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Agenda do Bispo (outubro) Agenda pastoral (outubro)
- Até o dia 07, novena 

da 66ª Romaria de Fátima.
- 1º, 10h, Crismas, 

igreja São Francisco de 
Assis, Mariano Moro.

- 08, Romaria de Fátima.
- 10, às 19h30, Co-

munidade Nossa Senhora 
Aparecida, Linha Canari-
nho, Paróquia São Valen-
tim, na terceira noite do 

tríduo para a festa, dedicação do altar da nova capela. 
- 12, 10h, Comunidade Nossa Senhora Aparecida, 

Linha Canarinho, Paróquia São Valentim, oficiali-
zação de ministros da Evangelização, da Caridade e 
extraordinários da Sagrada  Comunhão Eucarística de 
Leonir Antônio Mantovani, Luiz Carlinho Gomes Sa-
muel, Leomara Fátima Bonatto Remus e Vanessa Te-
resinha Andreolli Mantovani e inauguração da capela. 

- 13, 19h, Crismas, igreja Santa Teresinha, em 
Estação;

- 14, 17h, Crismas, igreja Nossa Senhora da Sa-
lete, Três Vendas.

- 15, 09h30, Crismas, igreja Nossa Senhora da 
Salete, Três Vendas.

- 16, 10h, Reunião dos formadores, 14h, reunião 
do conselho Presbiteral, 17h, Reunião do Colégio dos 
Consultores, 17h, reunião da coordenação de pastoral.

- 17 e 18, reunião dos organismos do Regional 
Sul 3 da CNBB, em Porto Alegre.

- 20, 19h30, Crismas igreja N. Sra. da Salette, Ipi-
ranga do Sul, Paróquia Santa Teresinha, Estação

- 21, 18h, Crismas, igreja São Pedro, Erechim.
- 22, 09h, Crismas, igreja São Pedro, Erechim.
- 24 a 26, Reunião do Conselho Permanente da 

CNBB, em Brasília.
- 27, 19h30, Crismas na igreja São Sebastiao, 

Erebango, Paróquia Santa Teresinha, Estação.
- 28, 10h, Beatificação do Pe. João Schiavo, da 

Congregação de São José de Murialdo, em Caxias 
do Sul; 18h Crismas na igreja Santa Luzia, Erechim.

- 29, 09h30, Crismas na igreja Santa Izabel da 
Hungria, Três Arroios; Crismas na igreja Santa Lu-
zia, Atlântico, Erechim.

- 1º, às 10h, crismas na igreja São Francis-
co, em Mariano Moro.

- 1º a 07, Semana Nacional pela Vida.
- 02, às 8h30, reunião com os representan-

tes paroquiais do Apostolado da Oração, no 
Centro Diocesano de Pastoral.

- 06, Reunião da equipe regional da Pasto-
ral da Saúde, em Porto Alegre.

- 06 a 08, encontro regional dos Diáconos, em local a ser definido.
- 07, Romaria da Criança, dentro da novena da Romaria de Fátima, 

Erechim.
- 08, Dia do Nascituro - 66ª Romaria de N. Sra. de Fátima, Erechim, 

conclusão do Ano Diocesano do Centenário das Aparições. 
- 11, conclusão do Ano Mariano Nacional.
- 12,  N. Sra. Aparecida.
- 13, às 19h, crismas na igreja Santa Terezinha, em Estação. 
- 14, das 08h30 às 16h, Escola Cristã de Formação Política – Re-

formas: política, eleitoral, tributária...; às 17h, crismas, na igreja Nossa 
Senhora da Salete, Três Vendas.

- 15, às 09h30, crismas, na igreja Nossa Senhora da Salete, Três Ven-
das.

- 16, às 10h, reunião dos formadores no Seminário de Fátima, às 14h, 
reunião do Conselho Presbiteral e do Colégio dos Consultores, no Cen-
tro Diocesano de Pastoral; às 17h, reunião da Coordenação de Pastoral, 
no Centro Diocesano.

- 17 e 18, reunião dos Organismos do Regional, na Vila Betânia, 
Porto Alegre.

- 18, das 08h30 às 16h30, formação com os coordenadores paro-
quiais da Pastoral da Criança, no Centro Diocesano de Pastoral.

- 20, às 19h30, crismas, em Ipiranga do Sul, Paróquia Santa Teresi-
nha, Estação.

- 21, às 18h, crismas na igreja São Pedro, em Erechim.
- 21 e 22, Congresso estadual da RCC (Renovação Carismática Ca-

tólica), Tramandaí.
- 22, Dia Mundial das Missões e da Pontifícia Obra da Infância Mis-

sionária, coleta missionária - às 09h, crismas na igreja São Pedro, em 
Erechim; festa da padroeira e das capelinhas na Paróquia N. Sra. do 
Rosário, Barão de Cotegipe.

- 23, das 08h30 às 16h, encontro de formação dos coordenadores pa-
roquiais da Infância e Adolescência Missionária, no Centro Diocesano 
de Pastoral; Encontro Liturgia, Regional.

- 24 a 26, reunião do Conselho Permanente da CNBB, em Brasília.
- 26, às 08h30, reunião da área pastoral de Erechim, na sede paro-

quial N. Sra. Aparecida, Bela Vista; reunião do Conselho Missionário 
Regional, em Porto Alegre.

- 27, às 19h30, crismas, em Erebango, Paróquia Sta. Teresinha, Es-
tação.

- 28, às 18h, crismas na igreja Santa Luzia, Bairro Atlântico, Ere-
chim; primeira eucaristia na Catedral e na paróquia N. Sra. do Rosário, 
Barão de Cotegipe.

- 28 e 29, retiro para casais das Dioceses da Pastoral Familiar, em 
Santa Cruz do Sul, RS; Juventudes - Curso de Lideranças.

- 29, às 09h30, crismas na igreja Santa Luzia, Bairro Atlântico, Ere-
chim; às 09h30, crismas na igreja Santa Isabel da Hungria, Três Arroios.

http://www.diocesedeerexim.org.br
mailto:secretariado@diocesedeerexim.org.br
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Papa: Missões – Perdão e homilia
de missa com trabalhadores do Vaticano

A missão no coração da fé cristã
Mensagem para o 91º Dia Mundial das Missões – 22/10/2017

 “Que-
ridos irmãos e 
irmãs!

O Dia 
Mundial das 
Missões con-
c e n t r a - n o s , 
também este 
ano, na pessoa 
de Jesus, «o 
primeiro e maior evangelizador» (Paulo VI, Exort. ap. Evan-
gelii nuntiandi, 7), que incessantemente nos envia a anunciar 
o Evangelho do amor de Deus Pai, com a força do Espírito 
Santo. Este Dia convida-nos a refletir novamente sobre a mis-
são no coração da fé cristã. De facto a Igreja é, por sua nature-
za, missionária; se assim não for, deixa de ser a Igreja de Cris-
to, não passando duma associação entre muitas outras, que 
rapidamente veria exaurir-se a sua finalidade e desapareceria. 
Por isso, somos convidados a interrogar-nos sobre algumas 
questões que tocam a própria identidade cristã e as nossas 
responsabilidades de crentes, num mundo baralhado com tan-
tas quimeras, ferido por grandes frustrações e dilacerado por 
numerosas guerras fratricidas, que injustamente atingem so-
bretudo os inocentes. Qual é o fundamento da missão? Qual é 
o coração da missão? Quais são as atitudes vitais da missão?

A missão e o poder transformador do Evangelho de 
Cristo, Caminho, Verdade e Vida

1. A missão da Igreja, destinada a todos os homens de 
boa vontade, funda-se sobre o poder transformador do Evan-
gelho. Este é uma Boa Nova portadora duma alegria conta-
giante, porque contém e oferece uma vida nova: a vida de 
Cristo ressuscitado, o qual, comunicando o seu Espírito vi-
vificador, torna-Se para nós Caminho, Verdade e Vida (cf. Jo 
14, 6). É Caminho que nos convida a segui-Lo com confiança 
e coragem. E, seguindo Jesus como nosso Caminho, fazemos 
experiência da sua Verdade e recebemos a sua Vida, que é 
plena comunhão com Deus Pai na força do Espírito Santo, 
liberta-nos de toda a forma de egoísmo e torna-se fonte de 
criatividade no amor.

2. Deus Pai quer esta transformação existencial dos 
seus filhos e filhas; uma transformação que se expressa como 
culto em espírito e verdade (cf. Jo 4, 23-24), ou seja, numa vida 
animada pelo Espírito Santo à imitação do Filho Jesus para 
glória de Deus Pai. «A glória de Deus é o homem vivo» (Ire-
neu, Adversus haereses IV, 20, 7). Assim, o anúncio do Evan-
gelho torna-se palavra viva e eficaz que realiza o que procla-
ma (cf. Is 55, 10-11), isto é, Jesus Cristo, que incessantemente 

Se faz carne 
em cada situ-
ação humana 
(cf. Jo 1, 14).

A 
missão e o 
kairós de 
Cristo

3. Por 
conseguinte, a 

missão da Igreja não é a propagação duma ideologia religio-
sa, nem mesmo a proposta duma ética sublime. No mundo, há 
muitos movimentos capazes de apresentar ideais elevados ou 
expressões éticas notáveis. Diversamente, através da missão 
da Igreja, é Jesus Cristo que continua a evangelizar e agir; 
e, por isso, aquela representa o kairós, o tempo propício da 
salvação na história. Por meio da proclamação do Evangelho, 
Jesus torna-Se sem cessar nosso contemporâneo, consentindo 
à pessoa que O acolhe com fé e amor experimentar a força 
transformadora do seu Espírito de Ressuscitado que fecunda 
o ser humano e a criação, como faz a chuva com a terra. «A 
sua ressurreição não é algo do passado; contém uma força de 
vida que penetrou o mundo. Onde parecia que tudo morreu, 
voltam a aparecer por todo o lado os rebentos da ressurreição. 
É uma força sem igual» (Exort. ap. Evangelii gaudium, 276).

4. Lembremo-nos sempre de que, «ao início do ser 
cristão, não há uma decisão ética ou uma grande ideia, mas 
o encontro com um acontecimento, com uma Pessoa que dá 
à vida um novo horizonte e, desta forma, o rumo decisivo» 
(Bento XVI, Carta. enc. Deus caritas est, 1). O Evangelho 
é uma Pessoa, que continuamente Se oferece e, a quem A 
acolhe com fé humilde e operosa, continuamente convida a 
partilhar a sua vida através duma participação efetiva no seu 
mistério pascal de morte e ressurreição. Assim, por meio do 
Batismo, o Evangelho torna-se fonte de vida nova, liberta do 
domínio do pecado, iluminada e transformada pelo Espírito 
Santo; através da Confirmação, torna-se unção fortalecedora 
que, graças ao mesmo Espírito, indica caminhos e estratégias 
novas de testemunho e proximidade; e, mediante a Eucaristia, 
torna-se alimento do homem novo, «remédio de imortalida-
de» (Inácio de Antioquia, Epistula ad Ephesios, 20, 2).

5. O mundo tem uma necessidade essencial do Evan-
gelho de Jesus Cristo. Ele, através da Igreja, continua a sua 
missão de Bom Samaritano, curando as feridas sanguinolen-
tas da humanidade, e a sua missão de Bom Pastor, buscando 
sem descanso quem se extraviou por veredas enviesadas e 
sem saída. E, graças a Deus, não faltam experiências signi-
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ficativas que testemunham a força transformadora do Evan-
gelho. Penso no gesto daquele estudante «dinka» que, à 
custa da própria vida, protege um estudante da tribo «nuer» 
que ia ser assassinado. Penso naquela Celebração Eucarísti-
ca em Kitgum, no norte do Uganda – então ensanguentado 
pelas atrocidades dum grupo de rebeldes –, quando um mis-
sionário levou as pessoas a repetirem as palavras de Jesus 
na cruz: «Meu Deus, meu Deus, porque Me abandonaste?» 
(Mc 15, 34), expressando o grito desesperado dos irmãos e 
irmãs do Senhor crucificado. Aquela Celebração foi fonte 
de grande consolação e de muita coragem para as pessoas. E 
podemos pensar em tantos testemunhos – testemunhos sem 
conta – de como o Evangelho ajuda a superar os fechamen-
tos, os conflitos, o racismo, o tribalismo, promovendo por 
todo o lado a reconciliação, a fraternidade e a partilha entre 
todos.

A missão inspira uma espiritualidade de êxodo, pe-
regrinação e exílio contínuos

6. A missão da Igreja é animada por uma espirituali-
dade de êxodo contínuo. Trata-se de «sair da própria como-
didade e ter a coragem de alcançar todas as periferias que 
precisam da luz do Evangelho» (Francisco, Exort. ap. Evan-
gelii gaudium, 20). A missão da Igreja encoraja a uma atitude 
de peregrinação contínua através dos vários desertos da vida, 
através das várias experiências de fome e sede de verdade e 
justiça. A missão da Igreja inspira uma experiência de exílio 
contínuo, para fazer sentir ao homem sedento de infinito a sua 
condição de exilado a caminho da pátria definitiva, pendente 
entre o «já» e o «ainda não» do Reino dos Céus.

7. A missão adverte a Igreja de que não é fim em si 
mesma, mas instrumento e mediação do Reino. Uma Igreja 
autorreferencial, que se compraza dos sucessos terrenos, não 
é a Igreja de Cristo, seu corpo crucificado e glorioso. Por isso 
mesmo, é preferível «uma Igreja acidentada, ferida e enlame-
ada por ter saído pelas estradas, a uma Igreja enferma pelo 
fechamento e a comodidade de se agarrar às próprias segu-
ranças» (Ibid., 49).

Os jovens, esperança da missão
8. Os jovens são a esperança da missão. A pessoa de 

Jesus e a Boa Nova proclamada por Ele continuam a fas-
cinar muitos jovens. Estes buscam percursos onde possam 

concretizar a coragem e os ímpetos do coração ao serviço 
da humanidade. «São muitos os jovens que se solidarizam 
contra os males do mundo, aderindo a várias formas de mi-
litância e voluntariado. (...) Como é bom que os jovens se-
jam “caminheiros da fé”, felizes por levarem Jesus Cristo 
a cada esquina, a cada praça, a cada canto da terra!» (Ibid., 
106). A próxima Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos 
Bispos, que terá lugar em 2018 sobre o tema «Os jovens, 
a fé e o discernimento vocacional», revela-se uma ocasião 
providencial para envolver os jovens na responsabilidade 
missionária comum, que precisa da sua rica imaginação e 
criatividade.

O serviço das Obras Missionárias Pontifícias
9. As Obras Missionárias Pontifícias são um instru-

mento precioso para suscitar em cada comunidade cristã o de-
sejo de sair das próprias fronteiras e das próprias seguranças, 
fazendo-se ao largo a fim de anunciar o Evangelho a todos. 
Através duma espiritualidade missionária profunda vivida 
dia-a-dia e dum esforço constante de formação e animação 
missionária, envolvem-se adolescentes, jovens, adultos, fa-
mílias, sacerdotes, religiosos e religiosas, bispos para que, 
em cada um, cresça um coração missionário. Promovido pela 
Obra da Propagação da Fé, o Dia Mundial das Missões é a 
ocasião propícia para o coração missionário das comunidades 
cristãs participar, com a oração, com o testemunho da vida 
e com a comunhão dos bens, na resposta às graves e vastas 
necessidades da evangelização.

Fazer missão com Maria, Mãe da evangelização
10. Queridos irmãos e irmãs, façamos missão inspi-

rando-nos em Maria, Mãe da evangelização. Movida pelo 
Espírito, Ela acolheu o Verbo da vida na profundidade da 
sua fé humilde. Que a Virgem nos ajude a dizer o nosso 
«sim» à urgência de fazer ressoar a Boa Nova de Jesus no 
nosso tempo; nos obtenha um novo ardor de ressuscitados 
para levar, a todos, o Evangelho da vida que vence a morte; 
interceda por nós, a fim de podermos ter uma santa ousadia 
de procurar novos caminhos para que chegue a todos o dom 
da salvação.

Vaticano, 4 de junho – Solenidade de Pentecostes – de 
2017.

Homilia do Papa Francisco para os Operários
do Centro Industrial da Cidade do Vaticano 

07 de julho de 2017 – primeira sexta-feira do mês
Antes de tudo gostaria de agradecer o convite a cele-

brar esta missa convosco, trabalhadores. Jesus vem, ele sabe 
o que significa o trabalho, compreende bem. Compreende 
muito bem. Desejo também fazer uma oração pelo nosso 
querido Sandro [Mariotti]. Ontem o pai faleceu. Ele traba-
lhava aqui, no Vaticano. Foi-se como os justos... estava com 
os amigos na praia e... Rezemos pelo pai de Sandro e por 
Sandro.

Agora gostaria de vos dizer algo sobre o Evange-
lho. Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado entre 

os cobradores de impostos. Era um publicano. Estas pessoas 
eram consideradas as piores, porque eram..., faziam pagar as 
taxas e enviavam o dinheiro aos romanos. E uma parte de-
las colocavam-na no próprio bolso. Davam-na aos romanos: 
vendiam a liberdade da pátria, por esta razão eram odiados. 
Eram traidores da pátria. Jesus chamou-o. Viu-o e chamou-
-o. Segue-me. Jesus escolheu um apóstolo… entre aquelas 
pessoas, o pior. Depois, este Mateus, convidado para o al-
moço, era jubiloso.

Anteriormente, quando eu morava na “via della Scro-
fa”, gostava de ir, agora não posso, a São Luís dos Franceses 
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para ver Caravaggio, A conver-
são de Mateus. Ele apegado ao 
dinheiro assim [faz o gesto] e 
Jesus que com o dedo o indica 
[…]. Ele agarrado ao dinhei-
ro. E Jesus escolhe-o. Convida 
para almoçar toda a sua cam-
bada, traiçoeiros da pátria, pu-
blicanos. Vendo tudo isto, os 
fariseus que se achavam justos, 
julgavam todos e diziam: «Mas 
por qual motivo o vosso mestre 
tem essa companhia?». Jesus 
diz: «Eu não vim para chamar 
os justos, mas os pecadores.

Isto consola-me muito, porque penso que Jesus veio 
para mim. Porque todos somos pecadores. Todos. Todos te-
mos esta licenciatura. Somos cursados. Cada um de nós sabe 
onde o seu pecado é mais forte, conhece a sua debilidade. 
Antes de tudo devemos reconhecer isto: nenhum de nós, 
entre todos nós que estamos aqui, pode dizer: «Eu não sou 
pecador». Os fariseus afirmavam isto. E Jesus condena-os. 
Eram soberbos, vaidosos, achavam-se superiores aos outros. 
Ao contrário, todos somos pecadores. É o nosso título e é 
também a possibilidade de atrair Jesus a nós. Jesus vem ter 
connosco, vem ter comigo, vem a mim porque sou um pe-
cador. 

Jesus veio por este motivo, para os pecadores, não 
para os justos. Estes não precisam. Jesus disse: «Os sãos não 
necessitam de médico, mas sim os que estão doentes, ide 
ouvir o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De 
facto, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores». 

Quando leio isto sinto-me chamado por Jesus, e to-
dos podemos dizer o mesmo: Jesus veio para mim. Para cada 
um de nós.

Esta é a nossa conso-
lação e a nossa confiança: ele 
perdoa sempre, ele cura a alma 
sempre, sempre. «Mas sou dé-
bil, terei uma recaída...»: será 
Jesus quem te levantará, te 
curará, sempre […] Esta é a 
nossa consolação, Jesus veio 
para mim, para […] me dar a 
força, para me tornar feliz, para 
tranquilizar a minha consciên-
cia. Não tenhas medo. Nos mo-
mentos difíceis, quando senti-
mos o peso das muitas coisas 

que fizemos, muitos desvios da vida, muitas coisas, e senti-
mos o peso... Jesus ama-me porque sou assim.

Vem-me à mente um trecho da vida de um grande 
santo, Jerónimo, que tinha um mau caráter, e procurava ser 
manso, mas era de mau feitio... porque era dálmata, e os dál-
matas são fortes... Tinha conseguido dominar o seu modo de 
ser e assim oferecia ao Senhor muitas coisas, tanto trabalho, 
e rezava ao Senhor: «O que queres de mim?» — «Ainda 
não me deste tudo» — «Mas Senhor, eu dei-te isto e mais 
aquilo...» — «Falta algo» — «O que falta?» — «Dá-me os 
teus pecados».

É bom ouvir isto: «Dá-me os teus pecados, eu curarei 
as tuas fragilidades, tu vai em frente».

Hoje, nesta primeira sexta-feira, pensemos no Cora-
ção de Jesus, para que nos faça compreender esta realida-
de bonita, com o coração misericordioso, que diz apenas: 
«Dá-me as tuas fragilidades, dá-me os teus pecados, perdoo 
tudo». Jesus perdoa tudo, perdoa sempre.

Que esta seja a nossa alegria.

