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Agenda do Bispo (dezembro) Agenda pastoral (dezembro)
- 1º, 19h30, 

crismas na igreja 
São Caetano, Seve-
riano de Almeida.

- 02, 18h, cris-
mas na igreja Ima-
culada Conceição, 
Getúlio Vargas e às 
19h, na igreja São 
João Batista, Mar-
celino Ramos.

- 03, 9h30, 
crismas igreja São 
Tiago, Aratiba e 
na igreja Imacula-
da Conceição, Ge-
túlio Vargas.

- 04 a 07, Reunião dos Bispos do Regional Sul 3 da 
CNBB, Diocese de Caxias do Sul; 14h, Bispos e ecôno-
mos.

- 08, 19h, crismas na comunidade de Floriano Peixo-
to, Paróquia Imaculada Conceição, Getúlio Vargas.

- 08 à noite e 09 até 17h, retiro dos alunos da Escola 
Diaconal São Lourenço.

- 10, 19h, celebração do jubileu de prata presbiteral 
do Pe. Dirceu Dalla Rosa, na igreja N. Sra. dos Navegan-
tes, Campinas do Sul. 

- 11, 17h, reunião da coordenação de pastoral.
- 16, 12h, confraternização de Natal funcionários da 

Cúria Diocesana.
- 18, 18h, reunião formadores.
- 24, 20h, Missa de Natal na Catedral São José.
- 25, 8h, Missa de Natal no Santuário de Fátima.
- 29, 19h30, na igreja São Pedro, Erechim, ordenação 

diaconal de Edegar Passaglia e Jean Carlos Demboski.
- 31, 09h, Missa na Catedral São José.

Se o Natal não fosse um dia
Frei Aldo Colombo (parte)
Numa de suas inesquecíveis canções, Padre Zezinho 

proclama: “Tudo seria bem melhor, se o Natal não fosse 
um dia e se as mães fossem Maria e se os pais fossem José! 
E se os filhos parecessem com Jesus de Nazaré”. Dois mil 
anos são insuficientes para entender a magia daquela noite 
santa, que a Bíblia define como Plenitude dos Tempos.

A nossa grande miopia é supor que o Natal é apenas 
um dia. Uma noite santa, cheia de bons sentimentos, ter-
nura e presentes. Depois a vida continua do mesmo jeito. 

Num dia ainda desconhecido, pode ser nos próximos 
milênios, o Natal acontecerá de verdade. Por enquanto, 
precisamos continuar festejando o Natal, não como um 
fato acontecido “naquele tempo”, mas que tem tudo a ver 
com este nosso conturbado 2017. Natal é profecia e essa 
profecia está em curso. Ninguém poderá detê-la.

- 1º, reunião de 
avaliação da Pastoral 
da criança, no Quinto 
Rancho, Marcelino 
Ramos.

- 02, à tarde, reu-
nião da equipe de 
coordenação do Nú-
mero dos Religiosos da Diocese, em local a ser definido; 15h, missa na 
comunidade São Luiz, Paróquia Santo Antonio, Jacutinga, com a presença 
do Reitor e alunos do Seminário São José, na qual Jean Demboski assumirá 
publicamente os compromissos para a ordenação diaconal, profissão de fé, 
declaração de liberdade e incardinação na Diocese de Erexim; Crismas na 
igreja São João Batista, Marcelino Ramos.

- 03, 1º D. Adv. B - Missa e festa de Nossa Senhora da Saúde, Imacu-
lada Conceição, 1ª Eucaristia e 48 anos de Sacerdócio do Pe. Waldemar, 
em Viadutos; missa e festa comemorando os 63 anos da paróquia Nossa 
Senhora da Salete, Três Vendas, Erechim; 09h, missa na comunidade N. 
Sra. da Salette, Faxinalzinho, Paróquia São Roque, Benjamin Constant do 
Sul, com a presença do Reitor e alunos do Seminário São José, na qual 
Edegar Passaglia assumirá publicamente os compromissos para a ordena-
ção diaconal, profissão de fé, declaração de liberdade e incardinação na 
Diocese de Erexim; às 09h30, crismas na igreja São Tiago, Aratiba; às 10h, 
festa de Santa Lúcia, das capelinhas e Primeira Eucaristia, na igreja Nossa 
Senhora da Medianeira, Barra do Rio Azul; Romaria de N. Sra. das Graças, 
em Jacutinga.

- 04, às 08h30, reunião com os representantes paroquiais do Apostolado 
da Oração, no Centro Diocesano de Pastoral.

- 04 a 06, reunião dos Bispos (Conselho Episcopal Regional - CON-
SER) do Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul.

- 07, às 8h30, reunião da área pastoral de Erechim.
- 08, Imaculada Conceição de Nossa Senhora - às 19h, crismas, em Flo-

riano Peixoto, Paróquia Imaculada Conceição, Getúlio Vargas; reunião da 
equipe regional da Pastoral da Saúde, em Porto Alegre.

- 10, Dia Universal dos Direitos Humanos - às 09h30, procissão, missa 
e festa da padroeira da Paróquia Santa Luzia, Bairro Atlântico, Erechim. 

- 11, às 18h30, reunião de avaliação da Coordenação de Pastoral, no 
Centro Diocesano de Pastoral.

- 12, jubileu de prata de ordenação presbiteral do Pe. Dirceu Dalla Rosa.
- 14, às 20h, Encontro Ecumênico de Natal, na Catedral São José, Ere-

chim.
- 17, 3º D. Adv.A, encerramento da Campanha da Evangelização com a 

respectiva coleta.
- 18, às 18h, reunião dos formadores no Seminário de Fátima.
- 19, 19h30, reunião da área pastoral de Getúlio Vargas, em Getúlio 

Vargas.
- 22, show natalino no ginásio paroquial, Paulo Bento.
- 23, 22h, 5ª vigília de Natal da Pastoral da Juventude no Santuário de 

Fátima.
- 25 - NATAL
- 29, 19h30, na igreja São Pedro, Erechim, ordenação diaconal dos se-

minaristas Edegar Passaglia e Jean Carlos Demboski.
- 31, Sagrada Família - jubileu de prata de ordenação presbiteral do Pe. 

Maximino Tiburski.

http://www.diocesedeerexim.org.br
mailto:secretariado@diocesedeerexim.org.br
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Papa Francisco: Eucaristia – Segurança alimentar

Eucaristia, a Palavra, o Pão e os Pobres
Homilia do Papa Francis-

co em sua visita pastoral a Cese-
na, Itália, no terceiro centenário 
do nascimento do Papa Pio VI e 
a Bolonha na conclusão do Con-
gresso Eucarístico Diocesano 

Celebração da Santa Mis-
sa em Bolonha

Estádio Dall’Ara, 1° de 
outubro de 2017, domingo

Celebro convosco o pri-
meiro Domingo da Palavra: a Pa-
lavra de Deus faz arder o coração (cf. Lc 24, 32), porque 
nos faz sentir amados e confortados pelo Senhor. Também 
Nossa Senhora de São Lucas, evangelista, nos pode ajudar 
a compreender a ternura materna da Palavra «viva», que 
contudo é ao mesmo tempo «incisiva», como no Evangelho 
de hoje: com efeito, penetra na alma (cf. Hb 4, 12) e eviden-
cia os segredos e as contradições do coração.

Hoje provoca-nos com a parábola dos dois filhos, 
que quando o pai pede para irem trabalhar na sua vinha res-
pondem: o primeiro, não, mas depois vai; o segundo sim, 
mas acaba por não ir. Há contudo uma grande diferença 
entre o primeiro filho, que é preguiçoso, e o segundo, que 
é hipócrita. Procuremos imaginar o que aconteceu dentro 
deles. No coração do primeiro, depois do não, ressoava ain-
da o convite do pai; no segundo, ao contrário, não obstante 
o sim, a voz do pai estava sepultada. A recordação do pai 
arrancou o primeiro filho da preguiça, enquanto o segun-
do, mesmo conhecendo o bem, desmentiu a palavra com a 
ação. Com efeito, tinha-se tornado impermeável à voz de 
Deus e da consciência para abraçar uma vida dupla. Com 
esta parábola, Jesus põe dois caminhos diante de nós, que 
— experimentamo-lo — nem sempre estamos prontos para 
dizer sim com as palavras e com as obras, porque somos 
pecadores. Mas podemos escolher ser pecadores a cami-
nho, que permanecem à escuta do Senhor e quando caem 
arrependem-se e levantam-se, como o primeiro filho; ou ser 
pecadores sentados, prontos a justificar-se sempre e só com 
palavras segundo o que convém.

Jesus dirigiu esta parábola a alguns chefes religio-
sos da época, que eram semelhantes ao filho da vida dupla, 
enquanto as pessoas comuns se comportavam muitas vezes 
como o outro filho. Estes chefes sabiam e explicavam tudo, 
de modo formalmente irrepreensível, como verdadeiros 
intelectuais da religião. Mas não tinham a humildade de 
ouvir, a coragem de se questionar, a força de se arrepender. 
E Jesus é muito severo: diz que até os publicanos os pre-
cedem no Reino de Deus. É uma reprovação forte, porque 
os publicanos eram corruptos traidores da pátria. Qual era 

então o problema destes chefes? 
Não erravam em algo, mas sim no 
modo de viver e de pensar diante 
de Deus: eram, por palavras e com 
os outros, guardas inflexíveis das 
tradições humanas, incapazes de 
compreender que a vida segundo 
Deus é a caminho e requer a hu-
mildade de se abrir, de se arrepen-
der e de recomeçar.

E isto o que nos diz? Que 
não existe uma vida cristã que se 

pode planear, cientificamente construída, onde é suficiente 
cumprir alguns ditados para ficar com a consciência tran-
quila: a vida cristã é um caminho humilde com uma cons-
ciência que nunca é rígida mas está sempre em relação com 
Deus, que sabe arrepender-se e entregar-se a Ele nas suas 
pobrezas, sem nunca presumir que é autossuficiente. Assim 
se superam as edições revistas e atualizadas daquele mal 
antigo, denunciado por Jesus na parábola: a hipocrisia, a 
vida dupla, o clericalismo que se faz acompanhar pelo lega-
lismo, o afastamento do povo. A palavra-chave é arrepen-
der-se: é o arrependimento que permite não ser rigoroso, 
transformar o não a Deus em sim, e o sim ao pecado em 
não por amor do Senhor. A vontade do Pai, que todos os 
dias fala delicadamente à nossa consciência, só se cumpre 
na forma do arrependimento e da conversão contínua. Em 
síntese, no caminho de cada um há duas possibilidades: ser 
pecadores arrependidos ou pecadores hipócritas. Mas o 
que conta não são os raciocínios que justificam e procu-
ram salvar as aparências, mas um coração que vai em frente 
com o Senhor, luta todos os dias, arrepende-se e volta para 
Ele. Porque o Senhor procura puros de coração, não puros 
“na aparência”.

