmãs!
Dou-vos as boas-vindas por ocasião do vosso Congres-

so e agradeço à Secretaria Geral a sua apresentação.
Escolhestes um lema muito bonito para este Congres-

so: “Pela pessoa, pelo trabalho”. Pessoa e trabalho são duas 
palavras que podem e devem estar juntas. Porque se pensar-
mos e mencionarmos o trabalho sem a pessoa, ele acaba por se 
tornar algo desumano, que esquecendo as pessoas, se esquece 
de si mesmo e desaparece. Mas se pensarmos na pessoa sem 
trabalho, dizemos algo parcial, incompleto, porque a pessoa se 
realiza em plenitude quando se torna trabalhador, trabalhadora; 
porque o indivíduo se torna pessoa quando se abre aos outros, 
à vida social, quando floresce no trabalho. A pessoa floresce 
no trabalho. O trabalho é a forma mais comum de cooperação 
que a humanidade gerou na sua história. Todos os dias milhões 

de pessoas cooperam simplesmente trabalhando: educando as 
nossas crianças, acionando aparelhos mecânicos, resolvendo 
problemas num escritório... O trabalho é uma forma de amor 
civil: não é um amor romântico nem sempre intencional, mas 
verdadeiro, autêntico, que nos faz viver e levar o mundo para 
frente.

Certamente, a pessoa não é só trabalho... Devemos 
pensar também na cultura sadia do ócio, do saber repousar. Isto 
não é preguiça, é uma necessidade humana. Quando pergunto 
a um homem, a uma mulher que tem dois, três filhos: “Mas, 
diga-me, você brinca com os seus filhos? Pratica este “ócio”?” 
— “É, sabe, quando saio para o trabalho, eles ainda dormem, e 
quando volto, já estão na cama”. Isto é desumano. Por isso, ao 
lado do trabalho deve caminhar também a outra cultura. Por-
que a pessoa não é só trabalho, pois nem sempre trabalhamos, 

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#N�o_�_nova_idolatria_do_dinheiro
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/letters/2009/documents/hf_ben-xvi_let_20090330_gordon-brown.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/letters/2009/documents/hf_ben-xvi_let_20090330_gordon-brown.html
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e nem sempre devemos trabalhar. 
Quando somos crianças não se tra-
balha e não se deve trabalhar. Não 
trabalhamos quando estamos doen-
tes, nem quando somos velhos. Há 
muitas pessoas que ainda não tra-
balham, ou que já não trabalham. 
Tudo isto é verdadeiro e conheci-
do, mas devemos recordar tam-
bém hoje, que ainda há no mundo 
demasiadas crianças e jovens que trabalham e não estudam, 
enquanto o estudo é o “único” trabalho bom para crianças e jo-
vens. E também que nem sempre e nem a todos é reconhecido 
o direito a uma reforma justa — isto é, nem muito pobre nem 
muito rica: as “aposentadorias de ouro” são uma ofensa ao tra-
balho tão grave como aquelas muito pobres, porque fazem com 
que as desigualdades do tempo de trabalho se tornem perenes. 
Ou quando um trabalhador adoece e é descartado inclusive 
do mundo do trabalho em nome da eficiência — mas se uma 
pessoa doente com os seus limites ainda consegue trabalhar, a 
profissão desempenha até uma função terapêutica: às vezes en-
contramos a cura trabalhando com os outros, juntamente com 
os outros, pelos outros.

É uma sociedade insensata e míope aquela que obriga 
os idosos a trabalhar por demasiado tempo e força uma gera-
ção inteira de jovens a não trabalhar quando deveriam fazê-lo 
para si mesmos e para todos. Quando os jovens estão fora do 
mundo do trabalho, às empresas faltam energia, entusiasmo, 
inovação, alegria de viver, e estes são bens comuns preciosos 
que tornam melhores a vida económica e a felicidade pública. 
Então, é urgente um novo pacto social humano, um novo pacto 
social para o trabalho, que diminua as horas de trabalho de 
quem está na última fase laboral, a fim de criar trabalho para 
os jovens que têm o direito-dever de trabalhar. O do trabalho 
é o primeiro dom dos pais e das mães aos filhos e às filhas, é o 
primeiro património de uma sociedade. É o primeiro dote com 
o qual os ajudamos a levantar voo para a vida adulta.

Gostaria de frisar dois desafios epocais que hoje o mo-
vimento sindical deve enfrentar e vencer se quiser continuar a 
desempenhar o seu papel essencial para o bem comum.

O primeiro é a profecia, e diz respeito à própria natu-
reza do sindicato, à sua vocação mais verdadeira. O sindicato 
é expressão do perfil profético da sociedade. O sindicato nasce 
e renasce todas as vezes que, como os profetas bíblicos, dá voz 
a quem não a tem, denuncia o pobre “vendido por um par de 
sandálias” (cf. Amós 2, 6), desmascara os poderosos que es-
pezinham os direitos dos trabalhadores mais débeis, defende 
a causa do estrangeiro, dos últimos, dos “descartados”. Como 
demonstra também a grande tradição da cisl, o movimento sin-
dical vive os seus grandes momentos quando é profecia. Mas 
nas nossas sociedades capitalistas progressistas o sindicato 
corre o risco de perder esta natureza profética e de se tornar 
demasiado semelhante às instituições e aos poderes que, pelo 
contrário, deveria criticar. Com o passar do tempo, o sindicato 
acabou por se assemelhar demais com a política, ou melhor, 
com os partidos políticos, com a sua linguagem e estilo. E ao 
contrário, se faltar esta típica e diversa dimensão, até a ação no 
âmbito das empresas perde força e eficácia. Esta é a profecia.

Segundo desafio: a inovação. Os profetas são sentine-
las que vigiam do seu lugar de observação. Também o sindicato 

deve patrulhar os muros da cidade 
do trabalho, como sentinelas que 
vigiam e protegem quem está den-
tro da cidade do trabalho, mas que 
vigiam e protegem também quem 
está fora dos muros. O sindicato 
não desempenha a sua função es-
sencial de inovação social se vigiar 
só os que estão dentro, se proteger 
só os direitos de quem já trabalha 

ou está na reforma. Isto deve ser feito, mas é metade do vosso 
trabalho. A vossa vocação é também proteger quem ainda não 
tem direitos, os excluídos do trabalho, e até dos direitos e da 
democracia.

O capitalismo do nosso tempo não abrange o valor do 
sindicato porque se esqueceu da natureza social da economia, 
da empresa. Este é um dos maiores pecados. Economia de mer-
cado: não. Digamos economia social de mercado, como nos 
ensinou São João Paulo II: economia social de mercado. A eco-
nomia esqueceu-se da natureza social que tem como vocação a 
natureza social da empresa, da vida, dos vínculos e dos pactos. 
Mas talvez a nossa sociedade não compreenda o sindicato até 
porque não o vê lutar o suficiente nos lugares dos “direitos do 
ainda não”: nas periferias existenciais, no meio dos descarta-
dos do trabalho. Pensemos nos 40% dos jovens com menos de 
25 anos, que não têm trabalho. Aqui na Itália. Deveis lutar con-
tra isto! São periferias existenciais. Não o vê lutar no meio dos 
imigrados, dos pobres, que estão sob os muros da cidade; ou 
então não o compreende simplesmente porque às vezes — mas 
acontece em todas as famílias — a corrupção entra no coração 
de alguns sindicalistas. Não vos deixeis bloquear por isto. Sei 
que já há algum tempo vos esforçais nas direções certas, espe-
cialmente com os migrantes, os jovens e as mulheres. E isto 
que digo poderia parecer superado, mas no mundo do trabalho 
a mulher ainda é considerada de segunda classe. Poderíeis di-
zer: “Não, mas há uma empresária, aquela outra...”. Sim, mas 
a mulher ganha menos, é mais facilmente explorada... Fazei 
alguma coisa. Encorajo-vos a continuar e, se possível, a fazer 
mais. Habitar as periferias pode tornar-se uma estratégia de 
ação, uma prioridade do sindicato de hoje e de amanhã. Não 
existe uma boa sociedade sem um bom sindicato, e não existe 
um sindicato bom que não renasça todos os dias nas periferias, 
que não transforme as pedras descartadas da economia em pe-
dras angulares. Sindicato é uma linda palavra que provém do 
grego “dike”, que significa justiça, e “syn”, juntos: syn-dike, 
“justiça juntos”. Não há justiça juntos se não for junto com os 
excluídos de hoje.

Agradeço-vos este encontro, abençoo-vos, abençoo o 
vosso trabalho e desejo todo o bem ao vosso Congresso e ao 
vosso trabalho diário. E quando nós na Igreja empreendemos 
uma missão, numa paróquia por exemplo, o bispo diz: “faça-
mos a missão para que toda a paróquia se converta, isto é, dê 
um passo para o melhoramento”. “Convertei-vos” também 
vós: dai um passo para o melhor no vosso trabalho, que seja 
melhor. Obrigado!

Peço-vos que rezeis por mim, porque também eu me 
devo converter no meu trabalho: todos os dias tenho que fazer 
melhor para ajudar e exercer a minha vocação. Rezai por mim, 
e agora gostaria de vos conceder a bênção do Senhor.
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CNBB – Direitos indígenas e
CIMI – Reforma trabalhista – Ano Nacional Mariano

Nota da CNBB em Defesa dos Direitos Indígenas e do CIMI
O Conselho Permanente da 

Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil – CNBB, reunido em Bra-
sília-DF, nos dias 20 a 22 de junho 
de 2017, manifesta seu total apoio 
e solidariedade ao Conselho Indige-
nista Missionário (CIMI) diante das 
infundadas e injustas acusações que 
recebeu da Comissão Parlamentar de 
Inquérito, denominada CPI da Funai 
e Incra, encerrada no último mês de 
maio. A CNBB repudia o relatório 
desta Comissão que indicia mais de uma centena de pessoas: 
lideranças indígenas, antropólogos, procuradores da república 
e aliados da causa indígena, entre eles, missionários do CIMI. 

Criado há 45 anos, o CIMI inspira-se nos princípios do 
Evangelho. Por isso, põe-se ao lado dos povos indígenas, de-
fendendo sua vida, sua dignidade, seus direitos e colaborando 
com sua luta por justiça, no respeito à sua história e à sua cul-
tura. O indiciamento de missionários do CIMI é uma evidente 
tentativa de intimidar esta instituição tão importante para os 
indígenas, e de confundir a opinião pública sobre os direitos 
dos povos originários. 

Em seu longo processo, a CPI desconsiderou dezenas 
de requerimentos de alguns de seus membros, não ouviu o 
CIMI e outras instituições citadas no relatório, mostrando-se, 
assim, parcial, unilateral e antidemocrática. Revelou, dessa for-
ma, o abuso da força do poder político e econômico na defesa 
dos interesses de quem deseja a todo custo inviabilizar a de-
marcação das terras indígenas e quilombolas, numa afronta à 
Constituição Federal. São inadmissíveis iniciativas como o es-
tabelecimento do marco temporal, a mercantilização e a legali-
zação da exploração de terras indígenas por não índios, ferindo 
o preceito constitucional do usufruto exclusivo e permanente 
outorgado aos povos.

Chama a atenção que o aumento da violência no cam-
po coincida com o período de funcionamento da CPI da Funai 
e Incra. Segundo dados da Comissão Pastoral da Terra (CPT), 
em 2016 foram registrados 61 assassinatos em conflitos no cam-

po, um aumento de 22% em relação 
a 2015. As atrocidades ocorridas em 
Colniza (MT) e Pau D’Arco (PA) 
elevaram para 40 o número de assas-
sinatos no campo, só neste primeiro 
semestre de 2017. Levadas adiante, 
as proposições da CPI podem agravar 
ainda mais esses conflitos. É preciso 
que os parlamentares considerem isso 
ao votarem qualquer questão que te-
nha incidência na vida dos povos indí-
genas e demais populações do campo.

Tenha-se em conta, ainda, que as proposições da CPI se 
inserem no mesmo contexto de reformas propostas pelo gover-
no, especialmente as trabalhista e previdenciária, privilegiando 
o capital em detrimento dos avanços sociais. Tais mudanças 
apontam para o caminho da exclusão social e do desrespeito 
aos direitos conquistados com muita luta pelos trabalhadores e 
trabalhadoras. 

Ao se colocar na defesa da vida dos povos indígenas, 
ao lado do CIMI e dos missionários, a CNBB o faz com a con-
vicção de que o “serviço pastoral à vida plena dos povos indí-
genas exige que anunciemos Jesus Cristo e a Boa Nova do Rei-
no de Deus, denunciemos as situações de pecado, as estruturas 
de morte, a violência e as injustiças internas e externas” (Docu-
mento de Aparecida, 95) que ameaçam os primeiros habitantes 
desta Terra de Santa Cruz.

O Deus da justiça e da misericórdia ilumine o CIMI e 
venha em auxílio de nossos irmãos e irmãs indígenas, quilom-
bolas e trabalhadores e trabalhadoras do campo, cuja vida con-
fiamos à proteção de Nossa Senhora Aparecida, Mãe de Deus e 
Padroeira do Brasil. 

Brasília, 22 de junho de 2017.
Cardeal Sergio da Rocha, Arcebispo de Brasília, Presi-

dente da CNBB
Dom Murilo S. R. Kriger, SCJ, Arcebispo de São Sal-

vador da Bahia, Vice-Presidente da CNBB
Dom Leonardo Ulrich Steiner, OFM, Bispo Auxiliar de 

Brasília, Secretário-Geral da CNBB

Reforma Trabalhista: CNBB assina nota
com outras entidades criticando o projeto

Além da CNBB, assinam a Nota, O Ministério 
Público do Trabalho (MPT), a Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB), e outras 11 entidades.

As instituições abaixo subscritas vêm a público, na 
iminência de votação plenária, reiterar sua posição contrária 
à votação do PLC 38/2017 – a chamada “reforma trabalhista” 
-, prevista para 11/7/2017, no Plenário do Senado Federal. 
Nesse sentido, registram o seguinte:

1. Açodada, carente da participação adequada 
de todos os segmentos sociais envolvidos, as audiências 
públicas, durante a tramitação do projeto, demonstraram 
categoricamente que o texto a votar está contaminado por 
inúmeras, evidentes e irreparáveis inconstitucionalidades e 
retrocessos de toda espécie, formais e materiais.

2. A esse propósito, destacam-se:
A introdução da prevalência irrestrita do negociado 
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sobre o legislado, fora das hipóteses 
taxativamente autorizadas pelo art. 
7º da Constituição da República.

A limitação pecuniária 
das indenizações por danos 
morais, baseadas nos salários das 
vítimas, o que viola o fundamento 
republicano da dignidade da 
pessoa humana (art. 1º, III) e, 
por propiciar tratamento distinto 
a situações idênticas, a garantia fundamental da isonomia 
(caput do art. 5º).

A proibição do exame, pela Justiça do Trabalho, do 
conteúdo de convenções e acordos coletivos, limitando-se 
à análise a seus aspectos formais, o que torna tais normas 
coletivas os únicos negócios jurídicos do País totalmente 
imunes à jurisdição, em colisão frontal com a inafastabilidade 
da jurisdição, imposta pelo art. 5º, XXXV.

A instituição de regime 
ordinário de prorrogação 
da jornada de trabalho por 
acordo individual, violando 
ostensivamente o art. 7º, XIII, que 
somente a autoriza por meio de 
acordo ou convenção coletiva.

3. Neste passo, conclamam 
o Senado da República à efetiva 
consecução de sua função 

constitucional revisora, impedindo a aprovação açodada 
de projeto crivado de inconstitucionalidade e deflagrador 
de grave retrocesso social, a consequente ruptura com o 
compromisso internacional assumido pelo País ao ensejo 
do art. 26 do Pacto de San Jose da Costa Rica e, por tudo, 
o rebaixamento histórico do patamar civilizatório mínimo 
de cidadania social que se construiu ao longo de quase dois 
séculos e meio.

ANO MARIANO NACIONAL
Mensagem dos Bispos do Brasil
“Eis aí tua mãe” (Jo 19, 27)
Daqui de Aparecida, junto ao 

Santuário Nacional, nós Bispos do 
Brasil, reunidos na 55ª Assembleia 
Geral da CNBB, saudamos a todos 
com as palavras do Anjo a Maria: 
“Alegra-te, cheia de graça, o Senhor 
está contigo” (Lc 1,28). Alegremo-
-nos, pois o Senhor fez conosco ma-
ravilhas! Estamos celebrando os 300 
anos do encontro da imagem de Nossa 
Senhora da Conceição Aparecida nas 
águas do rio Paraíba do Sul. “Apare-
cida é o lugar onde pulsa o coração católico do Brasil” (São 
João Paulo II, na dedicação do Santuário Nacional, 1980). 
Comemoramos, também, os 100 anos da aparição de Nossa 
Senhora em Fátima, os 10 anos da canonização do primeiro 
santo nascido no Brasil, Frei Galvão, e os 10 anos da Confe-
rência e do Documento de Aparecida. “Deus benigníssimo, 
sapientíssimo, misericordiosíssimo, para redimir o mundo 
pensou em Maria” (LG 52).

O Ano Mariano Nacional e a visita da imagem de 
Nossa Senhora Aparecida às nossas dioceses estão produ-
zindo frutos. Acontecem em nossas comunidades uma jubi-
losa manifestação da fé, um florescimento da esperança e um 
revigoramento da caridade. 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. Por ocasião 
deste Ano Jubilar, agradecemos a Deus o testemunho de fé 
de todos os romeiros e devotos de Nossa Senhora Aparecida, 
bem como a presença, o trabalho e a missão dos Missioná-
rios Redentoristas desde 1894, no Santuário Nacional, casa 
da Mãe e de cada brasileiro.

A piedade mariana tem caracterizado o catolicismo 
brasileiro, desde as origens da nossa história. Trata-se de 

um precioso tesouro, uma força evangelizadora, um teste-
munho de fé inculturada. “Se alguém quiser saber quem é 

Maria, vá aos teólogos. Se quiser saber 
como amar Maria, vá ao povo” (Papa 
Francisco, Homilia em Santa Marta, 
25/3/2013). O Santo Padre valoriza e 
promove a piedade popular com um 
profundo e afetuoso testemunho de de-
voção mariana. Quantos de nós fomos 
evangelizados pela piedade mariana 
de nossas mães e pais, catequistas, li-
deranças de nossas comunidades, con-
sagrados e consagradas, presbíteros e 
bispos.

Para muitas pessoas e famílias, a devoção mariana 
facilita o relacionamento pessoal e filial com a Mãe de Deus, 
ajuda a sentir sua ternura, misericórdia, proteção e interces-
são. Maria desperta a vocação missionária do seguimento 
de Jesus. Assim, são atraídos para Deus, filhos, parentes, 
amigos, vizinhos, como também os afastados, os que de boa 
vontade procuram a Deus, os incrédulos e a própria socie-
dade. “A piedade mariana é um vínculo resistente de manter 
fiéis à Igreja setores que carecem de atenção pastoral ade-
quada” (Documento de Puebla, 284). A piedade popular é 
um caminho importante de evangelização, mantendo-se fiel 
à Palavra de Deus, à comunidade eclesial e à tradição da fé 
católica. Para isto, podem contribuir muito os teólogos, pres-
bíteros, religiosos (as), líderes de movimentos eclesiais, de 
modo especial os dos movimentos marianos, coordenadores 
de comunidades e pastorais.

Em Maria, mãe e modelo da Igreja, os cristãos leigos 
e leigas se alegram por compreender o que são para Deus, o 
que Deus realiza neles e como são chamados a fazer de sua 
vida um serviço aos irmãos e irmãs. Ela é a melhor e mais 
perfeita discípula da Palavra e nos diz: “Fazei tudo o que Ele 
vos disser” (Jo 2,5). Maria nos estimula a escutar, assimilar, 
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pensar, falar e agir conforme as Sagradas Escrituras. Assim, 
podemos dizer: “Faça-se em mim, segundo a tua Palavra” 
(Lc 1,38) e percorrer o caminho da serva do Senhor.

Ao escolher Maria, Deus dignifica e engrandece a 
mulher. É necessário ampliar os espaços para uma efetiva 
presença feminina na Igreja, na sociedade e em todos os lu-
gares onde se tomam decisões importantes para a defesa e 
promoção da vida. Maria, nossa Mãe, dá à luz a nova huma-
nidade, um novo mundo. Um coração materno suscita um 
espírito fraterno e acolhedor.