Catequese do Papa Francisco sobre
o perdão como motor de esperança

Audiência geral de 09/8/2017
Queridos irmãos e irmãs, bom dia!
Ouvimos a reação dos convidados de Simão, o fa-

riseu: “Quem é este homem que até perdoa pecados?” (Lc 
7, 49). Jesus tinha feito um gesto escandaloso. Uma mulher 
da cidade, conhecida por todos como uma pecadora, entrou 
na casa de Simão, inclinou-se aos pés de Jesus e derramou 
sobre seus pés óleo perfumado. Todos aqueles que estavam 
ali à mesa murmuraram: se Jesus é um profeta, não deveria 
aceitar gestos do tipo de uma mulher como aquela. Aquelas 
mulheres, pobrezinhas, que serviam somente para ser encon-
tradas às escondidas, também pelos chefes, ou para ser lapi-
dadas. Segundo a mentalidade do tempo, entre o santo e o 
pecador, entre o puro e o impuro, a separação devia ser clara.

Mas a atitude de Jesus é diferente. Desde o início 
do seu ministério na Galileia, Ele aproxima os leprosos, os 
endemoniados, todos os doentes e os marginalizados. Um 
comportamento do tipo não era nada habitual, tanto é ver-

dade que esta simpatia de Jesus pelos excluídos, os “into-
cáveis”, será uma das coisas que mais chamará a atenção de 
seus contemporâneos. Lá onde há uma pessoa que sofre, Je-
sus está lá, e aquele sofrimento se torna seu. Jesus não prega 
que a condição de pena deve ser suportada com heroísmo, à 
maneira dos filósofos históricos. Jesus partilha a dor huma-
na e quando a enfrenta, do seu íntimo brota aquela atitude 
que caracteriza o cristianismo: a misericórdia. Jesus, dian-
te da dor humana, sente misericórdia; o coração de Jesus é 
misericordioso. Jesus prova compaixão. Literalmente: Jesus 
sente tremar suas vísceras. Quantas vezes nos evangelhos 
encontramos reações do tipo. O coração de Cristo encarna 
e revela o coração de Deus, que lá onde está um homem ou 
uma mulher que sofre, quer a sua cura, a sua libertação, a sua 
vida plena.

É por isso que Jesus abre os braços aos pecadores. 
Quanta gente perdura também hoje em uma vida errada por-
que não encontra ninguém disponível para olhá-lo ou olhá-la 
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de modo diferente, com os olhos, melhor, com o coração de 
Deus, isso é, olhá-los com esperança. Jesus, em vez disso, 
vê uma possibilidade de ressurreição também em quem acu-
mulou tantas escolhas erradas. Jesus está sempre ali, com o 
coração aberto; abre aquela misericórdia que tem no cora-
ção; perdoa, abraça, entende, se aproxima: assim é Jesus!Às 
vezes esquecemos que para Jesus não se tratou de um amor 
fácil, a pouco preço. Os evangelhos registram as primeiras 
reações negativas em relação a Jesus quando ele perdoou os 
pecados de um homem (cfr Mc 2, 1-12). Era um homem que 
sofria duplamente: porque não podia caminhar e porque se 
sentia “errado”. E Jesus entende que a segunda dor é maior 
que a primeira, tanto que logo o acolhe com um anúncio de 
libertação: “Filho, foram perdoados seus pecados!” (v. 5). 
Libera aquele sentido de opressão de sentir-se errado. É en-
tão que alguns escribas– aqueles que se acreditam perfei-
tos: penso em tantos católicos que se acreditam perfeitos e 
desprezam os outros…é triste isso… – alguns escribas ali 
presentes se escandalizaram com as palavras de Jesus, que 
soam como blasfêmia, porque somente Deus pode perdoar 
os pecados.

Nós que estamos habituados a experimentar o perdão 
dos pecados, talvez muito a “bom preço”, deveríamos alguma 
vez recordar quanto custamos ao amor de Deus. Cada um de 
nós custou bastante: a vida de Jesus! Ele a teria dado mesmo 
que somente por um de nós. Jesus não vai à cruz porque cura 
os doentes, porque prega a caridade, porque proclama as bem 
aventuranças. O Filho de Deus vai à cruz sobretudo porque 
perdoa os pecados, porque quer a libertação total, definitiva 
do coração do homem. Porque não aceita que o ser humano 
consuma toda a sua existência com esta “tatuagem” inapagá-
vel, com o pensamento de não poder ser acolhido pelo coração 

misericordioso de Deus. E com estes sentimentos, Jesus vai ao 
encontro dos pecadores, que todos nós somos.

Assim os pecadores são perdoados. Não somente são 
acalmados em nível psicológico, porque livres do sentido de 
culpa. Jesus faz muito mais: oferece às pessoas que erraram 
a esperança de uma vida nova. “Mas, Senhor, eu não sou 
sábio” – “Olha adiante e te faço um coração novo”. Esta é a 
esperança que nos dá Jesus. Uma vida marcada pelo amor. 
Mateus, o publicano, torna-se apóstolo de Cristo: Mateus, 
que é um traidor da pátria, um explorador do povo. Zaqueu, 
rico, corrupto – este certamente tinha graduação em propi-
nas – de Jericó, se transforma em um benfeitor dos pobres. A 
mulher da Samaria, que teve cinco maridos e agora convive 
com outro, se ouve prometer uma “água viva” que poderá 
jorrar para sempre dentro dela (cfr Jo 4, 14). Assim Jesus 
muda o coração; faz assim com todos nós.

Nos faz bem pensar que Deus não escolheu como 
primeira massa para formar a sua Igreja as pessoas que não 
erravam nunca. A Igreja é um povo de pecadores que experi-
mentam a misericórdia e o perdão de Deus. Pedro entendeu 
mais verdade de si mesmo no canto do galo, que em todos os 
seus gestos de generosidade, que faziam abrir o peito, fazen-
do-o sentir superior aos outros.

Irmãos e irmãs, somos todos pobres pecadores, ne-
cessitados da misericórdia de Deus que tem a força de nos 
transformar e nos dar novamente esperança, e isso todos os 
dias. E o faz! E às pessoas que entenderam esta verdade ba-
silar, Deus presenteia a missão mais bela do mundo, vale 
dizer o amor pelos irmãos e as irmãs, e o anúncio de uma 
misericórdia que Ele não nega a ninguém. E esta é a nossa 
esperança. Vamos adiante com esta confiança no perdão, no 
amor misericordioso de Jesus.

CNBB – Oração e Jejum pelo Brasil
Mensagem dos Bispos das Pastorais Sociais

Oração e Jejum pelo Brasil
Os bispos do Conselho 

Permanente da CNBB, em sua 
reunião de 10 e 11 de agosto, 
após a análise da realidade bra-
sileira, decidiram propor um Dia 
de Oração e Jesus pelo País. 

Com data de 10 de agos-
to, a Presidência da Conferência 
Episcopal enviou carta a todos os 
bispos do Brasil a respeito deste dia e uma sugestão de ora-
ção para o mesmo. 

Segundo o bispo auxiliar de Brasília e secretário-geral 
da CNBB, dom Leonardo Steiner, a Jornada de Oração é uma 
oportunidade para que os cristãos e pessoas de boa vontade 
que querem um Brasil melhor, mais fraterno e não dividido 
se unam. “Nós estamos necessitados de um novo Brasil, mais 
ético; de uma política mais transparente. Nós não podemos 
chegar a um impasse de acharmos que a política pode ser dis-
pensada. A política é muito importante, mas do modo do com-

portamento de muitos políticos, 
ela está sendo muito rejeitada den-
tro do Brasil. Nós esperamos que 
esse dia de jejum e oração ajude 
a refletir essa questão em maior 
profundidade.”

Carta enviada aos Bispos
Brasília-DF, 10 de agosto de 2017

 SG – Nº. 0500/17
Prezado irmão no episcopado,
 Unidos para servir!
Vivemos um momento difícil e de apreensão no Bra-

sil. A realidade econômica, política, ética vem acompanhada 
de violência e desesperança.

O Conselho Permanente, ao refletir o momento vivido, 
pediu que a Presidência enviasse carta ao irmão, sugerindo um Dia 
de jejum e oração pelo Brasil. Pediu igualmente que fosse enviada 
uma oração que pudesse ser rezada nas comunidades e famílias.
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O dia de oração e jejum sugerido é o dia 7 de setem-
bro próximo. A oração que enviamos também em anexo é a 
mesma que rezamos no dia de Corpus Christi. Houve uma 
adaptação na última prece.

Convidamos o irmão a incentivar a participação das 
comunidades e famílias no Dia de Jejum e oração pelo Brasil.

Em Cristo, unidos para servir,
Cardeal Sergio da Rocha, arcebispo de Brasília e 

Presidente da CNBB
Dom Murilo S. Ramos Krieger, arcebispo de São 

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

Brasília e Secretário-Geral da CNBB

Íntegra da oração sugerida
JORNADA DE ORAÇÃO PELO BRASIL
Semana da Pátria
1º a 07 de setembro de 2017
07 de setembro – dia da Pátria: Vida em primeiro lugar
“A paz é o nome de Deus” (Papa Francisco)
Diante do grave momento vivido por nosso país, di-

rijamos nossa oração a Deus, pedindo a bênção da paz para 
o Brasil.

Pai misericordioso, nós vos pedimos pelo Brasil!
Vivemos um momento triste, marcado por injustiças 

e violência. Para construirmos a justiça e a paz, em nosso 
país, necessitamos muito do vosso amor misericordioso, que 
nunca se cansa de perdoar.

Pai misericordioso, nós vos pedimos pelo Brasil!
Estamos indignados, diante de tanta corrupção e vio-

lência que espalham morte e insegurança. Pedimos perdão e 
conversão. Nós cremos no vosso amor misericordioso que 
nos ajuda a vencer as causas dos graves problemas do País: 
injustiça e desigualdade, ambição de poder e ganância, ex-
ploração e desprezo pela vida humana.

Pai misericordioso, nós vos pedimos pelo Brasil!
Ajudai-nos a construir um país justo e fraterno. Que 

todos estejamos atentos às necessidades das pessoas mais 
fragilizadas e indefesas! Que o diálogo e o respeito vençam 
o ódio e os conflitos! Que as barreiras sejam superadas por 
meio do encontro e da reconciliação! Que a política esteja, 
de fato, a serviço da pessoa e da sociedade e não dos interes-
ses pessoais, partidários e de grupos.

Pai misericordioso, nós vos pedimos pelo Brasil!
Vosso Filho, Jesus, nos ensinou: “Pedi e recebereis”. 

Por isso, nós vos pedimos confiantes: fazei que nós, brasi-
leiros e brasileiras, sejamos agentes da paz, iluminados pela 
Palavra e alimentados pela Eucaristia.

Pai misericordioso, nós vos pedimos pelo Brasil!
Vosso filho Jesus está no meio de nós, trazendo-nos 

esperança e força para caminhar. A comunhão eucarística 
seja fonte de comunhão fraterna e de paz, em nossas comu-
nidades, nas famílias e nas ruas.

Pai misericordioso, nós vos pedimos pelo Brasil!
Neste ano em que celebramos os 300 anos do en-

contro da imagem de Nossa Senhora Aparecida, queremos 
seguir o exemplo de Maria, permanecendo unidos a Jesus 
Cristo, que convosco vive, na unidade do Espírito Santo.

Amém!  (Pai nosso! Ave, Maria! Glória ao Pai, ao 
Filho e ao Espírito Santo!)

Bispos das Pastorais Sociais divulgam
mensagem após encontro

Serviço da Caridade, da 
Justiça e da Paz 

Os bispos que compõem a 
Comissão Episcopal Pastoral para 
a Ação Social Transformadora e os 
referenciais das Pastorais Sociais 
da Conferência Nacional dos Bis-
pos do Brasil (CNBB) realizaram 
encontro nos dias 31 de julho e 1º 
de agosto na sede das Pontifícias 
Obras Missionárias (POM), em 
Brasília, e teve assessoria do padre José Oscar Beozzo. As 
reflexões foram inspiradas no Concílio Vaticano II, particu-
larmente na Constituição Pastoral Gaudium et Spes (Alegria 
e Esperança). A partir da II Conferência do Episcopado La-
tino-americano e caribenho, realizada em Medelín, há 49 
anos, foi feito um resgate da aplicação do texto conciliar no 
continente, “reavivando e atualizando suas intuições e com-
promissos fundamentais no contexto da atual transformação 
social”.

A partir do estudo, os participantes publicaram a 
nota a seguir

 MENSAGEM DOS 
BISPOS DAS PASTORAIS SO-
CIAIS

“Eu vi… e ouvi o clamor 
do meu povo” (Ex 3,7)

 Nós, Bispos da Comissão 
Episcopal Pastoral para a Ação So-
cial Transformadora e Referenciais 
das Pastorais Sociais, da Conferên-
cia Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB), reunidos em Brasília, na 

sede das Pontifícias Obras Missionárias, nos dias 31 de julho 
e 1º de agosto de 2017, procuramos luzes para a atuação da 
Igreja no Brasil frente aos novos desafios da nossa realidade, 
hoje. 

Contando com a magnífica assessoria do Pe. José 
Oscar Beozzo, inspiramo-nos no Concílio Vaticano II, parti-
cularmente na Constituição Pastoral Gaudium et Spes (Ale-
gria e Esperança), resgatando sua aplicação na América La-
tina e no Caribe, a partir da 2a. Conferência Episcopal deste 
Continente, em Medellín, cujo aniversário de 50 anos cele-
braremos em 2018, reavivando e atualizando suas intuições 

http://cnbb.net.br/category/comissoes-episcopais-pastorais/social-comissoes-episcopais-pastorais/
http://cnbb.net.br/category/comissoes-episcopais-pastorais/social-comissoes-episcopais-pastorais/
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e compromissos fundamentais no contexto da atual transfor-
mação social.

Reconhecendo que não há realidade alguma, ver-
dadeiramente humana, que não encontre eco no coração de 
Cristo (cf. Gaudium et Spes, nº 1), entendemos que a Igreja 
tem por missão pastoral atuar frente à globalidade da rea-
lidade, particularmente as situações que geram sofrimentos 
humanos, com a mesma compaixão de Jesus Cristo.

“Para levar a cabo esta missão, é dever da Igreja es-
tar atenta a todo momento aos sinais dos tempos, e interpre-
tá-los à luz do Evangelho; para que assim possa responder, 
de modo adaptado em cada geração, às eternas perguntas 
dos homens acerca do sentido da vida presente e futura, e 
da relação entre ambas. É, por isso, necessário conhecer e 
compreender o mundo em que vivemos, as suas esperanças 
e aspirações, e o seu carácter tantas vezes dramático” (Gau-
dium et Spes, nº 4).

Clamam aos céus, hoje, as muitas situações angus-
tiantes do Brasil, entre as quais o desemprego colossal, o 
rompimento da ordem democrática e o desmonte da legis-
lação trabalhista e social. O governo, em lugar de fortalecer 
o papel do Estado para atender as necessidades e os direitos 
dos mais fragilizados, favorece os interesses do grande capi-
tal, sobretudo financeiro especulativo, penalizando os mais 
pobres, por exemplo com a reforma da previdência, falsa-
mente justificada.

Não seremos um país diferente sem superarmos a in-
genuidade, a passividade e a indiferença. Urge-nos, portan-
to, como Igreja, realizar nossa missão pastoral em profunda 
comunhão, com coragem profética, promovendo e fortale-
cendo ações comuns com todos os setores democráticos des-
te país, em favor de novos rumos para a sociedade brasileira, 
fundados na dignidade humana de todos os cidadãos e cida-
dãs e no bem comum. 

Interpelados pelo Espírito do Senhor, convidamos 
nossas comunidades eclesiais, os organismos do Povo de 
Deus e todas as pessoas de boa vontade a implementar ações 
que transformem em esperança as apatias e frustrações da 
sociedade brasileira, afinal, como diz o Papa Franscisco, o 
coração de Deus é e continuará incandescente por amor a 
seu povo (cf. Audiência Geral, 26 de abril de 2017). Assim, 
também, estejam, hoje e sempre, os nossos corações!

Que Nossa Senhora Aparecida, a quem expressamos 
nosso louvor especial neste Ano Mariano, nos inspire a re-
velar o rosto misericordioso de Deus, defensor da justiça em 
favor dos empobrecidos, sendo sinais e instrumentos da ação 
libertadora e humanizadora de Cristo, frente às novas formas 
de escravidão dos tempos atuais.

Brasília, 1º de agosto de 2017.
Dom Guilherme Antonio Werlang, Msf, Bispo de 

Ipameri/GO, Presidente da Comissão Episcopal Pastoral 
para a Ação Social Transformadora

Homilias e textos de Dom José 

Mensagem na 43ª Hora de Comunhão Diocesana 
(Catedral São José, 06/8/2017, com transmissão radiofônica)

Saúdo nosso bispo emérito, Dom 
Girônimo Zanandréa, o pároco da paró-
quia catedral São José, Pe. Alvise Folla-
dor, o vigário paroquial e coordenador de 
pastoral da Diocese, Pe. Maicon Mala-
carne, o chanceler da Cúria, Pe. Antonio 
Valentini Neto, o coordenador da pastoral 
vocacional, Pe. Giovani Momo, e através 
dele saúdo todos os sacerdotes e diáconos. 
Saúdo as religiosas e religiosos, os minis-
tros e ministras extraordinários da comu-
nhão eucarística, catequistas, zeladoras e 
zeladores de capelinhas, participantes dos 
Conselhos Econômicos e de Pastoral e de-
mais lideranças das nossas comunidades, 
todo o querido povo de Deus, de modo es-
pecial os enfermos e seus familiares. 

Como Igreja, comunidade de fé, 
queremos louvar e agradecer a Deus pelos 46 anos de insta-
lação da nossa Diocese de Erexim. Penso que é um momento 
para recordarmos, com gratidão, de todos os benfeitores e 
benfeitoras da nossa Diocese e também os diocesanos que 
partiram para a casa do Pai desde agosto de 2016. Que o 
Senhor os acolha no seu Reino com ternura e misericórdia. 

Queridos irmãos e irmãs, dentro 
de mais alguns dias, estarei completan-
do cinco anos de bispo desta querida 
Diocese. Estando, pela graça de Deus, 
para concluir a visita pastoral em todas 
as suas comunidades, alegro-me por ter 
tido a oportunidade de conhecer o rosto 
do povo de Deus que me foi confiado no 
pastoreio desta Igreja Diocesana. 

Visitando as comunidades, pude 
encontrar e conhecer pessoas, lugares e 
uma rica história de vida familiar e co-
munitária marcada pela fé, pelo trabalho, 
pelo espírito de solidariedade, sentido de 
pertença e amor à família, à comunidade 
e à terra em que vivem. Esses valores, 
que estão presentes na vida cotidiana do 
nosso povo, quando cultivados e alimen-

tados pelas Palavras das Sagradas Escrituras, pelo Pão da 
Eucaristia, Cristo Jesus, pela vida de oração pessoal, familiar 
e comunitária, fortalecem os laços familiares e comunitários 
e contribuem para a paz, a justiça, o bem-estar e o progresso 
da sociedade.  
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O Mês Vocacional de 2017, Ano Nacional Mariano, 
em que estamos celebrando os 300 Anos do encontro da ima-
gem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, nas águas 
do Rio Paraíba do Sul e os 100 Anos das aparições de Nossa 
Senhora aos três pastorinhos em Fátima, tem como lema: 
“VOCAÇÃO, um SIM como MARIA”.

Queridos irmãos e irmãos, neste momento da histó-
ria, à luz da Palavra da Deus, queremos, como Igreja, comu-
nidade de fé, viver este Mês Vocacional como um convite a 
olharmos a nossa disposição interior em nos colocarmos a 
serviço do Senhor, através da nossa vocação, matrimonial, 
consagrada ou sacerdotal. Ao mesmo tempo, queremos re-
fletir sobre a pouca receptividade dos jovens ao chamado de 
Deus, à vida consagrada, sacerdotal e matrimonial. 

A família e a comunidade de fé são espaços privi-
legiados para o discernimento vocacional dos jovens que 
deveria encontrar apoio e incentivo, através da oração e do 
respeito à liberdade de escolha em relação ao estado de vida. 
No modo de ver de Jesus, a fé é a fonte do discernimento 
vocacional. Se a vocação para a alegria do amor é o apelo 
fundamental que Deus põe no coração de cada jovem, para 
que a sua existência possa dar fruto, a fé é dom do alto e 
resposta ao sentir-se escolhido e amado.

A vocação ao amor assume para cada um uma forma 
concreta na vida cotidiana por meio de uma série de escolhas 
de estado de vida, das quais ninguém pode eximir-se. O ob-
jetivo do discernimento vocacional é descobrir como trans-
formá-lo, à luz da fé, em passos rumo à plenitude da alegria 

a que todos são chamados. Abraçar uma vocação aderindo 
a um estado de vida é uma resposta do coração no qual está 
presente o “sim” do amor serviço, da entrega, da realização 
humana e espiritual de cada pessoa.

Numa cultura marcada pelo materialismo, o indivi-
dualismo e a indiferença, que buscam subjugar os valores 
do Evangelho, é fundamental assumirmos a nossa responsa-
bilidade de cristãos comprometidos com o Reino de Deus, 
apresentando aos jovens, os valores da fé e a importância do 
discernimento vocacional para fazer uma escolha de vida, 
em que possam melhor contribuir através da vocação, dom 
Deus, para estar a serviço da humanidade.

No “sim” da resposta vocacional a Deus, não está 
presente a certeza, mas a confiança no chamado de Deus; 
no colocar-se a caminho para servir, como fez Maria de 
Nazaré, a humilde serva do Senhor. Ela disse “sim” a 
Deus, porque confiava no Senhor que age na história da 
humanidade e na história pessoal e vocacional de cada um 
de nós. 