Vejamos então, queridos irmãos e irmãs, que a Pa-
lavra de Deus escava profundamente, «discerne os senti-
mentos e os pensamentos do coração» (Hb 4, 12). Mas ao 
mesmo tempo é atual: a parábola recorda-nos também as 
relações, nem sempre fáceis, entre pais e filhos. Hoje, na 
velocidade com a qual se muda de uma geração para outra, 
sente-se mais necessidade de autonomia do passado, por 
vezes até à rebelião. Mas, depois dos fechamentos e dos 
longos silêncios de um lado ou do outro, é bom recuperar 
o encontro, mesmo se ainda habitado por conflitos, que po-
dem tornar-se estímulo de um novo equilíbrio. Assim como 
em família, também na Igreja e na sociedade: nunca renun-
ciar ao encontro, ao diálogo, a procurar novas vias para ca-
minhar juntos.

No caminho da Igreja surge muitas vezes a pergun-
ta: para onde ir, como ir em frente? Gostaria de vos deixar, 
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como conclusão deste dia, três pontos de referência, três 
“P”. O primeiro é a Palavra, que é a bússola para cami-
nhar humilde, para não perder o caminho de Deus e cair 
na mundanidade. O segundo é o Pão, o Pão eucarístico, 
porque tudo começa na Eucaristia. É na Eucaristia que se 
encontra a Igreja: não nas indiscrições e nas crónicas, mas 
aqui, no Corpo de Cristo partilhado por pessoas pecadoras 
e necessitadas, que contudo se sentem amadas e então de-
sejam amar. Parte-se daqui e assim reencontramo-nos todas 
as vezes, este é o início irrenunciável do nosso ser Igreja. 
Proclama-o “em voz alta” o Congresso Eucarístico: a Igreja 
reúne-se assim, nasce e vive em volta da Eucaristia, com 
Jesus presente e vivo para adorar, receber e doar todos os 

dias. Por fim, o terceiro P: os pobres. Infelizmente ainda 
hoje tantas pessoas não têm o necessário. Mas há também 
muitos pobres de afeto, pessoas sozinhas e pobres de Deus. 
Em todas elas encontramos Jesus, porque Jesus seguiu no 
mundo a via da pobreza, da aniquilação, como diz São Pau-
lo na segunda Leitura: «Despojou-se de si mesmo assumin-
do a condição de servo» (Fl 2, 7). Da Eucaristia aos pobres, 
vamos ao encontro de Jesus. Reproduzistes a inscrição que 
o Cardeal Lercaro gostava de ver gravada no altar: «Se par-
tilhamos o pão do céu, por que não partilhar o terrestre?». 
Far-nos-á bem recordar sempre isto. A Palavra, o Pão e os 
pobres: peçamos a graça de nunca esquecer estes alimen-
tos-base, que amparam o nosso caminho.

Papa Francisco – segurança alimentar
Visita do Papa Francisco à 

sede da FAO em Roma por ocasião 
do Dia Mundial Da Alimentação 

(FAO: Fundo para a Agri-
cultura e Alimentação da Organiza-
ção das Nações Unidas - ONU).

Dia 16 de outubro de 2017
Senhor Diretor-Geral
Distintas Autoridades 
Senhoras e Senhores!
Agradeço o convite e as palavras de boas-vindas do 

Diretor-Geral, Prof. José Graziano da Silva, e dirijo uma ca-
lorosa saudação aos Representantes dos Estados Membros e 
a quantos têm a possibilidade de se unir a nós das sedes da 
FAO no mundo Dirijo uma saudação especial aos Ministros 
da Agricultura do G7 aqui presentes, que concluíram o seu 
Encontro, durante o qual foram debatidas questões que exi-
gem uma responsabilidade não apenas no que se refere ao de-
senvolvimento e à produção, mas também no que diz respeito 
à Comunidade internacional no seu conjunto.

1. A celebração deste Dia Mundial da Alimentação vê-
-nos aqui reunidos para recordar o dia 16 de outubro de 1945 
quando os Governos, decididos a eliminar a fome mediante 
o desenvolvimento do setor agrícola, instituíram a FAO. Tra-
tava-se de um período de grave insegurança alimentar e de 
grandes deslocamentos de população, com milhões de pessoas 
em busca de lugares onde poder sobreviver às misérias e às 
adversidades causadas pela guerra.

Portanto, refletir sobre o modo como a segurança ali-
mentar pode incidir sobre a mobilidade humana significa re-
começar partindo do compromisso para o qual a FAO nasceu, 
para o renovar. A realidade hodierna exige uma maior respon-
sabilidade a todos os níveis, não apenas para garantir a produ-
ção necessária ou a distribuição equitativa dos frutos da terra 
— isto deveria ser óbvio — mas acima de tudo para tutelar o 
direito de cada ser humano a alimentar-se à medida das suas 
necessidades, participando outrossim nas decisões que lhe di-
zem respeito e na realização das próprias aspirações, sem ter 
que se separar dos seus entes queridos.

Perante um objetivo de tal alcance, está em jogo a 
credibilidade de todo o sistema internacional. Sabemos que a 

cooperação é cada vez mais condi-
cionada por compromissos parciais, 
que já chegam a limitar até as aju-
das nas emergências. E, no entanto, 
a morte por fome ou o abandono 
da própria terra é notícia quotidia-
na, que corre o risco de provocar 
a indiferença. Por conseguinte, é 
urgente encontrar novos caminhos, 
para transformar as possibilidades 

de que dispomos numa garantia que permita a cada pessoa 
olhar para o futuro com confiança fundada e não apenas com 
algum desejo.

O cenário das relações internacionais mostra uma ca-
pacidade crescente de dar respostas às expetativas da família 
humana, inclusive com a contribuição da ciência e da técnica 
que, estudando os problemas, propõem soluções adequadas. 
Contudo, estas novas metas não conseguem eliminar a exclu-
são de uma grande parte da população mundial: quantas são as 
vítimas da subalimentação, das guerras e das mudanças climá-
ticas? Quantos necessitam de um trabalho e dos bens essen-
ciais, e se veem obrigados a deixar a própria terra, expondo-se 
a numerosas e terríveis formas de exploração? Sem dúvida, 
valorizar a tecnologia ao serviço do desenvolvimento é um 
caminho a percorrer, contanto que se chegue a gestos concre-
tos para diminuir o número de famintos ou para governar o 
fenómeno das migrações forçadas.

2. A relação entre fome e migrações só pode ser en-
frentada se formos à raiz do problema. A este propósito, os 
estudos realizados pelas Nações Unidas, assim como por nu-
merosas Organizações da sociedade civil, concordam ao dizer 
que são dois os principais obstáculos a superar: os conflitos e 
as mudanças climáticas.

Como se podem superar os conflitos? O direito in-
ternacional indica-nos os meios para os prevenir ou resolver 
rapidamente, evitando que se prolonguem e causem carestias 
e a destruição do tecido social. Pensemos nas populações 
martirizadas por guerras que já perduram há décadas e que 
podiam ser evitadas ou pelo menos cessadas e, ao contrário, 
propagam os seus efeitos desastrosos, entre os quais a inse-
gurança alimentar e o deslocamento forçado de pessoas. São 
necessários boa vontade e diálogo para impedir os conflitos, 
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e é preciso comprometer-se profundamente em prol de um 
desarmamento gradual e sistemático, previsto pela Carta das 
Nações Unidas, assim como para remediar o funesto flagelo 
do tráfico de armas. De que adiantará denunciar que, por causa 
dos conflitos, milhões de pessoas são vítimas da fome e da 
subalimentação, se não trabalharmos eficazmente em prol da 
paz e do desarmamento?

Quanto às mudanças climáticas, vemos todos os dias 
as suas consequências. Graças aos conhecimentos científicos, 
sabemos como os problemas devem ser enfrentados; e a Co-
munidade internacional continua a elaborar também instru-
mentos jurídicos necessários, como por exemplo, o Acordo de 
Paris, do qual, contudo alguns começam a afastar-se. Voltam 
a manifestar-se a indiferença em relação aos delicados equilí-
brios dos ecossistemas, a presunção de manipular e controlar 
os recursos limitados do planeta, a ganância do lucro. Por-
tanto, é necessário envidar esforços para um consenso con-
creto e eficaz, se quisermos evitar efeitos mais trágicos, que 
continuarão a pesar sobre as pessoas mais pobres e indefesas. 
Somos chamados a propor uma mudança nos estilos de vida, 
no uso dos recursos e nos critérios de produção, e inclusive no 
consumo que, a propósito de alimentos, vê perdas e desper-
dícios crescentes. Não nos podemos resignar a dizer “alguém 
pensará nisto”.

Acho que estes são os pressupostos de cada discurso 
sério sobre a segurança alimentar ligada ao fenómeno das mi-
grações. Sem dúvida, guerras e mudanças climáticas determi-
nam a fome; portanto, evitemos de a apresentar como uma do-
ença incurável. As estimativas recentes, fornecidas pelos vos-
sos especialistas, preveem um aumento da produção global de 
cereais, a níveis que permitem conferir maior consistência às 
reservas mundiais. Isto é um bom sinal e dá a entender que, se 
agirmos prestando atenção às necessidades e contrastando as 
especulações, os resultados não deixarão de faltar. Com efeito, 
os recursos alimentares são com frequência deixados à mercê 
da especulação, que os mede unicamente em função da pros-
peridade económica dos grandes produtores, ou em relação à 
potencialidade de consumo e não às exigências reais das pes-
soas. É assim que se favorecem os conflitos e os desperdícios, 
aumentando as fileiras dos últimos da terra que procuram um 
futuro fora dos seus territórios de origem.

3. Diante de tudo isto podemos e devemos mudar a 
rota (cf. Enc. Laudato si’, 53; 61; 163; 202). Face ao aumen-
to da demanda de alimentos é indispensável que os frutos da 
terra estejam disponíveis para todos. Na opinião de alguns se-
ria suficiente diminuir o número de bocas a saciar e assim o 
problema ficaria resolvido; mas é uma solução falsa se pensa-
mos nos níveis de desperdício de alimentos e em modelos de 
consumo que esbanjam muitos recursos. Reduzir é fácil, mas 
partilhar exige uma conversão e isto é comprometedor.