No Cântico Magnificat de Maria encontramos ins-
piração e coragem para reavivar as obras de misericórdia, 
a centralidade das Bem-aventuranças, a dimensão social e 
profética do Evangelho. Nessa oração, Maria nos ensina a 
olhar com olhos misericordiosos os aflitos, os oprimidos, os 
pobres, os humildes, os pecadores e os desorientados, com-
prometendo-nos com eles. A autêntica devoção mariana leva 
a romper as correntes da escravidão, de ontem e de hoje. 
Consola-nos ver que Maria, serva de Deus, assume a fisiono-
mia do povo a quem ela se manifesta. “Mulher forte, Maria 
conheceu a pobreza e o sofrimento, a fuga e o exílio” (Paulo 
VI, Marialis Cultus, 37). Chora nossas lágrimas e participa 
de nossas alegrias. O coração do povo de Deus exulta de gra-
tidão pelas bênçãos e prodígios recebidos de Deus através da 
intercessão da Mãe de Deus e nossa.

A piedade mariana nos motiva a rezar o terço, espe-
cialmente em família; a visitar as casas, hospitais, presídios 
e periferias; a interceder pelos enfermos, pecadores, aflitos 
e por todos; a viver com alegria o cotidiano, a exemplo de 
Maria de Nazaré. Ela é saúde dos enfermos, refúgio dos pe-

cadores, consoladora dos aflitos, auxílio dos cristãos. “Se as 
tentações, as tribulações, as ondas de orgulho, os desejos de-
sordenados, o abismo da tristeza e o medo da condenação te 
abaterem, olha para a estrela e invoca Maria” (São Bernardo, 
Homilia em louvor à Virgem Maria).

Motivados pela graça do Ano Mariano, lancemos as 
redes em águas mais profundas como discípulos missioná-
rios. Assim haverá peixe em abundância, famílias recupe-
radas, saúde alcançada, corações reconciliados, vida cristã 
reassumida. Maria mantém viva a nossa esperança. “Em 
Aparecida, Deus deu a cada brasileiro sua própria mãe. 
Deu-nos uma lição sobre si mesmo, sobre a Igreja e sobre 
a humildade. Não podemos esquecer nem desaprender esta 
lição” (Papa Francisco aos bispos do Brasil, Rio de Janeiro, 
julho de 2013).

Nossa Senhora Aparecida, cuja imagem foi encon-
trada há 300 anos, ajudai-nos a deixar-nos encontrar por seu 
Filho Jesus, Água Viva. Volvei vosso olhar e estendei o vos-
so manto sobre cada um de nós, nossas famílias e nossa Pá-
tria. Sim, Mãe querida, cuidai, protegei, intercedei em favor 
de todos. Ó mãe clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem 
Maria, Rainha e Padroeira do Brasil, rogai por nós e mostrai-
-nos sempre Jesus.

Aparecida – SP, 04 de maio de 2017.
Cardeal Sergio da Rocha - Arcebispo de Brasília, 

Presidente da CNBB
Dom Murilo Sebastião Ramos Krieger, SCJ - Arce-

bispo São Salvador da Bahia, Vice-Presidente da CNBB
Dom Leonardo Ulrich Steiner - Bispo Auxiliar de 

Brasília, Secretário-Geral da CNBB

Textos de Dom José 

Mensagem na missa do jubileu de ouro sacerdotal
do Pe. Milton Mattia (15/7/17)

Saúdo o nosso bispo emérito, 
Dom Girônimo Zanandréa, o Vigário 
Geral, Pe. Cleocir Bonetti, o Coorde-
nador de Pastoral da Diocese, Pe. Mai-
con Malacarne, o jubilando, Pe. Milton 
Lay Mattia, e, através dele, minha sau-
dação a todos os sacerdotes presentes, 
aos diáconos, aos seminaristas, às re-
ligiosas, aos ministros e ministras ex-
traordinários da comunhão eucarística, 
às zeladoras de capelinhas, aos fami-
liares e amigos do Pe. Milton. Saúdo 
o prefeito municipal, Senhor Lírio An-
tônio Zarichta e, através dele, todas as 
autoridades civis aqui presentes. Com 
estima, saúdo todas as pessoas da Paróquia Santa Izabel 
da Hungria e de outras, que vieram para participar desta 

celebração de ação de graças a Deus 
pela vocação e pelos 50 anos de minis-
tério sacerdotal do Pe. Milton, vividos 
a serviço da Igreja povo de Deus. 

Estimado Pe. Milton, neste ano 
em que a Igreja no Brasil celebra o Ano 
Nacional Mariano, lembrando os 300 
Anos do encontro da imagem de Nossa 
Senhora da Conceição Aparecida nas 
águas do Rio Paraíba do Sul e os 100 
Anos das aparições de Nossa Senhora 
em Fátima, tu nos dá a alegria de nos 
reunirmos como família presbiteral, 
Igreja Diocesana, com os teus familia-
res e amigos e o povo desta Paróquia, 

que muito te estima, para louvarmos e agradecermos a 
Deus pelo dom e a graça do teu ministério sacerdotal, 
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vivido na simplicidade, na alegria e na disponibilida-
de de servir o Senhor, como discípulo e missionário na 
Igreja junto ao nosso querido povo. 

Recebeste de Deus uma graça, de poder celebrar 
teus cinquenta anos de vida sacerdotal, como pároco 
desta Paróquia dedicada a Santa Izabel da Hungria. Este 
lugar faz parte da tua história, da história de vida de um 
menino, que recebia hospedagem dos freis franciscanos 
na antiga casa paroquial, hoje Casa da Cultura, quando 
vinhas ao dentista. O Senhor já te chamava para a mis-
são, mas penso que no teu coração tinhas as palavras do 
profeta Jeremias: “Ah! Senhor Deus, eu não sei falar, 
pois ainda sou um jovem”. Mesmo assim, acolheste no 
coração o chamado, não tiveste medo de abraçar a tua 
vocação, de dizer sim, de ser enviado em nome do Se-
nhor para anunciar ao mundo a Boa Nova da salvação.

A grandeza do ministério sacerdotal é compatí-
vel com a fragilidade dos instrumentos de que Deus se 
serve. É Deus, o autor da luz primordial, quem ilumina 
os seus discípulos, para que possam dar a conhecer ao 
mundo Cristo Jesus, que é imagem de Deus.

No ministério sacerdotal, nós somos discípulos 
do Mestre Jesus, porque sempre estamos a caminho de 

Emaús. Neste caminho encontramos quem se escandali-
za com a cruz, quem precisa de uma palavra de conforto 
para não desanimar na fé, quem precisa de misericórdia 
e perdão para poder retomar a caminhada, quem precisa 
de amor para encontrar o sentido da vida e quem precisa 
de compaixão e caridade para perceber a presença de 
Deus no mundo. O ministério sacerdotal se alimenta na 
Palavra de Deus, no sinal do pão, a Eucaristia, e na soli-
dariedade. Mas também, alimenta a vida de fé do povo 
de Deus, com o pão da Palavra e o Pão da Eucaristia, 
revelando o rosto da misericórdia e do amor do Pai na 
missão sacerdotal.

Com alegria, nós louvamos e agradecemos a 
Deus, Pe. Milton, pela tua vocação, pelo teu ministério 
vivido como instrumento do amor e da paz do Senhor 
e pela tua perseverança. Parabéns pelos teus 50 anos de 
ministério sacerdotal, exercido com alegria a serviço do 
Reino, na Igreja povo de Deus. 

Que a Virgem Maria, Senhora do Rosário de 
Fátima, mãe de Jesus e nossa, e Santa Izabel da Hun-
gria, mãe dos pobres, intercedam junto a Deus, pelo teu 
ministério sacerdotal e pela vida de cada um de nós. 
Amém!

Todos somos migrantes (A Voz da Diocese, 18/6/2017)
Estimados Diocesanos! 

Iniciamos neste domingo a 32ª 
Semana Nacional do Migrante. 
É uma boa oportunidade para 
olharmos o percurso da nossa 
vida pessoal, da nossa família 
e da comunidade sob a ótica do 
migrante. Assim, podemos lem-
brar que a vida de fé deve ser 
celebrada envolvendo também a 
nossa história pessoal, familiar e 
comunitária. 

Quando não coloco minha vida e os aconteci-
mentos que a envolvem diante do Senhor, pode ser sinal 
de que talvez eu não tenha presente o Deus Pai miseri-
cordioso revelado por Jesus Cristo; o Deus da vida, o 
Deus da ternura e da compaixão, que sofre com aqueles 
que sofrem e se alegra com aqueles que se alegram. E 
por não ter fé, ou uma fé frágil, eu posso não confiar na 
presença de Deus, ou posso conceber um Deus muito 
distante que não me ama o suficiente para olhar pela 
minha vida e os tormentos que me afligem nesta pere-
grinação sobre a face da terra.

A semana do migrante nos dá a oportunidade de 
percebermos que a nossa história é única e ao mesmo 
tempo muito parecida com a de muitas pessoas que co-

nhecemos. Vivemos em uma re-
alidade, onde às vezes é difícil 
encontrar três gerações da mes-
ma família, vivendo na mesma 
comunidade e, muitas vezes, não 
sabemos nem de onde vieram os 
nossos avós. Facilmente parti-
mos deixando para trás a nossa 
história, abandonamos nossas 
raízes sem nos darmos conta de 
que somos parte de um povo e 
de uma comunidade, e para onde 

formos também gostaríamos e precisamos ser acolhidos 
e inseridos numa comunidade. 

A grande maioria das pessoas que vivem nos 
bairros de nossas cidades vem de uma realidade de mi-
gração do campo ou das pequenas cidades. Muitas vêm 
de uma forte experiência de comunidade civil e de fé, 
mas acabam fragilizadas espiritual e socialmente pela 
falta de referências comunitárias no novo contexto so-
cial. Esta fragilidade que envolve a vida pessoal e fami-
liar pode ter consequências negativas para a sociedade 
como um todo. Por isso é importante acolher bem o mi-
grante, envolvendo-o na vida da comunidade, para que 
ele possa integrar-se e enriquecer a comunidade com 
sua vida, sua fé, sua participação e sua história.
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Alegrar-se com a sua presença (A Voz da Diocese, 25/6/2017)
Estimados Diocesanos! As ce-

lebrações do nosso povo são caracte-
rizadas por diferentes realidades neste 
nosso imenso País. Mas algumas fes-
tas, marcadas pelo folclore e pela re-
ligiosidade popular, envolvem a vida 
de muitas pessoas e comunidades. Ele 
é recordado como o precursor do Mes-
sias, um presente de Deus para Zacarias 
e Izabel, seus pais, que tanto tinham su-
plicado ao Senhor para ter um filho. A 
notícia de que seria mãe libertou Isabel 
do constrangimento da esterilidade, que era vista tam-
bém como um sinal de castigo na sociedade da época. 
Mas fez Zacarias viver num profundo silêncio até o seu 
nascimento, por ter duvidado da graça de Deus. 

João, o filho tão esperado, veio ao mundo para 
viver a bela e difícil missão de profeta. O profeta é 
alguém escolhido por Deus para estar ao seu serviço. 
Ele escuta a sua Palavra e orienta o povo na fé, nos ca-
minhos da paz, da justiça e da fraternidade, mas tam-
bém sabe acolher no seu coração e colocar diante do 
Senhor, o clamor, a dor, as angústias, a esperança e o 

sofrimento do povo. João Batista foi 
predestinado desde o ventre de sua mãe 
para uma missão especial, levar Israel 
à conversão. Enquanto precursor, ele 
devia preparar o povo para a vinda do 
Senhor. Ele foi um homem que se des-
pojou das vaidades humanas, para vi-
ver sua missão de servir o Senhor. Na 
sua rusticidade, estava a sua liberdade 
e a fidelidade de um homem cheio do 
Espírito Santo desde o ventre materno, 
que pulou de alegria ao receber a visita 

do Messias ainda no seio de Maria.
Que a alegria das celebrações da natividade de 

João Batista possa ir muito além da fogueira, das ban-
deirinhas, da dança de quadrilha e dos balões. Que es-
tas festividades possam realmente aquecer o nosso co-
ração, com o fogo do Espírito Santo que manifesta a 
presença do Senhor Jesus em nossa vida. A visita do 
Messias é uma missão que liberta o povo de Deus das 
trevas e conduz pelos caminhos da paz, da justiça e da 
fraternidade.

Amor e fidelidade na missão (A Voz da Diocese, 02/7/2017)
Estimados Diocesanos! A cada 

ano, recordamos e celebramos na Igre-
ja a Solenidade litúrgica de São Pedro e 
São Paulo. É um momento muito boni-
to para lembrar a ousadia de Pedro em 
responder às perguntas do Mestre Jesus 
e a bravura missionária de Paulo, que 
soube como nenhum outro discípulo 
anunciar Jesus às pessoas no mundo ur-
bano do seu tempo, no qual imperava 
uma religião de muitos deuses e deusas, 
mas não conhecia o rosto misericordioso do Pai, revela-
do por Jesus Cristo, o filho do Deus Altíssimo.

Dois homens marcados por um mesmo destino, 
graças à resposta ao chamado de seguir e anunciar Je-
sus como discípulos e missionários do Reino. Pedro era 
um homem simples, que encontrou pela primeira vez 
aquele que deveria tornar-se seu Mestre à beira do lago 
da Galileia. Inicialmente, o identificou como o carpin-
teiro vindo de Nazaré; depois se deu conta de que era 
um grande profeta, para, em seguida, descobrir sua ver-
dadeira identidade: nem carpinteiro, nem profeta, mas 
“O Cristo, o Filho do Deus vivo” (Mt 16,16). Crer em 
Cristo Jesus significou para Pedro compartilhar as es-

colhas de vida e o destino do Mestre. 
Os sonhos de grandeza e de poder que 
Pedro cultivava não eram aqueles do 
Senhor, por isso foi questionado várias 
vezes por Jesus.

Reconhecer Jesus como o Filho 
de Deus, o Messias esperado, foi um 
momento importante para a vida de Pe-
dro. Revelou o seu crescimento espiri-
tual, a sua condição de discípulo que, 
entre medo e insegurança, deixou tudo 

para seguir o Mestre, abraçando a missão de consumir 
sua vida pela causa do Evangelho.

Ontem e hoje, para seguir Jesus e ser cristão, é 
preciso ter coragem e esperança, porque as persegui-
ções colocaram e colocam à prova a fé, a fidelidade e 
a vida dos discípulos do Senhor. Pedro e Paulo não se 
deixaram abater nem pela espada, nem pela cruz. Con-
fiavam que o Deus de Jesus Cristo, Pai misericordioso, 
jamais abandonaria aqueles que entregassem a própria 
vida pelo Evangelho. 

Que na vida e na missão tenhamos a ousadia 
de Pedro para seguir Jesus e a coragem de Paulo para 
anunciá-lo nos areópagos do nosso tempo. 
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Sal da terra e luz do mundo (A Voz da Diocese, 16/7/2017)
Estimados Diocesanos! O 

contexto da realidade política so-
cial que nosso país está passando 
deve nos questionar como cida-
dãos, mas também como cristãos. 
Não podemos ficar na indiferen-
ça, ou ser como palha levada pelo 
vento, seguindo apenas os interes-
ses de grupos econômicos ines-
crupulosos, que não manifestam compromisso e responsa-
bilidade em relação ao país e ao seu povo.

O documento 105 da Conferencia Nacional dos 
Bispos do Brasil reflete sobre a atuação dos cristãos lei-
gos e leigas na Igreja e na sociedade. Lembra que: “É mis-
são do povo de Deus assumir o compromisso sociopolítico 
transformador, que nasce do amor apaixonado por Cristo... 
A atuação cristã no social e no político não deve ser con-
siderada ‘ministério’, mas ‘serviço cristão no mundo’, na 
perspectiva do Reino... a participação consciente e decisi-
va dos cristãos em movimentos sociais, entidades de classe, 
partidos políticos, conselhos de políticas públicas e outros, 
sempre à luz da Doutrina Social da Igreja, constitui-se num 
inestimável serviço à humanidade e é parte integrante da 
missão de todo o povo de Deus... Ser cristão e ser cidadão 
não podem ser vistos de maneira separada”. 

A minha fé deve ser parte da 
minha vida, do meu agir, como cris-
tão e cidadão. Quando o meu agir 
não leva em consideração a minha 
fé, significa que ela não está no meu 
coração, não faz parte da minha 
vida. Tenho o rótulo de um produto, 
mas não os valores do Evangelho, 
anunciados pelo Senhor Jesus. 

O cristão expressa o seu ser cidadão na comunidade, 
na família, no mundo do trabalho, nas opções éticas e mo-
rais, na sociedade política e civil. Consciente dos valores do 
Evangelho, procura dar sua contribuição pessoal e profis-
sional para a transformação da sociedade, com perspectivas 
de novos horizontes. Vive sua cidadania no mundo, tendo 
consciência de que “É a pessoa que deve ser salva. É a so-
ciedade humana que deve ser renovada”. 

O caminho da conversão passa pelo coração, que 
acolhe os valores do Evangelho e os manifesta através da 
vida como cristão e cidadão na família, na sociedade. A 
participação na política, de forma ética, é uma forma de o 
cristão, contribuir na construção de uma sociedade que gera 
a inclusão e não a indiferença. “Não é preciso sair da Igreja 
para ir ao mundo, como não é preciso sair do mundo para 
entrar e viver na Igreja”.

Liberdade e responsabilidade (A Voz da Diocese, 09/7/2017)
Estimados Diocesanos! A vida 

de todos nós pode ser continuamente 
provada pelos diversos acontecimen-
tos do nosso cotidiano, na família, na 
comunidade ou na sociedade de for-
ma mais ampla. Mesmo que não este-
jamos envolvidos neles diretamente, 
podem afetar a nossa vida pessoal e 
familiar.

Como cristãos, não podemos 
deixar que o egoísmo domine a nossa vida. E isto acon-
tece quando nos tornamos escravos do medo da morte, 
que nos impede de nos doarmos em defesa da vida, pelo 
bem comum da comunidade com liberdade e respon-
sabilidade. Quando nos fechamos no nosso egoísmo, 
perdemos o sentido de comunidade, acabamos nos iso-
lando e restringindo o sentido da vida em torno de nós 
mesmos. 

O Senhor Jesus veio anunciar o Reino de Deus 
para que tenhamos vida, e vida em abundância. Mas o 
caminho do encontro com o Senhor da vida passa pelo 
nosso coração e pelo encontro com os irmãos. A fé, esta 
grande virtude, junto com a esperança, guia e susten-

ta o nosso peregrinar terreno, mas ela 
precisa ser cultivada e celebrada. A fé 
não é um sistema de segurança que 
nos isenta das provações, dúvidas e 
incertezas da vida. Ela é um dom que 
coloca o ser humano na aventura de 
caminhar no mistério de Deus.

A esperança, como a fé, “não 
engana, porque o amor de Deus foi 
derramado nos nossos corações pelo 

Espírito Santo que nos foi dado” (Rm 5,5). Aquele que 
crê, como discípulo do Mestre Jesus, coloca-se na sua 
escuta e procura, com confiança, a salvação que vem de 
Deus. Sem relativizar a verdade nem absolutizar aquela 
que encontrou, mas prossegue sempre na procura, que é 
o melhor modo de proteger-se dos erros e do egoísmo, 
que nos levam ao isolamento mental e comunitário, que 
nos impedem de ver a realidade. 

O cristão é comprometido, pela sua fé, com a 
dignidade da vida em todas as realidades. E assume seu 
compromisso com liberdade e na responsabilidade de 
quem foi ungido pela graça de Deus, para ser sal da 
terra e luz do mundo. 
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Lúcia, com a família na ordenação diaconal 
do esposo, no dia 13/12/2014

Informações da Diocese e outras

Encontro de ministros em Ipiranga do Sul
Quase cem ministros da Paróquia Santa Teresinha, de 

Estação, participaram de encontro de formação dia 18 de ju-
nho, em Ipiranga do Sul, com assessoria do Pe. Cleocir Bonetti 
e a presença do Pároco. Pe. João Dirceu Nardino. A missão do 
ministro foi o tema de aprofundamento do encontro. 

Por encaminhamento da comissão dos ministros e ser-
vidores, neste ano, o encontro é de nível paroquial. No próximo 
ano, será em nível de Áreas Pastorais. 