Que a Virgem do Rosário de Fátima, no Centenário 
das suas aparições, e São José, o padroeiro da nossa Diocese, 
intercedam junto a Deus pela vocação e perseverança dos 
casais, sacerdotes, diáconos, religiosas, religiosos e semina-
ristas; pelo discernimento vocacional dos jovens e pela vida 
e vocação dos irmãos e irmãs das nossas comunidades. Que 
Deus conceda a todos nós, paz, saúde física e espírito de 
oração para cultivarmos a nossa vocação em união com o 
Senhor, os irmãos e irmãs. Amém.

A Família e seu modelo, a de Nazaré 
(Na missa da celebração especial da quarta aparição de Fátima – Dia dos Pais, 13/8/17)

Saúdo os sacerdotes e diáco-
nos aqui presentes, as religiosas e re-
ligiosos, os seminaristas, os membros 
das Comissões Econômica e Técnica 
do projeto de revitalização do Santu-
ário, os benfeitores, que colaboraram 
para que, neste mês de agosto, Mês 
Vocacional e, mais precisamente nes-
te seu segundo domingo, quando ce-
lebramos o dia dos pais e iniciamos a 
Semana Nacional da Família, pudés-
semos estar dando este pequeno pas-
so, mas muito significativo na vida da 
nossa Diocese, na vida de fé do nosso 
querido povo de Deus, que está viven-
do este Ano Nacional Mariano e Dio-
cesano do Centenário das aparições de Nossa Senhora em 
Fátima, que é a entrega do monumento a ela dedicado com o 
velário à comunidade.

Saúdo com estima todos os pais neste dia dedicado a 
eles, lembrando também daqueles que partiram para a casa 
do Pai, para receberem o abraço da sua misericórdia. Saúdo 
as famílias, os enfermos, os jovens e as crianças, recordando 
que foram elas as primeiras destinatárias da mensagem de 
Maria em Fátima.  

Queridos irmãos e irmãs, a 
vida nos coloca continuamente diante 
de escolhas, às vezes fáceis, às vezes 
mais difíceis, porque envolvem o co-
ração, o amor, as pessoas que ama-
mos, que fazem parte da nossa vida. 
Mas também envolvem a presença do 
Senhor, a nossa vida de fé, o cultivo 
da nossa espiritualidade, do nosso “eu 
interior”, no qual podemos compre-
ender e escutar também o silêncio de 
Deus.

Vivemos num tempo em que 
a necessidade de escolha pode ser in-
terpretada como uma perda da liber-
dade. Mas a verdadeira liberdade se 

manifesta quando escolhemos e vamos até o fim nas opões 
realizadas. A Josué, na condução do povo, coube a missão de 
convocar e reunir em Siquém, para se apresentarem diante 
de Deus, os anciãos, os chefes, os juízes e os magistrados de 
todas as tribos de Israel. Foi uma assembleia para recordar 
a fidelidade a Deus de seus pais, mesmo nas provações do 
exílio, e ao mesmo tempo tomar uma decisão quanto ao culto 
aos deuses dos amorreus que muitos tinham adotado, esque-
cendo a herança de fé de seus pais. O povo através dos seus 
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representantes tinha que escolher a quem servir. Antes que a 
assembleia se manifestasse, Josué não teve medo de mani-
festar sua fé e a fidelidade de sua família em servir o Senhor. 

Servir o Senhor é viver a liberdade de ser filho e fi-
lha do Deus Altíssimo, Senhor e Pai de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, “Verbo” encarnado no seio da Virgem Maria, para vi-
ver em tudo a nossa condição humana, menos o pecado. Ele 
encheu de esperança a humanidade, pois nos revelou o rosto 
da misericórdia do Pai e testemunhou que a morte não tem 
a última palavra sobre o nosso destino, mas a ressurreição, a 
vida nova e gloriosa na casa do Pai.

Queridos pais e filhos, mesmo diante das fragilida-
des e incompreensões que atingem muitos de nossos lares, a 
família continua sendo um projeto do amor de Deus, destina-
do a acolher e proteger a vida em todas as suas fases.

Fazer escolhas na vida pessoal e familiar é tomar cons-
ciência da nossa vocação, dom de Deus, no qual está contem-
plado o projeto do Criador, o nosso bem e o da comunidade. 
Para Jesus, seguir o projeto do Pai foi também uma decisão de 
entrega, de separação pela missão. Os nossos pais também vi-
vem esta experiência quando chega a hora de os filhos partirem 
em busca da formação profissional e realização da vocação. 

Esta passagem pode ser vivida como um momento de 
angústia e ao mesmo tempo de alegria pela descoberta do ca-
minho a ser percorrido. No coração desta passagem na vida de 

Jesus está o rosto do Pai, que Ele veio revelar. “Não sabeis que 
devo ocupar-me das coisas do meu Pai?” (Lc 2,49). Os seus 
pais, “Maria e José”, não compreendem, e para Maria será 
ainda mais difícil quando Ele, mais tarde, se tornará um prega-
dor itinerante, um andarilho de Deus, cheio de compaixão por 
aqueles que irá encontrar ao longo do caminho. 

O ícone ou modelo da Sagrada Família, portanto, não 
deve ser visto à luz da exaltação celestial, esquecendo das re-
alidades humanas vividas também na Família Sagrada de Na-
zaré. Os cristãos constituem família inspirando-se nos valores 
do Evangelho. Não é fácil, como não foi fácil para os pais de 
Jesus. As tensões, incompreensões e momentos difíceis foram 
vividos também pela Sagrada Família de Nazaré. Mas é na 
realidade da vida que se manifesta a grandeza do amor e da 
presença de Deus. Ele nos acompanha com o seu amor de Pai 
nos momentos belos e difíceis que a vida nos apresenta. 

Não existe a família ideal, existe a tua família, irmão 
e irmã, para amar e proteger. Cada um de nós é família, e 
todos pertencemos a uma única família, a família humana. 
Portanto, queridos pais e filhos, não percais a esperança na 
família por causa dos vossos limites. Nenhuma família é 
uma realidade perfeita, mas vós também não deveis renun-
ciar em procurar a plenitude do amor e comunhão que ainda 
não alcançastes na convivência familiar.

Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.

Dedicação da Igreja e do Altar
Santuário de Fátima – 20/8/2017

Saúdo o Bispo emérito Dom Girô-
nimo Zanandréa, sacerdotes, diáconos, 
religiosas, religiosos e seminaristas; as 
autoridades constituídas do poder exe-
cutivo, legislativo e do judiciário, civis e 
militares, aqui presentes, dirigentes de en-
tidades de classe, os membros das Comis-
sões Econômica e Técnica do projeto de 
revitalização do espaço do santuário; os 
dirigentes ou representantes das empresas, 
comunidades e famílias que colaboraram 
na realização deste espaço sagrado. Saúdo 
todos aqueles que nos acompanham atra-
vés da Rádio Virtual, Rádio Web e outros 
meios de comunicação. Com estima, re-
cordo os enfermos e seus familiares; que-
ro estender também, neste dia, à família 
Badalotti e aos funcionários da Rádio Di-
fusão meu pesar pela partida do seu Diretor, senhor Ydílio 
Badalotti, que possibilitou inúmeras transmissões radiofôni-
cas daqui deste Santuário, especialmente das Romarias, e de 
outros momentos da vida diocesana. Que Maria, Senhora de 
Fátima, o acolha com seu amor de mãe na casa do Pai.

Queridos irmãos e irmãs, nos reunimos nesta tarde, 
neste espaço, para louvarmos e agradecermos a Deus pelo 
dom da vida, pelo dom da fé, pelas famílias, pela vida con-
sagrada ao serviço do Senhor. Este espaço, dedicado a Nossa 
Senhora do Rosário de Fátima, foi construído há mais de ses-

senta anos pela comunidade católica desta 
região do Alto Uruguai, como seminário, 
local de formação para os futuros sacer-
dotes e centro de espiritualidade. Deste 
projeto participaram ativamente muitas 
famílias, os pais e avós de vocês. Creio 
que muitos de vocês que estão aqui pre-
sentes ou nos acompanhando através dos 
meios de comunicação começaram a fre-
quentar este local desde crianças, chega-
ram aqui segurando nas mãos de seus pais, 
ou quem sabe nos braços de suas mães. 
Eles vinham aqui como peregrinos, mo-
vidos pela fé, pela esperança e confiança 
na intercessão de Maria junto ao seu Filho 
Jesus. Eles chegavam aqui, muitas vezes 
cansados de longas caminhadas e dobra-
vam os joelhos em preces, agradecendo e 

pedindo a proteção de Nossa Senhora de Fátima, pela saúde, 
pela família, pelos filhos. Quantos pais e mães passaram por 
este local nesses anos; aqui invocaram a proteção materna 
da Mãe de Jesus; aqui pediram e agradeceram pela sua vida, 
muitas vezes no silêncio, com o coração em pranto, ferido 
pela dor de ver a vida dos que amavam fragilizada ou amea-
çada por tantas realidades.

Hoje, este projeto de revitalização que era um sonho 
tornou-se realidade, está sendo dedicado e entregue à comu-
nidade como espaço sagrado de encontro com o Senhor, com 
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Maria, a Mãe de Jesus e nossa, com os irmãos e irmãs que 
aqui se reúnem para celebrar a fé e alimentar a caminhada 
para a casa do Pai com o Pão da Palavra e o Pão da Eucaris-
tia. Dom Helder Câmara, grande Bispo em nosso País, dizia: 
“Sonho que se sonha sozinho é apenas um sonho. Sonho que 
se sonha junto é o começo da realidade”. Esse sonho tornou-
-se realidade pelo espírito de fé, partilha, solidariedade e gra-
tidão que está no coração de vocês. Por isso, os meus mais 
sinceros agradecimentos às pessoas que aceitaram fazer par-
te das Comissões Econômica e Técnica. Durante mais de um 
ano, estiverem empenhados no projeto, com muitas reuniões 
e decisões. Meus agradecimentos aos padres que apoiaram 
o projeto e mobilizaram as pessoas e comunidades para a 
partilha; aos empresários e empresas que sempre nos acolhe-
ram com espírito de fé e de compromisso com a comunida-
de Igreja povo de Deus. Muitos lembravam agradecidos da 
formação cristã que receberam de seus pais em suas famílias 
e na Igreja. Meus agradecimentos a todos aqueles e aquelas 
que, com espírito de filhos e filhas de Deus, Igreja comuni-
dade de fé, deram e continuam dando a sua contribuição para 
podermos pagar todas melhorias realizadas e darmos o passo 
seguinte, a construção da capela da reconciliação, para qual 
precisaremos de mais ajuda. Meus agradecimentos aos em-
presários e às empresas envolvidas na execução do projeto; 
aos operários que moldaram com suas mãos o que podemos 
contemplar com os olhos. 

Este projeto foi iniciado tendo presente as celebra-
ções dos cem anos das aparições de Nossa Senhora em Fáti-
ma, mas também tendo o sentido de gratidão primeiramente 
a Deus, a Maria pelas graças derramadas sobre o nosso que-
rido povo, aos antepassados que construíram, com espírito 
de fé, de comunidade e com muito sacrifício, todo este con-
junto do Seminário de Fátima. Este local de espiritualidade 
está no coração de muitas pessoas por aquilo que ele repre-
senta na caminhada de fé pessoal e do povo de Deus da nossa 
Diocese de Erexim. 

Hoje, celebrando a solenidade da Assunção de Nossa 
Senhora ao céu, louvemos e agradeçamos a Deus como Ma-
ria, que eleva a Ele um canto de louvor porque olhou para a  
humilhação de sua serva e estende a sua misericórdia sobre 
todos. Ela nos ensina a sairmos do nosso egoísmo, a nos co-
locarmos a caminho levando Jesus no coração para partilhar-
mos a vida nova que nos oferece com aqueles e aquelas que 
encontramos ao longo do caminho. Ela nos ensina a sermos 
fortes, mesmo quando a vida está ferida e ameaçada pela 
violência e a corrupção que roubam os nossos sonhos e pro-
jetos de um amanhã melhor para todos. Ela nos ensina a não 
perdermos a esperança, o amor, a ternura e a sensibilidade 
pelas coisas de Deus, pelo dom da vida e pelo bem comum. 

O altar ainda não está preparado para o sacrifício 
da Eucaristia, mas é importante que tenhamos os corações 
preparados, para acolher o Senhor Jesus, em nossas vidas. 
Em seguida, vamos consagrar o novo altar, onde o sacerdote 
apresentará a Deus o pão e o vinho, sinal da oferenda do 
povo em oração. Mas também é o espaço onde o sacerdo-
te ministerial, e somente ele, tem o poder de consagrar as 
oferendas e, através deste gesto sagrado, o pão e o vinho 
serem transformados em Corpo e Sangue de nosso Senhor 
Jesus Cristo. Na Bíblia Sagrada, o altar simboliza o local da 

imolação dos sacrifícios a Deus. O livro do Gênesis, 22,9 
narra que, tendo Abraão chegado ao local que Deus lhe havia 
indicado, construiu um altar. No amor e na fidelidade a Deus, 
Abraão nosso pai na fé, foi muitas vezes provado ao longo 
da sua vida, mas manteve-se fiel ao Senhor, que o conduzira 
ao longo de sua história. Jacó (Gn 35,7), no retorno à terra 
de Canaã, construiu um altar em Betel, porque fora ali que 
o Senhor Deus lhe aparecera, quando fugia por causa de seu 
irmão. Moisés o enviado de Deus, para conduzir o povo de 
Israel da escravidão do Egito para a terra prometida, ergueu 
altares ao Senhor para oferecer os sacrifícios de comunhão. 
O centro do templo de Jerusalém era o altar dos sacrifícios, 
muitas vezes não realizados de forma agradável a Deus.

O altar cristão é, por sua natureza, a mesa própria 
do sacrifício e do banquete pascal, onde o sacrifício da cruz 
se perpetua sacramentalmente pelos séculos até que Cristo 
venha; é a mesa na qual os filhos e filhas da Igreja se congre-
gam para dar graças a Deus e receber o Corpo e o Sangue de 
Cristo. A seguir, ele será dedicado solenemente, através da 
unção com o óleo do Santo Crisma, da queima de incenso, 
do revestimento e da iluminação.

Na Santa Missa, celebramos o sacrifício do próprio 
Jesus, Cordeiro imolado pelos nossos pecados. Nós fomos 
resgatados pelo seu sangue, que jorrou do seu lado aberto 
pela espada, e da cruz do Senhor. No altar do Gólgata, nas-
ceu a Igreja, que nos acolhe como filhos e filhas, e nos acom-
panha no caminho para a casa do Pai.

- Em virtude da unção, o altar torna-se símbolo de 
Cristo, que é o “Ungido” por excelência e assim é chamado, 
pois o Pai o ungiu com o Espírito Santo e o constituiu Sumo 
Sacerdote, para oferecer no altar de seu Corpo o sacrifício da 
vida pela salvação de todos.

- O incenso é queimado sobre o altar, simbolizando o 
sacrifício do Cristo, que aí se perpetua no mistério, subindo a 
Deus em odor de suavidade. Exprime também que as orações 
dos fiéis chegam ao trono de Deus, propícias e agradáveis.

- O revestimento do altar com as toalhas litúrgicas 
indica que o altar cristão é ara do sacrifício eucarístico e 
mesa do Senhor; ao seu redor os sacerdotes e fiéis, numa 
única e mesma ação, mas em funções diferentes, celebram o 
Memorial da morte e ressurreição de Cristo e participam da 
Ceia do Senhor. Por isso, é preparado e festivamente ornado 
como mesa da refeição sacrifical. Desse modo, vê-se clara-
mente ser ele a mesa do Senhor, ao redor da qual todos os 
fiéis se reúnem com alegria para se saciarem com o divino 
alimento, o Corpo e o Sangue do Cristo imolado.

- A iluminação do altar lembra-nos que Cristo é a luz 
para a revelação dos povos; por sua claridade resplandece a 
Igreja e, por meio dela, toda a família humana.

Estimados irmãos e irmãs, que este Ano Nacional 
Mariano e Diocesano das celebrações do centenário da apa-
rições de Nossa Senhora em Fátima possa reavivar em nos-
sos corações o cuidado pela vida, principalmente onde ela se 
encontra mais fragilizada, o amor pela família, a sensibilida-
de pela caridade e a nossa espiritualidade, para valorizarmos 
a presença do Senhor, que caminha conosco na nossa histó-
ria pessoal e comunitária.

Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
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Um tributo à vida
(A Voz da Diocese, 23/7/17)

Estimados Diocesanos! 
Na segunda quinzena do mês de 
julho, comemoramos o dia do mo-
torista, do agricultor/a e dos avós. 
São datas que podem passar des-
percebidas por muitas pessoas, 
mas que envolvem, no contexto 
da nossa sociedade do Alto Uru-
guai gaúcho, uma grande porcen-
tagem da nossa população.

 Por isso, quero prestar 
meu tributo à vida dos milhares 
de agricultores/as da nossa região que manifestam amor 
pelo cultivo da terra, pelo trabalho em família, pela vida de 
fé celebrada na família e em comunidade. São milhares de 
homens, mulheres e jovens, que trabalham na agricultura, 
na qual a história da vida é contada a partir da realidade do 
trabalho, da família e da comunidade de fé, construída na 
solidariedade e mantida na disponibilidade do amor serviço 
pela causa do Reino. 

Conhecendo a realidade do povo de Deus das nossas 
comunidades, creio ser oportuno recordar uma frase da grande 
poetisa goiana Cora Coralina: “O que vale na vida não é o 
ponto de partida e sim a caminhada. Caminhando e seme-

ando, no fim terás o que colher”. 
O ponto de partida para muitos dos 
nossos pais e avós, que vivem ou 
viveram no campo, foi de muito 
trabalho, sacrifício e pouco con-
forto, onde a vida era colocada nas 
mãos de Deus a cada manhã.  Hoje 
podem olhar o passado e o caminho 
percorrido, tendo no coração aquela 
paz dos que foram duramente pro-
vados pelas realidades da vida, mas 
em todas elas foram vencedores.

As mãos calejadas de nossos pais e avós contribuí-
ram para que as novas gerações pudessem ter oportunidades 
que eles não tiveram, na educação e no mundo profissional. 
Por isso, é importante termos presente a nossa história pes-
soal e familiar, feita muitas vezes de grandes sonhos e pe-
quenos passos, de muito trabalho, esperança e fé através das 
gerações. 

Quero manifestar minha gratidão aos agricultores/
as da nossa Diocese, aos avós, guardiães da memória viva 
das grandes mudanças que aconteceram na nossa região. Aos 
motoristas que percorrem tantos caminhos, que tenham sem-
pre presente o caminho do amor pela vida.

O protagonismo dos leigos e leigas na vida
da Igreja e da sociedade

(A Voz da Diocese, 30/7/2017)

 Estimados Diocesanos! 
Os cristãos, leigos e leigas, são 
discípulos e discípulas do Senhor 
Jesus. São Igreja comunidade de 
fé, e como tal vivem sua cidada-
nia no mundo, ou seja, assumem 
sua missão sem limites e frontei-
ras, através de sua presença com-
prometida na sociedade, com os 
valores do Evangelho.

Os cristãos, leigos e lei-
gas, sempre tiveram participação histórica e fizeram história 
na caminhada da Igreja e da sociedade, através de atuação 
ativa e muitas vezes sofrida, mas frutuosa. A ação e a parti-
cipação dos leigos e leigas na vida da Igreja deixaram para 
a sociedade um legado de obras caritativas, mas também o 
testemunho de uma forte espiritualidade encarnada na rea-
lidade da sociedade. Foram homens e mulheres protagonis-
tas de um novo tempo, abriram as portas do coração para 
contemplar novos horizontes, porque se deixaram guiar pelo 
Espírito Santo, assumindo uma vida de ação profética e mis-
sionária, sem perder a comunhão com a Igreja.

Na vida e na sociedade, cada um de nós pode ser 
protagonista do bem, a partir da realidade onde vive e tra-
balha. A partir da ação rotineira feita nas pequenas funções 
diárias na casa, no trabalho e no lazer. Toda ação, quando 
realizada com amor, contribui com a construção do Reino e 
revela a própria presença de Deus. Precisamos ter presente 
que “Deus conduz a história, por meio da ação dos homens 
e das mulheres que trabalham na construção do mundo nas 
mais diversas frentes.” Precisamos recordar que o Espírito, 
que sopra onde quer, é quem conduz os corações e as inteli-
gências para fazer o bem.

Neste tempo marcado fortemente pela cultura da in-
diferença, precisamos trabalhar para promover uma nova cul-
tura, que constrói cidadania no diálogo e que não tenha medo 
de acolher o que o outro, o diferente, tem a oferecer. Este é o 
espaço aberto, no qual os cristãos leigos e leigas são chamados 
a serem “sal da terra e luz do mundo” (Mt 5,13,14), vivendo 
na sociedade, manifestando através das ações cotidianas uma 
espiritualidade que manifeste o desejo e a busca do rosto de 
Deus e da comunhão com ele. Uma espiritualidade encarnada, 
marcada pelo seguimento de Jesus, pela vida no Espírito, pela 
comunhão fraterna e pela inserção no mundo.
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Vocação, amor serviço
(A Voz da Diocese, 06/08/2017)

Estimados Diocesanos! Na 
Igreja, o mês de agosto é lembrado 
como o mês vocacional. A vocação 
transcende à profissão, porque requer 
uma escolha de vida, depois de escu-
tar a voz do coração, do discernimento 
que nasce da escuta e da resposta do eu 
interior. Quando falamos de vocação, 
temos presente não só a sacerdotal, 
diaconal ou consagrada, mas também 
a matrimonial. Penso que muitos de nós conhecemos, na so-
ciedade ou na comunidade, pessoas que exercem sua profis-
são como uma vocação, pela dimensão do serviço feito com 
amor pela causa do Reino, pela vida do próximo e pelo bem 
comum.