Portanto, formulo — e formulo-vos — esta pergunta: 
é demasiado pensar em introduzir na linguagem da coopera-
ção internacional a categoria do amor, declinada como gratui-
dade, igualdade de tratamento, solidariedade, cultura do dom, 
fraternidade, misericórdia? De facto, estas palavras exprimem 
o conteúdo prático do termo “humanitário”, muito usado na 
atividade internacional. Amar os irmãos e ser os primeiros a 
fazê-lo, sem esperar ser correspondido: este é um princípio 
evangélico que encontra reflexo em muitas culturas e religiões 

e torna-se princípio de humanidade na linguagem das relações 
internacionais. Esperamos que a diplomacia e as Instituições 
multilaterais alimentem e organizem esta capacidade de amar, 
porque é a via mestra que garante não só a segurança alimen-
tar mas a segurança humana na sua globalidade. Não podemos 
agir só se os outros o fazem, nem nos limitar a sentir piedade, 
porque a piedade se detém às ajudas de emergência, enquanto 
o amor inspira a justiça e é essencial para realizar uma or-
dem social justa entre realidades diversas que desejam correr 
o risco do encontro recíproco. Amar significa contribuir para 
que cada país aumente a produção e alcance a autossuficiên-
cia alimentar. Amar traduz-se em cogitar novos modelos de 
desenvolvimento e de consumo, e em adotar políticas que não 
agravem a situação das populações menos avançadas ou a sua 
dependência externa. Amar significa não continuar a dividir 
a família humana entre quem possui o supérfluo e quem não 
tem o necessário.

O esforço da diplomacia demonstrou-nos, inclusive 
em eventos recentes, que deter o recurso às armas de destrui-
ção de massa é possível. Estamos todos cientes da capacidade 
de destruição de tais instrumentos. Mas estamos cientes tam-
bém dos efeitos da pobreza e da exclusão? Como deter pesso-
as dispostas a arriscar tudo, gerações inteiras que podem de-
saparecer porque não têm o pão de cada dia, ou são vítimas de 
violência ou de mudanças climáticas? Dirigem-se para onde 
veem uma luz ou sentem uma esperança de vida. Não poderão 
ser detidas por barreiras físicas, económicas, legislativas, ide-
ológicas: só uma coerente aplicação do princípio de humani-
dade o poderá fazer. Ao contrário, diminui a ajuda pública ao 
desenvolvimento e as Instituições multilaterais são limitadas 
na sua atividade, enquanto se recorre a acordos bilaterais que 
subordinam a cooperação ao respeito de agendas e de alian-
ças particulares ou, mais simplesmente, a uma tranquilidade 
momentânea. Diversamente, a gestão da mobilidade humana 
exige uma ação intergovernamental coordenada e sistemática, 
conduzida segundo as normas internacionais existentes e per-
meada por amor e inteligência. O seu objetivo é um encontro 
de povos que enriqueça todos e gere união e diálogo, e não 
exclusão e vulnerabilidade.

Permiti que eu aqui me refira ao debate sobre a vulne-
rabilidade que divide a nível internacional quando se fala dos 
migrantes. Vulnerável é aquele que está em condição de infe-
rioridade e não se pode defender, não tem meios, isto é, vive 
uma exclusão. E isto porque é obrigado pela violência, por 
situações naturais ou pior ainda pela indiferença, pela intole-
rância e até pelo ódio. Face a esta condição é justo identificar 
as causas para agir com a competência necessária. Mas não é 
aceitável, que para evitar o compromisso, nos escondamos por 
detrás de sofismas linguísticos que não honram a diplomacia, 
mas reduzem-na, de “arte do possível” a um exercício estéril 
para justificar egoísmos e inatividade.

Esperamos que tudo isto seja considerado na elabo-
ração do Pacto mundial para uma migração segura, regular 
e ordenada, que decorre neste momento nas Nações Unidas.

4, Ouçamos o grito de tantos nossos irmãos margi-
nalizados e excluídos: “Tenho fome, sou forasteiro, estou nu, 
doente, fechado num campo de refugiados”. É um pedido de 
justiça, não uma súplica nem um apelo de emergência. É ne-
cessário um diálogo amplo e sincero a todos os níveis para que 

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#53
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#61
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#163
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#202
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se encontrem as soluções melhores e amadureça uma nova 
relação entre os diversos atores do cenário internacional, feita 
de responsabilidade recíproca, de solidariedade e de comu-
nhão. O jugo da miséria gerado pelos deslocamentos mui-
tas vezes trágicos dos migrantes, pode ser removido através 
de uma prevenção feita de projetos de desenvolvimento que 
criem trabalho e capacidade de resposta às crises climáticas 
e ambientais. A prevenção custa muito menos que os efeitos 
provocados pela degradação dos terrenos e pela poluição das 
águas, efeitos que atingem as zonas nevrálgicas do planeta 
onde a pobreza é a única lei, as doenças aumentam e a espe-
rança de vida diminui.

São muitas e louváveis as iniciativas implementadas. 
Mas não são suficientes; é necessário e urgente continuar a 
ativar esforços e financiar programas para contrastar de ma-
neira ainda mais eficaz e promissora a fome e a miséria es-
trutural. Mas se o objetivo é favorecer uma agricultura que 
produza as exigências efetivas de um país, então não é líci-
to privar a população das terras cultiváveis, deixando que o 
land grabbing (açambarcamento de terras) continue a obter 

os seus lucros, às vezes até com a cumplicidade de quem é 
chamado a defender o interesse do povo. É preciso afastar 
as tentações de agir em vantagem de grupos restritos da po-
pulação, assim como de utilizar os contributos externos de 
modo inadequado, favorecendo a corrupção, ou na ausência 
de legalidade.

A Igreja Católica, com as suas instituições, tendo co-
nhecimento direto e real das situações a contrastar e das ne-
cessidades a satisfazer, deseja participar diretamente neste 
esforço em virtude da sua missão que a leva a amar todos e 
a obriga também a recordar a quantos têm responsabilidade 
nacional e internacional o mais amplo dever de partilhar as 
necessidades de todos. 

Faço votos para que cada um descubra, no silêncio da 
própria fé ou das próprias convicções, as motivações, os prin-
cípios e as contribuições para dar à FAO e às demais Institui-
ções intergovernamentais a coragem de melhorar e perseverar 
pelo bem da família humana.

Obrigado!

Declarações de Igreja

Nota da CNBB em defesa da Amazônia
“Viver a vocação de guardi-

ões da obra de Deus”
(Papa Francisco, Laudato si’, 

217)
A Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil – CNBB, por oca-
sião do Dia da Amazônia, em união 
com os irmãos bispos e comunidades 
dos estados do Amapá e Pará, manifesta seu veemente repúdio 
aos decretos 9.142/2017 e 9.147/2017, de iniciativa do gover-
no federal, que extinguem a Reserva Nacional de Cobre e seus 
Associados – RENCA. 

Desconsiderando os povos indígenas e comunidades 
tradicionais, a decisão governamental afronta a Constituição 
Federal, no artigo 231, e evidencia a perversa lógica do mer-
cado que vem sendo adotada em nosso país, em detrimento 
da vida, da dignidade da pessoa e do cuidado com a Casa Co-
mum. “Há propostas de internacionalização da Amazônia que 
só servem aos interesses econômicos das corporações interna-
cionais” (Laudato si’, 38).

A Amazônia é um “verde e vasto mundo de águas e 
florestas, onde as copas de árvores imensas escondem o úmi-
do nascimento, reprodução e morte de mais de um terço das 
espécies que vivem sobre a Terra” (CF 2017, Texto Base, 30). 

A exuberância do bioma amazônico esconde uma 
enorme fragilidade. Políticas governamentais de incentivo às 
hidrelétricas, à mineração e ao agronegócio, com flexibiliza-
ção de licenças ambientais, anulam os esforços em prol de sua 
preservação. 

Os danos causados pela ação humana são muitas ve-
zes irreversíveis (cf. Laudato si’, 37-39). “O dever que temos 

de usar responsavelmente dos bens 
da terra implica o reconhecimento 
e o respeito pela pessoa e por todas 
as criaturas vivas” (Papa Francisco e 
Patriarca Ecumênico Bartolomeu, III 
Jornada pela Cura da Criação, 2017).

Aos que possuem poder de 
decisão e “a quantos ocupam uma 

posição de relevo em âmbito social, econômico, político e 
cultural, dirigimos um apelo urgente a prestar responsavel-
mente ouvidos ao grito da terra” (Papa Francisco e Patriarca 
Ecumênico Bartolomeu, III Jornada de Oração pela Cura da 
Criação, 2017).

Renovando o compromisso de defender as riquezas 
e os saberes dos povos amazônicos, vitimados e ameaçados 
secularmente por interesses econômicos de empresas nacio-
nais e internacionais, incentivamos nossas comunidades e or-
ganizações sociais a se manifestarem pacífica, mas de modo 
contundente, em favor da Amazônia, exigindo a revogação 
integral dos decretos de extinção da RENCA.

Na celebração dos 300 anos do encontro da Imagem 
de Nossa Aparecida, invocamos sua proteção sobre a Amazô-
nia.

Brasília-DF, 05 de setembro de 2017, Dia da Amazô-
nia

Cardeal Sergio da Rocha - Arcebispo de Brasília, Pre-
sidente da CNBB

Dom Murilo S. R. Krieger - Arcebispo de Salvador, 
Vice-Presidente da CNBB

Dom Leonardo Ulrich Steiner - Bispo Auxiliar de 
Brasília, Secretário-Geral da CNBB
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Carta de Solidariedade e apoio aos Grupos Tradicionais e 
Povos Indígenas – Regional Norte 2 da CNBB

 “Senhor, salvai o vosso povo e Libertai-o” (Salmo 27,9)

 “Reunidos em Belém, de 
28 a 31 de agosto de 2017, nós, 
bispos do Regional Norte II da 
CNBB (Para e Amapá) nos depa-
ramos mais uma vez com a reali-
dade preocupante em que os povos 
indígenas, quilombolas e outros 
grupos tradicionais se encontram. 
Apesar de inscritos na Constituição 
Federal de 1988 (Art. 231 e 232) 
os direitos indígenas estão seriamente ameaçados pela 
Proposta de Emenda a Constituição (PEC) 215/2000 que 
pretende passar a decisão final da demarcação de terras 
indígenas do Executivo para o Legislativo e a Ação Direta 
de Inconstitucionalidade (ADI) n° 3239, que prevê a Lei 
do Marco Temporal para definir um limite de tempo para 
a ocupação e o reconhecimento de terras indígenas e ques-
tiona a existência  dos territórios quilombolas.