Comunidades católicas e representantes de
entidades nas exéquias de Lúcia Lichinski

 Na noite do dia 18 de junho, 
no final de encontro de oração, Lúcia 
Carmen Lichinski sofreu infarto 
fulminante, vindo a falecer. 

Ela era a esposa do diácono Jacir 
Lichinski, da comunidade São Cristóvão, 
com quem participava de diversas pasto-
rais. Com ele também atuava em diversas 
entidades sociais na cidade. Muitas pes-
soas da comunidade São Cristóvão e de 
outras da cidade, bem como de entidades 
diversas estiveram no velório de Lúcia, 
numa capela mortuária do Hospital de Caridade. 

A missa de corpo presente, na igreja São Cristóvão, 
às 15h30 desta segunda-feira, foi presidida pelo Pe. Jorge 
Dallagnol, Pároco de Sede Dourado e assistente diocesano 
dos diáconos, e concelebrada por 11 padres, com a participa-
ção de 6 diáconos, muitos ministros e grande número de fiéis 
que lotaram completamente aquele templo.

Pe. Jorge, na homilia, disse que a razão de todos es-
tarem participando da missa por Lúcia é a fé e a esperança 
na ressurreição. Ressaltou a fé da falecida, sua participação 
comunitária, sua doação generosa em favor dos irmãos. Pe. 
Valtuir Bolzan, Pároco de Severiano de Almeida e diretor 

diocesano do Cursilho, no qual o casal 
está engajado, enalteceu o espírito de 
oração do casal e exortou a todos a parti-
ciparem ativamente da respectiva comu-
nidade, pois a comunidade acompanha a 
cada um ao longo da vida até o momento 
final, como o de Lúcia. No final da ce-
lebração, Pe. Cleocir Bonetti, Vigário 
Geral da Diocese, transmitiu mensagem 
de solidariedade à família em nome de 
Dom José, que se encontrava em viagem 
a Brasília para participar de reunião do 
Conselho Permanente da CNBB. Refe-

rindo-se à Semana do Migrante em andamento no Brasil, 
lembrou que todos somos migrantes nesta terra, pois nossa 
Pátria definitiva é o céu. 

Lúcia nasceu no dia 27 de setembro de 1956, em Ere-
chim. Casou com Jacir no dia 04 de março de 1978. Com ele 
teve uma filha, atualmente com 32 anos. O casal adotou um 
filho, que lhe deu um neto. Lúcia era comerciária aposentada 
e atuava na Pastoral da Saúde, do Batismo e acompanhava a 
visita aos enfermos. O casal foi patrão do CTG Sentinela da 
Querência e ela acompanhava de modo especial as inverna-
das mirins e pré-mirins. 

Coordenação de Pastoral encaminha
Conselho de Leigos e Pastoral da pessoa com deficiência

Pe. Maicon Malacarne conduziu reunião da Coordenação Dio-
cesana de Pastoral no dia 19 de junho, no Centro Catequético, cuja pauta 
foi a preparação da reunião do Conselho Diocesano de Pastoral, no pró-
ximo dia primeiro, a organização da Pastoral da pessoa com deficiência 
e comunicações dos representantes de setores. A reunião do Conselho 
Diocesano terá como tema de aprofundamento o leigo como sujeito da 
vida da Igreja. Este estudo tem em vista o Ano do Laicato no Brasil a 
ser realizado da festa de Cristo, dia 26 de abril deste ano o final de no-
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vembro do próximo. O grupo também analisou a formação 
de uma comissão diocesana para aprofundar a natureza e a 
missão do laicato na Igreja. O grupo julgou oportuna criação 
da Pastoral da pessoa com deficiência, indicando algumas 
pessoas para a iniciativa. Entre as comunicações, destaque 
para a semana da família, de 13 a 20 de agosto, com ativi-

dades nas paróquias; a escola Cristã de Formação Politica 
com alguns interessados; encontro de formação sobre Maria, 
Sacramento da  Alegria de Deus, dia 11 de julho, às 19h15, 
no Seminário, com o assessor do curso dos padres, Pe. Paulo 
Roberto Gomes, de Minas Gerais. 

Padres e catequistas de Erechim analisam 
pré-eucaristia com inspiração catecumenal

Catequistas e padres das 
7 paróquias da cidade de Erechim 
realizaram reunião no dia 20 de ju-
nho, no Centro Catequético das Três 
Vendas para colocar em comum o 
andamento da catequese de pré-eu-
caristia ou de iniciantes na inspira-
ção catecumenal a partir deste ano. 
Foram elencados diversos aspectos 
positivos, entusiasmo e empenho 
dos catequizandos; participação de muitos pais; subsídios 
acessíveis e com dinâmicas envolventes, motivando encan-
tamento por Jesus; ritos que acompanham os passos catequé-

ticos; encontros de catequistas para 
preparar juntas as atividades; jeito 
novo, alegre, dialogal e motivador 
da catequese e de envolvimento das 
catequistas. Dos relatos das Paró-
quias, apareceram também aspectos 
a serem melhorados, encontrar mais 
catequistas, a participação de pais na 
missa dominical, a evangelização de 
toda a família. Dois encaminhamen-

tos feitos foram: encontros de formação das catequistas em 
nível de Área e de Paróquia e a continuidade do processo no 
próximo ano.  

Área de Jacutinga estuda processo de Iniciação à Vida Cristã
Na noite do dia 20 de ju-

nho, realizou-se reunião ordinária 
dos padres e agentes de pastoral 
leigos das paróquias de Paulo Ben-
to, Jacutinga, Campinas do Sul e 
Entre Rios do Sul, que integram a 
área pastoral de Jacutinga. Desta 
vez, a reunião aconteceu na igre-
ja N. Sra. de Fátima de Entre Rios 
do sul. Com a assessoria do Pe. 
Maicon Malacarne, Coordenador 
Diocesano de Pastoral, o assunto 
principal de estudo da reunião  foi 
o encaminhamento do processo da 
Iniciação à Vida Cristã a ser implantado no próximo ano nas 

quatro paróquias da Área. Para dar 
continuidade a este estudo e para 
mais pessoas se inteirarem deste 
processo, foi marcado um encon-
tro de lideranças das quatro paró-
quias, especialmente, catequistas, 
ministros extraordinários da co-
munhão eucarística, agentes do 
Batismo e da preparação ao Ma-
trimônio. O encontro será no dia 9 
de setembro de 2017, num sábado, 
das 9h às 15h, em Campinas do 
Sul. 

A próxima reunião da Área será no dia 22 de agosto, 
às 19h, em Paulo Bento. 

Pastoral Carcerária organiza atividades
do segundo semestre do ano

Integrantes da Pastoral Carcerária realizaram reunião na noite frita do 
dia 21 de junho, na sede paroquial São Pedro, com a presença do Pe. Paulo Ber-
nardi, Pároco da mesma e que acompanha o grupo, e do Pe. Maicon Malacarne, 
coordenador diocesano de pastoral. Primeiramente, a equipe escolheu Amereci 
Bresolin como coordenadora da Pastoral Carcerária até o final do ano. Depois, 
definiu algumas atividades para o segundo semestre deste ano: o atendimento 
às mulheres encarceradas, a qualificação das visitas semanais aos sábados e a 
busca de novos integrantes para ajudar nas atividades.
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Pastorais sociais finalizam preparação
da Escola Cristã de formação política

No contexto da Semana Nacional do Migrante, que 
destaca uma realidade muito complexa sociedade brasileira, re-
presentantes de várias pastorais sociais da Diocese de Erexim 
realizaram reunião na tarde do dia 21 de junho, no Centro de 
Pastoral. Viram os encaminhamentos finais da Escola Cristã de 
Formação Política, definindo as atribuições para sua primeira 
etapa no dia 22 de julho. As inscrições para a Escola estão aber-
tas e podem ser realizadas na secretaria paroquial dos interessa-
dos ou no Centro Diocesano. A próxima reunião do grupo será 
dia 27 de julho, às 16h, no mesmo local. 

Infância e Adolescência Missionária estuda texto base
do Congresso Missionário Nacional

Representantes paro-
quiais da Infância e Adoles-
cência Missionária da Diocese 
de Erexim participaram de en-
contro de formação na manhã 
do dia 17 de junho. Com asses-
soria do Pe. Maicon Malacar-
ne, Coordenador Diocesano de 
Pastoral, estudando o texto base 
do 4º Congresso Missionário 
Nacional, a ser realizado de 7 a 
10 de setembro, em Recife, PE. 

O Congresso tem como tema “A alegria do Evangelho 
para uma Igreja em saída”. Seu objetivo é impulsionar as Igre-
jas no Brasil para um dinamismo de saída e caminhar juntos 
no testemunho da alegria do Evangelho, da comunhão e do 
profetismo, no compromisso com “as alegrias e as esperan-
ças, as tristezas e as angústias dos homens e mulheres de hoje, 
sobretudo dos pobres e de todos aqueles que sofrem” (GS1).

O texto tem três capítulos e contempla três eixos 
temáticos: I) A Alegria do Evangelho; II) Sinodalidade ou 
caminho conjunto e Comunhão; e III) Testemunho e Profe-
tismo. Nesses três eixos, há um eixo transversal que percorre 
todo o documento: a Igreja em saída na perspectiva além-

-fronteiras. Define a missão 
Para o subsídio, Igreja em saí-
da é a comunidade missionária 
que faz a experiência de Jesus 
ao vivenciar e pregar o amor, 
“experimenta que o Senhor to-
mou a iniciativa, precedeu-a 
no amor e por isso, ela sabe ir 
à frente, sabe tomar a iniciati-
va sem medo, ir ao encontro, 
procurar os afastados e chegar 
às encruzilhadas dos caminhos 

para convidar os excluídos” (EG 24).
O texto base e outros subsídios de preparação do 

Congresso destacam os diferentes sujeitos da missão (lei-
gos e leigas, consagrados e consagradas, padres, bispos e 
o papa), representantes de todas as idades e diversas etnias 
que caminham juntos depois de terem sido encontrados por 
Jesus Cristo. A arte visualiza a Igreja em saída que decide 
partir para dialogar e testemunhar a alegria do Evangelho 
até os confins da terra, com particular atenção às periferias 
do mundo, em uma atitude de misericórdia e serviço para 
colaborar no processo de construção de uma sociedade mais 
justa, solidária e fraterna.

Retomado Curso de Ensino Religioso na região 
Neste ano, sob a coordenação da professora Márcia 

Brandão Roman, a 15ª Coordenadoria Regional de Educação 
retomou o Curso de Ensino Religioso, visando capacitar pes-
soas para esta área de conhecimento. A assessoria do estudo 
no dia 21 de junho, esteve a cargo da Igreja Católica, com a 
participação do Pe. Maicon Malacarne, Coordenador Dioce-
sano de Pastoral e do Pe. Cezar Menegat, Pároco da Paróquia 
N. Sra. Aparecida, Bela Vita. Pe. Cezar destacou alguns aspec-
tos do Ensino Religioso, como a importância do Conselho de 
Ensino Religioso do Estado do Rio Grande do Sul (CONER), 
a identidade, os símbolos e ritos principais da Igreja Católica.
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Falecimento de religiosa que atuou em
diversas comunidades na região
 Dia 18 de junho, em Passo 

Fundo, faleceu e foi sepultada Irmã 
Anna Gstrein, da Congregação das 
Irmãs Franciscanas Missionárias de 
Maria Auxiliadora. 

Nascida na Áustria, região 
do Tirol, em 17 de janeiro de 1932, 
quarta de uma família de oito irmãos, 
Ir. Anna ingressou na vida religiosa 
em 1953 na sua terra natal vindo ao 
Brasil em 1954, integrando, inicial-
mente, a comunidade de Três Ar-
roios. Fez seus votos definitivos em 
Erechim, no dia 25 de dezembro de 
1958. 

Os pais eram pequenos agricultores, reforçando 
o orçamento da família com trabalhos de ferraria e uma 
pequena lavanderia; durante o longo inverno, a mãe tri-
cotava para toda a família, arte que Irmã Anna aprendeu 
ainda muito criança e executava com a máxima perfeição 
e gosto.

Ir. Anna foi professora durante 35 anos. Lecionou 
desde a educação infantil até o segundo grau, curso em 
que deu aulas de Português, Inglês e Francês. Fez da sala 
de aula um campo de evangelização, onde além das maté-
rias próprias, cantava e rezava com os alunos. 

Trabalhou muito na catequese, em grupos da Or-
dem Franciscana Secular, Jufra (Juventude Franciscana) e 
Mini Jufra. Com eles desenvolveu uma bela missão, pro-
movendo as pessoas, visitando bairros pobres, os presidi-
ários, os humildes e pobres. Sentia muita alegria quando, 
de uma maneira ou outra, podia ajudar a promover as pes-
soas, como Operária do Reino de Deus.

Auxiliou a muitos seminaristas e sacerdotes, nas 
dificuldades financeiras, para que pudessem continuar se-
guindo o chamado do Senhor.

Sempre considerou a Vida Religiosa como uma 
predileção de Deus para com ela; admirava e vivia profun-
damente a espiritualidade franciscana, o exemplo da santa 
Fundadora da Congregação, o carisma congregacional, 
revelando a todos o amor misericordioso de Deus Uno e 
Trino. Tinha muita alegria por ser missionária audaz. Suas 
grandes devoções foram o Menino Jesus, Nossa Senho-
ra, Jesus Ressuscitado, São Francisco, Santa Clara, Santa 
Maria Bernarda e São Miguel Arcanjo. 

Desde o ano de 1998, o Senhor visitou Irmã Anna 
através de um sofrimento que a retirou de sua atividade 
missionária, do convívio direto com as pessoas que tanto 
amava e com as quais gostava de trabalhar. Assim mesmo, 
nunca perdeu o espírito de humor, a alegria, a vontade de 
cantar e rezar.

Um pedido de Irmã Anna: “Quando eu partir para 
a Casa do Pai, desejaria imensamente uma santa Missa de 
Ressurreição, muito alegre, festiva, com música, em ação 
de graças pela vida que a bondade de Deus me concedeu,  
e com algum canto preferido: “O Cântico das Criaturas 
de São Francisco de Assis; Senhor fazei de mim um ins-
trumento de vossa paz; um canto sobre evangelização e 
de união com Deus; um lindo canto mariano, pode ser o 
Magnificat ou outro; um canto vocacional: “Me chamas-
te” ou “Tu nos fizeste  assim, filhos do teu coração”... ou 
“Meu Deus e meu Tudo”... ou outro canto bonito. ...

Após quase 20 anos de sofrimento e total enfer-
midade, Deus a levou à pátria celeste para dar-lhe a coroa 
imarcescível que o Senhor concede aos que lhe forem fi-
éis até o fim. A causa de sua morte: falência múltipla dos 
órgãos.

Na região da atual diocese de Erexim, trabalhou 
no Colégio São José de Erechim, nas Escolas Santa Clara 
de Getúlio Vargas, N. Sra. de Lurdes de Três Arroios, N. 
Sra. Auxiliadora de Gaurama, Cristo Rei de Severiano de 
Almeida e na pastoral no Bairro Progresso. 

Caritas Paroquial de Jacutinga faz doação
ao Hospital Santa Teresinha

 Na tarde do dia 23 de junho, 11 agentes da Cáritas Paroquial de 
Jacutinga dirigiram-se ao Hospital Santa Teresinha de Erechim para 
levarem a doação de 34 pacotes de fraldas infantis e adultas e 700 peças de 
roupas a carentes internados ou a serem internados naquela casa de saúde. 
Em nome do Hospital, a doação foi recebida por duas agentes (psicóloga e 
assistente). As pessoas de Jacutinga foram conduzidas por um micro ônibus 
da prefeitura municipal. A Cáritas da Paróquia Santo Antônio de Jacutinga 
agradece a todos as pessoas que colaboraram com esta campanha de roupas 
e fraldas infantis e adultas, realizada no mês de maio na comunidade. A 
Cáritas paroquial é coordenada por Neusa Lazaretti. 
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Pe. Sala assessora seminário regional de Liturgia
Representantes das Arquidioceses e Dioceses do Re-

gional Sul 3 da CNBB participaram de seminário regional de 
liturgia, do dia 23 a 25 de junho, na Casa de Retiros Recan-
to da Medianeira em Veranópolis. O encontro aprofundou 
a temática “A Música na Liturgia: Do rito à espiritualidade 
– Cantar a Liturgia!” e teve a assessoria do Pe. José Carlos 
Sala, da Diocese de Erexim e ex-assessor de Música Litúrgi-
ca da CNBB em Brasília. 

Os participantes tiveram oportunidade de partilhar a 
caminhada litúrgico-musical da sua diocese, aprofundar-se 
nos fundamentos e princípios que orientam a música litúrgi-
ca, além de ensaios, técnicas e repertório para o serviço da 
música nas comunidades.  O Seminário visou propor ações 

concretas para a formação continuada em música litúrgica 
nas dioceses do Rio Grande do Sul. O bispo referencial para 
Música Litúrgica do Regional, 

Dom Irineu Gassen, participou do encontro, acom-
panhando as reflexões e celebrações.

Paróquia São Pedro de Sede Dourado
celebra 50 anos de existência

Dom José presidiu missa fes-
tiva no dia 25 de junho, na igreja São 
Pedro de Sede Dourado, na comemo-
ração do jubileu de ouro daquela Paró-
quia, criada em primeiro de janeiro de 
1967. A missa, precedida de procissão, 
foi concelebrada pelo Pároco, Pe. Jorge 
Dallagnol e por outros sete padres (An-
tonio Scheffel, Geraldo Moro, Milton 
Mattia, Luiz Warken, Altair Steffen, 
Dirceu Balestrin, Anderson Faenello) 
e teve a participação de três diáconos 
(Ludovino Polli, Jandir Bianchi e Pascoal Pozza) e dos ministros 
das diversas comunidades. Presentes também o Prefeito e o Vice 
de Aratiba, município ao qual pertence o Distrito de Sede Dou-
rado. Na missa, o Bispo conferiu o sacramento da crisma a nove 
catequizandos. Na homilia, ele ressaltou a importância da família 
na formação da vida cristã, enalteceu o exemplo de fé dos pionei-
ros da Paróquia, exortou a todos a participar sempre ativamente 
da comunidade, cultivando a fé, a comunhão fraterna, amando a 
Igreja, a exemplo do padroeiro, São Pedro, que deu a vida por ela. 

Histórico
Os primeiros moradores da localidade chegaram em 

1916. Portadores de muita fé e de princípios morais sólidos, foram 
logo organizando a comunidade, reunindo-se aos domingos para 
a oração do terço e providenciando a construção de igreja para as 
orações. 

Em setembro de 1917, a localidade recebeu a visita do 
Pe. Jesuíta Teodoro Amstadt, que dava especial assistência aos 
agricultores em muitos lugares do Estado, sendo o pioneiro no 
sistema cooperativista. Em 1918, Pe. Lassberg permaneceu seis 
meses junto aos moradores, organizando a comunidade religiosa. 
Naquele ano, foi construída a primeira igreja local. A comunidade 
passou a ser atendida pelos freis franciscanos que tinham comuni-
dade em Gaurama e depois em Três Arroios até 1957, quando as 
duas paróquias foram assumidas pelos padres diocesanos. Como 
padroeiro, foi escolhido São Pedro, por sua fidelidade a Cristo e 
por ter sido o primeiro Papa. Também porque o primeiro morador 
se chamava Pedro, Peter Steffen. 

Os sinos daquela capela, que são os mesmos da atual igre-

ja, vieram de Hamburgo, na Alemanha, 
em 1925. Depois de chegarem de navio 
a Porto Alegre, foram trazidos a Gau-
rama pelo trem e de lá a Dourado por 
carroças puxadas por mulas dos irmãos 
Matthias e Nicolau Holz, que também 
pagaram o frete da Alemanha até Gau-
rama. Moradores recordam que os sinos 
motivaram admiração e até ambição de 
outras comunidades que pretendiam ad-
quiri-los pela qualidade original de seu 

som. Mas a comunidade de Sede Dourado não abriu mão deles. 
   Em 1945 ou 1946, foi iniciado movimento pela cons-

trução de uma nova igreja e em novo local. A construção foi con-
cluída em 1950.