 A escolha de vida, ou vocação à vida sacerdotal, 
consagrada ou matrimonial pode nascer como resposta de 
um caminho de busca ou conversão iluminado pela Palavra 
de Deus, do encontro com o Cristo Senhor. Esta escolha pre-
cisa continuamente alimentar-se desta Palavra, no percurso 
da sua existência, para manter o vínculo do amor comunhão 
com o Senhor, a dimensão da entrega, da renúncia, da doa-
ção, do profetismo e do testemunho do amor serviço aos ir-
mãos, na família, na sociedade e na Igreja comunidade de fé.

Entregar a vida ao Senhor, 
como sacerdote, é percorrer continua-
mente um caminho de discípulo, tiran-
do o tempo entre os muitos afazeres, 
para escutar o Mestre Jesus, que quer 
falar ao nosso coração de pastores. 
Assim poderemos ser sacerdotes que 
têm sabor de Cristo, que encarnaram a 
sua Palavra e falam em nome de Deus 
ao coração do povo. O Filho de Deus, 

pregado na cruz, narra uma história de amor de Deus com o 
seu povo, e convida cada sacerdote a expressar com sua vida 
e missão este amor compaixão por todos aqueles que encon-
tra ao longo do caminho.

Neste primeiro domingo do mês vocacional, quere-
mos elevar a Deus uma prece pela vocação ao ministério 
ordenado, mas também de gratidão pelos sacerdotes dioce-
sanos e religiosos, que ajudam e educam, através do minis-
tério sacerdotal, o nosso querido povo a crescer, caminhar e 
perseverar na fé no Senhor Jesus.

Que a Virgem Maria, mãe do Cristo Sacerdote da 
Nova Aliança, proteja com seu amor materno, todos os sa-
cerdotes e interceda junto a Deus, pela vida, vocação e fide-
lidade na missão de cada um.

A Vocação na Família
(A Voz da Diocese, 13/8/17)

Estimados Diocesanos! É 
com alegria e espírito de gratidão 
que celebramos neste domingo, 
no Mês Vocacional, o dia dos pais 
e iniciamos a semana da família. 
Podemos dizer que o dom da voca-
ção à vida matrimonial, contempla 
a dimensão do ser pai, do ser mãe 
e a construção de uma família em 
nome do amor. Na exortação apos-
tólica pós-sinodal Amoris Laetitia, 
A Alegria do Amor, Papa Francis-
co, reflete sobre o amor no ma-
trimônio e na família. Não sobre 
a palavra “amor”, que é seguida-
mente mencionada de forma desfigurada, faltando o sentido 
da presença de Deus, da partilha e do cuidado da vida da 
pessoa amada.

O amor  não exige que o outro seja perfeito para acei-
tá-lo, mas “possui sempre o sentido de profunda compaixão, 
que leva a aceitar o outro como parte da minha vida e deste 
mundo, mesmo quando age de modo diferente daquilo que 
eu desejaria. Na vida familiar, não pode reinar a lógica do 
domínio de uns sobre os outros, nem a competição para ver 
quem é mais poderoso, porque esta lógica acaba com o amor 
e destrói a serenidade na vida familiar.

Depois do amor que nos une 
a Deus, o amor conjugal é a “ami-
zade maior”, nos lembra Santo To-
más de Aquino. É uma união que 
tem todas as características duma 
boa amizade: busca o bem do outro, 
reciprocidade, intimidade, ternura 
e estabilidade. Mas também é ca-
paz de superar os desafios, não tem 
medo de lutar, renascer, reinven-
tar-se e recomeçar sempre de novo 
para estar ao lado da pessoa amada. 
Poucas alegrias humanas são tão 
profundas e festivas como quando 
duas pessoas que se amam conquis-

taram, conjuntamente, algo que lhes custou um grande esforço 
compartilhado. Percorrer um caminho juntos, mesmo se difícil, 
pode ser uma oportunidade para se apreciar melhor o que se tem 
e quem está ao nosso lado. Com os olhos do amor e do coração, 
podemos ver valores e qualidades, que nunca tínhamos percebi-
do na pessoa que está ao nosso lado caminhando conosco, nos 
momentos alegres e difíceis da nossa vida.

Neste dia dos pais, manifesto minha gratidão ao meu 
pai, mas também a Deus, por todos os pais, que com amor e 
doação consomem a vida para cuidar com dignidade da famí-
lia que construíram. Que o Senhor vos abençoe e vos proteja.
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Com os Pés na Caminhada em Romaria

Novena da 82ª Romaria a Nossa Senhora da Salette
“No SIM de Maria, a alegria da Salvação”

“Ide e anunciai a todo meu povo”.
Nos dias 19,23 e 24 de setem-

bro, Marcelino Ramos celebra a 82ª 
Romaria Interestadual da Salette.

 Boa Romaria se prepara com 
intensa oração e organização. Por isso 
os missionários saletinos, através da 
Revista Salette, espalharam Brasil 
afora, uma novena com a seguinte te-
mática:

1 º Dia: Pôr-se a caminho com 
Jesus e Maria, Lucas 10,1-11. Maria, 
ensina-nos a rezar com os pés na ca-
minhada;

2º Dia: Mestre, onde moras? 
Vinde e vede! João 1,35-39. Maria, 
ensina-nos a reza com justiça na ação 
social e política;

3º Dia: Alegres por escutar a Palavra e anunciar a 
paz, Tiago1,22-25.Maria, ensina-nos a rezar com fraterni-
dade, no perdão e conciliação;

4º Dia: O Cristão vive a fé em comunidade, 1º Pe-
dro 2,9-12.Maria, ensina-nos a rezar com solidariedade;

5º Dia: Escolhe, pois, a vida Deuteronômio 30,15-
20. Maria, ensina-nos a rezar com perseverança;

6 º Dia: As maravilhas do 
amor em família, Mateus 7,21-27.Ma-
ria, ensina-nos a rezar com fidelidade 
na família;

7º Dia: As maravilhas de 
Cristo n a alegria da partilha, Mar-
cos6,30-44. Maria, ensina-nos a rezar 
com alegria na vida partilhada;

8º Dia: Cultivar e guardar a cria-
ção é nossa missão, Mateus 4,1-11. Ma-
ria, ensina-nos a rezar com a criação;

9º Dia: Com Maria, caminha-
mos na esperança! Lucas 1,39-56.Ma-
ria, ensina-nos a rezar com esperança.

Momentos Fortes
- Dias 10 a 18 de Setembro 

das 11:40 a 12:00 novena pela radio Salette de Marcelino 
Ramos. Às 19:00 novena com a santa missa no Santuário.

- Dia 19 de setembro, Celebração dos 171 anos da 
aparição de Maria em Salette, França, 19 de setembro de 
1846 aos pastores Maximino e Melânia.

 A programação dos dias 19, 23 e 24 de setembro 
está em Comunicação Diocesana, nº 449, setembro 2017, 
p. 26 e 27.

Conta-nos o Evangelista Lucas que a jovem Maria 
foi, apressadamente, ao encontro de Isabel porque, o amor 
tem pressa e o SIM a Deus leva a um: Eis-me aqui, dirigi-
do a uma pessoa idosa e em necessidade de sua avançada 
gravidez. Não foi apenas um “visita rápida”, mas sim um 
permanecer na casa de sua parenta durante 90 dias. Maria 
é exemplo de cristã solidária e missionária.

Não é diferente numa romaria. Ao chegar ao San-
tuário, o romeiro, olhando para a imagem de Maria cho-
rando, depois falando com pequenos pastores e por fim, 
voltando para o céu, e vendo toda essa multidão de de-
votos ao seu redor, a expressão de contentamento surge 
espontaneamente.

O povo que chega ao Santuário de Maria não pára 
de cantar:”Todo ano eu venho a este Santuário. Bem per-
to do Sacrário com fé agradecer. Obrigado pela vida pela 

minha família, obrigado pela saúde, obrigado Nossa Se-
nhora”.

A Mãe de Jesus nos ensina a beleza e o valor dos 
encontros e das visitas. Que ela suscite em todos nós o 
ardor missionário de quem se faz próximo, para ajudar, 
compartilhar, e aprender, na grande escola da vida.

Vivamos intensamente esse tempo favorável de 
romaria e o grande mês da Bíblia.

Que a Mãe Maria e seu Filho, o missionário do 
Pai, nos abençoem e concedam uma boa e santa romaria, 
pois: No SIM DE MARIA, a alegria da Salvação.

“Pois bem meus, meus filhos, transmiti isso a todo 
meu povo” (Salette)

Pe. Presentino Rovani, MS.
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Nota dos Jesuítas sobre a situação sócio-política
econômica do Brasil

Nos dias 24 a 27 de julho aconteceu a 2ª Assembleia dos jesuítas do Brasil com a participação
de 350 pessoas. Durante o evento foi elaborada uma “nota dos jesuítas”, manifestando uma posição oficial 

sobre a situação política-social-econômica na qual nos encontramos.

NOTA DOS JESUÍTAS NA IIª 
ASSEMBLÉIA

DA PROVÍNCIA DO BRASIL
“Quero ver o direito bro-

tar como fonte e correr a justiça 
qual riacho que não seca” (Am 5, 
24).

Nós, mais de trezentos jesuítas do Brasil, reunidos 
em Assembleia Nacional de 25 a 27 de julho de 2017, para 
celebrar os três anos de caminhada da nova Província do 
Brasil, não podemos deixar de manifestar nossa preocupação 
e até nossa indignação diante da maneira como as classes 
dominantes conduzem as crises econômica, social e política 
que assolam o país e afetam a população brasileira, sobre-
tudo os mais empobrecidos. A corrupção e a promiscuidade 
entre interesses públicos e privados nas esferas dos poderes 
instituídos escandalizam a maioria do povo brasileiro e tiram 
legitimidade aos poderes executivo e legislativo. Nem sem-
pre o judiciário escapa de parcialidade.

A desigualdade socioeconômica, nestes últimos 
anos, agravou-se significativamente. Além dos 14 milhões 
de desempregados, pelo menos 10 milhões de trabalhado-
res ficam subempregados ou desistem de procurar trabalho. 
Muita gente, que tinha saído da miséria e da pobreza, está 
voltando à assistência social. O recrudescimento da desigual-
dade produz mais violência de todos os tipos na sociedade, 
contra a pessoa e a vida, contra as famílias, tráfico de drogas 
e outros negócios ilícitos, excessos no uso da força policial, 
corrupção, sonegação fiscal, malversação dos bens públicos, 
abuso do poder econômico e político, poder manipulador 
dos meios de comunicação social e crimes ambientais.

A idolatria do dinheiro, de acordo com o Papa Fran-
cisco, dá primazia ao mercado, tanto em detrimento da pes-
soa humana como em detrimento do trabalho (cf. Evangelii 
Gaudium, 53-57). Não é justo submeter o Estado ao merca-
do, em nome da retomada do desenvolvimento. Quando é o 
mercado que governa, o Estado torna-se fraco e acaba sub-
metido a uma perversa lógica do capital financeiro. Como 

nos adverte o Papa Francisco, “o 
dinheiro é para servir e não para go-
vernar” (Evangelii Gaudium 58).

No esforço de superação 
do grave momento atual são neces-
sárias reformas, que se legitimam 
quando obedecem à lógica do diá-

logo com toda a sociedade, tendo em vista o bem comum. 
Por essa razão, as Reformas Trabalhista e da Previdência, 
como foram encaminhadas ao Congresso, carecem de legiti-
midade. Outras propostas em tramitação no Congresso, não 
poucas vezes por medidas provisórias, como a “liberação” 
do desmatamento, a “legalização” da grilagem de terras ur-
banas e rurais, a mercantilização de terras para corporações 
estrangeiras e a “outorga” das terras indígenas e quilombolas 
ao agronegócio, são afrontas à Constituição Federal que ga-
rante direitos e cidadania para todos. Os ajustes desse (des)
governo para atender ao mercado, assim como o domínio do 
agronegócio, explicitado na CPI da Funai e do Incra, abrem 
espaço para mais violência e mortes no campo e nas cidades, 
como noticiado nestes últimos tempos. Os movimentos so-
ciais e populares, como também instituições que lutam em 
prol das populações excluídas, estão sendo criminalizados e 
falsamente denunciados.

Essa situação interpela hoje a missão dos jesuítas no 
Brasil. Comprometemo-nos a manter nossa presença junto 
aos mais empobrecidos e excluídos, como também, pela 
análise das causas da persistente situação de desigualdade 
e de exploração desordenada da natureza, contribuir para a 
superação do abismo da desigualdade socioambiental, em 
solidariedade à esperança do povo. Sentimo-nos chamados 
a manter-nos fieis ao Evangelho, que nos impulsiona a re-
conhecer e a denunciar as injustiças estruturais e históricas, 
sobretudo a grande dívida social em relação aos mais fracos 
e vulneráveis. Na esperança teimosa em dias melhores que-
remos colaborar na construção de um Brasil justo.

Itaici, Indaiatuba/SP, 27 de julho de 2017. - Fonte: 
CRB.

O grito dos franciscanos e franciscanas do Brasil:
“dirão que é comunismo, mas é Evangelho” 

De 03 a 06 de agosto, mais mil franciscanos e fran-
ciscanas das Congregações e Movimentos simpatizantes de 
Francisco e Clara de Assis presentes no Brasil realizaram 
encontro chamado “Capítulo Nacional das Esteiras”, em 
Aparecida, SP. Capítulo das Esteiras porque símbolo da sim-
plicidade, pobreza e disponibilidade franciscana. Um dos 
temas iluminadores do encontro foi a encíclica Laudato Si, 

sobre o cuidado com a Casa Comum, do Papa Francisco, 
que inicia justamente com a oração de São Francisco, “eu te 
louvo, ó meu Senhor”. No final do encontro, os participantes 
divulgaram carta aprovada por unanimidade na qual decla-
ram adesão incondicional ao papado de Francisco e definem 
como missão: “participar da reconstrução da Igreja com o 
Papa Francisco e reconstruir o Brasil em ruínas”. Exortam 
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à construção de “um novo ho-
rizonte utópico” fundado nas 
bases históricas do país “mar-
cadas pelo sangue dos pobres e 
pequenos, indígenas, mulheres 
e jovens negros, por um extra-
tivismo desmedido e destruidor, 
por uma economia que exclui a 
maioria, por destruição de po-
vos, culturas e da natureza.”

CARTA DE APARECIDA
“Ouvir tanto o clamor da terra como o clamor dos 

pobres” (LS,49)
A Conferência da Família Franciscana do Brasil, ce-

lebrando o Capitulo Nacional das Esteiras, consciente de sua 
missão de “levar ao mundo a misericórdia de Deus”, diri-
ge-se a todas as pessoas de boa vontade: àquelas que conti-
nuam acreditando em um mundo de justiça e fraternidade e 
àquelas que, em meio às contradições e crueldades de nosso 
tempo, vivem a dor da desilusão e da falta de esperança.

As partilhas realizadas nesses dias nos levam a afir-
mar: vivemos um verdadeiro Pentecostes. Neste sentido, o 
Capítulo nos chamou a um revigoramento do Carisma e nos 
levou a fazer memória da herança, da inspiração originária 
que deu início ao movimento franciscano. A experiência das 
esteiras nos leva a retomar nossa vocação enquanto peregri-
nos e forasteiros.

As bases nas quais foram construídas a nossa história 
estão marcadas pelo sangue dos pobres e pequenos, indíge-
nas, mulheres e jovens negros, por um extrativismo desme-
dido e destruidor, por uma economia que exclui a maioria, 
por destruição de povos, culturas e da natureza. À luz do 
nosso carisma, compreendemos que se faz necessário cons-
truir um novo horizonte utópico que nos comprometa com 
a construção de um projeto de país com justiça e paz em 
respeito à integridade da criação.

Somos sensíveis ao grito dos empobrecidos e da Mãe 
Terra! É preciso agir com misericórdia para com eles e, com 
indignação diante desse sistema que exclui, empobrece e 
maltrata, e convocarmos a todos para se unirem à luta que 
hoje assumimos juntos: participar da reconstrução da Igreja 
com o Papa Francisco e reconstruir o Brasil em ruínas.

É chegado o momento de recolhermos nossas estei-
ras e as lançarmos sobre o chão das periferias do mundo, 

transformando continuamente 
nossa maneira de Ser, Estar e 
Consumir em reposta aos apelos 
do Papa Francisco.

A realidade ecológica 
e sócio-política-econômica do 
nosso país nos exige compro-
misso profético de denúncia e 
anúncio. Assistimos, tomados de 

ira sagrada, à violação dos direitos conquistados, através de 
muitos esforços, empenhos e articulação pelo povo brasileiro. 
Por isso, não podemos deixar de nos empenhar junto aos mo-
vimentos sociais na luta “por nenhum direito a menos”, contra 
golpes, reformas retrógadas e abusivas conduzidas por um go-
verno ilegítimo, um parlamento divorciado dos interesses da 
população e uma justiça que tem se revelado fora dos parâme-
tros da equidade “que no lugar de fortalecer o papel do Estado 
para atender às necessidade e os direitos do mais fragilizados, 
favorece os interesses do grande capital”¹.

Dessa Cidade de Aparecida, Nossa Senhora, Padro-
eira do Brasil, resgatada das águas de um rio, hoje poluído 
e degradado, nos faz eleger dentre os diversos apelos um 
compromisso particular com a Irmã Água. Deste modo, nos 
empenharemos na construção de um processo de reflexão e 
ação em defesa da água como bem comum, que se dará atra-
vés da participação da família em jornadas, fóruns e nas ini-
ciativas de fortalecimento dos trabalhos ligados à promoção 
da Justiça e da Integridade da Criação.

Tudo isso acontece, irmãs e irmãos, porque São 
Francisco nos ensinou que nos momentos mais difíceis de 
nossas vidas devemos voltar à Casa da Mãe. Ele e seus ir-
mãos voltavam, com frequência, à pequena igreja de Santa 
Maria dos Anjos, a Porciúncula. Nós voltamos ao Santuário 
de Nossa Senhora Aparecida, nestes 300 anos de caminhada 
com os pequenos desta terra.

“Óh Mãe preta, óh Mariama, Claro que dirão, Ma-
riama, que é política, que é subversão, que é comunismo. 
É Evangelho de Cristo, Mariama!”, ainda assim, invocamos 
suas bênçãos sobre toda a nossa família e sobre um Brasil 
sedento de “Paz – fruto da justiça, do bem e da Misericórdia 
de Deus”.

Conferência da Família Franciscana do Brasil – 
CFFB

06 de agosto de 2017. Fonte: CRB.

Canonização dos protomártires do Brasil
Mártires de Cunhaú e Uruaçu ou Protomártires (pri-

meiros mártires) do Brasil é o título dado aos 30 cristãos 
martirizados no interior do Rio Grande do Norte. Foram viti-
mas de dois morticínios, ambos no ano de 1645, no contexto 
das invasões holandesas no Brasil. O primeiro na Capela de 
Nossa Senhora das Candeias, no Engenho de Cunhaú, mu-
nicípio de Canguaretama; outro em Uruaçu, comunidade do 
município de São Gonçalo do Amarante.

No Engenho de Cunhaú, principal polo econômico 
da Capitania do Rio Grande (atual Estado do Rio Grande do 

Norte), existia uma pequena e fervorosa comunidade com-
posta por 70 pessoas sob os cuidados do Pe. André de Sove-
ral. No dia 15 de julho chegou em Cunhaú Jacó Rabe, trazen-
do consigo seus liderados, os ferozes tapuias, e, além deles, 
alguns potiguares com o chefe Jerera e soldados holandeses. 
Jacó Rabe era conhecido por seus saques e desmandos, fei-
tos com a conivência dos holandeses, deixando um rastro de 
destruição por onde passava.

No dia 16 de julho de 1645, por ser domingo, como 
de costume, os fiéis reuniram-se para celebrar a Eucaristia, 
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foram à missa na igreja de Nossa Senhora 
das Candeias, mas Jacob Rabbi havia fixado 
um edital na porta da igreja: após a Missa, 
haveria ordens do governo holandês. O páro-
co, Padre André de Soveral começou a Missa 
e, depois do momento da elevação do Corpo 
e Sangue de Cristo, as portas da capela foram 
fechadas: deu-se início às cenas de violência 
e atrocidade. Ao verem que seriam mortos 
pelas tropas, os fiéis não reagiram, ao con-
trário, “entre mortais ânsias, confessaram-se 
ao sumo sacerdote Jesus Cristo, pedindo-lhe, 
com grande contrição, perdão por suas cul-
pas”, enquanto o Padre André estava “exor-
tando-os a bem morrer, rezando apressada-
mente o ofício da agonia”.