Para favorecer o agronegócio, as empresas mine-
radoras e os criadores de gado, grupos representados pela 
bancada ruralista no Congresso propõem a anulação ou 
diminuição de éreas tradicionalmente habitadas por povos 
indígenas e quilombolas e a abertura de Áreas de Conser-
vação a empresas mineradoras. Projetos de mineração e 
agronegócio do jeito como vêm sendo implementados na 
Amazônia trazem consequências desastrosas e irreversí-
veis para o meio-ambiente e os povos que habitam essa 
região. O recente decreto presidencial sobre a extinção da 
Reserva Nacional do Cobre e Associados (Renca) emana-
do sem nenhuma consulta prévia dos povos diretamente 
atingidos como prevê a Constituição Federal é mais um 
golpe contra a Amazônia.

Como pastores da Amazônia não podemos nos ca-
lar diante dos desmandos governamentais e conclamamos 

a todos os homens e mulheres de 
boa vontade a se opor às continu-
as investidas contra a Amazônia e 
seus povos “utilizando inclusive 
legítimos mecanismos de pressão, 
para que o governo cumpra o dever 
próprio e não-delegável de preser-
var o meio ambiente e os recursos 
naturais (...) do seu pais, sem se 
vender a espúrios interesses locais 

ou internacionais” (LS 38).
“Pedimos ao Senhor da Vida que salve os seus 

povos da extinção física e cultural e liberte a Amazônia 
da destruição e ruina”.

A carta do Regional Norte 2 da CNBB é assinada 
por:

Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo Metro-
politano de Belém; Dom Bernardo Johannes Bahlmann, 
Bispo da Diocese de Óbidos; Dom Irineu Roman, Bispo 
Auxiliar da  Arquidiocese  de Belém; Dom Teodoro Men-
des Tavares, Bispo da Diocese de Ponta de Pedras ; Dom 
José  Maria Chaves dos Reis, Bispo da Diocese de Abae-
tetuba; Dom Jesus Mari Cizaurre Berdonces, da Diocese 
de Bragança; Dom Carlos Verzeletti, Bispo da Diocese 
de Castanhal; Dom Pedro José Conti, Bispo da Diocese 
de Macapá; Pe. João Timóteo de Oliveira, Administrador 
Diocesano da Diocese de Cametá; Dom Erwin KrautIer, 
Bispo Emérito da Prelazia  do Xingu; Dom Flavio Gio-
venale, Bispo da Diocese de Santarém; Dom Evaristo 
Spengler, Bispo da Prelazia do Marajó; Dom João Muniz 
Alves, Bispo da Prelazia do Xingu; Dom José Luis Azco-
na Hermoso, Bispo Emérito da Prelazia do Marajó; Dom 
Vital Corbellini, Bispo  da  Diocese de Marabá

Nota de repúdio dos bispos do Regional CNBB NE1-Ceará
 Reunidos em 

Conselho Episcopal 
Regional, manifesta-
mos a nossa indigna-
ção e repúdio diante 
do escárnio público 
contra os nossos sím-
bolos mais sagrados (Crucifixo, hóstia, imagem da Padro-
eira do Brasil) e contra valores fundamentais da vida hu-
mana. Ataques violentos e explícitos à família e à religião 
cristã têm sido feitos através de espetáculos de péssima 
qualidade que visam à apologia de práticas de sexualidade 
pervertida e anormal.

A Igreja não prega nem defende discriminação ou 

preconceito de qual-
quer natureza. Mas, 
comprometida com 
a verdade, defende e 
promove os valores 
humanos e cristãos, 
cumprindo assim, as 

exigências do Evangelho de Cristo.
Seríamos ingênuos ao pensar que esses últimos 

episódios (Exposição Queermuseu no Santander Cultural 
em Porto Alegre – RS, o artista nu que rala a imagem de 
Nossa Senhora Aparecida durante ‘perfomance’, em Bra-
sília), dada à sua natureza e à evidência dos seus objetivos, 
não são apenas verdadeiros crimes de vilipêndio, o que já 
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seria muito grave, pois o próprio Código penal os tipifica 
assim (Artigo 208). Trata-se de um verdadeiro projeto es-
trutural, profundo e nefasto, de desmonte dos nossos mais 
preciosos valores humanos e cristãos, através da banaliza-
ção do matrimônio, da ideologia de gênero, da legalização 
do aborto, da liberação das drogas, da relativização dos 
valores morais nascidos do Evangelho e ensinados pelo 
Magistério da Igreja.

Por isso, denunciamos e repudiamos:
O “ataque explícito” aos valores humanos e cris-

tãos da imensa maioria do povo brasileiro. Pois em nome 
de uma “liberdade” de imprensa, cultural, intelectual, ar-
tística impõe o desejo de uma minoria a toda uma coleti-
vidade.

O incentivo, patrocínio, promoção e “doutrinação” 
em massa, realizada diuturnamente em novelas, progra-
mas de “entretenimento” e da imposição ilegal, por órgãos 
governamentais e organizações não-governamentais, mui-
tas destas de âmbito internacional;

A colonização ideológica, como alerta o Santo Pa-
dre, o papa Francisco: “Na Europa, nos Estados Unidos, 
na América Latina, na África, em alguns países da Ásia, 
existem verdadeiras colonizações ideológicas. E uma de-
las – digo-a claramente por nome e sobrenome” – é a ideo-
logia de gênero (gender). Hoje às crianças às crianças -, na 
escola, ensina-se isto. O sexo, cada um pode escolhê-lo. E 
por que ensinam isto? Porque os livros são os das pessoas 

e instituições que lhes dão dinheiro “(Discurso aos Bispos 
da Polônia, 27.08.2015).

Portanto, convocamos todos os cristãos e pessoas 
de boa vontade a resistirem e protestarem contra todas as 
formas de destruição dos valores cristãos e da família, fa-
zendo chegar a expressão do seu repúdio e indignação aos 
patrocinadores de tais campanhas e aos meios de comuni-
cação que as veiculam.

Acreditamos numa sociedade justa e fraterna, pos-
sível apenas no compromisso com a vida, e vida em ple-
nitude (Jo 10,10).

Que Deus nos fortaleça nessa árdua tarefa e a Que-
rida Mãe Aparecida continue a interceder por todos nós.

Fortaleza, 18 de outubro de 2017.
Dom José Antonio Aparecido Tosi Marques, Arce-

bispo da Arquidiocese de Fortaleza – CE; Dom Rosalvo 
Cordeiro de Lima, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de For-
taleza – CE; Dom Ailton Menegussi, Bispo da Diocese de 
Crateús-CE; Dom Gilberto Pastana de Oliveira, Bispo da 
Diocese de Crato – CE; Dom Edson de Castro Homem, 
Bispo da Diocese de Iguatu – CE; Dom Antônio Roberto 
Cavuto, Bispo da Diocese de Itapipoca – CE; Dom An-
dré Vital Félix da Silva, Bispo de da Diocese Limoeiro do 
Norte; Dom Angelo Pignoli, Bispo da Diocese de Quixadá 
– CE; Dom José Luiz Gomes de Vasconcelos, Bispo da 
Diocese de Sobral – CE; Dom Francisco Edimilson Neves 
Ferreira, Bispo da Diocese de Tianguá – CE.

CLAR se posiciona contra o tráfico de pessoas,
através de comunicado oficial

  Após o Seminário Continental 
Contra o Tráfico de Pessoas, que ocorreu 
em Bogotá, Colômbia, de 18 a 20 de agosto, 
a CLAR - Conferência Latino-americana e 
Caribenha de Religiosos e Religiosas - em 
comunicado oficial, junto a diversas redes 
ligadas ao combate do tráfico de pessoas, 
reiterou a importância do envolvimento de 
religiosos, órgãos governamentais e popu-
lação no enfrentamento as causas estru-
turais que geram o Tráfico de Pessoas na 
América Latina.

Comunicado na íntegra:
“Saiamos depressa ao encontro da vida”!
CLAR, REDES CONTINENTAIS CONTRA O 

TRÁFICO DE PESSOAS (membros da Rede Mundial 
TALITA KUM): RAMA (América Central), TAMAR 
(Colômbia), KAWSAY (Peru, Paraguai, Uruguai e Ar-
gentina), UM GRITO PELA VIDA (Brasil), RAHAMIN 
(México).

Comunicado
Nós, membros das Redes Latino-americanas e Ca-

ribenhas da Vida Consagrada, que trabalham em colabo-
ração com Leigos e Leigas contra o Tráfico de Pessoas, 

queremos denunciar à Opinião Pública, aos 
Meios de Comunicação, aos Governos e às 
Igrejas:

O aumento do crime do Tráfico de 
Pessoas em nosso Continente. Este crime 
está presente em todos os nossos países, 
atinge milhares de pessoas, em particular as 
mulheres e crianças em situações de vulne-
rabilidade e constitui uma violação incon-
testável dos direitos humanos fundamentais.

Como mulheres e homens consagra-
dos e como leigas e leigos comprometidos 

em solidariedade com nossas irmãs e irmãos que sofrem 
as consequências deste crime, condenamos com firmeza 
não somente o Tráfico de Pessoas, mas também suas múl-
tiplas causas econômicas, políticas, culturais e sociais.

Reivindicamos aos Governos que assumam sua 
responsabilidade de tornar visível este crime, respeitar e 
cumprir os acordos adquiridos, dedicar recursos humanos, 
econômicos e estruturais para o cuidado integral das víti-
mas e implementar leis que previnam e punam toda ação 
que tenta destruir a dignidade das pessoas, tornando-as 
objeto/mercadoria desta abominável forma de escravidão 
moderna. Pedimos especial atenção às populações vulne-
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ráveis, às fronteiras e crescentes movimentos migratórios 
que ordinariamente são o lugar perfeito para estas ações 
criminosas. É urgente que se criem caminhos que permi-
tam uma atenção afetiva e imediata às vítimas.

Em nosso incansável compromisso em REDE e 
abertas/os a todo tipo de colaboração, solicitamos encare-
cidamente a todas as Igrejas, em particular à Igreja Católi-
ca, em suas Conferências locais e nacionais de bispos e de 
religiosos e religiosas e das Congregações religiosas, que 
se posicionem frente a este crime, se comprometam com 
as vítimas e denunciem com coragem todas as formas de 
Tráfico de Pessoas, defendam e promovam a vida e os di-
reitos das pessoas, especialmente as mais vulneráveis. Sa-
bemos que é nossa responsabilidade promover Redes em 
nível local, nacional e internacional, capazes de enfrentar 
eficazmente o Tráfico de Pessoas.