 Em 1966, a comunidade deu os primeiros passos para se 
tornar paróquia. Bernardo Alba e Libino Streher, pai do Pe. Olírio, 
de Jipe, foram a Passo Fundo falar com o Bispo da Diocese, Dom 
Cláudio Colling, encaminhando as primeiras tratativas para tal ob-
jetivo. Em primeiro de janeiro de 1967, Dom Cláudio criou a nova 
Paróquia, que foi instalada no dia 22 daquele mesmo mês, com seu 
primeiro pároco, Pe. Simplício Hoffmann. 

Desde então, outros 11 padres exerceram, a função de pá-
roco, de vigário paroquial ou administrador da Paróquia: Anto-
nio Rambo, José Kusminski, Eolino Bortolanza, Ângelo Follador, 
já falecidos, Antonio Scheffel, Milton Mattia, Maximino Tibur-
ski, Lucimar Pértile, Rudinei Lolatto e, atualmente, Jorge Elias 
Dallagnol.    

A Paróquia tem dez comunidades, pertencentes a 4 mu-
nicípios, Aratiba, Mariano Moro, Severiano de Almeida e Três 
Arroios. As comunidades são: Santo Antão (Rio Leão); Nossa Se-
nhora do Rosário (Vaca Morta); Santa Lúcia (Linha Santa Lúcia); 
São Valentin (Vista Alegre); São Roque (Lajeado Paca); São José 
(Monte Belo); Nossa Senhora das Graças (Rio Anta); Nossa Se-
nhora da Saúde (Encruzilhada da Várzea); São Pedro de Alcântara 
(Tamanduá) e Santa Lúcia (Três Barras). (Com informações de 
Ivanor André Klein, Pe. Luiz Warken, Pe. Anderson Faenello e 
fotos de Gallina Foto e Vídeo Produções de Aratiba) 
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Retomadas atividades da Pastoral
da Pessoa com deficiências

 Na manhã do dia 27 de junho, no 
Centro diocesano de Pastoral, houve reu-
nião de retomada da caminhada da Pastoral 
da Pessoa com deficiência na Diocese de 
Erexim. Participaram representantes da As-
sociação dos Deficientes Visuais (Adeve), 
da Associação Aquarela Pró-Autista, além 
de professora de libras, assistente social e 
outros agentes. 

Foram partilhados alguns desafios 
nos quais, como Igreja católica, é necessá-
rio avançar e continuar na reflexão, como a catequese espe-
cial para deficientes, pessoas para ajudar os deficientes nas 
celebrações litúrgicas, a visita dos padres, religiosos e leigos 
nas Instituições que desenvolvem esse trabalho na Diocese, a 

inclusão dessas pessoas nos trabalhos coti-
dianos da vida das comunidades, o aprofun-
damento da ação pastoral nas realidades es-
pecíficas: cegos, surdos, deficientes físicos... 

Algumas sugestões de passos a se-
rem dados foram: continuar os encontros, 
integrando mais pessoas para a caminhada, 
encontros de partilhas de experiência, pes-
soas com deficiência em encontros dioce-
sanos, partilhando as questões desafiadoras 
da sua realidade, uma celebração em outu-

bro pelo dia Nacional da Pessoa com Deficiência em data e 
local a serem definidos. 

A próxima reunião ficou agendada para o dia 19 de 
julho2017, às 09h no Centro Diocesano de Pastoral. 

Fiéis Católicos do Bairro Progresso acolhem
com carinho imagem peregrina de Fátima 

O Pároco da Paróquia N. Sra. 
dos Navegantes de Campinas do Sul, 
Pe. Dirceu Dalla Rosa, o Diácono Os-
mar Lorenzi, ministros e outras lideran-
ças da comunidade se deslocaram de lá 
em caravana para o Bairro Progresso 
de Erechim com a imagem peregrina 
de N. Sra. de Fátima, que foi acolhida 
calorosamente pelos fiéis da Paróquia 
São Francisco, reunidos na comunidade São José, no dia 27 
de junho. De lá, em procissão luminosa, todos seguiram até 
a igreja N. Sra. Aparecida, onde houve missa, presidida pelo 
Pároco Pe. Tranquilo Manfrói e concelebrada pelo Pe. Dalla 
Rosa, que dirigiu sua mensagem, ressaltando a importância 
da visita da imagem de N. Sra., em preparação à Romaria 
diocesana do Centenário das aparições de Fátima. Até o dia 

07 de julho, a imagem percorrerá as 
comunidades, escolas e organizações 
do Bairro, sendo depois levada até a 
Paróquia São Cristóvão, do Bairro do 
mesmo nome, em Erechim. 

A partir da passagem do evan-
gelho da visita de Maria a Isabel, na 
homilia, Pe. Tranquilo ressaltou o ges-
to de serviço de Maria de visitar e aju-

dar sua prima, levando-lhe o que tinha dentro de si, o próprio 
Filho de Deus. Recordou também a importância da visita aos 
outros e exortou a todos a praticá-la como expressão e ao 
mesmo tempo meio de comunhão fraterna. Agradeceu aos 
fiéis da Paróquia de Campinas do Sul pelo gesto de fé e ca-
rinho de visitar a Paróquia do Bairro levando-lhe a imagem 
peregrina de N. Sra. de Fátima.

11º Encontro Nacional de Arquitetura e Arte Sacra
A Comissão Episcopal Pasto-

ral para a Liturgia da CNBB, através 
do Setor de Espaço Litúrgico e a Ponti-
fícia Universidade Católica do Paraná 
(PUCPR), através do Programa de Pós 
Graduação em Teologia promovem o 11º Encontro Nacional 
de Arquitetura e Arte Sacra, nos dias 19 a 23 de setembro, no 
Campus da PUC em Curitiba, PR.

O principal assessor será o teólogo e mosaicista Pe. 
Marko Ivan Rppnik, Diretor do Centro Aletti em Roma, de-
dicado à arte e espiritualidade. Pe. Rupnik tem diversas obras 
sacras, inclusive a capela Redemptoris Mater no Vaticano.

Além das palestras do assessor, o encontro terá mesas 
redondas, exposição de trabalhos de participação, apresentação 
de comunicações científicas e diversas oficinas. Estas aborda-

rão diversos temas, como: paramentos li-
túrgicos, iluminação, ecologia e sustenta-
bilidade, mosaicos, enculturação, lugares 
da ação litúrgica, comissões diocesanas 
de arquitetura e arte sacra, preservação e 

restauro, acústica e sonorização, vitrais. 
O encontro destina-se a estudantes, professores, profis-

sionais de arquitetura, engenharia e artes, presbíteros, diáconos, 
seminaristas, religiosos, membros de conselhos de economia e 
administração de paróquias e santuários e equipes de liturgia. 

As inscrições podem ser feitas pelo site www.ena-
as.com.br até o dia 02 de setembro. A taxa de inscrição é R$ 
205,00 para inscrições até o dia 30 de junho; R$ 230,00 para 
inscrições de 1º de julho a 02 de setembro; R$ 60,00 para estu-
dantes da PUCPR.

http://www.enaas.com.br
http://www.enaas.com.br
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Coordenação da Pastoral da Juventude
planeja atividades do segundo semestre

 Jovens de diversas paróquias da Diocese de Erexim integrantes da Coordenação Diocesana de Pastoral da Juventude 
realizaram reunião no dia 25 de junho, no Centro Diocesano de Pastoral. Avaliaram as atividades realizadas neste primeiro 
semestre do ano, especialmente as trilhas da animação realizadas nas áreas pastorais, e planejar as do segundo. 

Representantes paroquiais do Apostolado
da Oração estudam natureza da vocação

Em reunião no dia 03 de julho, sob a coordenação do 
Pe. Paulo Bernardi, Pároco da Paróquia São Pedro de Ere-
chim, representantes paroquiais do Apostolado da Oração re-
fletiram sobre a natureza da vocação e tiveram informações 
a respeito do funcionamento do Seminário, com exposição 
do Pe. Giovani Momo, coordenador diocesano da Pastoral 
Vocacional e assistente do curso Propedêutico. Pe. Maicon 
Malacarne, coordenador diocesano de pastoral, ressaltou a 
importância do Apostolado da Oração e lembrou diversas 
outras atividades de apostolado. Entre os encaminhamentos 
finais da reunião, estiveram a previsão do Congresso Dioce-
sano do Apostolado da Oração no próximo ano e o retiro do 
grupo em novembro vindouro.

Bispos da Província Eclesiástica de Passo Fundo
reunidos em Erechim

 No dia 04 de julho, 
no Centro Diocesano e em sua 
residência, Dom José Gislon, 
Bispo diocesano de Erexim, 
com o Bispo emérito, Dom 
Girônimo Zanandréa, aco-
lheu seus irmãos de ministé-
rio episcopal de Passo Fundo, 
Arcebispo Dom Rodolfo We-
ber e o emérito Dom Ercílio 
Simon; de Vacaria, Dom Iri-
neu Gassen e o emérito Dom 
Orlando Octacílio Dotti; e de 
Frederico Westphalen, Dom Antonio Carlos Rossi Keller. 
Em sua reunião, partilharam desafios pastorais na Província 
Eclesiástica, entre eles a formação filosófica e teológica dos 
seminaristas, o Tribunal Eclesiástico, a pastoral indigenis-
ta, o Ano do Laicato de novembro deste ano a novembro 
do próximo, o êxodo rural e a pastoral nas cidades, a Rede 
Panamazônica e o apelo missionário a todas as dioceses do 
País e assuntos tratados na reunião do Conselho Permanente 
da CNBB de 20 a 22 de junho, da qual Dom José partici-
pou como um dos dois representantes do Regional Sul 3 da 
CNBB. 

A Província Eclesiástica conta também com outros 
dois bispos eméritos, Dom Urbano José Allgayer, de Pas-
so Fundo e Dom Antonio Carlos Altieri. Dom Urbano foi 

Bispo da atual Arquidiocese 
de março de 1974 a maio de 
1999. Em razão da idade, 93 
anos, e de saúde, não tem con-
dições de sair de casa. Dom 
Altieri, 66 anos, foi Bispo de 
Caraguatatuba, SP, de julho 
de 2006 a julho de 2012 e Ar-
cebispo de Passo Fundo, de 
julho de 2012 a julho de 2015 
e reside fora do Estado. 

Dom Rodolfo, 54 
anos, foi Bispo prelado de 

Cristalândia, TO, de maio de 2009 a janeiro de 2016, quando 
assumiu a Arquidiocese de Passo Fundo; Dom Ercílio, 75 
anos, foi Bispo de Cruz Alta, de 1991 a 1995; de Uruguaia-
na, de 1995 a 1998; de Passo Fundo, de 1999 a 2012; Dom 
Irineu Gassen, 74 anos, é Bispo de Vacaria desde agosto de 
2008; Dom Orlando, 87 anos, foi Bispo de Caçador, SC, 
de 1969 a 1976; de Barra, BA, de 1976 a 1983; de Vacaria, 
de 1983 a 2003 e, como emérito, administrador de Vacaria 
de 2007 a 2008. Dom Antonio Keller, 64 anos, é Bispo de 
Frederico Westphalen desde agosto de 2008. Dom José, 60 
anos, é Bispo de Erexim desde agosto de 2012; Dom Girôni-
mo, 81 anos, foi Bispo Coadjutor de Erexim de 1988 a 1993 
e Diocesano de 1994 a agosto de 2012.
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Conselho de Pastoral da Diocese de Erexim
reflete identidade e missão do leigo

Os dois bispos, os padres, diáconos, religiosos, se-
minaristas, representantes de Setores de Pastoral, de leigos 
das Paróquias e de Movimentos que integram o Conselho 
Diocesano de Pastoral de Erechim participaram de reunião, 
dia primeiro de julho, no Salão de Eventos do Seminário. 
Depois da oração inicial, Dom José disse que a reunião tinha 
como enfoque a reflexão sobre os leigos em vista do Ano 
do Laicato no Brasil de novembro deste ano a novembro de 
2018 e a constituição do Conselho Diocesano de Leigos. Pe. 
Maicon Malacarne, coordenador de pastoral, encaminhou a 
reflexão, apresentando a assessora do encontro, professora 
Selina Dal Moro, do Instituto de Teologia de Passo Fundo. 
Depois da reflexão, houve algumas comunicações: a respeito 
da Romaria de Fátima, a reflexão sobre as exéquias e a pas-
toral da esperança, da Pastoral da Pessoa Idosa e da Pessoa 
com deficiência e de Dom José.

P r o -
fessora Selina 
conduziu o 
estudo a partir 
do documen-
to da CNBB 
“Leigos e Lei-
gas na Igreja 
e na Socie-

dade, sal da terra e luz do mundo”, destacando o lugar do 
leigo na Igreja e no processo histórico na realidade social. 
O documento foi aprovado pelos bispos em sua assembleia 
de 2016. No primeiro capítulo, apresenta dados da realidade 
atual, com avanços e recuos na compreensão em relação aos 
leigos. No segundo, expõe elementos da teologia sobre o lai-
cato, sobretudo do Concílio Vaticano II. No terceiro, indica 
pistas para a ação transformadora do leigo na Igreja e no 
mundo. A assessora ressaltou que a identidade do leigo é ser 
sujeito eclesial, não meramente objeto da ação da Igreja; que 
a sua espiritualidade é caminhar no seguimento de Cristo e a 
sua missão se dá sobretudo na realidade temporal, especial-
mente na família, no mundo da política e no cuidado com 
a Casa Comum. Para isto, ele precisa de competência e de 
formação continuada. 

Após a reflexão, Pe. Maicon observou que a refle-
xão sobre os leigos deve perpassar os diversos encontros em 
nível de áreas e de setores nos meses de julho e agosto, no 
quais devem ser indicadas pessoas que possam contribuir 

nesta caminhada e integrar 
uma comissão diocesana, que 
terá sua primeira reunião em 
setembro. 

Romaria de Fátima
Pe. Antonio Valentini 

Neto, pela equipe de liturgia 
da Romaria, relatou os enca-
minhamentos dados para a 
66ª Romaria de Fátima, a do 
Centenário das Aparições, no 
dia 08 de outubro. O tema da 

Romaria será: Fátima, anúncio profético da misericórdia e 
da paz. O lema: Da azinheira ao coração dos filhos. Os en-
foques contemplarão diversos aspectos das Aparições, tendo 
no início a Palavra Fátima. Assim, Fátima, a visita de Maria 
a seu povo; Fátima, exortação à conversão e à penitência; 
pedido de reconciliação; oração e compromisso com a paz; 
e o mistério da Trindade; inspiração para o rosto materno da 
Igreja; e a renovação das famílias; graça para a perseverança 
na fé; hino de esperança. Para a Romaria da Criança: os pas-
torinhos de Fátima e as nossas crianças. As intenções serão: 
para vivermos a conversão, a penitência, a oração e a fide-
lidade a Deus, pedidas por N. Sra. em Fátima há 100 anos; 
Para que a celebração do centenário de Fátima nos ajude a 
ser sempre mais Igreja discípula, profética, missionária e mi-
sericordiosa; para que a Mãe de Fátima ampare os idosos, 
enfermos, as pessoas com deficiências e nos torne verdadei-
ramente solidários com eles. 

Pe. Antonio indicou também aspectos do contexto da 
Romaria deste ano, a implementação do Plano Diocesano 
da Ação Evangelizadora; Campanha da Fraternidade sobre 
Biomas brasileiros e defesa da vida - “Cultivar e guardar a 
criação” (Gn 2,15); Realidade de crise sócio-política-econô-
mica, moral e ética, cultural e educacional; projeto de revi-
talização do Santuário e sua oficialização como Santuário 
Diocesano – marco do Centenário das Aparições de Fátima; 
mensagem geral e específica de cada dia das aparições de 
Fátima; Ano Nacional Mariano e Diocesano do Centenário 
das Aparições de Fátima. 

Referiu ainda alguns textos de referência para a fun-
damentação: As aparições de Fátima; Pronunciamentos dos 
Papas sobre Fátima, especialmente de Francisco na sua visi-
ta a Fátima, em maio deste ano (Jornal Comunicação Dioce-
sana de julho 2017); Carta do Papa Francisco à Assembleia 
do CELAM, de 09 a 12 de maio, em San Salvador, inspira-
da nos 300 anos do encontro da imagem de Aparecida e o 
que fato sugere ainda hoje (Comunicação Diocesana, agosto 
2017); Carta Pastoral da Conferência Episcopal Portuguesa 
no Centenário das aparições de Fátima – “Fátima, sinal de 
esperança para o nosso tempo” (08 de dezembro de 2016); 
Mensagem dos Bispos do Brasil no Ano Nacional Mariano 
(04 de maio de 2017); Carta Pastoral do Bispo de Leiria, 
Portugal, Diocese à qual pertence o Santuário de Fátima – 
No Centenário das Aparições – “Maria, Mãe de Ternura e de 
Misericórdia” (15 de setembro de 2015).

Exéquias e Pastoral da Esperança
Pe. Cleocir Bonetti, Vigário Geral da Diocese e que 

acompanha a comissão de ministros e servidores, falou de 
solicitação de estudo da mesma sobre a presença pastoral em 
velórios, a celebração de exéquias e a pastoral da esperança 
que é o acompanhamento às famílias enlutadas. O assunto 
será tema de estudo nos encontros de ex-alunos da Escola 
de Servidores no próximo ano em nível de Áreas Pastorais. 
Será refletido também com os agentes da Pastoral da Pessoa 
Idosa e outras pessoas que acompanham as famílias na expe-
riência da doença terminal e da morte. 



Setembro  2017  |  COMUNICAÇÃO DIOCESANA       21

Comunicações de Dom José
 Destacou a importância da atenção e da sensibilida-

de para com pessoas com deficiências. Referiu dois encami-
nhamentos da reunião do Conselho Permanente da CNBB, 
nos dias 20 a 22 de junho: 1º) Dia de oração e de jejum pelo 
Brasil no dia 07 de setembro. A CNBB já havia sugerido 
uma oração especial pelo País, em vista da crise pela qual 
está passando, no dia de Corpus Christi. 2º) Coleta especial 
para as obras da CNBB. Observou que a Conferência dos 
Bispos vem prestando inestimáveis serviços à Igreja no Bra-
sil e ao País. Ela se torna porta voz de muitos grupos que 
não conseguem fazer-se ouvir nas diversas instâncias públi-
cas. Ela exerce a função de intermediária junto aos Poderes 
constituídos. Para continuar e ampliar estes seus serviços, a 
sua sede em Brasília precisa de urgentes reformas. Em vista 
disso, o Conselho Permanente da CNBB propõe uma coleta 
em todas as comunidades católicos do País nos dias 09 e 10 
de setembro. Por fim, o Bispo destacou a missão dos leigos, 
observando que não existe Igreja sem o laicato. Agradeceu a 
todos os participantes da reunião por sua presença e por sua 
ação nas comunidades, paróquias e na Diocese.

Selina Maria Dal Moro
Natural de Sananduva. 

Fez curso de Magistério, depois 
cursou Filosofia, de 1968 a 1971, 
na recém-criada Universidade de 
Passo Fundo. Mais tarde, fez cur-
so de pós-graduação latu sensu 
na Universidade de Ijuí e também 
na Fundação Getúlio Vargas, do 
Rio de Janeiro. Foi secretária de 
educação em Sananduva, profes-
sora da Universidade de Ijuí e de 
Passo Fundo. Desde 1985, colabora com o ITEPA, do qual 
foi Vice-diretora. É professora aposentada, pesquisadora e 
tem em torno de 50 trabalhos publicados em livros e perió-
dicos científicos. Seu pai era diácono. Com o falecimento da 
esposa, foi ordenado padre e faleceu aos 96 anos. Um dos 
irmãos de Selina é frei capuchinho, estando atualmente no 
Conselho Geral da Ordem em Roma.

Curso especial de formação de agentes
em Benjamin Constant do Sul

 Pe. Mauro Parcianelo, Pá-
roco da Paróquia São Roque de 
Benjamin Constant do Sul acolheu 
expressivo número de agentes de 
pastoral daquela Paróquia e da de 
N. Sra. da Glória de Erval Grande, 
na noite do dia 04 de julho, para o 
primeiro de cinco encontros de for-
mação. 

Pe. Maicon Malacarne, co-
ordenador diocesano de pastoral, falou da alegria do mo-
mento, da importância da formação permanente dos agen-
tes de pastoral e explicou a modalidade e a temática dos 5 

encontros propostos. Em seguida, 
Pe. Jair Carlesso, Pároco da Paró-
quia N. Sra. do Rosário de Barão de 
Cotegipe e professor do ITEPA, ini-
ciou a exposição do assunto desse 
primeiro encontro, uma visão geral 
da Bíblia.