A notícia do massacre de Cunhaú espalhou-se por 
todo o Rio Grande e capitanias vizinhas, mesmo suspeitando 
dessa conivência do governo holandês, alguns moradores in-
fluentes pediram asilo ao comandante da Fortaleza dos Reis 
Magos. Assim, foram recebidos como hóspedes o vigário Pe. 
Ambrósio Francisco Ferro, Antônio Vilela, o Moço, Fran-
cisco de Bastos, Diogo Pereira e José do Porto. Os outros 
moradores, a grande maioria, não podendo ficar no Forte, as-
sumiram a sua própria defesa, construindo uma fortificação 
na pequena cidade de Potengi, a 25 km de Fortaleza.

Enquanto isso, Jacó Rabe prosseguia com seus cri-
mes. Após passar por várias localidades do Rio Grande e 
da Paraíba, Rabe foi então à Potengi, e encontrou heroica 
resistência armada dos fortificados. Como sabiam que ele 
mandara matar os inocentes de Cunhaú, resistiram o mais 
que puderam, por 16 dias, até que chegaram duas peças de 
artilharia vindas da Fortaleza dos Reis Magos. Não tinham 
como enfrentá-las. Depuseram as armas e entregaram-se nas 
mãos de Deus.

Cinco reféns foram levados à Fortaleza: Estêvão Ma-

chado de Miranda, Francisco Mendes Pereira, 
Vicente de Souza Pereira, João da Silveira e 
Simão Correia. Desse modo, os moradores do 
Rio Grande ficaram em dois grupos: 12 na For-
taleza e o restante sob custódia em Potengi.

Dia 2 de outubro chegaram ordens de 
Recife mandando matar todos os moradores, 
o que foi feito no dia seguinte, 3 de outubro. 
Os holandeses decidiram eliminar primeiro 
os 12 da Fortaleza, por serem pessoas in-
fluentes, servindo de exemplo: o pároco, um 
magistrado, um rico proprietário.

Foram embarcados e levados rio aci-
ma para o porto de Uruaçu. Lá os esperava 

o chefe indígena potiguar Antônio Paraopaba e um pelotão 
armado de duzentos índios seus comandados. Repetiram-se 
então as piores atrocidades e barbáries, que os próprios cro-
nistas da época sentiam dor em contá-las, porque atentavam 
às leis da moral e modéstia.

A um deles, Mateus Moreira, foi arrancado o coração 
pelas costas, estando ainda vivo. Assim mesmo teve forças 
para proclamar a sua fé na Eucaristia, dizendo: “Louvado 
seja o Santíssimo Sacramento”.

Os dois presbíteros, André de Soveral, Ambrósio 
Francisco Ferro, e 28 companheiros leigos são mártires que 
regaram regou o solo brasileiro, tornando-o fértil para a ge-
ração de novos cristãos. Eles são as primícias do trabalho 
missionário, os protomártires do Brasil. 

Foram beatificados no dia 05 de março do ano 2000 
pelo Papa São João Paulo II. No dia 15 de outubro deste ano, 
serão declarados santos pelo Papa Francisco. 

Atualmente, os mártires são lembrados em duas da-
tas, no dia 16 de julho em Canguaretama, e dia 3 de outu-
bro em São Gonçalo do Amarante. Esta última tem caráter 
estadual: pela lei Nº 8.913/2006 que declara a data feriado 
estadual.

Congresso Missionário anima Igreja no Rio Grande do Sul
“A maturidade eclesial é consequência e não apenas condição da abertura missionária
 “A alegria do Evangelho 

para uma Igreja em saída”, foi o 
tema do 1º Congresso Missionário 
do Regional Sul 3 da CNBB, rea-
lizado nos dias 28 a 30 de julho, 
no  Centro de Pastoral de cidade 
de Caxias do Sul. O evento reu-
niu mais de 100 representantes de 
organismos missionários, bispos, 
padres, religiosos(as), leigos(as) e 
seminaristas de todas as Dioceses do Rio Grande do Sul.

O evento contou com relato de Dom Adilson Bu-
sin, bispo auxiliar da Arquidiocese de Porto Alegre, sobre 
sua visita A Moçambique, onde o Regional Sul 3 mantém 
um projeto missionário na Arquidiocese de Nampula. E 
síntese, seu depoimento foi: “O testemunho que dou é a 

alegria que eu recebi do povo mo-
çambicano. A lição que tirei é que 
o Reino de Deus está entre nós. 
Não sei se nós levamos a alegria, 
mas eu sei que recebi muita ale-
gria. A missão nos ensina o essen-
cial do anúncio do Evangelho”.

Um grupo da Infância e 
Adolescência Missionária (IAM) 

da paróquia Divino Espírito Santo de Caxias do Sul mar-
cou presença com uma apresentação mostrando o espíri-
to missionário dos pequenos.

O tema do 4º Congresso Missionário Nacional 
“A alegria do Evangelho para uma Igreja em saída”, foi 
apresentado pelo padre Jaime C. Patias, secretário nacio-
nal da Pontifícia União Missionária que iniciou a reflexão 
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fazendo memória dos congressos missionários nacionais 
e continentais. “O fio condutor destes congressos é a mis-
são universal. Estes eventos contribuem para a animar e 
gerar a cooperação missionária”, sublinhou o assessor. 
“Não é para esperar atingir a maturidade e depois come-
çar a missão, mas é a missão que nos amadurece. A ma-
turidade eclesial é consequência e não apenas condição 
da abertura missionária”, sublinhou o padre, recordando 
as Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no 
Brasil.

Padre Patias lembrou que a missão é de Deus. 
“Não é a Igreja que tem uma missão, mas é a missão que 
tem uma Igreja para chegar a todos. A missão nasce de 
Deus. Sabendo que, pelo batismo, nós somos a Igreja, 
então cada um de nós é missão de Deus onde quer que 
nos encontremos”, disse. “A missão vem de Deus porque 
Deus é amor, um amor que não se contém, que transbor-
da, que se comunica, que sai de si. A Igreja nasceu para 
estar em movimento, ‘pegar fogo’ e se lançar ao mundo. 
Essa é sua natureza, sua vocação: sua razão de ser está 
em sair”, frisou o assessor.

Esta saída precisa ser profunda. Nas palavras do 
padre Patias, “não é sair simplesmente para impor a nos-
sa vontade e a nossa visão de mundo, querendo organizar 
o mundo dos outros; isso é dominação. Não é sair para 
estender a nossa influência na sociedade secularizada e 
agregar mais adeptos à nossa instituição; isso é proseli-
tismo. Também não é somente sair com as boas intenções 
de fazer do mundo uma só família e ser solidários com 
os mais pobres, e buscar com isso apenas uma realização 
pessoal; isso é auto complacência. A saída missionária 
exige purificação, atitude penitencial e uma profunda 
conversão. Essa mudança consiste em passar da visão 
de missão como expansão ou conquista à missão como 
encontro, presença, diálogo, mas também anúncio profé-
tico”, complementou.

Sinodalidade e comunhão
“Esta saída precisa ser feita com espírito de sino-

dalidade (caminho conjunto) e comunhão, para que seja 
possível caminhar juntos, formando unidade na diversi-
dade e, desta maneira, possibilitar um autêntico e proféti-
co testemunho de vida cristã junto ao povo muitas vezes 
crucificado do Continente americano, como fizeram mui-
tos mártires desta terra que não podem ser esquecidos. 
Enquanto houver profetismo e martírio haverá credibili-
dade e autenticidade na Igreja”.

“A primeira palavra que Jesus pronuncia tem 
como finalidade o anuncio da Boa notícia de Deus para 
os pobres. A opção preferencial pelos pobres esta implí-
cita na fé em Jesus Cristo, naquele Deus que se fez pobre 
por nós”, destacou Patias. “A missão é ter paixão por Je-
sus e ao mesmo tempo paixão por seu povo; na doação, 
a vida se fortalece, e se enfraquece no comodismo e no 
isolamento, como nos recorda papa Francisco. Este é o 
espírito da Igreja missionária, em saída”.

Durante a tarde do dia 29, sábado, os congressistas, 
organizados em quatro grupos, realizaram visitas às casas 
de quatro bairros da cidade de Caxias do Sul, onde tam-
bém celebraram a Eucaristia e confraternizaram com as 
comunidades. A experiência gerou momento de partilha e 
propostas para a ação evangelizadora daquelas paróquias.

O Congresso encerrou na manhã do dia 30, domingo, 
com encaminhamentos e a missa de envio dos congressistas. 
(informações do site das Pontifícias Obras Missionárias)

Da Diocese de Erexim participaram: Pe. Ander-
son Faenello, Reitor do Seminário Menor Bom Pastor, 
Pe. Nelci Miranda, Pároco da Paróquia são João Batis-
ta de Marcelino Ramos, Ir. Cristiane Bisolo, das Irmãs 
Franciscanas Missionárias de Maria Auxiliadora, coor-
denadora da Infância e Adolescência Missionária, Ro-
semary Rovani, de Marcelino Ramos, e seminarista da 
teologia Lucas Stein.

Agentes paroquiais da Cáritas
refletem sobre Nossa Senhora

Na tarde do dia 25 de julho, festa de São Tiago, dia do 
agricultor, Ir. Darci Zacaron, Diretor da Cáritas Diocesana, coor-
denou reunião dos representantes paroquiais da mesma. Depois 
da oração inicial animada por ele, Pe. Maicon Malacarne, coor-
denador diocesano de pastoral, conduziu reflexão sobre Nossa 
Senhora, no contexto do Ano Nacional Mariano e Diocesano do 
Centenário das aparições de Fátima. Recordou alguns aspectos 
da vida de Maria, Mãe de Jesus, sua Missionariedade, seu espí-
rito de serviço, sua atenção às necessidades das pessoas. Moti-
vou os agentes da Cáritas a imitá-la na solidariedade fraterna. Ir. 
Darci transmitiu ao grupo informações a respeito de atividades 
da Cáritas e convidou a todos para o próximo encontro, a ser re-
alizado no dia 26 de setembro. 
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Paróquia acolhe imagem peregrina
e celebra hino bizantino Akathistos

A Paróquia N. Sra. da Sa-
lette, Bairro Três Vendas de Ere-
chim acolheu a imagem peregri-
na de Fátima às 19h do dia 24 de 
julho, com procissão motorizada 
seguida de missa. Muitos fiéis es-
peraram a imagem em frente ao 
Hospital Santa Terezinha levada 
por representantes da Paróquia 
São Cristóvão, acompanhando-a 
em carros até a igreja, onde o Pá-
roco, Pe. André Lopes, presidiu missa.

Já no dia 25, a comunidade da sede paroquial cele-
brou o hino mariano do rito bizantino com o coral N. Sra. de 
Fátima, regido pelo Pe. José Carlos Sala. 

O hino se chama Akathistos que, literalmente signifi-
ca “cantado de pé” e que é a mais bela composição mariana 
do rito bizantino. Canta o mistério da encarnação salvífica de 
Cristo, desde a anunciação até a sua vinda final, contemplan-
do a Virgem Mãe indissoluvelmente unida a Cristo e à Igreja. 
Foi composto pouco depois do Concílio de Calcedônia, rea-
lizado em 451, precedido pelo de Éfeso, em 431, que definiu 
a verdade de fé da Maternidade divina de Maria. Em forma 
de síntese orante, apresenta tudo o que a Igreja dos primeiros 
séculos acreditou e exprimiu sobre Maria em declarações do 
magistério e no consenso universal da fé. Ele tem 4 partes. 

Nas duas primeiras, lembra os 
fatos bíblicos da vinda de Cris-
to ao mundo, o anúncio do anjo 
a Maria de que seria a Mãe de 
Jesus, sua visita a Isabel, o nas-
cimento de Jesus, o anúncio aos 
pastores, a adoração dos magos 
e a fuga para o Egito. Nas outras 
duas partes, o hino proclama os 
mistérios da fé sobre Maria, sua 
virgindade, sua maternidade di-

vina, sua pureza e santidade. O hino a saúda como Mãe da 
Igreja, protetora e auxílio de todos os cristãos. 

Cada parte do hino tem textos bíblicos, saudações e 
invocações a Maria, intercaladas pelo coral e a assembleia 
orante, que canta 144 vezes Ave Maria. Ave é a saudação 
do anjo a Maria, que significa alegra-te com a qual começa 
o novo testamento. Aparece no nascimento de Cristo, anun-
ciado como grande alegria aos pastores e para todo o povo. 
Encontra-se no encontro com o Ressuscitado, que promete 
aos seus a alegria eterna.

Na motivação inicial a esta celebração orante de Ma-
ria, no centenário das aparições de Fátima, Pe. Sala desejou 
que ela ajude a todos a realizar o desejo do Papa Francisco 
de edificar uma Igreja, que seja “uma casa para muitos, uma 
Mãe para todos”.

A Ação Evangelizadora da Pastoral da Criança
Coordenadores paroquiais e líderes da Pastoral da 

Criança participaram de encontro de formação no Centro 
Diocesano, no dia 28 de julho. Com assessoria do Pe. Gio-
vani Momo, refletiram sobre a ação evangelizadora da pró-
pria Pastoral da Criança. Ele acentuou a dimensão de “Igreja 

em saída”, proposta pelo Papa Francisco. Depois, o grupo 
aprofundou o desenvolvimento infantil e outros aspectos re-
lativos à dinâmica do trabalho da Pastoral nas comunidades, 
com troca de experiências e testemunhos vivenciados no dia 
a dia da missão. 

Cantos Marianos no encontro 
regional de Música litúrgica 

O Setor de Música do Regional Sul 3 da CNBB realizou o 47º 
Encontro de Canto Litúrgico nos dias 28 e 29 de julho, no Centro de 
Pastoral de Porto Alegre, com 160 participantes provenientes da maioria 
das Dioceses do Rio Grande do Sul. Dentro do Ano Nacional Mariano, 
o enfoque do encontro foi Maria e a Liturgia, propondo cantar louvores 
a Deus Pai tal qual ensinou a Mãe do Salvador e estudar o tempo e o 
lugar de Nossa Senhora nas celebrações litúrgicas. Entre os assessores 
do encontro, dois conhecidos músicos litúrgicos do Estado, o Frei capu-
chinho, Luiz Turra, atualmente trabalhando em Porto Alegre, e Pe. José 
Carlos Sala, da Diocese de Erexim. Pe. Gustavo Haas, de Porto Alegre 
ajudou a refletir sobre a natureza da liturgia e a importância da música 
nas celebrações. A liturgia celebra o mistério de Cristo e a música é for-
ma sonora de expressá-lo. O encontro, marcado pela ternura e espiritua-
lidade mariana, foi concluído com uma missa toda cantada.
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Conselho Econômico da Diocese de Erexim
analisa obras do Santuário e relatórios financeiros 

Convocados por Dom 
José os membros do Conselho 
Econômico da Diocese de Erexim 
realizaram reunião, no dia 31 de 
julho, no Centro de Pastoral, na 
qual analisaram relatório finan-
ceiro sobre o dízimo, sobre as 
receitas e despesas da Cúria, dos 
Seminários e do projeto de revi-
talização do Santuário. Em relação ao Santuário, foram vistas 
as diversas etapas de sua revitalização já realizadas e as obras 
que estão em andamento. Diversas equipes de trabalho atuam 

intensamente para concluir o mo-
numento, o velário, a arborização 
e jardinagem e toda a parte inter-
na do Santuário. Nesta semana, 
será renovado o asfalto a partir 
do monumento até o entorno do 
Santuário. Até o próximo dia 13, 
deverão estar prontos o velário e o 
monumento e até o dia 20, a parte 

interna do Santuário. Mesmo com expressivas doações de pes-
soas, de empresas e de comunidades será necessária a busca de 
mais recursos para a conclusão do projeto. 

Encontro interparoquial de cantos de Nossa Senhora
Na noite do dia 31 de julho, 

os moradores dos arredores do salão 
paroquial, em Jacutinga, puderam 
ouvir ressoar vozes de cantores que 
elevavam louvores a Deus a exem-
plo de Maria de Nazaré: “A nossa 
alma dá glórias ao Senhor!”. Partici-
param do encontro de música e can-
to litúrgico oitenta e s ete animado-
res de celebrações litúrgicas. Sessenta procedentes de diversas 
comunidades da paróquia Santo Antônio de Jacutinga e vinte e 
cinco da paróquia N. Sra. dos Navegantes de Campinas do Sul. 

A partir das 19 horas, en-
saiaram diversas melodias, todas 
dedicadas a Nossa Senhora. A ra-
zão de tudo isso: o Ano Mariano, 
motivado pelos 300 anos do encon-
tro da imagem de Nossa Senhora 
Aparecida e o centenário das apa-
rições de Nossa Senhora de Fátima. 

O ensaio foi dirigido pelo 
Pe. Olírio Streher, pároco de Jacutinga. O encontro foi in-
centivado também pela presença do  vigário Paroquial, Pe. 
Luiz Warken. 

Almoço de integração dos trabalhadores
das obras do Santuário

Dom José e a direção do Seminário de Fátima reuniram os arquitetos e os 50 trabalhadores das divers as frentes das 
obras de revitalização do Santuário, no dia 02 de agosto, no Salão de Eventos da instituição para um almoço de integração. Dom 
José e o reitor do Santuário, Pe. Valter Girelli, quiseram também manifestar seu apreço pelo esforço intenso de todos para a 
conclusão do monumento, do velário, da arborização, das calçadas até o dia 13 e o interior do Santuário até o dia 20 de agosto. 

Governador gaúcho convidado
para beatificação em Caxias do Sul

A Comissão Central Pró-Beatificação Pe. João Schiavo, representa-
da pelas Irmãs Murialdinas, Regina Mânica e Leda Borelli e os padres Josefi-
nos, Antônio Lauri de Souza e Renato Fantin, estiveram na tarde do dia 03 de 
agosto, no Palácio Piratini, em Porto Alegre, para entregar oficialmente ao gove 
rnador do RS, José Ivo Sartori, o convite da cerimônia de Beatificação do Pe. 
João Schiavo. 

A celebração será realizada no dia 28 de outubro, às 10 horas, nos Pavi-
lhões da Festa da Uva, em Caxias do Sul, com a presença do representante do 
Papa Francisco, o Prefeito da Congregação das Causas dos Santos, Cardeal An-

gelo Amato e de participantes de todo o Brasil e do exterior, como Argentina e Itália (terra natal do Pe. Schiavo), entre outros.
O evento está sendo organizado pela Diocese de Caxias do Sul, Congregação das Irmãs Murialdinas de São José e a 

Congregação dos Josefinos de Murialdo, juntamente com a Associação dos Amigos do Pe. João Schiavo. 
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Semana Nacional da Família,
tempo de olhar para grande dom de Deus

De 13 a 19 de agosto, a Igreja no Brasil 
celebrou a Semana Nacional da Família (SNF), 
neste ano com o tema “Família, uma luz para 
a vida em sociedade”. Para o bispo de Osasco 
(SP) e presidente da Comissão Episcopal Pas-
toral para a Vida e a Família da Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), dom 
João Bosco Barbosa de Sousa, foi momento de 
“olhar para esse dom de Deus que é a família”. 

“A Semana Nacional da Família vem cres-
cendo a cada ano e ela tem como finalidade olhar para esse dom de 
Deus que é a família. Muita gente pensa que a família é um proble-
ma, que família é crise, algo que prende a liberdade das pessoas. 
Pelo contrário, família liberta, é um dom de Deus, deve ser o nosso 
grande motivo de agradecimento ao Deus de amor. A família é o 
lugar do amor”, reflete dom João Bosco. 

A Semana Nacional da Família teve origem em 1992 como 
resposta à necessidade de defesa e promoção da família, cujos 
valores, já naquela época, eram agredidos sistematicamente na 
sociedade. Ela sempre acontece a partir do segundo domingo de 
agosto, quando é comemorado o Dia dos Pais. Desde o início, 
foi proposta como um momento forte no qual a Pastoral Familiar 
procura articular-se com todas as demais pastorais da Igreja no 
sentido de evangelizar a família na globalidade dos seus aspectos 
e realidades.

Subsídio
Para animar este momento de valorização da 

instituição familiar, a Pastoral Familiar propõe como 
subsídio o livreto “Hora da Família”. Editado anu-
almente, o material apresenta reflexões sobre temas 
relacionados à vida em família e à atuação da Pastoral 
Familiar. Desde o início, a publicação ainda traz su-
gestões de celebrações e orações para serem utiliza-
das em vários momentos do ano. 

O subsídio apresenta roteiro para seis encontros. 
1º Encontro: O perfil mariano da Igreja;
2º Encontro: A família;
3º Encontro: A necessária mudança de mentalidade e de es-

trutura;
4º Encontro: Igreja, comunhão na diversidade;
5º Encontro: O perdão na família: fonte de reconciliação e 

libertação;
6º Encontro: Serviço cristão no mundo;
7º Encontro: A família promotora da misericórdia na sociedade.
A Pastoral Familiar do Regional Sul 3 da CNBB publica 

também um folheto e um cartaz para a Semana da Familia. O fo-
lheto deste ano, além de uma oração à Sagrada Família, apresenta 
três pequenas reflexões: Viver a experiência do amor divino em 
família; viver a alegria da misericórdia em comunidade e viver a 
missão de ser luz na sociedade. 