Comprometemo-nos a:
- Acolher, proteger, promover e integrar as vítimas 

do Tráfico de Pessoas e outras escravidões, para humani-
zar suas vidas tirando-as da humilhação a que estão sub-
metidas.

- Trabalhar em Rede em todos os níveis, em cola-
boração com outras organizações sociais, civis, religiosas 

e políticas. Ajudar e acompanhar a criação de novas Redes 
em todo o Continente.

- Fortalecer os esforços e as iniciativas existentes 
para reduzir as causas do Tráfico de Pessoas, identificando 
e acompanhando áreas e populações mais vulneráveis.

- Potencializar e atualizar os recursos para a pre-
venção, proteção, assistência, educação, comunicação, in-
cidência política e denúncia do Tráfico de Pessoas.

- Participar, em todos os níveis, em estudos e in-
vestigações para compreender melhor as causas, os fa-
tores de risco e a vulnerabilidade nos novos cenários do 
Tráfico de Pessoas.

Sabemos que somente através da conscientização, 
visibilidade, colaboração e solidariedade seremos capazes 
de enfrentar as causas estruturais que geram o Tráfico de 
Pessoas.

Sentimos vivamente que, a partir dos gritos e dos 
silêncios das vítimas e sobreviventes do Tráfico de Pesso-
as – a escravidão do século – Deus continua nos chaman-
do e nos convida a sair depressa, sem demora, ao encontro 
da vida ameaçada destas irmãs e irmãos que o sistema es-
craviza (cf Lucas 1, 30).

Bogotá, setembro de 2017.

Homilias e mensagens de Dom José

Fátima, hino de esperança
- Homilia na última noite da novena da Romaria – 07/10/17

 Estimados sacerdotes, diáco-
nos, religiosas e religiosos, seminaris-
tas, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, 
que nesta noite estão aqui celebrando 
o último dia da novena da Romaria 
de Nossa Senhora de Fátima e aque-
les que nos acompanham através 
das rádios, Virtual, Difusão, Aratiba, 
Constant e Jacutinga FM e de outros 
meios de comunicação. Vocês que es-
tão em casa, no trabalho, nas casas de 
repouso, nos hospitais, nos presídios, 
tenham presente que a mensagem de 
paz e de esperança de Fátima às crian-
ças é dirigida a todos os homens e 
mulheres que na vida cultivam a fé no 
Senhor Deus e acreditam no seu amor, 
no seu perdão e na sua misericórdia.

Neste nono dia da novena, tivemos a procissão lu-
minosa. Esta tênue luz da vela que tu carregaste, representa 
Cristo luz do mundo, luz da vida que Maria acolheu no seu 
seio materno através do seu “sim”, colocando-se a serviço 
do Senhor, a serviço de uma nova vida, para que toda a 
humanidade pudesse deixar de viver à sombra da morte e 

contemplasse a “luz do mundo”, Cristo 
Jesus, o Filho amado do Pai. 

Mesmo com as luzes apaga-
das, quando a procissão entrou na es-
planada do Santuário, teu rosto pode 
ser visto por quem estava ao teu lado, 
porque estava iluminado pela chama 
desta vela que mantinhas acesa em 
tuas mãos. Ela talvez tenha ajudado a 
iluminar o rosto do teu irmão ou da 
tua irmã que caminhava ao teu lado, 
e não tinha uma vela acesa nas mãos. 
Na luminosidade da vela que tu tra-
zias nas mãos, estava a solidariedade 
da fé, que nasce no coração daqueles 
que se deixam iluminar pela luz de 
Cristo Jesus. Quando deixamos o Se-
nhor Jesus fazer parte da nossa vida, 

nós temos sempre uma luz que ilumina os nossos passos, 
mesmo nos momentos mais difíceis, quando as trevas do 
mal e da dor querem impor suas forças sobre nós, deixan-
do-nos à deriva da escuridão do pecado que nos afasta da 
comunhão do Senhor, da comunhão familiar, dos irmãos e 
da celebração da vida de fé em comunidade.
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 A luz de Cristo pode iluminar a nossa face e o 
nosso caminho através do testemunho de fé dos nossos 
irmãos e irmãs, das pessoas que amamos, quando dei-
xamos que o seu amor, a sua compaixão e misericórdia 
toquem o nosso coração e Ele seja a luz que ilumina a 
nossa vida. “A fé em Deus é a luz suprema da humanida-
de, e esta luz não só não deve apagar-se no coração dos 
homens, mas, pelo contrário, deve reacender-se por meio 
do estímulo que vem da ciência e do progresso.” (Paulo 
VI, Fátima, 1967). Não um progresso que exclui os mais 
frágeis, que devora toda iniciativa da autodeterminação 
dos povos, mas que saiba conciliar o desenvolvimento 
econômico com o cuidado da Casa Comum, o bem estar 
social que garanta trabalho, casa, saúde, educação, segu-
rança, paz e dignidade de vida para todos. 

O caminho da construção da fraternidade do Rei-
no de Deus, anunciado por Jesus, requer conversão, es-
perança e perseverança, participação e responsabilidade 
por parte de todos os membros da comunidade. Não cons-
truiremos uma comunidade pacificada e pacificadora, 
lembrando só dos nossos direitos muitas vezes de forma 
egoísta; precisamos também recordar dos nossos deveres 
e responsabilidades, como cidadãos e cristãos, a partir da 
pequena sociedade que é cada família. 

Podemos subir nos telhados e gritarmos contra 
as injustiças do mundo, mas isso terá pouco efeito sobre 
a nossa realidade e a nossa vida, se formos omissos e 
silenciarmos contra as pequenas injustiças e a violência 
que temos dentro da nossa casa, na nossa comunidade e 
afetam diretamente a nossa vida pessoal, familiar e co-
munitária.

Maria, a mãe de Jesus e nossa, é presença femini-
na que nos fala do amor, da esperança de um novo tempo 
e da ternura a partir do coração de mãe, mas também do 
amor do coração do Filho, que revelou através de suas 
palavras e gestos o amor, a compaixão e a misericórdia 
do Pai. 

O texto da carta de São Paulo aos romanos que 
ouvimos manifesta, de maneira clara e tocante, os senti-
mentos do coração de Deus para conosco. São Paulo não 
nos faz refletir sobre o sentido da morte, mas nos revela 
que o próprio Deus em Cristo Jesus deu a sua vida por 
nós. Como se isso não bastasse, o seu sacrifício redentor 
nos doou também a mesma vida divina (Rm 5,6-11). O 
amor gratuito, de que só Deus é capaz, foi-nos manifes-
tado no seu Filho, morto pelos homens e mulheres revol-
tados contra Ele, incapazes de restabelecer a comunhão 
com Ele. Quando falta o diálogo, que busca, através do 
perdão e da reconciliação, construir o caminho da comu-
nhão entre o casal, nas famílias entre pais e filhos e nas 
comunidades, abrimos a porta para banirmos a esperança, 
que é portadora da aurora de um novo dia, de um novo 
tempo, de um novo futuro na nossa vida pessoal, na nossa 
família, nos nossos empreendimentos e em toda a socie-
dade.

O texto do Evangelho de Mc 6,45-52 nos diz que 
após os discípulos entrarem no barco e partirem para a 

outra margem do Mar da Galileia, Jesus permaneceu em 
terra para despedir a multidão, mas depois se retirou so-
bre a montanha para orar. Vocês também percorreram um 
caminho nesta noite para estar aqui em oração aos pés da 
Virgem Maria, Senhora do Rosário de Fátima. Penso que 
muitos de vocês buscaram a solidariedade dos pais ou 
dos amigos e vizinhos para deixarem os filhos pequenos, 
ou pediram a colaboração de alguém para poderem estar 
aqui nesta noite, colocando como filhos e filhas amados 
do Pai diante do amor e da ternura da Mãe a vida, as do-
res e as esperanças que estão no coração de cada um e de 
cada uma; as aflições que atormentam a sua vida, a famí-
lia e pessoas que vocês amam. A oração de Jesus, no fim 
da jornada, nos indica a importância de termos um tempo 
para colocarmos a vida diante do Senhor. Isto nos ajuda a 
nos libertarmos das seduções do mundo, do egoísmo, da 
autossuficiência que muitas vezes nos afastam do amor 
de Deus e da sua misericórdia. Podemos ter a tentação de 
navegar nos mares do mundo e no barco da vida sem a 
presença do Senhor da vida.

O Evangelho relata que o barco que transporta-
va os discípulos estava no meio do mar, e Jesus sozinho 
em terra. Vendo-os cansados de remar, porque o vento 
era contrário, foi ao encontro deles caminhando sobre 
as águas... o medo e o desespero tomam conta do co-
ração dos discípulos... não reconhecem o Mestre. A voz 
do Mestre traz paz, esperança e segurança... Ele entra no 
barco dos discípulos para estar com eles, para vencer os 
perigos. Ele entra na tua vida, meu irmão, minha irmã, 
para dar-te coragem de navegar nas ondas do mundo, 
sem temer pela tua vida de fé, para manter no teu coração 
a esperança diante das provações pelas quais passas no 
dia a dia. Ele quer estar ao teu lado, caminhando contigo 
quando as pessoas que tu amas fecham as portas que pos-
sibilitam o perdão e a reconciliação. Ele está ao teu lado 
quando na noite da vida tens a sensação de estar sozinho, 
sem uma luz no horizonte a iluminar a esperança no teu 
coração.

No barco da tua vida, dos teus projetos e empre-
endimentos, no teu cansaço e tuas conquistas, o Senhor 
Jesus quer estar, não como fantasma que aparece uma vez 
ou outra na tua vida, mas como amigo da tua vida, da 
tua caminhada de fé sempre presente, para dizer-te: cora-
gem sou eu, não tenhas medo, continua remando, mesmo 
quando os ventos são contrários. Assim poderás vencer as 
tempestades e chegar à casa do Pai com segurança. 

Queridos irmãos e irmãs que estão aqui na espla-
nada do Santuário e também aqueles que nos acompa-
nham pelos meios de comunicação, viemos em procissão 
nesta noite à casa de Maria, neste espaço que amanhã será 
elevado a Santuário Diocesano, onde veneramos Maria, a 
mãe de Jesus, com o título de Nossa Senhora do Rosário 
de Fátima, para manifestar a nossa fé. Uma fé compro-
metida com a vida; uma vida que cultiva a esperança e 
uma esperança que nos leva a vivermos com amor e ardor 
missionário o nosso batismo. 

Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
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Fátima, anúncio profético da misericórdia e da paz
(Dia do Nascituro)

- Homilia do dia da Romaria do Centenário das Aparições – 08/10/17
Saúdo Dom Girônimo Zanandréa, 

o Vigário geral, Pe. Cleocir Bonetti, os 
Padres Milton Mattia e Ângelo Rosset, 
que neste ano celebram 50 anos de vida 
sacerdotal, o Padre Dirceu Dalla Rosa que 
celebra 25, e através deles minha saudação 
a todos os sacerdotes e diáconos. Saúdo as 
religiosas e os religiosos, os seminaristas, 
o povo de Deus aqui presente e aqueles 
que nos acompanham através dos meios 
de comunicação. A minha saudação se 
estende aos enfermos e seus familiares, 
àqueles que estão nas casas de repouso, 
aos que cuidam deles, aos encarcerados e 
seus familiares, aos que colaboraram e aos 
que estão colaborando com o projeto de 
revitalização do Santuário e na realização 
desta romaria. 

Queridos irmãos e irmãs, 
queremos como comunidade de fé manifestar nossa gratidão 
a Deus por nos conceder a graça de estarmos vivendo este 
momento único e tão significativo na vida da Igreja povo 
de Deus. O Ano Nacional Mariano está sendo um momento 
importante na vida da nossa Diocese, porque nos unimos 
aos irmãos do mundo inteiro para celebrarmos o Centenário 
das aparições de Nossa Senhora em Fátima. E para marcar 
este acontecimento, muitas pessoas, comunidades e 
empresas foram solidárias no processo de revitalização deste 
espaço, dedicado à Virgem Maria, que hoje será declarado 
oficialmente Santuário Diocesano.

Hoje estamos aqui recordando e celebrando, na fé, 
as aparições de Nossa Senhora em Fátima, naquele lugar 
simples, aos três humildes pastorinhos, que, apesar da pouca 
idade, tinham no coração as marcas da fé, do amor de Deus, 
e foram escolhidos para serem portadores da mensagem de 
Maria. Pediu-lhes “Oração, penitência e conversão pela paz”. 
Não é algo que se costuma pedir a crianças de pouca idade. 
Mas a Mãe de Jesus, com seu maternal coração, confiou-lhes 
esta mensagem. Através dos lábios daqueles pequeninos, a 
mensagem de Fátima começou a ressoar pelo mundo todo, 
desde o dia 13 de maio de 1917. Eles passaram por muitas 
provações para que a mensagem não caísse no abandono, mas 
pudesse tocar o coração dos adultos e da Igreja. Muitos iam até 
Fátima movidos pela curiosidade; outros, esperando encontrar 
uma luz que os guiasse no caminho da fé; outros buscavam 
ver a presença física de Maria, mesmo mantendo as portas 
do coração fechadas à sua mensagem de oração, penitência e 
conversão.

 Cem anos se passaram. Graças à fé, à espiritualidade 
Mariana, à oração do rosário e à devoção simples do povo 
de Deus, a mensagem de Fátima chegou até nós. Hoje nós 
estamos aqui louvando e agradecendo a Deus e a Maria nossa 
mãe e intercessora junto ao seu Filho Jesus. Nós viemos 
a este Santuário como romeiros e romeiras, peregrinos 

da fé, trazendo no coração a confiança 
de que aqui a Mãe sempre nos espera 
para colocarmos diante dos seus olhos 
misericordiosos a nossa família, a nossa 
esperança, as alegrias e as dores de filhos 
que buscam, na sua presença materna, a 
força, o amor e a paz para vencerem os 
desafios e continuarem a caminhada da 
vida.

As palavras da mensagem de 
Fátima são compreendidas à luz do amor 
materno, que acolhe a vida, que protege 
a vida dom de Deus. Aquilo que se opõe 
à vida e a caminhada do ser humano em 
direção a Deus é o pecado. Perseverar no 
pecado é a negação de Deus. Na sociedade 
do egoísmo e da indiferença, vemos 

crescer as ações daqueles que gostariam de cancelar Deus do 
mundo e do pensamento humano. “A separação dele de toda 
a atividade terrena do homem. A rejeição de Deus por parte 
do homem”. 

Maria é a mulher revestida de sol, proclamada no 
Apocalipse de São João (12,2), a arca viva da nova aliança, 
que acolheu, carregou e protegeu com carinho no seu seio 
o Verbo feito carne, o Bendito fruto do seu ventre, como 
lembra o lema do Dia do nascituro, neste oito de outubro. 
Maria é mulher e mãe que protege a vida das forças do mal 
e ilumina a caminhada dos filhos e filhas que enfrentam 
os perigos do mundo para se manterem fiéis ao seu filho 
Jesus. Ela é a mãe que acolhe no seu coração as dores de 
tantas mães humilhadas, feridas e maltratadas pela agressão 
doméstica, pela pobreza, pela violência da exclusão social e 
pelas guerras, que as tornam peregrinas sem destino, com os 
filhos gerados através do dom da maternidade, mas não têm 
o direito à dignidade materna e humana respeitadas.

Revesti-vos de sincera misericórdia, bondade, 
humildade, mansidão e paciência, pede o apóstolo Paulo 
na carta aos Colossenses (Cl 3,12-17). Pedido feito a uma 
comunidade de irmãos e irmãs que tinham conhecido o 
Senhor Jesus através da pregação do apóstolo. Mas tinha 
dificuldades em percorrer o caminho da conversão, que 
transforma o coração para compreender a grandeza do 
amor, do perdão e da reconciliação que leva à paz. É um 
caminho feito através da oração, deixando a Palavra de 
Deus tocar o nosso coração, dando espaço à humildade que 
aceita a correção fraterna e sincera dos irmãos. O caminho 
da autossuficiência nos afasta da graça do Senhor, nos torna 
errantes sem destino. Porque desconhecemos os gestos de 
grandeza da misericórdia do Pai, preferimos ficar longe 
da sua casa e do seu abraço que nos envolve de ternura, 
reconciliação e paz. 
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Queridos irmãos e irmãs, hoje estamos aqui como 
peregrinos diante do olhar materno de Maria, aqui venerada 
com o título de Senhora do Rosário de Fátima. Maria 
também foi peregrina. Desde que recebeu o anúncio do anjo 
Gabriel, após dizer “sim” a Deus, tornou-se serva e peregrina 
do Senhor, levando a todos o seu Filho Jesus, caminhando 
com Jesus, seguindo Jesus. Sua primeira peregrinação como 
mãe e serva do Senhor foi à casa de Zacarias, em visita à 
sua prima Isabel. E no limiar da casa de Isabel, Maria canta 
o cântico do Magnificat, que sai da profundidade do seu 
coração, da sua fé no Deus que caminha com o seu povo. 
Nele estão expressos o amor e a fidelidade do Deus dos 
patriarcas e profetas, o Deus poderoso e libertador, que olha 
com o coração de Pai os reis e poderosos, mas também os 
pequenos e simples como Maria: “A minha alma engrandece 
o Senhor, e meu espírito se alegra em Deus meu Salvador... 

ele olhou para a humildade de sua serva. O seu nome é santo 
e sua misericórdia se estende de geração em geração sobre 
aqueles que o temem”. 

Nas palavras sublimes, simples e inspiradas de 
Maria, transparece a sua confiança em Deus, como nas 
palavras simples de nossas mães. Elas têm a força de tocar 
o nosso coração e marcar a nossa vida e a nossa caminhada 
de fé.

Que Maria, mãe de Jesus, da Igreja e nossa, venerada 
neste Santuário com o título de Nossa Senhora do Rosário 
de Fátima, continue acolhendo em seu materno coração os 
nossos pedidos, e intercedendo junto ao seu Filho Jesus em 
favor de cada um de nós, pelas nossas famílias e pelo bem 
comum de todo o querido povo de Deus.

Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.

Reflexão na bênção da saúde com o Santíssimo Sacramento
- Romaria do Centenário das Aparições de Fátima – 08/10/2017

Queridos irmãos e irmãs 
em Cristo Jesus, neste dia em que 
nos reunimos como povo de Deus a 
caminho da casa do Pai, celebrando 
o Centenário das aparições de Nossa 
Senhora em Fátima, colocamos diante 
do olhar materno de Maria, mãe do 
Senhor Jesus e nossa, a vida com 
todas as realidades que a envolvem. 
Podem ser de alegria, podem ser de 
esperança, mas também podem ser de 
dor. Não só a dor causada pelo corpo 
ferido e fragilizado pela doença física, 
mas também a dor que fere a alma e 
a dignidade da pessoa. Essa dor que 
muitas vezes não temos coragem de 
falar, porque nos sentimos humilhados 
pela condição a que fomos relegados, 
com frequência, por pessoas em quem confiávamos e a quem 
amávamos. 

 Diante de Nossa Senhora e do seu Filho Jesus, tu 
podes deixar falar a voz do silêncio, que sai do mais profundo 
do teu coração ferido. Tem confiança, Ela te ouve, Ele te 
ouve, eles te consolam e te ajudam a retomar o caminho da 
cura interior que te devolverá a dignidade de filha e filho de 
Deus, que ninguém tem o direito de tirar dos outros. Acredita 
e defende a tua dignidade humana e divina.

O texto do Evangelho de Lucas (Lc 18,35-43) nos 
apresenta o encontro do cego de Jericó com Jesus. Quanta 
fé, quanta esperança no coração daquele mendigo que 
estava à beira do caminho pedindo esmola. Conseguiu ver, 
com os olhos do coração e da fé, aquilo que muitos não 
conseguiam ver com os olhos da carne. Não teve medo de 
pedir ajuda, não teve medo de gritar, de se aproximar do 
Filho de Davi, e clamar por misericórdia. Ele tinha certeza, 
através da sua fé, que encontrando Jesus, poderia ver de 
novo, não simplesmente recuperar a vista que tinha antes. 
Mas para que este encontro acontecesse, ele precisou 

ir ao encontro do Senhor, que lhe 
perguntou: Que queres que te faça? 
A pergunta feita por Jesus parece 
não ter sentido, diante da situação do 
homem cego e mendigo que estava à 
sua frente. Mas Jesus não quer curar 
só a cegueira física daquele homem, 
não olha só as necessidades exteriores 
mais imediatas da nossa vida, mas 
também as necessidades interiores 
mais incisivas da nossa alma, que 
clamam por conversão, por mudança 
de vida, por amor, misericórdia e paz. 