O próximo encontro será 
dia 1º de agosto e terá como tema 
geral questões ligadas à Liturgia - 

Ano Litúrgico, natureza da Liturgia, partes da Missa, etc... 
e será assessorado pelo Pe. Paulo Bernardi, Pároco da Paró-
quia São Pedro de Erexim.

Desencadeada organização do
Movimento Casais Jovens em Erechim

Em 1975, em Porto Alegre, sur-
giu o Movimento Casais Jovens, MCJ, 
que se fundamenta em três pilares, ora-
ção, formação e serviço, com o obje-
tivo de ajudar os casais a fortalecer a 
vivência do matrimônio e a vida cristã 
em família, através da vivência da fé 
e dos valores cristãos; da dinâmica do 
amor; da participação regular e efetiva 
em grupos de casais e da comunidade 
paroquial, com a integração dos filhos.

O Movimento vem se expandindo, estando em Passo 
Fundo desde 2003. Na noite desta quinta-feira, 06, sete ca-
sais do núcleo daquela cidade estiveram no Centro Diocesa-

no de Pastoral de Erexim e apresenta-
ram a natureza e a dinâmica do mesmo 
a seis casais daqui e ao coordenador de 
pastoral, Pe. Maicon Malacarne, em 
vista de ser organizado na Diocese. 

A partir desse encontro, os 
casais de Passo Fundo continuarão 
acompanhando os casais de Erechim 
para o início do Movimento. Em se-
tembro, o Movimento de Passo Fundo 
realizará seu retiro para a integração 

de novos membros, no qual casais de Erechim serão con-
vidados a participar. Assim, ele irá se firmando na Diocese 
de Erexim.



22       COMUNICAÇÃO DIOCESANA  |  Setembro  2017

Em seu jubileu áureo sacerdotal, Pe. Ângelo
lembra teólogos e santos inspiradores

Como vem fazendo há 
diversos anos, na primeira do 
mês de julho, dia 07, Pe. Ân-
gelo Rosset presidiu momento 
de adoração e bênção com o 
Santíssimo com os membros 
do Apostolado da Oração, na 
igreja N. Sra. do Rosário de 
Barão de Cotegipe, onde re-
side, ajudando na Paróquia e 
na formação dos seminaristas. 
Mas a missa que sempre segue 
este momento teve conotação peculiar, foi em ação de 
graças pelo jubileu de ouro sacerdotal do Pe. Ângelo, 
com participação especial de Dom José, Dom Girôni-
mo, Pe. Geraldo Moro, residente em Erechim, Pe. Jorge 
Dallagnol, de Sede Dourado, do Pe. Jóssi Golembiewski, 
vigário paroquial local e do Pe. Antonio Valentini Neto, 
do Centro Diocesano. Inicialmente, Pe. Jóssi, em nome 
do Pároco, Pe. Jair Carlesso que não pode estar por subs-
tituir um padre por motivo de saúde, e em nome dos pa-
roquianos, acolheu a todos. 

Na homilia, Pe. Ângelo observou que a celebra-
ção de ação de graças por seus 50 anos de ordenação 
presbiteral estava acontecendo por insistência de Dom 
José. Comentou o chamado de Cristo a Mateus, “segue-
-me”, conforme o Evangelho do dia, e que é continua-
mente dirigido a todos. Depois lembrou ensinamentos de 
alguns grandes teólogos e santos que serviram de inspi-
ração e de ajuda em seu ministério para superar momen-
tos de dúvidas, de interrogações e mesmo de abatimen-
to. Ajudaram-no a invocar as luzes do Espírito Santo e 
a proteção de Maria e hoje pode celebrar este jubileu, 
agradecido a Deus pelos dons concedidos, sem nenhum 
mérito de sua parte. Um pensamento foi: O Criador co-
meçou a criação e a criatura acaba a criação de si própria, 
o que lhe fez perceber o compromisso de descobrir o ca-
minho para sua vida. A isto acrescentou a frase de Santo 
Agostinho: “Deus que me criou sem minha colaboração, 
não me salva sem minha participação”. Citou depois São 
Tomás de Aquino: “O ser humano quanto mais longe de 
Deus, mais perto está de seu nada”. O inverso também é 
verdade: Quanto mais perto de Deus o ser humano está, 
mais descobre sua dignidade. Isto o fez entender sua 
grandeza. De São João da Cruz, descobriu o valor do 
silêncio, da interioridade. Para o Santo, a linguagem que 
Deus mais entende é o silêncio. Por fim citou três papas 
que lhe fizeram descobrir a natureza e a importância da 
devoção do terço. São João XXIII, que no dia do início do 
seu ministério de conduzir a Igreja como Papa, assumiu 
publicamente o compromisso de continuar rezando o ter-
ço todos os dias. O Beato Paulo VI, que disse que o ter-
ço é oração bíblica, cristológica, eclesial e mariológica. 

São João Paulo II, para o qual 
a oração predileta era o rosário 
e que exortava a permanecer na 
escola de Maria. Perguntou-se 
porquê e concluiu ser porque 
ensina a oração, o silêncio, o 
serviço gratuito e generoso a 
quem precisar e nela se dá a 
formação dos corações. A estas 
citações, acrescentou pedido 
dos apóstolos: Senhor aumenta 
nossa fé, destacando a necessi-

dade da graça divina. Por fim, agradeceu a Deus, a seus 
pais, já falecidos, a seus irmãos, com os quais ainda vai 
celebrar o jubileu no Paraná, aos bispos, aos padres e a 
todos os que o ajudaram. 

No final da celebração, Dom José dirigiu palavras 
paternas ao jubilando. Se todos os dias temos motivos 
para louvar a Deus, na ocasião, um especialíssimo é o ju-
bileu sacerdotal de você, Pe. Ângelo. Louvar a Deus pelo 
seu ministério vivido antes na Diocese de Passo Fundo 
e depois nesta nossa de Erexim. Destacou sua atividade 
na Paróquia de Barão de Cotegipe, na igreja do Rosário 
onde foi ordenado, nunca tendo esquecido suas raízes. 
Referiu-se também ao trabalho do jubilar na formação 
dos sacerdotes, sem os quais não se tem a eucaristia e a 
celebração dos outros sacramentos. Mencionou a devo-
ção do Pe. Ângelo a Maria, frisando que esteve ao lado 
dele, assim como esteve ao lado de Jesus, especialmente 
nas dificuldades e provações, como as da cruz. Encerrou 
manifestando-lhe, em seu nome, no de Dom Girônimo, 
dos padres, da Diocese toda, profundo agradecimento 
por seus 50 anos dedicados ao anúncio do Evangelho, ao 
serviço da Igreja e à Santificação do povo.

Além de Dom José, dirigiram sua saudação ao ju-
bilar, com entrega de presentes:

- Medianeira Ferri Rambo, em nome do Aposto-
lado da Oração. Ressaltou a espiritualidade e a fé do Pe. 
Ângelo, sua edificante devoção ao Sagrado Coração de 
Jesus e o acompanhamento ao Apostolado da Oração.

- Ana Donin, pelo Conselho da comunidade N. 
Sra. do Monte Claro. Recordou a grandeza do ministério 
do Padre. É graça extraordinária de proporcionar o dom 
de Deus aos fiéis e renovar o sacrifício de Cristo no Al-
tar. Disse que a comunidade partilha da alegria de seu 
jubileu de ouro sacerdotal. Agradeceu-lhe o trabalho e a 
dedicação à comunidade. 

- Pe. Jóssi, pelo Pároco que, como se disse, não 
pode estar presente e pela Paróquia. Testemunhou que, 
como padre bem mais novo, sempre admirou a profun-
da sabedoria e a intensa espiritualidade do seu irmão no 
ministério. 
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Padres da Diocese realizam curso anual
sobre Maria, Mãe de Jesus

 No Ano Nacional Ma-
riano e Diocesano do Centená-
rio das Aparições de Fátima, os 
padres da Diocese de Erexim 
realizaram seu curo anual de 
formação permanente, nos dias 
11 a 13 de julho, no Seminário 
de Fátima, sobre o tratado de 
Maria no Novo Testamento, 
com assessoria do teólogo Pe. 
Paulo Roberto Gomes, da Diocese de Leopoldina, MG. 

Pe. Paulo apresentou uma visão geral dos 4 evan-
gelhos para se entender a figura de Maria no contexto de 
cada um deles, seus destinatários e enfoques específicos. Em 
continuidade, o assessor analisou as passagens do Novo Tes-
tamento que falam de Maria e sobre ela, destacando que ela é 
a mais perfeita discípula e missionária de Cristo. O assessor 
deu um destaque especial ao que disse Martinho Lutero, que 
há 500 anos desencadeou a Reforma, em relação ao hino de 
Maria, conhecido como Magnificat. 

Dados biográficos: Pe. Paulo Roberto Gomes nas-
ceu no dia 28 de outubro de 1964, em Muriaé, MG. Fez seus 
estudos no Seminário Menor de Juiz de Fora, MG, filosofia 
em Nova Iguaçu e o noviciado na Congregação dos Missio-
nários do Sagado Coração de Jesus em Niterói, RJ. Cursou 
teologia no Instituto de Teologia dos Jesuítas em Belo Hori-
zonte, MG. Fez mestrado e doutorado em teologia sistemáti-
ca na PUC do Rio de Janeiro; especialização em Ciências da 
Religião na Universidade Federal de Juiz de Fora; teologia 
bíblica no Instituto Bíblico Verbo de São Paulo. 

Foi ordenado padre no 
dia 21 de setembro de 1990, em 
sua cidade natal. 

Exerceu as seguintes 
atividades: Formador do Semi-
nário menor de Juiz de Fora, de 
1990 a 1993; Pároco de Con-
tagem, MG, de 1994 a 1998; 
Pároco em Niterói, RJ, de 1999 
a 2000; Diretor do Instituto Su-

perior de Teologia São Tomás de Aquino, de 2006 a 2007; 
Pároco da Paróquia São Paulo de Muriaé de 2008 a 2012; 
Pároco da Paróquia São Gonçalo, RJ, em 2013; Pároco de 
Miradouro, MG,  em 2014 e 2015; Pároco de Argerita, MG, 
em 2016; a partir deste ano é pároco da Paróquia Santa Cruz 
de Muriaé e coordenador de pastoral 
da Diocese de Leopoldina.  

Tem diversos livros publica-
dos. Os mais recentes são: O Deus im-
potente, o sofrimento e o mal em con-
fronto com a Cruz, Editora Loyola. É a 
sua tese de doutorado; A casa da Teolo-
gia, em parceria com Ir. Afonso Murad 
e Suzi Ribeiro, Edições Paulinas; Da 
terra ao céu, escatologia e perspectiva 
dialogal, com Ir. Afonso Murad e Car-
los Cunha, Edições Paulinas; Os sacra-
mentos e a saúde psicológica, Editora 
Vozes. É também autor de diversos opúsculos publicados 
pela Conferência dos Religiosos do Brasil, CRB.

Leigos e leigas refletem sobre Maria, Mãe de Jesus,
sacramento da alegria de Deus

 Grande número de 
lideranças de diversas paró-
quias da Diocese de Erexim 
participou de encontro de 
formação na noite do dia 11 
de julho, no Seminário de 
Fátima, sobre Maria, Mãe de 
Jesus, Sacramento da alegria 
de Deus, com o teólogo Pe. 
Paulo Roberto Gomes, da 
Diocese de Leopoldina, MG, 
que assessorou o curso anual dos padres. No início do en-
contro, com a ajuda do Pe. José Carlos Sala, o grupo cantou 
diversas canções dedicadas a Maria. Pe. Maicon Malacar-
ne, coordenador diocesano de pastoral, acolheu a todos e 
fez a apresentação dos diversos grupos paroquiais e dos 
alunos do curso de servidores e de teologia que está con-
tinuando seu estudo sobre o evangelista São Mateus. Dom 
José dirigiu sua mensagem ao grupo, situando a reflexão da 

noite no Ano Nacional Ma-
riano e destacando a impor-
tância da participação ativa 
dos leigos na missão da Igre-
ja e na sociedade. Pe. Paulo 
iniciou sua palestra observan-
do que a alegria é caracterís-
tica da vida cristã, retomada 
frequentemente pelo Papa 
Francisco. Falou da alegria 
messiânica de Maria, de sua 

alegria de ser discípula e missionária de Jesus, seu Filho, da 
alegria dos marginalizados representados pelos pastores, os 
primeiros a receber o anúncio do nascimento de Cristo, da 
alegria de Maria em proclamar as maravilhas de Deus em 
sua vida, como também da aflição pela perda do Filho no 
templo e na cruz, bem como júbilo do seu encontro espe-
cialmente após a Ressurreição. 
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Fiéis católicos celebram terceira aparição
de Fátima renovando compromissos do batismo

Pe. Claudino Talaska, Pároco 
de Áurea, com equipe daquela Paró-
quia animou a oração do terço e o as-
sessor do curso diocesano dos padres, 
Teólogo Pe. Paulo Roberto Gomes, da 
Diocese de Leopoldina, MG, presidiu 
missa no Santuário de Fátima, na tarde 
do dia 13 de julho, celebrando a tercei-
ra aparição de Nossa Senhora há 100 
anos, em Portugal. A missa, que desta-
cou a perseverança na fé batismal, foi 
concelebrada pelos dois bispos e di-
versos padres que participaram do seu curso anual. No final 
da celebração, houve a bênção da água, o rito da aspersão e 
canto de renovação dos compromissos assumidos no Batis-
mo. Presença especial foi a de um grupo de catequizandos, 
diversos deles coroinhas, com suas catequistas, da Paróquia 
de Áurea.

Na homilia, Pe. Paulo Roberto, a partir da leitura do 
dia que falava da fé de personagens bíblicos, destacou que 

por ela Abrão partiu de sua terra; Sara, 
sua esposa, se tornou fecunda. Muitos 
outros foram testemunhas da fé, fala-
ram do que viram e ouviram, sempre 
tendo em vista a verdade. Como eles, 
todos somos chamados a caminhar na 
fé, que é a atitude de vida de quem se 
coloca na confiança absoluta de Deus 
e a transforma em caridade. Referin-
do-se ao Evangelho que apresentava 
a Mãe de Jesus junto da Cruz de Je-
sus com o discípulo amado e outras 

mulheres, ressaltou que o discípulo representa todos os que 
querem ouvir e colocar em prática o amor de Deus. Maria, 
representa a comunidade de fé, a Igreja. Concluiu dizendo 
que todos estavam aprendendo e celebrando a grandeza do 
amor de Deus pelos seus filhos; uma mulher, Maria, que 
sempre foi modelo de fé, de discípula, de missionária, de 
quem aponta para Jesus; ser devotos de Maria é dedicar a 
vida a Jesus e aos irmãos e irmãs.  

Na celebração da terceira aparição de Fátima,
emocionante testemunho sacerdotal

Em noite agradável, dia 
13 de julho, devotos de N. Sra. 
participaram da procissão da Ca-
tedral ao Santuário e da missa, 
lembrando a terceira aparição 
de Fátima. Como a celebração 
destacava a perseverança na fé, 
no seu final houve a bênção da 
água, a renovação dos compro-
missos do batismo e o rito da 
aspersão. A liturgia foi presidida 
pelo Pe. Milton Mattia, Pároco de Três Arroios, que, dia 15, 
celebraria seus 50 anos de ordenação presbiteral. 

Na homilia, o pe. jubilar lembrou que Deus concede a 
todos dois presentes: a vida e a fé. Pela vida, recebe-se algo do 
próprio Deus, o que torna cada pessoa muito importante. A graça 
da fé torna o batizado responsável por sua vida e pela dos outros. 

Ela exige perseverança e fidelida-
de. A partir do batismo, a pessoa é 
cristã, seguidora de Jesus Cristo. A 
igualdade fundamental de todos os 
batizados é justamente a de serem 
cristãos. Como cristãos, muitos vi-
vem a vocação matrimonial, outros 
a sacerdotal ou religiosa. Lembran-
do que foi ordenado padre há 50, 
no mesmo dia do Pe. Ângelo Ros-
set, pediu que rezem por eles. Res-

saltou que parece ter sido ontem que foram ordenados para servir 
a Igreja, para servir o povo. Com alegria, manifestou gratidão a 
Deus; com humildade, reconheceu falhas e, com entusiasmo, en-
fatizou: vou continuar sendo padre e quero ver muita gente se 
sentindo chamada por Deus para esta grande missão. Por fim, fez 
um pedido: ajudem-nos a sermos bons padres.

Dom José oficializa sete ministros em Entre Rios do Sul
 A Paróquia N. Sra. de Fátima, de Entre Rios do Sul, cujo pároco é o Pe. 

Antonio Miro Serraglio, recebeu a visita de Dom José na manhã do dia 16 de julho. 
Presidindo a missa na sede paroquial, ele oficializou sete servidores como ministros: 
José Antônio Baccin Katiuza Dalbosco, Lucila Mânica, Maria de Fátima Branco, 
Nelsi Andrighe, Rosmari Salete Dall’Alba Maroli e Marisa Krause Confortin. Na 
homilia, o Bispo ressaltou a necessidade de todas as pessoas serem terreno favorá-
vel à semente da Palavra de Deus, conforme o evangelho do dia que apresentava a 
parábola do semeador. Destacou também a dimensão do serviço, característica dos 
ministros e ministras na Igreja, povo de Deus.
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Paróquia e entidades promovem festa de São João
no Bairro Progresso e Cristo Rei

 Centenas de crianças, adolescentes, jovens e adultos do Bairro Progres-
so e Cristo Rei participaram de festejos de São João na tarde doa dia 15 de julho, 
na Praça do Centro de Artes e Esportes Unificados, CEU, com comidas típicas, 
brincadeiras e distribuição de brinquedos e doces. A Brigada Militar simulou 
pistas interativas de trânsito para crianças e adolescentes visando criar maior 
responsabilidade e consciência ética no trânsito. Diversas danças típicas também 
foram apresentadas por estudantes de escolas do bairro assim como o casamento 
caipira. A festa foi organizada por lideranças da Paróquia São Francisco de As-
sis, Associação do Bairro Cristo Rei, coordenação da praça do CEU, Escolas do 
Bairro, Obra Santa Marta, Brigada Militar e outras Entidades beneficentes. 

Padres de Erechim em encontro nacional
de formadores de seminários

 A Organização dos Seminários e Institutos Filosófico-teológicos do 
Brasil, OSIB, promoveu encontro nacional para formadores e diretores espiri-
tuais dos seminaristas nos dias 10 a 14 de julho, em Aparecida, SP, com mais 
de 250 participantes. O encontro aprofundou o recente documento da Con-
gregação para o Clero, Organismo de assessoria do Papa, sobre as Diretrizes 
Fundamentais da formação sacerdotal com enfoque na dimensão espiritual no 
seguimento de Cristo Pastor, Servo e Missionário. Entre os assessores do en-
contro, esteve Dom Jorge Patrón Wong, secretário para os Seminários na men-
cionada Congregação, e Dom José Roberto Fortes Palau, Bispo auxiliar de São 
Paulo. Da Diocese de Erexim, participaram os padres Clair Favreto, Reitor do 
Seminário São José, em Passo Fundo, Pe. Giovani Momo, assistente do Curso 
Propedêutico, e Pe. Tranquilo Manfrói, Pároco da Paróquia São Francisco de 
Assis e diretor espiritual do Propedêutico.

Publicado livro sobre o Diaconato na Diocese de Erexim
 Em reunião na manhã do dia 17 de julho, no Seminário de Fátima, os Diáconos da Dio-

cese de Erexim receberam livro com textos sobre a natureza do diaconato e dados biográficos 
dos diáconos ordenados na Diocese, organizado pelo Pe. Jorge Elias Dallagnol, pároco de Sede 
Dourado e assistente dos mesmos. Desde outubro de 1971 até agora, foram ordenados 34 diá-
conos na Diocese, sendo 24 por Dom João Hoffmann, 7 por Dom Girônimo Zanandréa e 3 por 
Dom José Gislon. Quatorze deles são falecidos. Na reunião, os diáconos também viram ativida-
des previstas para este ano: retiro, nos dias 16 e 17 de setembro, no Seminário, orientado pelo 
Pe. Valtuir Bolzan; encontro estadual, nos dias 06 e 07 de outubro, em Porto Alegre; encontro 
com os alunos da escola diaconal, em data a ser marcada. 