Pastoral da Criança prepara pessoas
para ajudar crianças a brincar

A Constituição do Brasil garante o direito de toda criança 
a brincar. A pedagogia comprova que as habilidades de um ser 
humano dependem de seu desenvolvimento na infância, de como 
as atividades consideradas lúdicas influenciam em todo o processo 
de aprendizado e desenvolvimento.

Tendo presente isto, no dia 04 de agosto, a Pastoral da 
Criança, reuniu pessoas para um treinamento para confecção de 

brinquedos e para o desenvolvimento de brincadeiras para ajudar 
na integração familiar, na aprendizagem infantil, na descoberta 
da capacidade criadora dos pequeninos e adultos. Em atividade 
conjunta, com a assessoria das participantes do encontro tiveram 
dinâmicas para a concepção, desenvolvimento e manufatura de 
brinquedos com materiais recicláveis destinados a crianças das 
comunidades. 

Dom José lembra seus cinco anos de Bispo
em Erechim e sua visita a todas as comunidades

Presidindo a 43ª Hora de Comunhão Dio-
cesana, na Catedral São José com transmissão de 
várias rádios da região, no dia 06 de agosto, primei-
ro domingo de agosto, Dom José lembrou que está 
a completar cinco anos como Bispo Diocesano de 
Erexim e concluindo sua visita pastoral a todas as 
comunidades de suas 30 Paróquias. Destacou que 
nessa visita pode encontrar e conhecer pessoas, lu-
gares e uma rica história de vida familiar e comuni-
tária marcada pela fé, pelo trabalho, pelo espírito de 
solidariedade, sentido de pertença e amor à família, 
à comunidade e à terra em que vivem.

Referindo-se ao mês vocacional no Ano 
Nacional Mariano, ressaltou o seu lema, “Vocação, um sim como 

Maria”. Para ele, convida a cada um olhar sua dis-
posição pessoal de responder ao chamado de Deus e 
a refletir sobre pouca receptividade dos adolescen-
tes e jovens à vocação consagrada, sacerdotal e ma-
trimonial. Convidou a imitar Maria Santíssima. Ela 
disse “sim” a Deus, porque confiava no Senhor que 
age na história da humanidade e na história pessoal 
e vocacional de cada pessoa.

O momento diocesano de oração teve a 
participação de membros da equipe de pastoral 
vocacional, coordenada pelo Pe. Giovani Momo. 
O roteiro contemplou o Ano Nacional Mariano, a 
Campanha da Fraternidade deste ano, a Iniciação à 

Vida Cristã, o mês vocacional e as próximas romarias. 
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Jornada Vocacional em Barão de Cotegipe
A Pastoral Vo-

cacional da Diocese de 
Erexim organizou encon-
tro formativo para ado-
lescentes e jovens no dia 
06 de agosto de agosto, 
primeiro domingo do mês 
das vocações, em Barão 
de Cotegipe, com mais 
de 80 participantes, pro-
vindos especialmente das 
paróquias que contam com leigos nesta atividade. A anima-
ção do encontro foi do grupo de adolesceres de Marcelino 
Ramos, coordenados pelo casal Ademir e Rosemary Rovani.

Pela manhã, o trabalho foi desenvolvido no salão 
da comunidade N. Sra. do Monte Claro, aprofundando a 
natureza das vocações, através de testemunhos diversos. 

O almoço foi no salão paroquial, preparado pelo 
Conselho Econômico. 

À tarde, houve “Caminhada Vocacional”, saindo 
da igreja Nossa Senhora do Rosário, passando por 
algumas ruas da cidade e retornando à mesma para a missa 
de conclusão, presidida por dom José e concelebrada 
por cinco padres (Jair Carlesso, pároco, Clair Favreto, 
reitor do Seminário São José, Milton Mattia, Pároco de 
Três Arroios, Anderson Faenello, reitor do Seminário 
Bom Pastor e Giovani Momo, coordenador diocesano da 
pastoral vocacional e formador do Propedêutico).

Na homilia, o Bispo ressaltou a necessidade de 
disponibilidade para a resposta ao chamado de Deus, que 
sempre acompanha a quem acolhe seu convite. Recordou 
a resposta a este chamado por figuras bíblicas. Por fim, 
referiu-se à festa do dia, a Transfiguração do Senhor, na 
qual Ele revela seu mistério e faz resplandecer a luz de sua 
glória que ilumina a todos. 

No final da celebração, depois de alguns 
agradecimentos, os padres Anderson e Giovani motivaram 

adolescentes e jovens 
a entregar uma rosa a 
pessoas das diversas 
vocações presentes: Dom 
José, que no último dia 
03 completou 5 anos de 
episcopado, Pe. Milton 
Mattia, 50 anos de 
sacerdócio,  padres Jair 
Carlesso e Clair Favreto, 

as religiosas presentes, o casal coordenador diocesano 
da Pastoral Vocacional Ademir e Rosemary Rovani, de 
Marcelino Ramos, e o casal coordenador paroquial de 
Barão de Cotegipe da Pastoral Vocacional Adilson e Lúcia 
Tomazelli, e seminaristas Jean Carlos Demboski, do 
último ano da teologia, Edegar Passaglia, com ordenação 
diaconal marcada para o dia 29 de dezembro desse ano, 
na paróquia São Pedro de Erechim. Por fim, pelas mãos 
de uma criança, o pequeno Lorenzo Garcia, depositaram 
uma rosa aos pés de Nossa Senhora, pedindo sua proteção 
e intercessão por todos, para que tenham a coragem de dar 
o seu sim como ela.

Os diversos testemunhos da parte da manhã, 
foram sobre: vocação matrimonial pelos casais 
Itacir e Justina Bonfanti, casados há 28 anos; Lucas 
Santin Biason e Margiane Zin, há menos de um ano; 
vocação à vida religiosa, pela Ir. Silvana Arboit, das 
Franciscanas Missionárias de Maria Auxiliadora, atual 
diretora do Colégio franciscano São José, em Erechim; 
Vida Sacerdotal pelo Pe. Giovani Momo, formador do 
Propedêutico e coordenador da Pastoral Vocacional; e 
seminarista Lucas André Stein, natural de Marino Morro 
que está no terceiro ano de Teologia; ministério leigo, pela 
jovem Laís Chiodelli, cursilhista, natural de Campinas do 
Sul, e Felipe Toniollo, secretário da Pastoral da Juventude, 
natural de Itatiba do Sul.

 4º Congresso Missionário Nacional
 Promovido pelas Pontifícias Obras 

Missionárias (POM), nos dias 7 a 10 de setem-
bro de 2017, em Recife (PE), o 4º Congresso 
Missionário Nacional (4º CMN) deverá reunir 
700 participantes de todo o Brasil, entre coor-
denadores de conselhos missionários, bispos, 
padres, religiosos, seminaristas e convidados. 

O Congresso servirá de preparação para 
o V Congresso Missionário Americano (CAM 
5) em julho de 2018 na Bolívia.

A programação inclui testemunhos, ofi-
cinas, celebrações e cinco conferências:

– Sinodalidade (Dom Sergio da Rocha, cardeal arce-
bispo de Brasília – DF e presidente da Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil – CNBB);

– Comunhão (Lúcia Pedrosa Pádua, 
doutora em teologia pela PUC-Rio e professora 
na mesma Universidade);

– Alegria do Evangelho (Dom José 
Antônio Peruzzo, arcebispo de Curitiba – PR 
e presidente da Comissão Episcopal Pastoral 
Bíblico-Catequética da CNBB);

– Testemunho e Profetismo (Dom Ro-
que Paloschi, arcebispo de Porto Velho – RO e 
presidente do Conselho Indigenista Missioná-
rio (Cimi).

– Igreja em saída na perspectiva ad gentes (Pe. Estê-
vão Raschietti, missiólogo, missionário Xaveriano).

Durante o Congresso, no dia 8 de setembro, será lan-
çada a Campanha Missionária 2017.

http://www.pom.org.br/faltam-30-dias-para-o-inicio-do-4o-congresso-missionario-nacional/
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O Congresso é promovido em comunhão com o 
Conselho Missionário Nacional (Comina) e a arquidiocese 
de Olinda e Recife que providenciou as diversas equipes de 
trabalho.

Objetivos
Objetivo Geral: Impulsionar as Igrejas 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 esperanças, as tristezas e 
as angústias dos homens e mulheres de hoje, sobretudo dos 
pobres e de todos aqueles que sofrem” (GS 1).

Objetivos específicos
– Preparar o 5º Congresso Missionário Americano 

(CAM 5) – dias 11 a 15 de julho de 2018 na Bolívia.
– Aprofundar o compromisso com a proposta da 

Igreja em saída.
– Promover a integração das forças missionárias da 

Igreja do Brasil.
– Incentivar a cooperação intereclesial e a missão ad 

gentes.
– Celebrar a caminhada missionária da Igreja do 

Brasil.

Hino do 4º Congresso Missionário Nacional
O Hino “Brasil Missionário” é uma composição de 

dom Pedro Brito Guimarães, arcebispo de Palmas (TO). A 
música é do diácono Wallison Rodrigues.

O Cartaz destaca o conteúdo do Congresso em seus 
três eixos: Alegria do Evangelho; Sinodalidade e comunhão; 
Testemunho e profetismo. A arte evidencia a Igreja, Povo de 
Deus, formada por diferentes sujeitos da missão, de diversas 
idades e etnias (leigos e leigas, consagrados e consagradas, 
padres, diáconos, bispos e o papa). Todos caminham juntos 
depois de terem sido encontrados por Jesus Cristo como 
Igreja em saída ad gentes, enviada a testemunhar a alegria 
do Evangelho até os confins da terra. A Igreja peregrina traz 
a Palavra de Deus, fonte da missão. Carrega também, a Cruz 
das missões jesuíticas, que marcou a Bolívia e toda a Améri-
ca Latina, o principal símbolo do 5º Congresso Missionário 
Americano (CAM 5). A arte é uma criação do Ateliê15.

Histórico
O 1º Congresso Missionário Nacional aconteceu 

em 2003, na arquidiocese de Belo Horizonte (MG), o 2º em 
Aparecida (SP), em 2008 e o 3º na cidade de Palmas (TO), 
em 2012.

Celebração da aparição de Fátima
destaca o amor doação na vida da família

Comemorando a quarta apari-
ção de N. Sra. em Fátima, às 14h do 
dia 13 de agosto, houve terço e missa 
no Salão de Eventos do Seminário, 
presididos pelo Pe. Anderson Fae-
nello, reitor do Seminário Bom Pastor 
de Barão de Cotegipe, acompanhado 
pelos padres do Seminário de Fátima, 
com a animação de seminaristas, reli-
giosas e casais vocacionais. 

Por ser o dia dos pais e início 
da 26ª Semana Nacional da Família, 
a liturgia contemplou a Sagrada Família de Nazaré, modelo 
para todas as famílias. 

A partir da passagem do Evan-
gelho que narra a peregrinação de São 
José, Nossa Senhora e o Menino Jesus 
ao Templo, quando Jesus permaneceu 
no mesmo dialogando com os doutores 
da Lei, Pe. Anderson, na homilia, ob-
servou que Maria testemunha sua vo-
cação de doar-se inteiramente a Deus. 
Doação que é própria do amor. Referin-
do-se à família, ressaltou que só o amor 
de completa doação estabelece relações 
harmoniosas entre pais e filhos e entre 

filhos e pais. Este amor doação é fundamento não só da vocação 
matrimonial como também de todas as vocações. 

Celebração especial das aparições de Fátima
contempla a Sagrada Família de Nazaré

Coincidindo com o dia dos 
pais, a quarta celebração especial das 
aparições de N. Sra. em Fátima, no dia 
13 de agosto, início da 26ª Semana Na-
cional da Família, contemplou a Sagra-
da Família de Nazaré, modelo de todas 
as famílias. 

Por causa da chuva, não houve 
a procissão prevista para as 19h da Ca-
tedral ao Santuário. Houve terço e mis-
sa no Salão de Eventos, presididos por Dom José, acompanhado 
de Dom Girônimo, dos padres que trabalham nos 3 Seminários 

da Diocese e outros, com animação do 
grupo de música e canto organizado 
pelo Pe. José Carlos Sala, com parti-
cipação especial dos seminaristas, de 
casais e outros membros da Pastoral 
Vocacional.

Em sua mensagem aos fiéis, o 
Bispo falou das escolhas que todos são 
chamados a fazer. Mencionou a deci-
são a tomar que Josué, conforme a lei-

tura da missa, apresentou aos representantes do povo de servir 
ao Deus vivo e verdadeiro ou aos falsos deuses, adiantando que 
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ele e sua família serviriam ao Senhor. 
Referindo-se à família, a partir de Je-
sus, Maria e José, a Sagrada Família 
de Nazaré, destacou que ela continua 
sendo um projeto de Deus destinado 
a acolher e a proteger a vida em todas 
as suas fases. Observou que não existe 
a família ideal, mas aquela a que cada 
um pertence. Exortou aos pais e filhos 
a não perder a esperança na família por 
causa das próprias limitações. (Adiante, 
íntegra da homilia)

Consagração das famílias ao Imaculado Coração de 
Maria

 Um dos pedidos de Nossa Senhora em Fátima foi a devo-
ção ao seu Imaculado Coração. Expressão desta devoção passou 
a ser a consagração das famílias ao Coração de Maria. Ocorrendo 
a celebração da quarta aparição de Fátima no dia dos pais, neste 
domingo, início da Semana Nacional da Família, no final da missa, 
Dom José fez a oração de consagração das famílias ao Imaculado 
Coração de Maria, pedindo a ela que as abrigue nele e as ajude a 
realizar o que pediu há 100 anos em Fátima, a prática da oração, da 
conversão e da penitência. (Adiante, a oração completa)

Bênção da imagem de Fátima, 
do monumento e do velário

No final da missa da celebra-
ção da quarta aparição de Fátima, Dom 
José abençoou o novo monumento de 
Fátima com sua imagem e seu velário. 
Ao introduzir a bênção, observou que 
a imagem de Maria lembra a relação 
que a mesma tem com seu Filho Jesus 
e com a Igreja. Rogou a Deus que seus 
filhos, que prepararam a imagem, pos-

sam contar com a perene proteção de Maria e imprimir em suas 
vidas a imagem que contemplam. Convidou Dom Girônimo, os 
padres, os membros da Comissão Técnica e Econômica do pro-
jeto de revitalização do Santuário, a família de Jandir Durli, que 
doou o monumento e a de Milton Pagliosa que doou o velário, 
a acompanhá-lo na aspersão e descerramento da fita inaugural. 

De volta ao Salão de Eventos, antes da bênção conclu-
siva da missa, Dom José, com emoção, agradeceu aos membros 
das duas comissões do projeto de revitalização do Santuário, 
aos colaboradores do mesmo, famílias, comunidades, empresas. 
Convidou para a missa de bênção do Santuário e dedicação do 
seu altar no próximo domingo, dia 20, solenidade da Assunção 
de Nossa Senhora, às 16h. (Adiante, íntegra da bênção)

Coordenadoras paroquiais de catequese estudam 
documento sobre iniciação à vida cristã

Com assessoria do Pe. Mai-
con Malacarne, coordenador dioce-
sano de pastoral, as coordenadoras 
paroquiais de catequese estudaram 
o documento da CNBB Iniciação à 
Vida Cristã, aprovado pelos bispos na 
sua assembleia deste ano, no dia 14 
de agosto, no Centro Diocesano. O 
assessor ateve-se de modo especial 
ao primeiro capítulo do documento 
que apresenta o encontro bíblico da 
samaritana e Jesus junto ao poço de Jacó. Segundo o documen-
to, a passagem oferece seis passos, o encontro dos dois, o di-
álogo entre eles, o conhecimento dele, a revelação de Jesus, o 
anúncio que a samaritana faz aos conterrâneos e o testemunho 
deles de que comprovavam o que ela lhes anunciara. Ressaltou-

-se que a Palavra de Deus é essencial 
na iniciação à vida cristã e que pre-
cisa ser anunciada com ambientação 
adequada, motivação atraente, uso de 
símbolos eloquentes, num processo 
de crescimento e integração de todas 
as dimensões da pessoa num caminho 
comunitário de escuta e de resposta. 

Mantendo contato com o gru-
po, Dom José acolheu diversas mani-
festações das participantes sobre suas 

dificuldades e expectativas no seu trabalho. 
Na parte final do encontro, houve a apresentação da pro-

posta de itinerário para a Diocese na ação catequética. 
Os trabalhos foram concluídos com uma mensagem so-

bre a missão da catequista na dimensão do mês vocacional. 

Coordenação Diocesana de Pastoral
reflete sobre desafio missionário

A Coordenação Diocesana de Pasto-
ral realizou reunião ordinária, no dia 14 de 
agosto,  no Centro Diocesano. Contribui na 
reflexão a Irmã Cristiane Bisolo, das Irmãs 
Franciscanas Missionárias de Maria Auxilia-
dora, que reside na comunidade do Colégio 
São José de Erechim. Ir. Cristiane esteve par-
ticipando do Congresso Missionário Regio-
nal em Caxias do Sul, com Pe. Anderson Fae-
nello, Lucas Stein, Pe. Nelci Miranda e Rose-

mary Rovani, e também é delegada da dio-
cese de Erexim ao Congresso Missionário 
Nacional que acontecerá em Recife, de 7 a 
10 de setembro. Destacou os desafios que 
esses Congressos retomam na caminhada 
missionária das dioceses, de maneira es-
pecial, a partir dos Conselhos Missionários 
Diocesanos. A religiosa destacou a atuação 
do Conselho Missionário (COMIDI) em 
nossa diocese, bem como a necessidade de 
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sempre dar um novo vigor. No final, os membros da coordenação 
aprofundaram a importância da temática, bem como a necessidade 
de se retomar um projeto missionário diocesano consistente. Su-
geriu-se, assim, dar passos nessa construção nos próximos meses. 

Ainda, foram encaminhados os encontros com agentes que 
atuam na preparação ao batismo na diocese, dia 26 deste mês, no Se-

minário, bem como o processo de criação da Comissão Diocesana de 
Leigos com primeira reunião dia 23 de setembro. 

Por fim, foram vistas várias outras datas e encaminhamentos, 
bem como a preparação da reunião Ampliada da Pastoral no dia 11 de 
setembro, às 19h30, no Centro Diocesano de Pastoral, que terá como 
temática principal a partilha da Pastoral da Pessoa com Deficiência. 

Bispos e padres da Diocese de Erexim
estudam proposta para a Iniciação à Vida Cristã

D o m 
José abriu a 
terceira reu-
nião dos pa-
dres, com a 
participação 
de Dom Girô-
nimo, no dia 
15 de agosto, 

no Centro de Pastoral, exortando-os a fazerem dela oportunidade de 
fortalecimento da fraternidade presbiteral e de caminhada conjunta, 
com disponibilidade para as mudanças necessárias. 

Na parte dedicada ao estudo, Pe. Maicon Malacarne, coor-
denador diocesano de pastoral, pelo setor de animação bíblico-cate-
quética, apresentou proposta de itinerário de iniciação à vida cristã. 
Pela proposta, a catequese para primeira eucaristia e crisma terá 4 
anos e um quinto opcional. Os três primeiros anos terão encontros 
semanais, o quarto, quinzenais e o quinto, mensais. Este processo de 
iniciação cristã está muito ligado ao ano litúrgico. Por isso, cada ano 
de catequese destacará aspectos específicos da quaresma, do tempo 
pascal e outros momentos. Em cada etapa haverá ritos especiais e 
símbolos próprios, como a entrega da imagem do menino Jesus, da 
vela, da Bíblia, do Pai nosso, do Creio e outros. A Confissão será no 
final do segundo ano, num momento próprio de reflexão e vivência 
do sacramento, desvinculando-o, assim, de ser imediatamente antes 
da Eucaristia. 

A celebração da primeira eucaristia será no tempo pascal. 
A da crisma durante o ano conforme a realidade de cada paróquia. 
Pelo processo, seria significativo se fosse no Pentecostes. Nos co-
mentários a partir da exposição, entre outros aspectos, questionou-se 
o fato de famílias que não são mais católicas inscreverem filhos na 
catequese para a primeira eucaristia e crisma. Depois, eles frequen-
tam o grupo religioso dos pais. Questionou-se também a deturpação 
das celebrações dos sacramentos pela formalidade social. 

Será feita avaliação da preparação do Batismo na diocese 
com encontro dos seus agentes dia 26 deste mês, ampliando, assim, 
a reflexão sobre a Iniciação à Vida Cristã.

Padres e equipes para as missas da novena e da Roma-
ria de Fátima: Na reunião dos padres desta terça-feira, Pe. Antonio 
Valentini e Pe. Valter Girelli lembraram encaminhamentos já feitos 
para a Romaria deste ano que tem como tema: “Fátima, anúncio 
profético da misericórdia e da paz” e como lema: “Da azinheira ao 
coração dos filhos”. Motivaram a todos para presidir e animar os 
dois momentos diários da novena, terço e missa às 14h, procissão 
e missa às 20h, passando lista para a devida inscrição. Passaram 
também as listas para inscrição nos diversos horários de confissões 
e bênçãos. Em vista de ser a romaria do centenário das aparições de 
Fátima, decidiu-se que todos os padres concelebrarão a missa cam-
pal da Romaria, dia 08 de outubro, após a procissão. 