A pergunta de Jesus dirigida 
ao cego lhe dá a oportunidade de pedir 
a Jesus mais do que a cura física, a 
recuperação da visão. O seu ver de 
novo não é somente que a luz volte aos 

seus olhos, mas, sobretudo no seu coração. “Vê. A tua fé 
te salvou” (Lc 18,42). Se Jesus diz ao cego que a sua fé o 
salvou, significa que, muitas vezes, a cura para muitos dos 
males que nos afetam está dentro de nós. Quando deixarmos 
o Senhor da vida e a sua presença agirem em nós, a nossa 
vida será iluminada pela sua luz redentora, e o nosso viver 
ganhará um novo sentido. 

Meu irmão, minha irmã, senhor Jesus, Filho de Davi, 
ouve teus gritos como ouviu os gritos do cego que estava à 
beira do caminho. Não tenhas medo das ameaças daqueles 
que querem te calar porque não acreditam no poder do 
Senhor Jesus, como quiseram calar o cego que gritava a Jesus 
por misericórdia. Tem confiança, porque o Senhor Jesus quer 
perguntar também a ti: Que queres que te faça? Fala com 
o coração: Senhor, cura a minha dor física e espiritual, as 
feridas da minha alma e do meu corpo; aquelas que estão 
dilacerando a minha vida, a vida das pessoas que eu amo, 
a minha família. Senhor, abre meus olhos para a esperança, 
para a tua graça redentora, que renova, através do amor e da 
misericórdia, a vida que me deste. Amém.
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A força da Palavra de Deus
(A Voz da Diocese, 24/9/2017)

Estimados Diocesanos! 
Penso que, atualmente, existe um 
exemplar da Sagrada Escritura 
em quase todos os lares hebreus 
e cristãos. A Sagrada Escritura 
dos irmãos hebreus contém os 
escritos do Antigo Testamento. 
Já a Bíblia dos cristãos contém 
os escritos do Antigo e do Novo Testamento, com algumas 
diferenças em relação ao número de livros nela contidos.

Mas nem sempre a Sagrada Escritura ou a Bíblia 
esteve ao alcance de todas as famílias. Era uma raridade 
poder ter em casa um exemplar da Palavra de Deus. Era 
uma preciosidade que não podia muitas vezes ficar ao al-
cance das crianças, pois corria o risco de ser danificada. 
Mas ficava num lugar reservado, onde nem sempre se po-
dia desfrutar da sabedoria e dos ensinamentos nela con-
tidos através da leitura. Muitos faziam questão de ter em 
casa um exemplar da Bíblia, mesmo não sabendo ler, mas 
pelo simples fato de ter no próprio lar a Palavra de Deus.

Com as mudanças trazidas pelo Concílio Vatica-
no II, que procurou incentivar o contato dos fiéis com a 

Palavra de Deus, e com o desen-
volvimento do parque gráfico 
com inúmeras editoras, adquirir 
a Bíblia Sagrada passou a estar 
ao alcance de todos e de todas 
as famílias. Dispor do texto da 
Sagrada Escritura em casa não 
é um privilégio de ter um ador-

no sagrado, mas é a presença do Pão da Palavra, com 
que podemos alimentar diariamente a nossa vida de fé, 
pessoal e familiar, através da leitura deste texto sagrado. 
Lendo-o, podemos deixar que o Senhor fale aos nossos 
ouvidos e ao nosso coração através da sua palavra, desde 
os primeiros passos na iniciação à vida cristã em nossas 
famílias.

A “Bíblia é a raiz da nossa ligação com o hebra-
ísmo e é o terreno privilegiado para o diálogo ecumênico 
entre os cristãos”. Através da Palavra Sagrada, podemos 
percorrer o caminho da verdade, da vida e da comunhão 
entre irmãos e com o Senhor do tempo e da história, pois 
Ele é a luz que ilumina, com sua presença, o nosso cami-
nho para a casa do Pai.

Os passos do peregrino
(A Voz da Diocese, 1º/10/17)

Estimados Diocesanos! 
Estamos iniciando o mês de ou-
tubro, lembrado e celebrado na 
Igreja comunidade de fé, como 
o mês do rosário e missionário. 
Maria, a humilde serva do Se-
nhor, foi a primeira cristã, pois 
através do seu “sim”, acolheu o 
“Verbo”, a palavra que no seu 
seio ganhou forma humana. Ela 
foi escolhida por Deus para acolher o seu Filho Jesus, re-
dentor e salvador da humanidade. A partir do seu “sim” a 
Deus, ela foi mãe, discípula e missionária. Acolheu, pro-
tegeu, seguiu e anunciou Jesus, que revelou o rosto da mi-
sericórdia do Pai pela humanidade. 

Para o povo de Deus da nossa Diocese de Erexim, 
o mês de outubro é marcado pela Romaria de Nossa Se-
nhora de Fátima. Romaria que neste ano recorda e celebra 
o centenário das aparições em Fátima, mas também todo 
o esforço que foi e está sendo feito pelos diocesanos para 
a revitalização do espaço já chamado de santuário e de 
toda a esplanada, para erigirmos canonicamente o Santu-
ário Diocesano de Nossa Senhora de Fátima da Diocese 
de Erexim. 

Com o tema: Fátima, anúncio profético da paz e 
da misericórdia, queremos celebrar o centenário das apa-

rições como comunidade de fé, 
como peregrinos que sentem 
sede de paz, e buscam, sob o 
olhar da ternura da mãe, o abra-
ço da misericórdia do Pai. Pere-
grinar é colocar-se a caminho, 
é sair do comodismo para revi-
gorar a vida espiritual, o sentido 
de pertença à família dos filhos 
e filhas de Deus, a uma comuni-

dade de fé. É caminhar levando no coração a esperança de 
que a cada passo estou mais perto de alcançar a graça da 
paz interior, mesmo se às vezes caminho com o coração 
ferido pelas pessoas que eu mais amo, e a quem dediquei 
grande parte da minha vida. Meu irmão, minha irmã, não 
deixes de caminhar, não deixes de buscar o bálsamo da 
misericórdia do Senhor, que quer curar as feridas do teu 
coração, com seu amor e sua misericórdia de Pai. Não dei-
xes de buscar, no consolo dos braços da mãe, o afeto da 
ternura que enxuga as lágrimas dos olhos e do coração, e 
dão novo vigor à tua vida de peregrino de filho e filha de 
Deus. Não importa qual a idade que temos. Diante da mãe 
sempre seremos filhos e filhas, podemos abrir o coração 
e partilhar as alegrias, mas também as dores que nos afli-
gem no caminhar da nossa vida.



14       COMUNICAÇÃO DIOCESANA  |  Dezembro  2017

A vida nas mãos da mãe
(A Voz da Diocese, 08/10/2017)

Estimados Diocesanos! Neste Ano 
Nacional Mariano e no Mês das Missões, 
estamos celebrando intensamente, como 
Igreja comunidade de fé, os 300 anos do 
encontro da imagem de Nossa Senhora da 
Conceição Aparecida, padroeira do Brasil 
e o Centenário das Aparições de Nossa Se-
nhora em Fátima. 

Celebrar, como Igreja, povo de 
Deus a caminho da casa do Pai, esses dois 
momentos tão significativos da religiosida-
de popular é olhar a vida a partir da janela 
da maternidade e da ternura do coração de 
mãe, que acolhe, protege e acalenta no seio materno a vida 
do filho desde a sua concepção. Não só a vida a partir do 
corpo matéria, mas também a vida como morada do espí-
rito, manifestação do amor criador de Deus. E isto justa-
mente neste Dia do Nascituro, com o lema “Bendito é o 
fruto do teu ventre”.

Como Igreja povo de Deus, nos reunimos para 
celebrar a fé no Senhor Jesus. Ouvimos e meditamos as 
palavras da Sagrada Escritura e participamos da Ceia do 
Senhor, a Eucaristia. Nesses momentos, recordamos e ce-
lebramos o amor do Senhor por nós, amor que fez a en-
trega da própria vida, para termos vida em abundância. 

Queridos irmãos e irmãs, seria um grande 
contra testemunho de nossa parte, se as nos-
sas ações, como cristãos, não estivessem 
comprometidas com a proteção e a defesa 
da vida em todas as suas circunstâncias, a 
começar pela concepção.

No dia em que celebramos a Festa 
de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do 
Brasil, comemoramos o dia das crianças. 
Não podemos esquecer que a vida e a ma-
ternidade estão interligadas, no plano divi-
no e humano. Da acolhida e do amor mater-
no desde a sua concepção, dependem muito 

a vida de cada ser humano, seu desenvolvimento e sua 
inserção na sociedade. Por isso, é oportuno, nesta data, 
além das comemorações e celebrações, refletirmos, como 
comunidade de fé e sociedade em geral, sobre nosso cui-
dado pela vida a partir da concepção, em todas as suas fa-
ses. É comum apontarmos os efeitos da violência que está 
nas ruas, mas às vezes esquecemos que ela, foi iniciada e 
fez escola muito longe dali, no meio que deveria ser um 
recanto de acolhida, de paz, de diálogo, amor e harmonia, 
a nossa casa, a nossa família. Que a vida de cada um de 
nós não padeça pela falta de amor e de calor humano que 
refletem a ternura de Deus.

66ª Romaria Diocesana de Fátima
Centenário das Aparições

De 29 de setembro a 08 de outubro, a Diocese de Erexim 
viveu a Romaria de Fátima do centenário das aparições. 

Seu tema foi: Fátima, anúncio profético da misericórdia e 
da paz. O lema: “Da azinheira ao coração dos filhos”.

O Jornal Comunicação Diocesana, nas edições de setem-
bro e outubro, publicou texto sobre o tema da Romaria, o roteiro 
da novena e os padres e paróquias que assumiram as missas dela. 

Neste Documentário, se tenta uma retrospectiva de todo o 
evento, cujos dias, foram muito favoráveis. Em apenas duas noites 
houve chuva. No terceiro dia da novena, domingo, 1º de outubro, 
vendaval que causou estragos na região, danificou também o pal-
co para a missa campal, tendo que ser realizada no Santuário. 