Pároco de Três Arroios celebra jubileu de ouro sacerdotal 
Pe. Milton Mattia, Pároco da Paróquia Santa Isabel da Hungria de Três Ar-

roios, presidiu festivamente missa de seu jubileu de ouro sacerdotal na manhã do dia 
15 de julho, concelebrada por três bispos e vinte e nove padres, com a participação de 
três diáconos, muitos ministros, seus familiares, seus paroquianos atuais e muitos de 
Barão de Cotegipe, onde ele trabalhou por 19 anos, de Erechim e de outros lugares. 
Além de Dom José e Dom Girônimo, estava Dom Osvino José Both, natural de Três 
Arroios, Arcebispo emérito do Ordinariado Militar do Brasil, residente na Arquidio-
cese de Brasília, que também celebrou neste ano seu jubileu de ouro de ordenação 
presbiteral. Entre os padres, dois da Arquidiocese de Passo Fundo, colegas jubilares 
do Pe. Milton, Artêmio Foschiera e Nelson Tonello, e Pe. Gustavo Marmentini, na-
tural da Paróquia de Barão de Cotegipe e pertencente à Arquidiocese de Cascavel.

No início da celebração, Dom José destacou a alegria de todos poderem ce-
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lebrar com o Pe. Milton em ação de graças pelos seus 50 anos de 
padre e apresentou os concelebrantes. Em seguida, foi lida a biogra-
fia do jubilar com pessoas representando seu nascimento, a visita de 
um frei franciscano à família convidando-o para ir ao Seminário, 
sua ordenação presbiteral e as atividades desenvolvidas por pouco 
tempo na atual Arquidiocese de Passo Fundo, depois na de Erexim 
como vigário paroquial da Catedral São José, coordenador diocesa-
no de pastoral, pároco de Barão de Cotegipe e de Três Arroios já por 
22 anos. Foram lembradas as cartas que ele dirigiu à família e que 
sua mãe conservou e agora estão com ele. Concluída a biografia, 
os personagens e crianças da comunidade entregaram 50 rosas ao 
jubilar, que foram colocadas junto ao altar.

Na homilia, Pe. Milton, a partir da passagem do Evangelho 
sobre os discípulos de Emaús, ressaltou que para ele Deus pede que 
vá ao encontro das pessoas como Jesus para as escutar, confortar, 
animar, acolher o convite de ficar com elas, como aqueles dois que 
convidaram a ficar com eles aquele até então desconhecido. Aco-
lhendo-o em sua casa e vendo-o partir o pão na mesa, puderam re-
conhecê-lo como o Mestre de quem lamentavam a morte. O jubi-
lar ressaltou então a importância da Eucaristia na vida de todos e o 
significado de estar à mesa. Nela, todos se sentem irmãos, podem 
conversar. Exortou a todos a cultivarem o diálogo, numa realida-
de de comunicação virtual, mas na qual quase não se dialoga mais. 
Concluiu por agradecer a todos os que fizeram e fazem parte de sua 
vida, enfatizando que não seria padre se não fosse esta presença, 
testemunhando que se sentia imensamente feliz por sua vocação e 
por seu ministério. 

Dom José dirigiu também sua palavra ressaltando que Pe. 
Milton tem a graça de celebrar seus 50 anos de padre na Paróquia 
de Três Arroios, lugar que faz parte de sua vida, pois quando criança 
recebia hospedagem dos freis franciscanos na antiga casa paroquial, 
hoje Casa da Cultura, quando vinha de Severiano de Almeida ao 
dentista. Observou que no ministério sacerdotal, o padre é discípulo 
do Mestre Jesus, no caminho de Emaús, no qual sempre há pessoas 
necessitadas de compaixão e caridade para perceber a presença de 
Deus na realidade da vida. Este ministério se alimenta Palavra de 
Deus, da Eucaristia e da solidariedade. Mas ele também alimenta a 
vida de fé do povo de Deus com estes mesmos recursos, revelando 
o rosto da misericórdia e do amor do Pai. Externou seus cumprimen-
tos ao jubilar e lhe deu afetuoso abraço. 

Após sua breve mensagem, Dom José convidou Pe. Milton 
a renovar seus compromissos de ordenação presbiteral. 

No final da celebração, em nome de toda a Paróquia, o 
jovem Luiz Augusto, filho de Tarcísio e Rosilei Debastiani, casal 
coordenador do Conselho Econômico, dirigiu sua saudação ao Pe. 
Milton. Recordou a chegada dele à Paróquia no dia 05 de março de 
1995, na qual continua, sempre prestativo, zeloso em seus compro-

missos com a comunidade, atendendo a todos com carinho, teste-
munhando fé inabalável e anunciando a Palavra com dom privile-
giado. Grande exemplo para jovens assumirem o sacerdócio, para 
padres ao iniciar o ministério e para o povo na vida cristã. 

Em nome dos padres da Diocese, Pe. Cleocir Bonetti, Vi-
gário Geral da Diocese e representante na Comissão Regional de 
Presbíteros, da qual é também o Coordenador, assegurou ao jubilar 
que ele é um padre muito querido para todos e uma presença mara-
vilhosa na família presbiteral. Convidou alguns padres e um semi-
narista a referirem algum aspecto marcante do Pe. Milton. Falaram 
de sua tranquilidade, simplicidade e espírito de acolhida a todos, 
companheirismo e otimismo, exemplo, alegria e valorização da pes-
soa em seu íntimo.

Após a bênção, o jubilar anunciou a presença da banda local 
que conduziria a todos ao salão de festas para o almoço, preparado e 
servido com carinho por um grande número de voluntários da Paró-
quia. Quando todos estavam servidos, houve algumas homenagens 
– de um grupo de Barão de Cotegipe, da Escola N. Sra. de Lourdes 
de Três Arroios, do grupo italiano La Veritá, do CTG Querência do 
Vale. Houve também sessão comemorativa da Câmara de Vereado-
res que outorgou título de Cidadão Emérito de Três Arroios ao Pe. 
Milton, entregue a ele pelo Prefeito Municipal. A festa continuou 
com a banda executando muitas músicas para diversão de todos. 

Pe. Milton Lay Mattia
Nasceu no dia 26 de abril de 1941, em Severiano de Al-

meida. Seus pais, in memoriam, Orlando 
e Angelina Biezus Mattia. Pe. Milton, é o 
segundo de três irmãos, --- e Olivar, já fa-
lecido. Estudou nos seminários de Ivorá, 
Tapera, Erechim e Viamão. Foi ordenado 
padre no dia 15/7/1967, em Severiano 
de Almeida, por Dom Cláudio Colling, 
Bispo de Passo Fundo, Diocese a que a 
região pertencia. De 1968 a 1970, foi vi-
gário paroquial de Colorado, da Paróquia 
São Cristóvão e da Catedral de Passo 
Fundo; de 1970 a 1972, vigário paroquial 
da Catedral de Erexim; em 1972 e 1973, coordenador diocesano de 
pastoral de Erexim; de 1974 a 1993, pároco de Barão de Cotegipe; 
em 1994, fez um ano de atualização; de 1995 até agora, pároco de 
Três Arroios. Nesse período, foi também administrador paroquial 
de Sede Dourado por duas vezes. Integrou a equipe que organizou 
a Escola Diocesana de Servidores, a equipe diocesana de coorde-
nação de pastoral e o Conselho Presbiteral. Foi sócio fundador da 
Comissão Nacional da Pastoral da Terra e membro da Comissão 
Regional de Atingidos por Barragens.

82ª Romaria de Nossa Senhora da Salette
NO SIM DE MARIA, A 

ALEGRIA DA SALVAÇÃO
Dias 10 a 18 de setem-

bro: novena preparatória - irra-
diada às 11h40min. 

19h, no Santuário Nossa 
Senhora da Salette com missa.    

Dia 19 de setembro, dia 
da aparição, em 1846, a Maxi-
mino Giraud e Melânia Calvat – 
no Santuário Nossa Senhora da 
Salette: 10h, missa festiva, presidida por Dom José Gislon ou 
representante; 14h, terço meditado; 19h, missa na igreja São 
João Batista, seguida de procissão luminosa até o Santuário 

N. Sra. da Salette; 21h, conclu-
são da procissão com bênção 
do Santíssimo Sacramento.

Tríduo transmitido 
pela Rádio Salette

Dia 20 a 22 de setembro 
(quarta, quinta e sexta-feira), às 
18h, missa no Santuário

Dia 23 de setembro (sá-
bado): 08h, 10h, 14h, 16h, mis-
sa no Santuário; 19h, missa na 

igreja São João Batista, seguida de procissão luminosa ao 
Santuário N. Sra. da Salette, onde haverá bênção do Santís-
simo Sacramento.
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Dia 24 de setembro (domingo), 05h:30min, ora-
ção da manhã no Santuário Nossa Senhora da Salette; 06h, 
07h15, missa no Santuário; 08h, missa na igreja São João 
Batista, seguida de procissão ao Santuário N. Sª da Salette; 
10h, missa campal em frente ao Santuário N. Sra. da Sa-
lette presidida por Dom José Gislon; 12h, missa e bênção 
da saúde com imposição das mãos; 14h,Ttrço meditado e 
Via-Sacra; 15h, bênção da saúde, bênção dos objetos com o 
Santíssimo Sacramento e despedida dos romeiros.

Origem das Romarias Saletinas em Marcelino Ramos

O começo
No Domingo, dia 20 de setembro de 1936, os Mis-

sionários Saletinos deram início ao movimento das romarias 
na pequena vila Marcelino Ramos, na época pertencente ao 
município de José Bonifácio, hoje Erechim. A data foi es-
colhida por ser próxima ao dia 19 de setembro, dia come-
morativo da Aparição de Nossa Senhora em Salette. Houve 
um tríduo preparatório, e o padre Benjamin Busatto, pároco 
da paróquia de São José de Erechim, foi convidado para ser 
o pregador, pelo fato de que os missionários saletinos eram 
todos estrangeiros e não dominavam bem o idioma nacional. 
Debaixo de muita chuva, sem procissão e com apenas uma 
dezena de pessoas devotas, na humilde capela do Seminá-
rio Salette, com espírito de penitência, oração e reconcilia-
ção, com Deus, aconteceu a primeira romaria, com missa e 
bênção do Santíssimo Sacramento. Foi assim o início que 
marcou um movimento religioso de fé e devoção que jamais 
deixou e nem deixará de ser celebrado neste santuário.

A graça
No domingo, dia 26 de setembro de 1937, aconteceu a 

segunda Romaria. Esse dia foi escolhido porque coincidia com 
a festa de N. Sra. da Salette da paróquia local. O Pe. Benja-
min Busatto, animado pela espiritualidade da romaria saletina 
do ano anterior, organizou um grupo 700 romeiros da Paróquia 
São José de Erechim e, de trem, dirigiram-se à vila de Marceli-
no Ramos. Havia a ameaça de uma guerra civil no Rio Grande 
do Sul. O grupo subiu a montanha em procissão até o Seminário 
Salette. A missa foi campal porque a pequena capela do colé-
gio não comportava mais do que cem pessoas. Foi alcançada a 
graça de uma solução pacífica para o conflito político. Este fato 
marcou definitivamente o movimento religioso das romarias e a 
partir desse ano o evento passou a se realizar sempre no último 
domingo de setembro e sempre no pátio do Seminário Salette. 
Os romeiros chegavam de trem e a partir da igreja São João 
Batista no centro da cidade subiam a montanha em procissão.

A confirmação
Em 1938, com intensa programação religiosa e fes-

tiva, aconteceu o terceiro evento. Foi no domingo dia 25 de 
setembro e contou com a presença do bispo diocesano Dom 
Antônio Reis, de Santa Maria-RS. Cerca de 5 mil romeiros 
participaram devotamente da romaria, vindos de trem desde 
Santa Maria, no Rio Grande do Sul e de diversos lugares de 
Santa Catarina. Para época e para a pequena vila de Marce-
lino Ramos, a multidão de peregrinos foi um fato extraor-
dinário. O bispo diocesano declarou a romaria um evento 
eclesial-diocesano e solicitou aos missionários saletinos que 
construíssem, com a maior urgência, um santuário mariano. 
Mas por causa da Segunda Guerra Mundial, o Santuário só 
começou a ser construído em 1946 e foi inaugurado em 1948.

Irmãs da Sagrada Família celebram datas especiais
Em missa na Catedral 

são José, na manhã do dia 23 de 
julho, presidida por Dom José e 
concelebrada pelo Pároco, Pe. 
Alvise Follador, e pelo Pároco 
de Três Arroios, Pe. Milton Mat-
tia, as Irmãs Franciscanas da Sa-
grada Familia de Maria celebra-
ram os 160 anos da fundação da 
Congregação e os 50 da criação 
da sua Província em Erechim, dedicada a São Francisco de 
Assis, em 02 de agosto de 1967. Presentes na celebração a 
representante da Superiora Geral da Congregação, Ir. Fa-
bíola Rusziyk, e superiora da Província Menino Jesus de 
Curitiba, Ir. Alda Gorka. A superiora da Província local 
é Ir. Lúcia Maria Junges. Irmãs de outras Congregações 
participaram da celebração, no final da qual, representan-
tes da coordenação do núcleo dos religiosos da Diocese 
saudaram as jubilares, com entrega de lembrança. 

Na homilia, o Bispo ressaltou que a celebração era 
de ação de graças pelas sementes do Evangelho lançadas na 
caminhada da Província, que caíram em terra boa, tocaram 

o coração das pessoas, através do 
trabalho na catequese, nas esco-
las, nos hospitais, nas pastorais, 
na formação dos sacerdotes, nas 
casas de repouso, na assistência 
aos enfermos nas famílias, na ca-
ridade e no amor à Igreja. Recor-
dou que o ponto de partida para 
o fundador da Congregação, São 
Zygmunt Felinski, foi o amor a 

Deus, à Igreja e à Pátria, com atenção especial pelos ór-
fãos e os pobres abandonados em terras estranhas. Confiou 
a Congregação à Sagrada Família, tendo presente a humilde 
Família de Nazaré, que acolheu Jesus com amor e ternura 
familiar. A partir do Evangelho do dia com as parábolas do 
trigo e do joio, do grão de mostarda e do fermento, falou da 
luta constante do cristão em favor do Reino, com a ajuda 
do Espírito Santo, paciência, confiança e perseverança, por-
que o Reino de Deus alcançará e fermentará todo o mundo. 
Ressaltou que a celebração jubilar u comemorava uma bo-
nita história, geral e provincial, feita de fé, amor, doação, 
esperança e caridade; da entrega a Deus que cada uma das 
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irmãs fez da sua vida. Ajudando a nossa Igreja Diocesana e 
outras Igrejas particulares a viverem a missão de anunciar 
Jesus e revelar o amor e a misericórdia do Pai.

Dados históricos: A Congregação foi fundada m 
1857, em Petersburgo, Rússia, por São Zygmunt Felinski, 
com o ideal de que todos os sofredores pudessem ter junto 
às Irmãs a oportunidade e  alegria de viver o Espírito de 
família.

A primeira comunidade da Congregação na re-
gião se estabeleceu em Áurea, em primeiro de fevereiro 
de 1930, tendo como primeira atividade a escola. Depois, 
em Viadutos em 04 de fevereiro de 1938, também com 
atividades na escola e no Hospital. Em 02 de fevereiro 
de 1967, foi criada a Província São Francisco de Assis, 

desmembrada da Província de Curitiba, abrangendo o Rio 
Grande do Sul e Santa Catarina, com sede em Erechim.  
As Irmãs atuaram em várias Escolas do Estado; auxilia-
ram na catequese na Catedral São José e Paróquia São 
Pedro. Em 27 de janeiro de 1968, assumiram em Paulo 
Bento com atuação nas pastorais da paróquia, pastoral dos 
enfermos e outras atividades. Estiveram em Capoerê de 
04 de janeiro de 1970 até este ano. Estiveram também em 
Carlos Gomes, dirigindo um Colégio e atuando na Paró-
quia de 1933 a 2001. De 1976 a 1985, as Irmãs atuaram 
no Seminário Nossa Senhora de Fátima, Erechim. Acom-
panhavam os seminaristas na oração, estudos, serviços ge-
rais, ministravam aulas e atendiam a secretaria. 

Iniciada Escola Cristã de Formação Política em Erechim
Com mais de 50 

participantes, a Escola 
Cristã de formação políti-
ca da Diocese de Erexim 
iniciou suas atividades na 
manhã do dia 22 de julho, 
no Centro de Pastoral. 

Pe. Cleocir Bo-
netti, Vigário Geral 
da Diocese, em nome 
do Bispo, que chega-
ria mais tarde, acolheu 
a todos, ressaltando a 
missão dos cristãos de 
atuarem nas diversas dimensões sociais da vida, também na 
política, exercício da cidadania e da gestão do bem comum. 
Citou o Papa Francisco, para quem a política não é coisa 
suja, como por vezes se diz e se o é, deve-se à não atuação 
dos cristãos com espírito evangélico. 

Membros da equipe de coordenação da Escola con-
duziram momento de oração, de apresentação dos partici-
pantes e encaminhamentos práticos. 

Dom José, chegando de sua viagem a Uruguaiana, 
onde participou da missa de início do ministério do novo 
bispo daquela Diocese, também falou ao grupo, ressaltando 
a importância e a oportunidade desta iniciativa de formação 
no campo da política. Observou que o testemunho do cris-
tão se dá da porta da igreja para fora, atuando de forma cor-
responsável na construção da sociedade justa e igualitária, 
em busca da cidade e da região que se quer. Lembrou que 
Moisés, ao ser chamado por Deus para libertar seu povo da 
escravidão, não se sentia em condições. Se não confiava em 
si mesmo, Deus confiou nele e o guiou para agir em favor 
de seus irmãos. Concluiu invocando a bênção sobre todos.

O assunto desta primeira das sete etapas da Escola 
foi compreensão de conceitos de política e análise de con-
juntura, com assessoria do Professor Paulo Cesar Carbona-
ri, de Passo Fundo, Ele desenvolveu os seguintes pontos: 

sentido de política e 
seus elementos; meto-
dologia de análise de 
conjuntura e análise 
parcial da mesma. 

Entre os partici-
pantes, há vereadores, 
assessores parlamenta-
res, professores, agen-
tes de pastoral, sindi-
calistas, funcionários 
públicos, integrantes de 
movimentos populares 
e outros. A maior parte 

é de Erechim e outros são de Barão de Cotegipe, Ponte Pre-
ta, Jacutinga, Entre Rios do Sul, Itatiba do Sul, Erebango, 
Estação, Gaurama, Getúlio Vargas, Centenário e outras lo-
calidades. 

A equipe de coordenação é composta pelo coorde-
nador diocesano de pastoral, Pe. Maicon Malacarne e re-
presentantes das pastorais sociais, Pe. Adelar De Davi, seu 
assessor, Ir. Darci  Zacaron, da Cáritas, Amereci Bresolin 
e Matuzalém Hack, da pastoral carcerária, Clari Cenci, da 
pastoral da criança, Felipe Toniolo, da pastoral da juventude, 
Idesse Santin, da pastoral da pessoa idosa, Lucas Farina, dos 
movimentos sociais, Maria Busatta, da pastoral da saúde. 

O assessor, Paulo Cesar Carbonari, nasceu no dia 
08 de setembro de 1970, em Rondinha. Cursou Ensino Mé-
dio e início da Filosofia com os Padres Carlistas Scala-
brinianos, que se dedicam ao trabalho com os migrantes. 
Concluiu o bacharelado e licenciatura em Filosofia na Uni-
versidade de Passo Fundo. Em 1991, iniciou seus 25 anos 
de magistério em Filosofia na Universidade em que estu-
dou e no Instituto de Filosofia Berthier (IFIBE) dos padres 
da Sagrada Família de Passo Fundo. Lecionou 5 anos no 
Curso de Filosofia da URI, em Erechim. Presta diversas 
assessorias a movimentos populares. É Presidente do Con-
selho Estadual de Direitos Humanos do Rio Grande do Sul.
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Religiosas Franciscanas Missionárias
celebram jubileu de vida consagrada

(Com informação e fotos de Cristina Bisolo)

70 anos:
*Irmã Eliana Tonial: natural de Sertão/RS. Aos 24 anos sentiu-se chamada para ser Irmã, a partir do contato que 

teve com as Irmãs na sua cidade.  Na maior parte de sua vida realizou sua missão na cozinha, preparando o alimento às irmãs, 
formandas e internas no Colégio Franciscano São José, em Erechim.  Sua marca é o sorriso estampado em seu rosto, a paciên-
cia e a bondade de seu coração. Está com 96 anos e mora em Passo Fundo/RS, na fraternidade Betânia, onde recebe cuidados 
para sua saúde.