Relatório financeiro da Diocese e do projeto de revita-
lização do Santuário: Como faz periodicamente, o ecônomo da 

Diocese, Ildo 
Benincá, com 
a assessoria 
do setor ad-
ministrativo, 
a p r e s e n t o u 
visão geral da 
economia da 
Diocese. Pelo 
relatório finan-
ceiro de janeiro até 31 de julho, constata-se diminuição das entradas 
e dos investimentos e aumento das despesas em relação ao último 
ano. A respeito do projeto de revitalização do Santuário, até 31 de 
julho, houve os recursos obtidos até agora chegam a um milhão, 
setecentos e dezoito mil reais, provindos dos carnês, promoções e 
ofertas das comunidades, doações de empresas em dinheiro, em 
material de construção e em serviços. A previsão de gastos para a 
conclusão do projeto é de dois milhões, novecentos e vinte e oito mil 
reais, faltando, portanto, mais de um milhão e duzentos mil reais. 
Dom José ressaltou e agradeceu a generosidade dos colaboradores 
do projeto, ressaltando que à medida em que ele avança, os que 
ajudaram e ajudam se sentem gratificadas pelo resultado, muitos se 
dispõem a continuar ou a começar a colaborar. Convidou a todos 
para a reinauguração do Santuário com bênção do recinto e dedica-
ção do altar no próximo domingo, dia 20, solenidade da Assunção 
de Nossa Senhora, com missa solene às 16h.

Participação da Diocese de Erexim na próxima Jorna-
da Mundial da Juventude: Pe. Maicon Malacarne, coordenador de 
pastoral e também assessor da Pastoral da Juventude da Diocese de 
Erexim, na reunião dos padres desta terça-feira, sugeriu participação 
especial de jovens da Diocese na próxima Jornada Mundial da Ju-
ventude, de 22 a 27 de janeiro de 2019, no Panamá. Propôs que ao 
menos um jovem por Área Pastoral participe do evento. Dom José 
reforçou a sugestão dizendo que será bom ver em breve a logística 
da viagem, envolvendo os próprios jovens a se organizar para ir.

Comissão Diocesana de Liturgia, Música e Espaço Litúr-
gico: Na reunião dos padres, Dom José anunciou a constituição ofi-
cial de uma Comissão Diocesana de Liturgia, Música e Espaço Li-
túrgico, com os seguintes integrantes: Pe. Paulo Bernardi, Pe. Clair 
Favreto, Pe. André Lopes, Pe. Olírio Streher, Pe. José Carlos Sala, 
Cássio Curzel e Clarice Barbieri. 

Novo Diretor Espiritual do Rosário Perpétuo e nova Co-
ordenadora da Pastoral da Criança: Dom José comunicou, na reu-
nião dos padres terça-feira, que o Pe. Dirceu Dalla Rosa, Pároco da 
Paróquia N. Sra. dos Navegantes, será o novo Diretor Espiritual do 
Movimento do Rosário Perpétuo, substituindo o Pe. João Zappani, 
que exerceu a função desde 2001. Informou também que a senho-
ra Marinês Dori Rocha Agnoletto, com seu esposo João Agnoletto, 
será a nova coordenadora diocesana da Pastoral da Criança. Ela su-
cede Clari Cenci, que esteve neste serviço pelo tempo previsto na 
organização da Pastoral da Criança, na qual continuará colaborando. 
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Bispo visita seminaristas do segundo grau
em Barão de Cotegipe

Dom José dedicou a manhã do dia 17 de agosto, para 
um encontro pastoral com os seis seminaristas do segundo 
grau do Seminário Bom Pastor em Barão de Cotegipe, cujo 
reitor é o Pe. Anderson Faenello. Às 07h30, presidiu missa 
na capela do Seminário, concelebrada pelo Reitor. Após o 
café, das 09h30 às 11h, dialogou individualmente com cada 
seminarista. Das 11h até às 11h30, conversou com o grupo 
todo, ressaltando a necessidade da abertura para a vontade 
de Deus, procurando perceber o que Ele nos propõe. Insis-
tiu na valorização da oração diária, da preparação intelectual 
e também da proximidade com as realidades do sofrimento 
humano. Nesse aspecto, lhes propôs visitas frequentes à casa 
de repouso e à APAE, pois o discernimento vocacional deve 
levar em conta a dor dos que sofrem.

Na conclusão do tríduo da festa da Assunção,
Catedral celebra hino especial de N. Sra.

Pe. Alvise Follador, Pároco da Catedral São José, 
presidiu celebração litúrgica em honra de Nossa Senhora, 
dia 18 de agosto, no final do tríduo de preparação da festa da 
Assunção de Maria e dos 98 anos da criação da Paróquia, no 
dia 10 de agosto. A celebração constou, fundamentalmente, 
do hino mariano do rito bizantino, chamado Akathistos que, 
literalmente, significa “cantado de pé”. Foi executado pelo 
coral N. Sra. de Fátima, regido pelo Pe. José Carlos Sala.

Sobre natureza e histórico do hino, veja informação 
acima “Paróquia acolhe imagem peregrina e celebra hino bi-
zantino Akathistos”.

Representantes paroquiais de liturgia
destacam necessidade de encontros de formação

Representantes paro-
quiais de liturgia realizaram 
sua segunda reunião deste 
ano no Centro Diocesano, 
na noite do dia 18 de julho. 
Inicialmente, foram infor-
mados que Dom José cons-
tituiu a Comissão Diocesana 
de Liturgia, Música e Espaço 
Litúrgico e que um dos seus 
membros e em nome dela,  
Pe. Paulo Bernardi, conduzi-
ria a reunião. Pe. Paulo dialo-
gou com o grupo sobre como 
eram as euniões e de que o 
grupo mais sente necessidade. Participantes disseram que 
elas têm momento de estudo, sempre muito importante, 
mas que a expectativa maior é por aspectos práticos em 

relação às celebrações. Pe. 
Paulo informou que a Co-
missão tem vista justamente 
a realização de encontros de 
formação, especialmente por 
Áreas e, na medida do possí-
vel, por paróquias, bem como 
um seminário de nível dio-
cesano, com assessoria espe-
cializada. Consultou o grupo 
a respeito do dia da semana 
mais favorável. No diálogo, 
foram feitas diversas obser-
vações sobre o risco da roti-
na, da acomodação, da cen-

tralização de tarefas em poucas pessoas ou até uma só, a 
falta de renovação e de abertura de pessoas que estão há 
muito tempo na animação litúrgica. 



Outubro  2017  |  COMUNICAÇÃO DIOCESANA       27

Na bênção do Santuário revitalizado, Dom José lembra 
benfeitores de ontem e de hoje

Na festiva soleni-
dade da Assunção de Nos-
sa Senhora, no dia 20 de 
agosto, terceiro domingo 
do mês vocacional, de-
dicado à vida religiosa, 
em tarde de sol depois de 
bastante chuva, em missa 
solene, Dom José realizou 
a bênção do Santuário re-
vitalizado, entronizou a 
imagem de Maria na cape-
la de Nossa Senhora, fez a 
dedicação do altar e inau-
gurou o sacrário na capela 
do Santíssimo. 

A missa foi concelebrada por Dom Girônimo e 24 
padres, com a participação de 5 diáconos, seminaristas, re-
ligiosas, coral N. Sra. de Fátima e muitos fiéis que lotaram 
completamente o Santuário. Presentes também diversas au-
toridades, entre elas o Vice-Prefeito em exercício, Marcos 
Lando, no licenciamento do Prefeito Municipal, e o Presi-
dente da Câmara Municipal de Vereadores, Ale Dalzotto. 

A cerimônia iniciou com a bênção da água e a asper-
são da assembleia e das paredes do templo, bem como com a 
entronização da imagem de N. Sra. de Fátima na capela a ela 
dedicada. Após a proclamação da Palavra da solenidade da 
Assunção de Nossa Senhora, Dom José proferiu a homilia. 
Concluída a homilia, passou ao rito da dedicação do Altar 
que consta da ladainha de todos os santos, pedindo seu auxí-
lio para aquela ação ritual, da oração do rito, na qual se pede 
a Deus a graça de que o Altar seja a mesa sagrada na qual o 
povo se revigora na fé, a unção do Altar com óleo do Crisma, 
queima do incenso, colocação das toalhas litúrgicas e das 
velas (revestimento e iluminação).

A unção do Altar, que representa Cristo, expressa 
que Ele é o ungido de Deus Pai, enviado para realizar a sal-
vação de todos, entregando sua vida no altar da santa Cruz. 
O incenso queimado no Altar manifesta que o sacrifício nele 
realizado e as preces dos fiéis sobem a Deus como perfume 
suave. A incensação das paredes e da assembleia significa 
a consagração do povo a Deus. O revestimento do Altar re-
corda que ele é a mesa do Senhor, ao redor da qual os fiéis 
se unem em oração. A iluminação remete a Cristo, luz do 
mundo que deve ser irradiada por seus discípulos. 

Com o Altar devidamente preparado, nele foram co-
locadas, pela primeira vez, as oferendas do pão e do vinho 
para a liturgia eucarística.

No final da celebração, Dom José expressou especial 
agradecimento aos membros das Comissões Técnicas e Eco-
nômica do projeto de revitalização do Santuário, chamando-
-os para frente. Nem todos puderam estar presentes ou con-
seguiram chegar até o local. O Bispo também agradeceu a 
todos os colaboradores do projeto, pessoas, famílias, comu-
nidades e empresas. Observou que nos próximos dias serão 

realizados alguns ajustes 
finais e serão recolocados 
os bancos que estão ainda 
em reforma e pintura. Mo-
tivou também para a etapa 
final do projeto, a capela 
da reconciliação e os con-
fessionários. Enfatizou sua 
confiança na Providência 
Divina para os recursos 
necessários, que se revela 
através da colaboração de 
todos.

 O Vigário Geral 
da Diocese, Pe. Cleocir 

Bonetti, também fez breve pronunciamento. Ressaltou que 
sua palavra era de agradecimento a Deus, a N. Sra. e a todos 
os que colaboraram com o projeto, mas de modo especial 
a Dom José. Disse que se sentia porta-voz de muitas pes-
soas que se referiam à obra e à coordenação da mesma por 
Dom José. Registrou a passagem dos cinco anos dele como 
Bispo da Diocese, neste sábado, tendo já realizado a visita 
pastoral a todas as comunidades, incluindo especial contato 
com os doentes. Ressaltou a prioridade dada por Dom José 
à formação e a diversas outras metas pastorais. Referindo-se 
especificamente ao projeto, disse ser obra de muitas mãos, 
de muitas pessoas que atuaram com o coração. Projeto bem 
pensado, ousado, questionado, criticado, acolhido, elogiado, 
em grande parte já realizado. Agradeceu a Dom José a sua 
dedicação constante nas muitas reuniões das comissões, na 
busca de recursos, no acompanhamento dos trabalhos. Enal-
teceu seu empenho diuturno, sua coragem, sua ousadia, sua 
determinação, sua exigência no seguimento das diversas eta-
pas.

Na saudação inicial de sua homilia, Dom José mani-
festou seu pesar à família Badalotti e à equipe da Rádio Di-
fusão pelo falecimento de seu diretor, Senhor Ydílio, no dia 
de ontem, ressaltando que ele possibilitou inúmeras trans-
missões radiofônicas diretamente do Santuário, especial-
mente nas Romarias e em outros momentos de celebrações 
especiais. Lembrou os benfeitores do conjunto Seminário e 
Santuário de ontem e de hoje, que tornaram possível este 
centro de espiritualidade, que foi revitalizado. Projeto que 
parecia um sonho, mas que foi realizado. A propósito, citou 
Dom Helder Câmara que dizia que sonho sonhado sozinho 
permanece sonho. Porém, sonho que se sonha junto é come-
ço da realidade. Esse se tornou realidade pelo espírito de fé, 
de partilha, solidariedade e gratidão de tantos colaboradores. 
Recordou que o projeto está sendo realizado tendo em vis-
ta a passagem dos cem anos das aparições de Fátima, mas 
também como gratidão primeiramente a Deus, a Maria pelas 
graças derramadas sobre o nosso querido povo, aos antepas-
sados que construíram, com espírito de fé, de comunidade 
e com muito sacrifício, todo este conjunto do Seminário de 
Fátima. Referiu-se à solenidade do dia, a Assunção de Maria 
ao céu e o hino de louvor a Deus que ela cantou. Com algu-
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mas referências bíblicas, abordou a natureza do altar, mesa 
do sacrifício de Cristo que nele se realiza pela ação do sacer-
dote e as diversas partes do rito de sua dedicação. Por fim, 
desejou que o Ano Nacional Mariano e Diocesano das cele-
brações do centenário das aparições de Nossa Senhora em 
Fátima possa reavivar no coração de todos o cuidado pela 
vida, principalmente onde ela se encontra mais fragilizada, 
o amor pela família, a sensibilidade pela caridade e a nossa 
espiritualidade, para valorizarmos a presença do Senhor, que 
caminha conosco na nossa história pessoal e comunitária.

O projeto de revitalização do Santuário
No dia 24 de março de 2015, na reunião dos padres 

e diáconos, Dom José apresentou projeto de algumas refor-
mas no Santuário de Fátima, como a troca da estrutura e da 
cobertura, remodelação do presbitério com novo altar, nova 
mesa da Palavra e da presidência e construção de mais con-
fessionários em anexo. O Bispo anunciou também a cons-
trução de um passeio para pedestres a partir do pórtico de 
entrada, rebaixamento do monumento e construção de um 
novo velário, organização e ampliação do estacionamento, 
substituição dos eucaliptos por árvores de sombra. Este pro-
jeto tinha em vista a comemoração dos 100 das aparições de 
Maria em Fátima, neste ano de 2017.

Em 21 de julho de 2016, foram iniciados os trabalhos 
do projeto, com a remoção dos eucaliptos à direita de quem 
entra na esplanada e a construção da calçada nos dois lados. 

No início deste ano, foram desencadeados os traba-
lhos no Santuário que incluíram: substituição da cobertura; 
remodelação da parte superior do altar (Presbitério) com res-
tauração do crucifixo; restauração dos vitrais; substituição 
do piso dos corredores e do altar; confecção de altar novo, 
mesa da Palavra, estante da presidência, cadeiras e outros 
acessórios do Presbitério; troca da iluminação e instalação 
da climatização; novo sistema de sonorização; transforma-
ção do espaço dos altares laterais em capela de Nossa Se-
nhora e do Santíssimo, com sacrário novo; reforma e pintura 
dos bancos, ainda não concluída; reparos e pintura na parede 
externa e da torre, com vidros formando uma cruz; coloca-
ção de cruz na fachada central; remodelação da marquise; 
troca das portas. 

Obras do entorno do Santuário: Foram concluídas as 
calçadas ao lado do Santuário e em sua frente até o Seminário. 
Foi refeito o asfalto do monumento até o Seminário e o Santuário 
e a saída para a rua lateral à direita de quem entra na esplanada. 
Foi construído um novo monumento e o velário, inaugurados no 
último dia 13, na quarta celebração das aparições de Fátima.

Arborização e jardinagem: 
Ainda em 2016, foram plantadas 60 
árvores no espaço à direita de quem 
entra na esplanada e que servirá de 
estacionamento. Entre outras, ipês, 
jacarandás, e canelinhas.  Nos úl-
timos dias, na parte à esquerda de 
quem entra na esplanada e junto à 
calçada à direita, foram plantadas 
85 cerejeiras japonesas de flor rosa 
e branca, 5 canforeiras, 7 liquidam-
ber, 27 ipês roxo e amarelo, 11 ja-

carandás e 6 calandras. À esquerda de quem entra, foi plantada 
a grama e preparado o terreno para as azaleias e hortênsias na 
parte lateral da Av. Dom João Hoffmann. 

Custos do projeto e recursos: os recursos obtidos até 
31 de julho chegam a um milhão, setecentos e dezoito mil 
reais, provindos dos carnês, doações de pessoas e famílias, 
promoções e ofertas das comunidades, doações de empre-
sas em dinheiro, em material de construção e em serviços. A 
previsão de gastos para a conclusão do projeto é de dois mi-
lhões, novecentos e vinte e oito mil reais, faltando, portanto, 
mais de um milhão e duzentos mil reais. 

Obra da generosidade de muitos: Na reunião dos 
padres no dia 15 deste mês de agosto, Dom José ressaltou e 
agradeceu a generosidade dos colaboradores do projeto, res-
saltando que à medida em que ele avança, os que ajudaram e 
ajudam se sentem gratificadas pelo resultado, muitos se dis-
põem a continuar ou a começar a colaborar. No convite para 
a bênção do Santuário revitalizado e a dedicação de seu altar, 
ele manifesta sua profunda gratidão a Deus e aos benfeito-
res, desejando que Ele os recompense e que Nossa Senhora 
do Rosário de Fátima estenda seu manto protetor sobre todos 
os diocesanos, suas famílias e suas comunidades.

Da azinheira ao coração dos filhos
Guardar no coração
Há muitas expressões populares e de grandes literatos 

sobre a necessidade e a importância de se guardar no coração 
fatos e ensinamentos preciosos da vida. Em diálogos de pais com 
os filhos ou de amigos, é comum um dizer: “guarda isto no teu 
coração e não esqueças jamais”. Muitas vezes, em relação a algo 
especialmente significativo, costuma-se dizer: “isto é para se 
guardar no lado esquerdo do peito”. É frequente também pessoas 
dizerem, em relação à vida familiar, à convivência social, ao 
ambiente de trabalho, “guardo no coração uma doce lembrança”, 
como também “uma grande mágoa”.

Na Bíblia, temos diversas passagens exortando a guardar 
no coração a Palavra de Deus, seus mandamentos ou simplesmente 
guardá-los. 

Provérbios 3,1-2 diz: “Meu filho, não te esqueças da 
minha instrução e teu coração guarde os meus preceitos: pois eles 

trarão dias duradouros para ti, muitos anos de vida e paz.” 
Deuteronômio, 32,46: “Tomai a peito todas estas palavras 

que hoje vos proclamei e ensinai-as a vossos filhos, para que 
guardem e pratiquem todas as palavras desta Lei.”

Provérbios 4,20-23: “Meu filho, escuta as minhas palavras 
e dá ouvido às minhas sentenças. Que elas não se afastem de teus 
olhos: pelo contrário, guarda-as no fundo do coração: elas são vida 
para os que as encontrar e saúde para todo o seu corpo. Com todo 
cuidado guarda teu coração, pois dele procede a vida.”

Na explicação da parábola do semeador, Cristo diz que a 
semente da Palavra de Deus pode ser tirada do coração pela ação 
do maligno - Mt 13,19: “A todo aquele que ouve a palavra do Reino 
e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em 
seu coração.” Lc 8,11: “os que caem à beira do caminho são os que 
escutam, mas logo vem o diabo e arranca a palavra do seu coração, 
para que não acreditem e não se salvem.”
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Maria é modelo de quem guarda no coração as coisas de 
Deus. Depois de receber a visita dos pastores que foram à gruta 
ver o Menino que o anjo lhes havia anunciado e contado o que 
os mesmos lhes haviam falado, São Lucas registra que Maria 
“guardava todas estas coisas, meditando-as no seu coração”. 
O evangelista registra a mesma coisa quando o Menino Jesus, 
aos doze anos, foi ao Templo com ela e São José e ficou nele 
conversando com os doutores da Lei – “Sua mãe guardava todas 
estas coisas no coração”.

Mas, se Maria guardava assim tudo o que dizia respeito 
ao Filho Jesus, os seguidores de Cristo, a sua Igreja, guardam 
no coração o exemplo de sua vida e as poucas palavras dela que 
aparecem nos Evangelhos. 

De junto da cruz à casa de João
Pouco antes de entregar seu espírito ao Pai, no alto da Cruz, 

Jesus nos entregou sua mãe, dizendo a João que nos representava: 
“eis aí tua mãe” e a ela: “eis aí teu filho”. “A partir daquela hora, o 
discípulo a acolheu no que era seu” – ou “a acolheu em sua casa” 
– ou “a acolheu consigo” (Jo 19,25-27).

Segundo o teólogo Pe. Paulo Roberto Gomes, o discípulo, 
que é cada seguidor de Cristo, acolhe Maria em sua familiaridade, 
entre seus bens e valores mais preciosos. Poderíamos dizer que 
a torna como alguém “de casa”, integrada em sua vida. Maria, 
por outro lado, é adotada como mãe da comunidade de fé, a 
Igreja, com uma nova missão, a de acolher os filhos, os membros 
da comunidade. E todos, discípulo, Maria (a Igreja) e as outras 
mulheres são convidados a estarem ao pé da Cruz. Aí, Maria, 
certamente, como em Caná, incentiva os discípulos de Cristo a 
fazer o que Ele diz e possibilita novas gerações de discípulos dele, 
como em Caná, onde e quando os discípulos passaram a crer nele. 

Assim, todo discípulo de Cristo, estando junto à Cruz, 
acolhe em sua vida aquela que o Crucificado lhe oferece como Mãe. 

Das redes ao coração dos humildes
Em 17 de dezembro de 1716, Dom Pedro Miguel de 

Almeida Portugal e Vasconcelos foi nomeado 3º Governador 
da Capitania de São Vicente do Brasil, que englobava os atuais 
Estados de São Paulo e Minas Gerais. Em 17 de outubro de 
1717, ele chegaria a Guaratinguetá, interior paulista. A Câmara 
Municipal da localidade, na véspera, contratou alguns pescadores 
para providenciar boa quantidade de peixes, que seriam utilizados 
na preparação do banquete a ser oferecido ao Governador. 