60 anos: 
*Irmã Adiles Silvestrin: nasceu em Serafina Correa/RS. Um Frei, conhecendo seu desejo vocacional, encaminhou-

-a para as Irmãs. Como religiosa, assumiu com muito amor e dedicação a sua missão na cozinha, horta e jardim. Gostava 
de trabalhar a terra, plantar e colher, com alegria e simplicidade. Cultivou muito afeto a Maria e a Santa Maria Bernarda. 
Encontra-se, hoje, na Fraternidade Betânia, em Passo Fundo.

Irmãs Franciscanas Missionárias de Maria Auxiliadora festejam o Jubileus de 70, 60, 50 e 25 anos de Vida Religiosa Consagrada. A ce-
lebração acontecerá no dia 03 de dezembro, em Passo Fundo/RS.

Motoristas celebram seu padroeiro participando
de procissão, missa e bênção

A temperatura amena e o sol intenso da manhã do 
dia 23 de julho, depois de dias de intenso frio, favoreceram 
a participação de milhares de motoristas na procissão de seu 
padroeiro, a partir das 0830, da igreja São Pedro à de São 
Cristóvão, da missa campal aí celebrada e da bênção a eles e 
a suas conduções nos diversos 
lugares em que padres, diáco-
nos e ministros os aspergiam 
com água benta. 

Na chegada da procis-
são, a imagem de São Cristó-
vão foi conduzida solenemen-
te até o altar da missa, onde já 
estava a imagem peregrina de 
N. Sra. de Fátima, que circulou 
nas comunidades da Paróquia, 
em preparação da Romaria do 
Centenário das Aparições em 
Portugal. Pe. Cleocir Bonetti, 
Vigário Geral da Diocese e que 
ajuda na Paróquia, presidiu a missa, no final da qual aben-
çoou as casas e carros através das chaves dos participantes. 
Com água por ele abençoada, ministros aspergiram o povo. 

Na homilia, Pe. Bonetti mencionou o lema da novena 
e da festa, “Com São Cristóvão, no Ano Mariano, caminha-
mos com Jesus”. Lembrou o significado do nome Cristóvão, 
aquele que carrega Cristo, exortando a todos a serem também 
portadores do Ressuscitado, que é caminho, verdade e vida. 
Alertou que não basta ser devoto do santo ou de outros e N. 
Sra. É necessário também ser seus imitadores. Em relação ao 
evangelho do dia, com a parábola do joio semeado no meio 
do trigo enquanto todos dormiam, Pe. Bonetti observou que 

é necessário firmeza na fé para não esmorecer, para não ce-
der às tentações do mal, que sorrateiramente querem tomar 
conta da vida. Com fé segura, tem-se imunidade contra tudo 
o que prejudica a vida. Convidou a todos a se perguntarem: 
como está o campo da própria vida, com mais trigo ou mais 

joio? Por fim, referiu-se a N. 
Sra. de Fátima, no Centenário 
de suas aparições, cuja ima-
gem peregrina estava junto ao 
altar. Há 100 anos, no contexto 
conturbado da primeira guerra 
mundial, ela apareceu a três 
pastorinhos, na cova da Iria, 
em Fátima, trazendo mensa-
gem de paz para a humanida-
de. Exortou a todos a cultivar a 
paz nas famílias, na sociedade, 
nas estradas, ruas e avenidas, 
com um trânsito mais humano; 
a fortalecer a esperança e a se-

mear a boa semente do amor, da verdade e da justiça.
Na parte social, houve assados, churrasco, pães, cucas 

e doces para levar para casa e almoço no salão de festas.
Às 14h30, na igreja, houve bênção da saúde com o 

Santíssimo Sacramento.
No enfoque geral da festa, “com São Cristóvão, no 

Ano Mariano, caminhamos com Jesus”, cada dia da nove-
na apresentou aspectos específicos de como caminhar com 
o santo neste Ano Mariano: no cultivo da fé, na família, na 
comunidade, no trabalho, na construção da paz, na prática do 
perdão e da caridade, junto aos enfermos e sofredores, nas 
estradas da vida, no testemunho de Cristo.
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*Irmã Antônia Noskoski: nascida 
em Getúlio Vargas/RS, descobriu a alegria 
em servir desde pequena, com o testemu-
nho de seus pais e das Irmãs Franciscanas 
que atuavam em sua cidade.  Ao celebrar 
seu jubileu de diamante, é agradecida a 
Deus pela missão realizada na área da saú-
de, cuidando de tantas pessoas nos diversos 
lugares por onde passou e também pelo tra-
balho desenvolvido no campo da contabili-

dade. Atualmente reside em Passo Fundo, na casa provincial, em 
cuidados de saúde. 

*Irmã Delize Maria Sfredo: nas-
ceu em Erechim/RS. Recebeu o convite para 
estudar no colégio das Irmãs e, observando 
como elas viviam, sentiu-se chamada para 
ser religiosa.  Foi exímia professora de ma-
temática e desenho. Atuou em especial em 
Erechim e Gaurama.  Contribuiu também 
nos serviços da Congregação como secretá-
ria e conselheira geral. Testemunha: “Se eu 
fosse jovem e Ele me chamasse, novamente eu diria SIM, um sim 
decidido, consciente e total, porque vale a pena investir a própria 

vida para responder a quem deu a sua por 
mim, antes da minha existência”. 

*Irmã Elidia Sfredo: nascida em 
Erechim/RS, mana da Irmã Delize, e de 
outras duas já falecidas (Ignes e Rosânge-
la).  Ao participar da Profissão Religiosa da 
sua mana Ir. Ignes, sentiu-se escolhida por 
Deus para ser religiosa também. Viveu nos 
hospitais, como auxiliar de enfermagem, no 
cuidado dos doentes, destacando-se por sua 

bondade, delicadeza, paciência e respeito pela vida de cada pessoa 
que estava em suas mãos.  Possuía grande dom artístico expres-
so nos trabalhos manuais. Reside junto com sua Irmã Delize, em 
Passo Fundo, recebendo cuidados para sua 
saúde.

*Irmã Erelides Scariot: nasceu 
numa família numerosa, de muita fé e ora-
ção, em Charrua/RS. Após completar os 
estudos no Colégio Santa Clara, em Getú-
lio Vargas, sentia que Deus a chamava para 
ajudar as pessoas. Como consagrada, viveu 
a alegria em levar a Boa Nova de Jesus e 
testemunhar o Amor misericordioso de Deus Uno e Trino como 
operária do Reino, praticando as obras de misericórdia. Trabalhou 
como professora de corte e costura e trabalhos manuais em diver-

sos lugares. Reside na fraternidade Betânia, 
em Passo Fundo.

*Irmã Geneci Ferreira: natural 
de Quissamã/RJ. Desde pequena estudou 
no Colégio das Irmãs naquela localidade.  
Sentia-se chamada para ser religiosa, mas 
sua família não a apoiava. Ao completar 18 
anos, decidiu partir com as Irmãs para a casa 
de formação em Três Arroios/RS. Atuou 

como professora por diversos anos e contribuiu também nos ser-
viços administrativos e formativos da Província. Dotada de mui-
tos dons, inclusive o da música, serviu sempre com generosidade. 
Atualmente auxilia no cuidado de pessoas idosas no Residencial 
Santa Maria Bernarda, em Gaurama/RS.

*Ir. Zelinda Onghero: nascida em 
Chapecó/SC, desde pequena escutava sua mãe 
rezar pelas vocações e sentia o desejo de ser re-
ligiosa. Como Irmã missionária assumiu com 
muito vigor a tarefa educativa em colégios, 
juntamente com o trabalho pastoral paroquial.  
Coordenou a catequese na Diocese de Erexim, 
por um determinado tempo.  Atuou em diversas 
cidades de nossa região, e também em S. Paulo 
e no Amazonas. Atualmente reside no Bairro Progresso, em Erechim, 
na coordenação e animação de diversas pastorais e na produção de re-
médios fitoterápicos. 

50 anos: 
* Irmã Cristina Noskoski: natural 

de Getúlio Vargas/RS, mana de Ir. Antônia. Na 
família sempre se rezava pelos missionários.  
Ao completar 17 anos, sentia arder seu coração 
pela missão, chamada para a vida consagrada. 
Formada em Assistência Social, sempre foi 
apaixonada pelo Reino de Deus, entusiasmada 

por anunciar a Palavra em terras distantes e servir aos mais necessita-
dos. Ao celebrar seu Jubileu de Ouro, recorda trinta e cinco anos como 
missionária consagrada no interior do Amazonas, levando às famílias 
das cidades e ribeirinhas o amor gratuito e misericordioso que Deus 
tem para com todos. Irmã Cristina continua missionária em Anori/AM.

*Irmã Maria Tosati: natural da co-
munidade São Miguel, Marau/RS. Em sua pro-
fissão como religiosa enfermeira, destacou-se 
por suas qualidades humanas, espirituais, so-
ciais e profissionais. Dedicou-se com total en-
trega, atenção, qualidade e paciência no cuida-
do aos doentes, em especial os pacientes onco-
lógicos, no Hospital São Vicente de Paulo, em 
Passo Fundo/RS, onde continua atuando, feliz e 
realizada nessa tão grande missão. 

*Irmã Maria Norma Jacoby: nas-
ceu em Selbach/RS. Na infância, ao ler uma 
reportagem sobre o depoimento de uma Irmã 
religiosa, sentiu um forte apelo de Deus em seu 
coração.  A partir deste dia, começou a buscar 
informações de como ser religiosa e ingres-
sou na casa de formação em Três Arroios/RS. 
Como religiosa enfermeira, não mediu esforços 
no atendimento aos pacientes. Trabalhou mui-

tos anos em Paverama, no hospital, e hoje continua sua missão como 
enfermeira e radiologista no Hospital Santa Isabel, em Gaurama/RS.

25 anos:
*Irmã Sirlei Pozzatti: nasceu em 

Caiçara/RS. Desde pequena tinha grande desejo 
de ajudar na comunidade.  Aos 17 anos, partiu 
com alegria para o trabalho missionário com os 
indígenas no Mato Grosso.  Depois de três anos, 
regressou à sua família, porém, sentia-se cha-
mada a consagrar sua vida a Deus. Ingressou com as irmãs e realizou a 
formação para ser religiosa. Como professora e pedagoga, atuou sem-
pre em escolas e na pastoral com os jovens, em especial a Juventude 
Franciscana. Foi enviada em missão em Coroico, na Bolívia, onde há 
dezesseis anos é diretora de um educandário e feliz missionária.  

As coirmãs das jubilares manifestam gratidão pelo seu teste-
munho de fidelidade e pela sua vida doada. Agradecem também aos 
amigos e familiares que caminharam junto nesses muitos e generosos 
anos. Convidam a rezar para que nas famílias surjam audaciosas mis-
sionárias, a exemplo destas Irmãs que celebram seus jubileus.
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Fátima, mensagem profética
da misericórdia e da paz

Neste ano de 2017, coincidem dois eventos marianos jubilares, 
os 300 anos do encontro da imagem de Aparecida, no rio Paraíba do Sul, 
e os 100 anos das aparições de Fátima, saudados como centenários de 
bênçãos. 

Ano Nacional Mariano
Os dois eventos motivaram 

a Igreja Católica no Brasil a instituir 
um Ano Nacional Mariano, de 12 de 
outubro de 2016 a 11 de outubro de 
2017. Conforme carta da CNBB de 1º 
de agosto de 2016, este Ano Mariano 
teria por objetivo celebrar, fazer memória e agradecer. Grande ação de 
graças, pois em Aparecida Deus ofereceu ao Brasil sua própria Mãe. 

Ao fazer a abertura do Ano Diocesano do Centenário das Apa-
rições de Fátima, no final da missa da romaria do ano passado, Dom José 
exortou os devotos a deixar que a celebração do Centenário e a ternura 
do coração imaculado de Maria toquem seu coração, fortaleçam o amor 
entre os casais e nas famílias, e aumentem em nós a disponibilidade de 
servirmos o Senhor como fez Maria, a humilde serva do Altíssimo. 

Por sua vez, os Bispos de Portugal declararam que no centenário 
das aparições de Fátima desejavam dar graças a Deus por lhes permitir 
viver este acontecimento, que enche a todos de júbilo, e reafirmar a atu-
alidade da sua mensagem para a revitalização da fé e do compromisso 
evangelizador.

A Assembleia da CNBB de 26 de abril a 05 de maio deste ano 
publicou mensagem a respeito deste Ano Mariano dizendo que está pro-
duzindo muitos frutos nas dioceses. Constatam que nas comunidades há 
“uma jubilosa manifestação da fé, um florescimento da esperança e um 
revigoramento da caridade. Maria nos aproxima de Jesus e da Igreja, re-
úne a nós, seus filhos e filhas, fomentando entre todos a irmandade, a 
comunhão e a solidariedade”. Declaram que Maria desperta a vocação 
missionária do seguimento de Jesus e que ela é a melhor e a mais per-
feita discípula da Palavra, que sempre recomenda fazer o que seu Filho 
diz. Para os bispos do Brasil, o cântico de Maria, o Magnificat, oferece 
inspiração e coragem para se reavivar as obras de misericórdia, a centrali-
dade das bem-aventuranças, a dimensão social e profética do Evangelho. 
Assim, a devoção mariana leva a romper as correntes da escravidão, de 
ontem e de hoje. Ressaltam igualmente a proximidade de Maria com seu 
povo, pois ela conheceu a pobreza e o sofrimento, chora as lágrimas e 
participa das alegrias de seus filhos e filhas.

O Centenário de Fátima
Segundo os Bispos de Portugal, em 

sua Carta Pastoral no Centenário de Fátima, de 
08 de dezembro de 2016, as aparições de Nos-
sa Senhora na Cova da Iria, em 1917, aos três 
pastorinhos, Lúcia, Francisco e Jacinta, acon-
teceram num contexto nacional e internacional 
dramático: o País atravessava crise política, re-
ligiosa e social profunda e a Europa e todos os 
Continentes estavam imersos na primeira guerra 
mundial que foi desde 28 de julho 2014 até 11 de 
novembro de 2018.

Já em 1916, aquelas crianças tiveram três manifestações de um 
“Anjo da Paz e Anjo de Portugal”. Em 13 de maio do ano seguinte e nos 
dias 13 posteriores até outubro, foram testemunhas da aparição da Senho-
ra “mais brilhante do que o sol”, numa azinheira, comunicando-lhes uma 
“mensagem de misericórdia e de paz”. 

O povo de Deus começou a reunir-se ao redor daquela azinheira 
para rezar. Construiu lá a primeira capelinha, em 1919, dinamitada por 
adversários em 06 de março de 1922. Foi reconstruída e consagrada em 
13 de janeiro de 1923. O culto e as práticas de piedade foram se amplian-
do naquele lugar. Em 13 de outubro de 1930, o bispo de Leiria, Diocese 

a que pertencia a região, em Carta Pastoral, declarou dignas de crédito 
as visões das três crianças, permitindo o culto de N. Sra. do Rosário de 
Fátima. 

A Bênção de Fátima
Na referida Carta, os Bispos de Portugal destacam a bênção di-

rigida ao mundo, conforme as memórias de Lúcia, a vidente que viveu 
mais tempo, tendo falecido em 13 de fevereiro de 2005, no convento das 
Carmelitas de Coimbra. Para eles, aquela bênção fez brilhar em todo seu 
esplendor a vontade salvífica de Deus e revelou a extensão da sua ternura 
a todas as criaturas, no meio de situações verdadeiramente dramáticas, 
nas quais a força do mal e do pecado parecia impor o seu domínio, dei-
xando muitos dominados pela angústia e a incerteza. Eles ressaltam que 
aquele dom de Maria foi bênção e interpelação para a Igreja em Portugal, 
para a Igreja no mundo e para o mundo inteiro. O Santuário de Fáti-
ma tornou-se o coração espiritual do País; na Igreja de outras nações, 
milhares de templos são dedicados a N. Sra. de Fátima, divulgou-se a 
prática dos cinco primeiros sábados e se intensificou a recitação do terço, 
multiplicaram-se as publicações sobre a mensagem e a espiritualidade de 
Fátima. O convite à oração e ao compromisso com a paz mexeu com a 
consciência de muitas pessoas naquele contexto de guerra. O convite é 
muitíssimo atual, pois, no dizer do Papa Francisco, o mundo vive uma 
terceira guerra mundial por etapas, em eventos diversos.

Mensagem trinitária para a conversão e a penitência
Em sua Carta Pastoral, os bispos de Portugal destacam que a 

mensagem de Fátima convida a todos a olhar para o mistério da San-
tíssima Trindade, numa atitude adorante. Ela convida a corresponder ao 
chamado de Deus, a combater o mal a partir do próprio coração, a buscar 
a conversão sincera, a compreender o sentido da conversão e do sacri-
fício pelos outros, a exemplo dos pastorinhos. Cada um deles de forma 
específica viveu sua relação com as três pessoas do Mistério da Trindade, 
com traços característicos em sua espiritualidade – Francisco reconhece a 
transcendência de Deus e a alegria de sua presença; Jacinta detinha-se em 
Cristo crucificado, expressão marcante do amor de Deus; Lúcia sentia-se 
motivada a transmitir a todos o amor de Deus manifestado no coração 
Imaculado de Maria, no qual “transparece a vontade misericordiosa de 
um Deus Trindade que não é indiferente à situação das suas criaturas, que 
não abandona o pecador na sua culpa, que não esquece os desgraçados 
no seu sofrimento, que não ignora as vítimas e os excluídos, que sempre 
oferece o seu perdão e a sua consolação, que abre sempre a porta da es-
perança, quando os seres humanos se fecham no seu egoísmo ou na sua 
inconsciência.”

Por este anúncio da misericórdia divina, Fátima é veemente ape-
lo à conversão e à penitência, como também convite a todos a colaborar 
com os desígnios da benevolência divina, a exemplo dos três pastorinhos. 
Ela inspira a Igreja a buscar e a criar em si traços de um rosto mariano, 
sendo sensível como Maria às necessidades das pessoas próximas e aos 
clamores das distantes. 

Anúncio profético da misericórdia e da paz
Um enfoque constante no magistério do Papa Francisco é o da 

misericórdia divina. O Evangelho é a boa e sempre nova notícia do amor 
de Deus que quer salvar a todos. É este anúncio da misericórdia que leva 
a abrir o coração para o outro, superando a cultura da indiferença, no 
empenho permanente pela construção da justiça, condição indispensável 
para a paz. 

Conforme a citada Carta Pastoral dos Bispos de Portugal, pela 
mensagem de Fátima, “somos chamados a acolher o convite à promoção 
e defesa da paz entre os povos, denunciando e opondo-nos aos mecanis-
mos perversos que enfrentam raças e nações: a arrogância racionalista e 
individualista, o egoísmo indiferente e subjetivista, a economia sem mo-
ral ou a política sem compaixão. Fátima ergue-se como palavra profética 
de denúncia do mal e compromisso com o bem, na promoção da justiça 
e da paz, na valorização e respeito pela dignidade de cada ser humano.” 
Vivendo esta mensagem de Fátima, seus devotos poderão “oferecer ao 
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- Não tenhas medo - respondeu Virgílio, experiente 
– mas não sejas fraco! 

Aqui chegamos ao lugar, do qual antes te falei,
 onde encontraríamos as almas sofredoras que já 

perderam 
seu livre poder de arbítrio. 

Não temas, pois tu não és uma delas, 
tu ainda vives. 

Em seguida, Virgílio segurou minha mão, 
sorriu para me dar confiança, 

e me guiou na direção daquele sinistro portal.
Eis a inscrição no grandioso portal do inferno. En-

contramo-lo no Canto III – do primeiro livro: o Inferno – 
de Dante Alighieri na Divina Comédia, uma das maiores 
obras da história da literatura. Há quem a compare com a 
Suma Teológica, de Tomás de Aquino, assumindo a forma 
poética. Os outros dois livros de Divina Comédia são o 
Purgatório e o Paraíso. Boticelli e Salvador Dalí foram dois 
dos muitos artistas que inspiraram suas obras nesse monu-
mento da poesia.

A poesia de toda essa obra tem marcas medievais. 
Também o livro sobre o Inferno descreve as desgraças e 
tristezas desse mundo inferior. É terrível. Devemos tomar 
a obra (não só essa!) e lê-la dentro de um contexto especí-
fico. Claro, não queremos fazer nenhum tipo de análise da 
Divina Comédia de Dante aqui, até por não ter capacidade 
para tal. A inspiração é simbólica.

O inferno é tido comumente como o terror eterno. 
Em contrapartida, está o céu. Esse olhar carrega marcas 
platônicas profundas do dualismo, assim como as catego-
rias “corpo x alma”. A teologia moderna faz um esforço 
para superar essa divisão. Mas isso é outra conversa. O que 
queremos aqui é falar de esperança! Sim, esperança! 

Dante deixa claro, no portal do mundo inferior, que 

“Deixai toda esperança, vós que entrais”

esse não é um espaço para carregar nenhuma expectativa. 
Nada de esperança: deixai-a, vós que entrais. Dante fala 
de punições que os pecadores vão pagar por terem cometi-
do falhas em vida. As punições são variadas e se aplicam, 
conforme os pecados cometidos. Para o poeta italiano, os 
semeadores da discórdia são cortados em pedaços, e os 
suicidas vivem como árvores pelo fim dos tempos. Adu-
ladores nadam em mares de excrementos e traidores são 
condenados a terem suas cabeças comidas por aqueles que 
traíram. A única coisa que não pode existir é a esperança! 

A esperança nos move para o outro lado do dualis-
mo: o céu! Parece sintomático, mas estamos numa conjun-
tura de carecer de esperança. A falta de esperança faz gerar 
ódio. Faz gerar morte. Algo bem próprio da dinâmica do 
Inferno de Dante. Abandonar a esperança é lançar-se nos 
vales do nada. Por outro lado, olhar para a vida e para o 
nosso tempo com esperança é iniciar aqui a possibilidade 
do céu, da vida abundante, dos risos, do bolo de chocolate 
que não falta (numa outra ocasião, contarei a história do 
bolo de chocolate). O céu está cheio de bolos de chocolate! 
Que delícia! 

Não gosto desse paradoxo entre céu x inferno. Po-
rém, penso que Dante nos ajuda a pensar e o projeto de 
vida tem tudo a ver com esperança. É uma forma de olhar 

mundo a Luz de Deus que preenche o Coração cheio de graça e misericór-
dia da Virgem Mãe, custódia da inabalável esperança no triunfo do amor 
sobre os dramas da história”.

A Romaria Diocesana do Centenário
A partir de sugestões da equipe de liturgia da Romaria, o Con-

selho Diocesano de Pastoral, em sua reunião de primeiro de julho, definiu 
os seguintes encaminhamentos para a mesma: 

Tema: Fátima, anúncio profético da misericórdia e da paz!
Lema: Da azinheira ao coração dos filhos!
Intenções: 
- para vivermos a conversão, a penitência, a oração e a fidelida-

de a Deus pedidas por N. Sra. em Fátima há 100 anos; 
- Para que a celebração do centenário de Fátima nos ajude a 

ser sempre mais Igreja discípula, profética, missionária e misericordiosa;
- para que a Mãe de Fátima ampare os idosos, enfermos, pessoas 

com deficiências e nos torne verdadeiramente solidários com eles.
Enfoques da Novena:
1º dia: Fátima, a visita de Maria a seu povo; 
2º dia: Fátima, exortação à conversão e penitência 

3º dia: Fátima, pedido de reconciliação
4º dia: Fátima, oração e compromisso com a paz 
5º dia: Fátima e o mistério da Trindade
6º dia: Fátima, inspiração para o rosto materno da Igreja 
7º dia: Fátima e a renovação das famílias
8º dia: Fátima, graça para a perseverança na fé
9º dia: Fátima, hino de esperança
Dia da Romaria: Fátima, anúncio profético da misericórdia e 

da paz. 
Romaria da criança: Os pastorinhos de Fátima e as nossas 

crianças, de nossas famílias – “eu te bendigo, Pai, porque escondeste es-
tas coisas....”

Erechim, 21 de julho de 2017,
dia de São Lourenço de Bríndisi.

Pe. Antonio Valentini Neto,
a serviço no Centro Diocesano.
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Iniciação à vida cristã e Palavra de Deus – 
fundamentos e perspectivas

A iniciação cristã é o processo 
que leva a pessoa à comunhão com Je-
sus Cristo, Aquele que é o sentido mais 
profundo de sua existência, e o faz sen-
ti-lo presente em sua vida e história. Ini-
ciação à vida cristã é o processo através 
do qual a pessoa é inserida no mistério 
de Cristo, tornando-se discípula missio-
nária do Senhor ressuscitado. A experi-
ência de encontros com Cristo converte e atrai a pessoa a seu 
projeto, tornando-se o centro de sua vida. Por isso, compre-
ende-se a iniciação cristã como uma caminhada que faz a 
pessoa mergulhar nas riquezas da Palavra de Deus, sobretu-
do do Evangelho, e participar da comunidade cristã, inserin-
do-a na vida comunitária. Trata-se da caminhada que leva a 
pessoa a se tornar verdadeiramente cristã, convicta de sua fé 
e de sua missão. 

Ninguém nasce pronto. No início do cristianismo, 
Tertuliano dizia: “Os cristãos se fazem, não nascem”. Vamos 
nos construindo ao longo de toda a vida. O aprendizado é um 
processo permanente. A iniciação à vida cristã é o processo 
realizado para conhecer, assumir e viver com convicção a fé 
cristã. É um itinerário construído e conhecido desde o tempo 
dos apóstolos. O próprio Jesus formou seus discípulos num 
longo processo de convivência, diálogo, ensinamento, envio, 
avaliação, correções, oração.

A Sagrada Escritura, contendo a Palavra de Deus, 
que “permanece para sempre” (1Pd 1,23.25) “viva e eficaz” 
(Hb 4,12), é como uma “lâmpada”, portadora da “luz” (Sl 
119,105) de Deus a iluminar a vida e a fé das pessoas. Ela 
foi escrita “para a nossa instrução” (1Cor 10,11), para nos 
“corrigir e educar na justiça” (2Tm 3,16). Por isso, o Concí-
lio Vaticano II diz que ela é “fonte de toda a verdade” (DV 
7), “fundamento da fé” (DV 18), “alimento” e “fonte pura e 
perene da vida espiritual” (DV 21). O “estudo” dos “sagra-

dos livros” é a “alma da sagrada teolo-
gia” (DV 24). Assim, o processo de ini-
ciação cristã tem na Sagrada Escritura a 
sua base, o seu “fundamento”, pois, para 
edificar firmemente a vida, a pessoa pre-
cisa de “alicerces sólidos” (VD 10). Ou, 
como dizia Jesus, a “casa” precisa ser 
construída sobre a “rocha” (Mt 7,24). 

As cartas de Paulo e o livro dos 
Atos dos Apóstolos mostram que a proclamação da Palavra 
de Deus suscitava a fé em Cristo Ressuscitado e o seu segui-
mento (Rm 10,17; At 4,4). Os que aderiam a Cristo passa-
vam a viver em comunidade. Eram batizados depois de aco-
lherem a Palavra: “Filipe anunciou” ao etíope “a Boa Nova 
de Jesus” e depois “o batizou” (At 8,35.38). Vê-se assim que 
na Igreja Primitiva o processo da iniciação cristã era reali-
zado a partir de alguns passos: a) o anúncio da Palavra de 
Deus; b) a adesão a Cristo; c) a inserção na comunidade; d) 
o batismo; e) o testemunho da fé. 

O livro dos Atos dos Apóstolos diz que os primeiros 
cristãos “eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos 
apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas ora-
ções” (At 2,42). A fé e o seguimento a Jesus Cristo gerava 
relações novas e criava comunhão entre eles, superando di-
ferenças sociais e oferecendo apoio mútuo: “A multidão dos 
fiéis era um só coração e uma só alma (At 4,32). A prática da 
partilha fazia com que “entre eles ninguém passasse neces-
sidades” (At 4,34). Isto faz ver que ser cristão não é apenas 
participar de atos de culto ou ter uma “vivência religiosa”, 
mas, acima disto, implica num modo de ser na família e na 
sociedade. Por isso, a iniciação à vida cristã ter uma íntima 
relação com a Palavra de Deus, pois ela é o fundamento da 
vida cristã.

Pe. Jair Carlesso, Pároco da Paróquia N. Sra. do 
Rosário, Barão de Cotegipe, e professor do ITEPA.

o mundo. É uma forma de olhar a política. É uma forma de 
olhar as religiões. É uma forma de viver a fé. É uma forma 
de escolher o céu ou o inferno. Ainda aqui! 

Esperança não é uma atitude de acomodação. Es-
perança não é esperar passivamente. Paulo Freire, o maior 
pensador de educação no Brasil, ajudou a refletir esperança 
com o verbo “esperançar”. O verbo indica ação. Podería-
mos dizer que é uma esperança prática. Nas palavras do 
mestre: “É preciso ter esperança, mas ter esperança do 
verbo esperançar; porque tem gente que tem esperança do 
verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é espe-
rança, é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir 
atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir! 
Esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com 
outros para fazer de outro modo...” 

Esperança, assim, também tem a ver com memória. 
Não é possível esperançar apenas de forma egoísta e futurista. 

A esperança se constrói com as marcas da história. Há mar-
cas positivas e traumas nos nossos caminhos. Amnésia não 
ajuda ninguém a ser feliz. A esperança tá fincada nesse pilar 
da memória. Ali buscamos referências para o horizontes. Ali 
buscamos sentido para as dores e sofrimentos. Um caminho 
que deve ser feito. Esperança e amnésia não combinam. 

A poesia de Dante nos ajuda a pensar muita coisa. 
É extremamente simbólica e universal. O portal do Infer-
no mexe com um tempo de falta de esperança. Entrar ou 
buscar outro caminho? Eu gosto mais do céu. Até acho que 
ninguém decidiu entrar e passar pelo portal. Sendo livres, a 
decisão de entrar é nossa. Há que se deixar a esperança. A 
poesia tem dessas loucuras. 

Pe. Maicon André Malacarne, vigário paroquial da 
Catedral São José, coordenador de pastoral da Diocese de 

Erexim/RS. 
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Dinâmica  - receitas - ervas e plantas
Dinâmica do Setor Animação Bíblico-Catequética (97) 
Tânia Madalosso, coordenadora.

101ª Receita de Culinária
Maria Busatta, Coordenadora Diocesana da Pastoral da Saúde

Torta mista
1 xícara de leite
1 xícara de azeite
1 colher (sopa) rasa de sal
4 colheres (sopa) de queijo 
ralado
1 envelope de fermento 
monopol
farinha de trigo o suficiente 

para a consistência de massa de bolo
Bater todos os ingredientes e misturar o 
recheio.
Recheio:
Presunto picado
Queijo picado
Ervilha, cenoura, tomate
Misturar tudo na massa e colocar em uma 
forma untada e assar até que fique dourada. 
Cortar em quadrados pequenos, colocar no 
palito com rodelas de pepino e azeitona.

Coxinha de mandioca
4 colheres (sopa) de manteiga
½ litro de leite
2 tabletes de caldo maggi (galinha)
½ kg de mandioca cozida e espremida
3 xícaras (chá) farinha de trigo
2 ovos ( misturar fora do fogo)
sal a gosto
Recheio: requeijão gelado, peito de frango 
desfiado
Levar ao fogo a manteiga, o caldo maggi, o 
leite, a mandioca e a farinha, mexer bem para 
que a massa fique lisa e desprenda da panela. 
Tirar do fogo e misturar os ovos. Na palma da 
mão fazer uma bolinha de massa, colocar o 
recheio e moldar a coxinha.

Preciso de você                                     
Material: Bombons, cabo 

de vassoura, fita adesiva.
Como fazer
1. O catequista divide o 

grupo em duas turmas. Com a 
primeira turma ele passa a instru-
ção de que eles somente ajudarão 
os outros se eles pedirem ajuda 

(isso deve ser feito sem que a outra turma saiba). 
2. A segunda turma ter á seu braço preso com o 
cabo de vassoura (em forma de cruz) e a fita ade-
siva. Deve ficar bem presa o braço e a mão no 
cabo de vassoura para que eles não peguem o cho-
colate com a mão.

3. Coloca-se os bombons na mesa e pede 
para que cada um tente abrir o chocolate, e se con-
seguir pode comer o chocolate.

4. A pri-
meira turma 
ficará um atrás 
de cada um da 
segunda tur-
ma, ou seja, 
existirá uma 
pessoa da pri-
meira turma para cada pessoa da segunda turma.

5. Após algum tempo o animador encerra 
a dinâmica dizendo que nunca devemos fazer as 
coisas sozinhos, cada um deles tinha uma pessoa 
a qual eles simplesmente poderiam ter pedido que 
abrisse o chocolate e colocasse na boca.

Mensagem: A mensagem passada nesta di-
nâmica é: Não somos autossuficientes, sempre 
que se precisa, deve-se pedir ajuda a alguém.
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Ervas e alimentos medicinais (99)
Pe. Ivacir Franco CNF/MT nº. 0120.

Trigo Mourisco
Fagopyrum tataricu (L.) Gaertn.
Pertence à família das Poligonáceas
Também conhecido como: Sarraceno
O Trigo Mourisco é um cereal de 

grãos rico em rutina. Geralmente é plantado 
para o consumo dos seus grãos que servem 
para a alimentação de humanos e animais. 
Quando adulto, chega a atingir até 1 metro de 
altura. Apresenta flores dispostas em peque-

nos cachos de cor esbranquiçada e vistosa com a luz solar. As suas 
folhas são dispostas lanceoladas na ponta e cobertas por pelos ínfimos 
em geral. A colheita do mesmo é feita no inicio do verão e a sua re-
produção é pelo plantio de suas sementes.

Propriedades medicinais:
O Trigo Mourisco contem a vitamina B, que é a maior res-

ponsável pela manutenção da saúde emocional e mental do ser huma-
no; Fósforo, que ajuda no crescimento, na recuperação do organismo, 
proporciona energia, vigor, colaborando na metabolização das gordu-
ras e amidos, atenua as dores da artrite, estimula dentes, gengivas sau-

dáveis e é importante no metabolismo energético;, Cobre, que auxilia 
na formação hormonal, controla a adrenalina, regula o crescimento 
hormonal, tonifica o coração, controla a melanina da pele, fortalece 
os nervos e atua como antioxidante; Níquel, que previne e fortalece 
as células; Cobalto, que auxilia a combater a ansiedade e equilibrar o 
sistema hormonal e Proteínas, que são nutriente indispensável para a 
manutenção do nosso organismo e para a nossa saúde.

Para quem usar o mesmo de forma natural ou deixado em re-
pouso noturno com água é nutritivo, auxiliar para combater a anemia, 
o amarelão, regrar a flora estomacal e intestinal. 

Também é ótimo para fortificar o organismo de crianças 
principalmente na fase do crescimento e reconstituinte dos órgãos ge-
nitais em desenvolvimento. Usa-se consumir a água do seu grão pela 
parte da manhã também para favorecer a digestão, eliminar o mau 
hálito, aftas labiais e na boca e ao mesmo tempo favorecer a condução 
do alimento e do bolo fecal.

Observação: Não foram encontradas contraindicações na 
literatura consultada. Porém, nenhuma planta deve ser consumida em 
excesso e nenhum tratamento deve ser feito sem orientação médica ou 
conhecimento cientifico.

Sepultado pioneiro e grande líder comunitário
de Paulo Bento

Com missa de corpo presente, na 
tarde do dia 24 de julho, na igreja Sagrado 
Coração de Jesus, de Paulo Bento, presidi-
da por Dom José e concelebrada por Dom 
Girônimo e 22 padres, com a participação de 
um diácono, foi sepultado naquela cidade o 
Senhor Jacob Dors, quatorze meses após o 
falecimento de sua esposa, Humilde Alice 
Anghinoni. Jacó e Humilde são pais do Pe. 
Agostinho, pároco da Paróquia Imaculada 
Conceição de Getúlio Vargas, que participa 
de uma peregrinação a Santuários da Euro-
pa. Ele, como lembrou o Bispo, seguiu para 
a peregrinação, programada há mais tempo, preocupado com a situa-
ção já fragilizada do pai.

Entre os padres, estava um sobrinho de Jacob, Luiz Pierdo-
ná, de 83 anos, que trabalha na Catedral de Caçador, SC.

Como Dom José ressaltou em sua homilia, Jacó foi pioneiro 
no município e grande líder comunitário. Tendo iniciado seu estudo 
em colégio de irmãos maristas e não podendo continuar porque um 
irmão se machucara e a família precisava dele em casa, quis que seus 
filhos estudassem. Ele próprio batalhou muito para a implantação do 
segundo grau em Paulo Bento. O bispo ressaltou que o bem realizado 
é justamente o que fica de cada pessoa. Segundo a Palavra de Deus, 
justo é quem pratica o bem à luz da fé, que vê os outros à luz de Deus. 
Torna-se bem-aventurado, conforme a passagem do Evangelho das 
bem-aventuranças, lido na missa. Observou que se pode tirar ou dar 
muitas coisas a uma pessoa, menos o bem que realiza. Disse que o 
Senhor Jacó não era de muitas palavras. Ultimamente, viveu tempos 
mais longos de silêncio contemplativo e sereno. Foi assistido com 
muito carinho pelos filhos, que lhe retribuíram um pouco do muito 
que dele receberam. Dom José destacou que o Senhor Jacó faz parte 
da história de Paulo Bento, deixando grande testemunho de fé, de 
solidariedade, de honestidade e de participação comunitária. 

No final da celebração, Pe. Gilson Samuel, Pároco local, leu 
mensagem enviada pelo Pe. Agostinho nestes termos: “A VIDA PRA 

QUEM ACREDITA NÃO É PASSAGEIRA 
ILUSÃO”. Tem sentido profundo e se faz 
eternidade! Saúdo, com carinho, cada um 
que veio celebrar a vida do meu pai Jacob. 
Recebi a notícia do falecimento, ontem, do-
mingo, oito minutos antes do início da missa 
onde nos encontrávamos na República Che-
ca. Pensei: não pode ser mera coincidência, 
pois a missa sempre foi de valor excepcional 
para o Jacob. Minutos após a sua morte es-
távamos celebrando em sua memória. Não 
podendo estar presente, agradeço toda soli-
dariedade e carinho manifestados por vocês 

nesse momento de dor e de muita esperança. Aos meus irmãos que 
cuidaram e acompanharam o pai com muito amor, respeito e dedi-
cação, agradeço e tenho certeza de que cumpriram bem sua missão. 
Obrigado a todos e que o pai esteja sorrindo na glória da eternidade.

Gabriele Dors Schilo, neta, destacou aspectos da vida do Senhor 
Jacob, especialmente seu espírito de fé e de oração. Concluiu rezando 
uma Ave Maria, como ele costumava pedir aos seus familiares. Em segui-
da, netos entoaram uma canção, convidando os filhos de Jacó a ficarem 
abraçados ao redor do corpo. Jacob era apaixonado por música e os netos, 
frequentemente, faziam apresentações musicais para os avós.

Dados biográficos: No início da missa, a filha Dolores Dors 
Dalla Costa apresentou síntese biográfica do pai. Jacob nasceu no dia 
21 de dezembro de 1922, na Linha São Pedro, Bento Gonçalves. Lá, 
casou com Humilde Alice Anghinoni no dia 02 de setembro de 1944. 
No mesmo mês, transferiram-se para Paulo Bento, onde se dedicaram 
à indústria moageira. Com a represa da água para seu moinho, Jacob 
forneceu energia elétrica para o então distrito de Paulo Bento. O casal 
teve 12 filhos, sendo que dois faleceram bem pequenos e uma filha 
faleceu em 2015. Teve 26 netos, 12 bisnetos e um trineto. O grupo fa-
miliar totaliza 67 pessoas. Nos 73 anos de vida na Paróquia de Paulo 
Bento, fez parte muitas vezes do Conselho Econômico, de comissões 
para a organização da Paróquia, construção da igreja e outras ativida-
des. Atuou também em entidades associativas de agricultores.
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