Três pescadores eram Domingos Martins Garcia, João 
Alves e Filipe Pedroso. Foram ao rio Paraíba do Sul para buscar 
os peixes encomendados. Desceram 6 quilômetros rio abaixo 
“sem tirar peixe algum”. Segundo registro do primeiro livro do 
“Tombo” da Paróquia de Guaratinguetá, no Porto de Itaguaçu, 
João Alves, lançando sua rede de rasto, “tirou o corpo da Senhora, 
sem cabeça; lançando mais abaixo outra vez a rede, tirou a cabeça 
da mesma Senhora... dali por diante foi tão copiosa a pescaria em 
poucos lanços, que receoso, e os companheiros, de naufragarem 
pelo muito peixe que tinham nas canoas, se retiraram a suas 
vivendas, admirados deste sucesso”. Filipe Pedroso, o mais velho 
dos pescadores, conservou a “imagem” em sua casa por 15 anos. 
Seu filho Atanásio construiu um pequeno oratório, no qual as 
famílias vizinhas passaram a se reunir para a oração semanalmente. 
Crescendo a afluência de devotos, Atanásio organizou a construção 
de uma capela maior e a imagem deixava de ser da família para 
pertencer a todos os devotos que a invocam como “Senhora da 
Conceição Aparecida”.

Esses breves dados históricos fundamentam o enunciado 
“das redes ao coração dos humildes”. Os humildes pescadores 
acolheram, na imagem de cor semelhante a deles, a Mãe do Senhor 
Jesus. No olhar meigo e sereno daquela imagem percebem a presença 
terna e materna de Maria junto ao povo do Senhor, a proclamar, 

como diz a oração jubilar dos “trezentos anos de bênçãos”, “que 
para o Pai não existem escravos, apenas filhos amados”. E que, 
“diante de vós, embaixadora de Deus, rompem-se as correntes da 
escravidão! Assim, daquelas redes, passastes para o coração e a 
vida de milhões de outros filhos e filhas vossos. Para todos tendes 
sido bênção: peixes em abundância, famílias recuperadas, saúde 
alcançada, corações reconciliados, vida cristã assumida....”

Como diz a carta da CNBB anunciando o Ano Nacional 
Mariano, a exemplo dos pescadores do Evangelho, também os 
nossos pescadores passaram pela experiência do insucesso. Mas, 
também eles, perseverando em seu trabalho, receberam um dom 
muito maior do que poderiam esperar: “Deus ofereceu ao Brasil 
a sua própria Mãe”. Tendo acolhido o sinal que Deus lhes tinha 
dado, os pescadores tornam-se missionários, partilhando com os 
vizinhos a graça recebida. Assim, Aparecida, no dizer de São João 
Paulo II na dedicação do Santuário Nacional, em 1980, tornou-se 
“o lugar onde pulsa o coração católico do Brasil”.

Da azinheira ao coração dos filhos
Em Aparecida, não temos palavras e nem aparição de 

Nossa Senhora, apenas o encontro de uma imagem em duas partes, 
desgastada pelo limo do rio Paraíba que se fez o primeiro guardião 
dela. 

Em Fátima, há cem anos, Nossa Senhora apareceu numa 
árvore, a azinheira, a três crianças, comumente denominadas 
pastorinhos, entre os 7 e 10 anos, Lúcia, Francisco e Jacinta, e lhes 
falou, pedindo conversão, penitência e oração, especialmente do 
terço pela paz no mundo. Também eles guardaram em suas vidas 
a mensagem da Virgem vestida de branco, vinda do céu. Também 
no local daquelas aparições, ao pé da azinheira, muitas pessoas 
passaram a se reunir em oração. A Senhora do Rosário de Fátima 
passou a ser acolhida por inúmeros devotos seus. Segundo a Carta 
Pastoral dos Bispos de Portugal, o Santuário de Fátima tornou-se 
o coração espiritual daquele País. Da mesma forma, podemos nós 
dizer que nosso Santuário de Fátima é centro de espiritualidade 
mariana de nossa Diocese, mais ainda agora revitalizado e a ser 
declarado oficialmente Santuário Diocesano.

Segundo a mesma Carta Pastoral, Fátima traz uma bênção 
para aquele País e para o mundo, a certeza inabalável do triunfo do 
amor sobre os dramas da história, que se torna também um hino de 
esperança. Fátima ressalta o mistério da Trindade e a misericórdia 
divina, é veemente apelo à conversão e à penitência, inspiração 
para a Igreja encontrar e aprofundar os traços de seu rosto mariano, 
é anúncio profético da misericórdia e da paz. 

À semelhança do que se diz da devoção a Maria invocada 
como N. Sra. da Conceição Aparecida, “das redes ao coração dos 
humildes”, da invocação de Nossa Senhor do Rosário de Fátima, 
se pode dizer “da azinheira ao coração dos filhos”. 

Que neste centenário de Fátima, possamos todos acolher 
no coração sua mensagem materna e realizar o que desejou nosso 
Bispo diocesano e almejam os Bispos de Portugal.

Dom José: Deixemos que a celebração do Centenário e a 
ternura do coração imaculado de Maria toquem o nosso coração, 
fortaleçam o amor entre os casais e nas famílias, e aumentem 
em nós a disponibilidade de servirmos o Senhor como fez ela, a 
humilde serva do Altíssimo. 

Bispos de Portugal: desejamos dar graças a Deus por 
nos permitir viver este acontecimento, que nos enche de júbilo, 
e reafirmar a atualidade da sua mensagem para a revitalização da 
nossa fé e do nosso compromisso evangelizador.

Erexim, 20 de agosto de 2017, solenidade da Assunção de 
N. Sra. – dia da bênção do Santuário revitalizado, com a dedicação 
de seu altar.

Pe. Antonio Valentini Neto,
a serviço no Centro Diocesano.
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Superar o “sonambulismo” pastoral
ter consciência do que se faz!

Iniciação Cristã – Jesus e a formação dos discípulos

Sonâmbula é uma pessoa que acorda a noite, levanta, 
caminha, faz algumas coisas, volta a dormir e quando acorda 
não lembra de nada, ou quase nada. A medicina trata como 
um distúrbio sem ainda compreender muito suas causas. Não 
sei se sou sonâmbulo, nunca ninguém me falou, mas irei usar 
essa expressão no seu sentido simbólico: fazer ati-
vidades sem ter consciência do seu significado. 
Aí, de alguma maneira carregamos uma faixa 
diante de nós: “todos somos sonâmbulos”. 

Em nossas atividades pastorais cor-
remos o risco de fazê-la sem entender o seu 
porquê. É o ativismo pastoral. Fazemos, 
fazemos, fazemos... fazemos por fazer. É 
bonito e é perigoso. A prática pela prática 
pode nos levar a lugar nenhum. É um desa-
fio permanente compreendermos as razões das 
nossas atividades pastorais.

Não há forma melhor de ter consciência de 
nossa ação pastoral senão com a formação. A sagrada forma-
ção coloca nossos pés no chão da realidade. A formação faz 
com que superemos nosso “sonambulismo”. Uma formação 
que seja permanentemente para dentro e para fora (compre-
ender a identidade da pastoral e o mundo/contexto que vive-
mos). O movimento só para dentro nos faz virar uma bolha e 
esquecer da realidade. Na medida que olhamos só para fora, 
há o perigo de perdermos nossa organicidade pastoral, cair-
mos no “mundanismo”. Conciliar esses dois movimentos, 
do ponto de vista formativo, é decisivo para pensar uma ação 
organizada. 

É diferente (e muito!) a ação da Pastoral da Juven-
tude de 10 anos atrás e de hoje. É preciso ter consciência. A 
identidade pode permanecer, mas o universo juvenil trans-
formou-se. É diferente a Pastoral da Saúde, a Pastoral da 
Pessoa Idosa, a Pastoral da Criança de anos atrás porque as 
relações sociais estão diferentes. A Cáritas encontra outros 
desafios de sua ação nesse tempo, há outros pobres, outros 
miseráveis, outros “invisíveis”... Se entrarmos na dimensão 

catequética isso ainda é mais “extravagante”. Não dá mais 
para pensar caminho de educação na fé sem compreender a 
realidade da meninada, o mundo virtual, as relações fragili-
zadas, as experiências cotidianas... 

Considero muito perigoso o “sonambulismo” pasto-
ral. Ele tira de nós a capacidade de compreender 

nossa ação no mundo e na Igreja. Viramos 
“funcionários” do sagrado, como disse o 

Papa Francisco. Quando não temos cons-
ciência da nossa tarefa pastoral, brigamos 
por pouca coisa, disputamos poder, sem-
pre vamos achar que “somos melhores”. É 
importante fazer bem nossa ação pastoral, 
mas estudá-la, entendê-la, conhecer a iden-
tidade daquilo que somos parte muda tudo. 

Temos de tirar tempo para formação. 
Temos de investir em formação qualificada. Não 

tenho dúvidas de que muitas coisas ruins acontecem, 
tão somente, por falta de capacitação. A formação sempre 
precisa ser integral. E formação também é caminho. E aí é 
preciso evitar o “sonambulismo” da formação. Por ex: todas 
as formações de tal pastoral em 2017 serão sobre o Ano Ma-
riano porque estamos no Ano Mariano. Todas as formações 
de 2018 serão sobre o Ano do Laicato porque estaremos no 
ano do Laicato. É o suprassumo de uma ação pastoral sem 
consciência. O Ano Mariano e o Ano do Laicato são impor-
tantes sim, mas eles não são o fim das nossas formações, 
eles podem ir “atravessando”, desafiando, conectando com 
aquilo que nós somos. É muito frágil uma formação “sonâm-
bula”, inconsciente... 

O mais bonito de fazer pastoral é entender que tudo 
é caminho e aprendizado, tudo é formação e consciência. 
Quem vai na nossa frente é Deus, e, às vezes, Ele nos acorda 
à noite para darmo-nos conta daquilo que fazemos.

Pe Maicon A. Malacarne, Vigário Paroquial da Cate-
dral, Coordenador Diocesano de Pastoral e membro da Co-
missão Nacional de Assessores da Pastoral da Juventude.

Jesus de Nazaré não encon-
trou os seus discípulos prontos, mas 
os formou lenta e gradativamente na 
bela e espinhosa missão de viver e de 
anunciar o reino de Deus. Este itine-
rário exigiu dos discípulos superação 
da superficialidade e da duplicida-
de de vida, e assumir com alegria a 
aproximação com o Senhor. Por isto 
Jesus rezava ao Pai para que os dis-
cípulos não caíssem no espírito do 
mundo (Jo17,15). O Papa Francisco provoca para uma deci-
são: “Ou estás com Jesus, com o espírito de Jesus, ou estás 
com o espírito do mundo”.

O Evangelho segundo Lucas (5,1-1) ajuda a pensar o 

itinerário percorrido pelos primeiros 
discípulos acompanhados por Jesus 
de Nazaré. De forma sintética, apon-
tamos cinco passos:

1 – Ouvir a palavra. O povo 
buscava Jesus para ouvir a Palavra de 
Deus e ali estavam os discípulos. Era 
tanta gente que se aglomerava, que ele 
ficava comprimido (Lc 5,1). O povo 
esperava uma mensagem na qual pu-
desse encontrar um sentido profundo 

para suas vidas. A palavra de Jesus tinha o poder de apontar 
um modelo de vida a ser recriado na existência dos discípulos 
(Jo 13,13-17). O encontro com o Jesus permitia um confronto 
constante e novas práticas na vida dos discípulos.
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2 – Novas práticas. Jesus desafiou Pedro e seus 
companheiros a lançarem as redes em águas mais profundas 
(Lc 5,4). Pedro resistiu, pois não havia pescado durante a 
noite. Contudo, atendeu por ser um pedido de Jesus. A pes-
caria foi abundante e compartilhada pelos sócios, a ponto de 
quase afundar os barcos (Lc 5,7). Pedro contou, portanto, 
com a ajuda de João e Tiago, que estavam em outro barco, 
indicando que ninguém consegue ser completo sozinho. As 
pessoas e as comunidades precisam viver a solidariedade, e 
os conflitos são superados quando a meta aponta para o bem 
comum, expresso na missão de Jesus. A experiência permitiu 
a Pedro reconhecer seu pecado.

3 – Consciência do pecado. O reconhecimento do 
pecado gerou mal-estar. “Afastasse de mim, pois sou peca-
dor” (Lc 5,8). Pedro demonstra sensibilidade surpreendente 
ao reconhecer seu pecado, sua situação de indignidade e sua 
pequenez para conviver com Jesus. A consciência de ser “pe-
cador” expressa abertura ao aprendizado e disposição para 
o discipulado. Reconhecer o pecado abre espaço para a in-
vocação do perdão e é a forma sadia de renovar-se e crescer 
como pessoa.

4 – Ser vocacionado. Jesus o tranquilizou e o vo-
cacionou para ser seu discípulo: “Não tenham medo! Dora-
vante serás pescador de homens” (Lc 5,10). Jesus lhe tirou 
o medo de ser um discípulo pecador e o associa à missão de 
reunir e convocar as pessoas a entrarem no seu projeto salva-
dor. Jesus, neste processo de formação, passa a ser o centro, 
o coração, da vida dos discípulos e os fazem dizer como os 

samaritanos: “Agora, nós mesmos ouvimos e sabemos que 
este é, de fato, o salvador do mundo” (Jo 4,42).

5 – Despojamento e nova vida. Eles deixaram tudo 
para seguir Jesus. A vida nova requer mudança na escala de 
valores. Isto não ocorre num instante e nem por um só ges-
to de generosidade, por mais pensado e refletido que seja. 
É preciso, dia após dia, viver “a vida do reino de Deus”. 
Quem se deixa atrair por este vínculo de amor e de vida com 
o Senhor Jesus torna-se representante e “mensageiro” seu, 
sobretudo com o modo de ser, de viver. “Quem recebe a vo-
cês, recebe a mim; e quem me recebe, recebe aquele que me 
enviou” (Mt 10,40).

Este processo de iniciação à vida cristã dos discípu-
los exigiu autenticidade, como nos ensina o Papa Francisco: 
“é necessário que as pessoas possam perceber que para aque-
le discípulo, Jesus é realmente ‘o Senhor’, é realmente o cen-
tro, o tudo da vida. Não importa se depois, como toda pessoa 
humana, tenha os seus limites e também os seus erros, desde 
que tenha a humildade de reconhecê-los”. O importante é 
que o discípulo de Jesus “não tenha o coração duplo, isto é 
perigoso [...] Sou cristão, sou discípulo de Jesus, sou sacer-
dote, sou bispo, mas tenho um coração duplo. Não, isto não 
está certo”.  “Não se deve ter um coração duplo, mas um co-
ração simples, unido; que não tenha ‘o pé em dois calçados’, 
mas seja honesto consigo mesmo e com os outros”.

Pe. Ivanir Rodighero, formador dos seminaristas da 
Filosofia e Teologia da Arquidiocese de Passo Fundo e dire-
tor da Itepa Faculdades

TOTAL 14.975,83

Coleta Óbolo de São Pedro – 02/7/2017
Catedral São José - Erechim 2.416,40

N. Sra. dos Navegantes - Campinas do Sul 1.180,40

Imaculada Conceição - Getúlio Vargas 1.295,47

São Pedro - Erechim 842,75

N. Sra. da Salette - Três Vendas - Erechim 764,65

Santa Teresinha - Estação 568,25

N. Sra. Aparecida – Bela Vista - Erechim 598,25

Sto. Antonio - Jacutinga 742,80

N. Sra. do Rosário - Barão de Cotegipe 801,51

Santa Ana - Carlos Gomes 137,60

São Valentim – São Valentim 556,75

São Cristóvão - Erechim 477,80

São Caetano - Severiano de Almeida 180,25

São Tiago - Aratiba 352,75

São Luiz Gonzaga - Gaurama 997,15

Sta. Isabel da Hungria - Três Arroios 344,35

Sagrado Coração de Jesus - Viadutos 182,00

N. Sra. de Fátima - Entre Rios do Sul 386,00

Sagrado Coração de Jesus - Paulo Bento 104,95

N. Sra. das Dores - Capo Erê 127,00

N. Sra. Medianeira - Barra do Rio Azul 90,00

São Roque - Benjamin Constant do Sul 175,00

N. Sra. Monte Claro - Áurea 250,55

São João Batista - Marcelino Ramos 267,00

S. Fco. de Assis - Mariano Moro 130,00

N. Sra. da Glória - Erval Grande 314,55

Santa Luzia, Bairro Atlântico - Erechim 253,00

São Roque - Itatiba do Sul 131,15

São F. de Assis – B. Progresso – Erechim 193,00

São Pedro - Sede Dourado 114,50
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Dinâmica  - receitas - ervas e plantas
Dinâmica do Setor Animação Bíblico-Catequética (98) 
Tânia Madalosso, coordenadora.

102ª Receita de Culinária
Maria Busatta, Coordenadora Diocesana da Pastoral da Saúde

Pastel assado
2 xícaras de nata
1 colher(sopa) rasa de fermen-

to Royal
1 colher (sopa) de sal
1 colher (sopa) de açúcar
1 xícara de água morna

farinha de trigo até que a massa não grude mais na mão.
Deixar descansar meia hora, espichar e fazer os pastéis. 

Recheio a gosto. Colocar numa forma untada, pincelar com 
gema de ovo e levar assar até ficarem dourados.

Pastel a milanesa (Risólis)
3 xícaras de leite
1 colher (chá) de sal
3 colheres de manteiga
1 colher de Royal
3 xícaras de farinha de trigo
Colocar o leite, o sal e a manteiga numa panela, levar 

ao fogo sem deixar ferver. Acrescentar a farinha, o Royal, 
mexendo até desgrudar da panela. Deixar esfriar, fazer os 
pastéis, colocar o recheio a gosto, passar na clara de ovo, pão 
torrado e fritar em gordura quente.

Comunicação Fraterna                                     
Objetivo: criar comunicação fraterna 

e madura.
Desenvolvimento: distribuir aos par-

ticipantes papéis e convidá-los a fazer 
um desenho de um homem e uma mu-
lher.

Anotar na figura: 
Diante dos olhos: as coisas 

que viu e mais o impressionaram. 
Diante da boca: 3 expressões (palavras, 
atitudes) dos quais se arrependeu ao lon-

go da sua vida.

Diante da cabeça: 3 ideias das quais 
não abre mão.

Diante do coração: 3 grandes amores.
Diante das mãos: ações inesquecíveis 

que realizou.
Diante dos pés: piores enroscadas em 

que se meteu.
Colocar em plenário – Foi fácil ou di-

fícil esta comunicação? Por quê? – este 
exercício é uma ajuda? Em que sentido? – Em qual anotação 
sentiu mais dificuldade? Por quê? -  Este exercício pode favore-
cer o diálogo entre as pessoas e o conhecimento de si mesmo? 
Por quê? Iluminação bíblica: Marcos 7, 32-37

Ervas e alimentos medicinais (101)
Pe. Ivacir Franco CNF/MT nº. 0120.

Uvalheira
Eugenia pyriformis, Camb.

Pertence à família das Mirtáceas

Também conhecido como: Uvalha, uvaia, 
pão-azedo

A uvalheira é uma planta adaptada 
na região Sul, Sudeste e Mata-Atlântica. Atualmente pode 
ser encontrada também em partes de outras regiões do Brasil. 
Quando adulta, pode atingir até 20 metros de altura. Apresenta 
folhas pontiagudas, cobertas por pequenos pelos na parte inferior 
de cor verde esbranquiçado. As suas flores são brancas e muito 
perfumadas nas primeiras horas da incidência da luz solar. 
O seu fruto é arredondado e quando maduro é amarelo-claro 
contendo internamente uma semente que geralmente é um terço 
do seu tamanho é vistoso, coberto por uma pequena ceda natural 
comestível. O seu tronco geralmente é de cor castanho claro e 
liso. 

Propriedades medicinais:
O fruto da uvalheira contém vitamina C que é um antioxidante 

que tem capacidade de proteger o organismo dos danos provocados 
pelo estresse, e equilibra o mesmo de modo geral e moderadamente 
as vitaminas A que é um micronutriente que desempenha papel 
essencial na visão, crescimento, desenvolvimento do osso, 
desenvolvimento e manutenção do tecido do organismo todo, B 
que é a maior responsável pela manutenção da saúde emocional e 
mental do ser humano e Minerais.

Para quem consumir o chá da parte interna da casca dos galhos 
é usado para combater disenterias e diarreias. 

Consumindo o fruto ao natural é um ótimo refrigerante auxiliar 
no tratamento da azia e da má digestão. 

Também ao mesmo tempo auxilia no tratamento da condução 
do bolo alimentar favorecendo o percurso do mesmo. 

O fruto fervido e misturado ao mel pode ser feito um ótimo 
xarope natural para combater a gripe, a tosse e o resfriado. Usa-
se o mesmo também desta forma para problemas de irritação na 
garganta, nas cordas vocais e para problemas de voz.

Obs.: Não foram encontrados na literatura consultada. Porém nenhuma 
planta deve ser consumida em excesso e nenhum tratamento deve ser feito 
sem orientação medica ou conhecimento cientifico.
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