O site da diocese publicou as informações e fotos de cada 
dia da novena, que podem ainda ser acessadas. Junto com as no-
tícias diárias, está a íntegra da homilia dos padres que a dispo-
nibilizaram para a publicação. No campo “Fotos”, há diversos 
álbuns com imagens de cada dia. 
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1º dia – Fátima, a visita de Maria a seu povo
Mesmo com chuva, fi-

éis lotam Santuário na tarde 
do primeiro dia da novena de 
Fátima

Com presença maci-
ça de zeladoras de capelinhas 
das Paróquias da Diocese de 
Erexim, fiéis lotaram o San-
tuário de Fátima no terço e na 
missa da primeira tarde da no-
vena de Fátima, com bastante chuva, no dia 29 de se-
tembro, festa dos Arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel. 

As zeladoras de cada paróquia trouxeram uma 
capelinha, representando as outras, e as colocaram em 
frente à mesa da Palavra. Trouxeram também flores que 
depositaram diante da imagem de N. Sra. durante o can-
to do glória. 

O evangelho narrando a visita de Nossa Senhora 
à sua prima Isabel foi encenado por Cledir Bortolini e 
Lani Gugel, de Campinas do Sul.

O terço e a missa foram presididos pelo Pe. Mo-
acir Noskoski, Pároco da Paróquia N. Sra. da Glória, 
de Erval Grande e assistente diocesano das zeladoras, 
acompanhado pelo Diácono Pascoal Pozza, da Catedral 
São José.

Pe. Moacir iniciou a homilia lembrando o tema 
da novena e da Romaria – Fátima, anúncio profético da 
misericórdia e da paz. Ressaltou a necessidade destes 
dons divinos especialmente para as famílias. Recordou 
o mês da Bíblia, destacando a importância e a necessi-
dade da luz da Palavra de Deus para se discernir entre 
o bem e o mal. Como a leitura falava do chamado de 
Deus a Moisés para ser o libertador do povo e o evan-
gelho narrava a visita de Maria a Isabel, enfatizou o sim 
de ambos ao projeto de Deus. Exortou a todos a culti-
varem a generosidade a Deus, vivendo intensamente a 
oração. A partir da visita de Maria a Isabel, referiu-se à 
importância e à necessidade de todos cultivarem a boa 
convivência e irem ao encontro das pessoas, especial-
mente dos doentes e dos que vivem na solidão. Para o 
padre, fazer o bem aos outros é a maior realização do 
ser humano.

Com trégua da chuva, 
expressivo número de fiéis na 
procissão da primeira noite 
da novena de Fátima

Depois da benéfica 
chuva durante na última sexta-
-feira de setembro, 29, dia dos 
arcanjos Miguel, Rafael e Ga-
briel, mesmo com temperatura 
mais baixa, expressivo número 

de devotos de Nossa Senhora 
participou da procissão e mis-
sa da primeira noite da novena 
de Fátima, presididas pelo pa-
dre Valter Girelli e concelebra-
das pelo Pe. Giovani Momo, 
do Seminário, com equipe do 
mesmo, mais o grupo de canto 
e de liturgia da Romaria.

No final da missa, Dom 
José, que esteve na procissão e depois atendeu confis-
sões, dirigiu sua palavra aos romeiros presentes e aos 
que acompanhavam pelas rádios. Estimulou a todos a 
viverem intensamente estes dias de especial graça de 
Deus, reunidos por Maria, a Mãe de Jesus.

Antes da bênção final, Pe. Valter abençoou as ca-
pelinhas levadas pelas zeladoras, representando as de-
mais que circulam pelas casas.

Na homilia, Pe. Valter, dentro do enfoque da 
noite, convidou a todos a se alegrarem imensamente 
pela visita de Deus e de Nossa Senhora aos seus fi-
lhos e filhas. Deus visitou o seu povo escravo no es-
trangeiro, chamando Moisés para libertá-lo, conforme 
a leitura bíblica da Missa. Maria Santíssima, segundo 
o evangelho da celebração, visitou sua prima Isabel. 
Ao longo da história, pelas aparições de Maria, Deus 
continua a visitar seu povo. Há 100 anos, em Fátima, 
ela trouxe amparo e consolo na dolorosa situação da 
primeira guerra mundial, fazendo fortes apelos à peni-
tência, à conversão, à oração pela paz e à consagração 
das famílias a seu sagrado coração. Ela continua a visi-
tar a todos de diversas formas. Nunca, porém, sozinha. 
Sempre com seu Filho Jesus. A novena e a romaria são 
ocasiões da visita de Deus por meio de Maria e de to-
dos sentirem-se acolhidos por eles. Exortou a acolher 
Nossa Senhora e a rezar pelas necessidades pessoais, 
familiares e comunitárias, bem como pelo Brasil, na 
dura crise ética e moral que vive. Recordando a ida 
de Jesus ao Templo de Jerusalém quando expulsou os 
vendilhões que o haviam transformado em centro de 
exploração do povo, desejou que ele visite Brasília, de 
relho na mão, e expulse os que praticam a corrupção. 

Enfaticamente, disse: basta de 
corrupção, de violência, de 
drogas, de maldades de todo 
tipo. Mas para isto, é neces-
sário reformar os corações. 
Lembrando a revitalização 
do Santuário, apontou para a 
necessidade da revitalização 
pessoal, da vida das famílias 
e das comunidades.  
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2º dia – Fátima, exortação à conversão e penitência
tico, acompanhados pelo diácono 
Jacir Lechinski, da Paróquia São 
Cristóvão, com animação do grupo 
de canto e equipe de liturgia da pró-
pria Romaria. 

Pe. Bonetti iniciou sua ho-
milia lembrando o trabalho intenso e 
extenso de 35 anos de São Jerônimo 
na tradução da Bíblia do hebraico, 
aramaico e grego para a língua do 
povo do seu tempo. Observou que é 
importante cada pessoa ter sua bíblia 
em casa, mas mais do que isto, mol-

dar a própria vida pelos seus ensinamentos. Depois lembrou 
que as aparições de Fátima, há cem anos, se deram a três 
pastorinhos. Assim como em Belém, os pastores foram os 
primeiros a saber do nascimento do Salvador, os pastorinhos 
foram os escolhidos de Maria, através dos quais fez mater-
no pedido de conversão e penitência, que era justamente o 
enfoque do segundo dia da novena da Romaria. Conversão 
que é mudança de rumo, de mentalidade, do jeito de ser e de 
agir. A propósito, referiu-se à leitura da celebração, do profe-
ta Joel, por meio de quem Deus pedia ao povo que voltasse 
seu coração para Ele, numa conversão interior, não de facha-
da. Mudança semelhante pedia João Batista como prepara-
ção para acolher o prometido de Deus conforme o evangelho 
da missa. A ele, grupos diversos perguntavam o que deviam 
fazer especificamente para concretizar a conversão que ele 
propunha. Para quem tivesse comida e outros recursos, pediu 
a partilha; para os cobradores de impostos, a cobrança corre-
ta, sem extorsões; para os soldados, evitar qualquer tipo de 
violência e de abuso de poder. Recordou que Nossa Senho-
ra, em Fátima também pediu conversão e penitência. Mas 
o que fazer para realizá-las no meio de tanta falcatrua, de 
roubalheiras, de egoísmo, de violência, de abuso de poder, 
de má fé, de interesses egoístas? Os apelos de Fátima são 
estranhos ao mundo de hoje. Citando atitudes de sacrifício e 
doação dos pastorinhos, especialmente de Jacinta que dava 
sua merenda aos pobres e lhes distribuía frutas que recebia 
da mãe, que ia à missa, mesmo estando doente, salientou que 
a conversão consiste em gestos simples, humanos, silencio-
sos, como uma palavra de consolo, um abraço amigo, um ali-

mento, uma roupa a quem precisa, 
a retidão e a transparência em tudo. 
São gestos simples, mas heroicos, 
proféticos e transformadores.

No momento da oração 
pelos falecidos, Dom Girônimo 
recordou Dom Cláudio Colling, 
Bispo da então Diocese de Passo 
Fundo, à qual a região pertencia, 
idealizador do conjunto Semi-
nário e Santuário, e todos os pa-
dres e benfeitores que ajudaram a 
construí-lo e mantê-lo.

Participação especial de 
pessoas deficiências na novena 
de Fátima

Pe. Maicon Malacarne, 
vigário paroquial da Catedral São 
José e coordenador diocesano de 
pastoral, acompanhado pelo diá-
cono Almir Bornelli e seminaris-
tas, presidiu o terço e a missa das 
14h do segundo dia da novena de 
Fátima no Santuário, dia 30 de se-
tembro.

A celebração contou com 
a presença de 90 pessoas do Rosário Perpétuo de Cam-
pinas do Sul, outras caravanas do interior, como de Rio 
Azul, catequizandos de Barão de Cotegipe que entraram 
na frente da imagem de Fátima junto com o Pe. Jóssi 
Golembiewski, vigário paroquial daquela paróquia. Mas 
participação especial foi a de pessoas com deficiências e 
diversas de suas instituições. Uma criança autista com sua 
mãe entronizou o livro da Palavra de Deus, por expressiva 
coincidência no último dia do mês da Bíblia, festa de São 
Jerônimo, grande estudioso e tradutor da mesma. Uma 
pessoa cega fez a leitura da missa em Braile.

A partir do enfoque do dia, Fátima, exortação à con-
versão e à penitência, a leitura foi do profeta Joel, que exor-
tava a volta do coração para Deus e o evangelho falava da 
pregação de João Batista, a quem diversos grupos pergunta-
vam o que deviam fazer para viver a conversão que ele pro-
punha para acolher o enviado de Deus. Pe. Maicon valeu-se 
da pergunta para sugerir aos presentes: o que devemos fazer 
em relação às pessoas com deficiências? Apontou três atitu-
des: promover sua inclusão plena na Igreja e na sociedade; 
garantir acessibilidade em todos os espaços, de igrejas e de 
outros locais e superar o conceito de que elas são incapazes. 
Citou como exemplo, a pessoa que fez a leitura da missa em 
braile, Kelen Cristina Brondani, que não enxerga, mas lê 
muito bem. Concluiu enfatizando que a exortação à conver-
são do coração do profeta Joel é também assumir atitudes 
de inclusão, acessibilidade e desmistificação em relação às 
pessoas com deficiências.

Os gestos da conversão e da 
penitência na novena de Fátima

Grande número de fiéis 
participou da procissão e missa da 
segunda noite da novena de Fáti-
ma, no último dia do mês da Bí-
blia, 30 de setembro, festa de São 
Jerônimo, estudioso e tradutor 
dos textos sagrados. A celebração 
foi presidida pelo Pe. Cleocir Bo-
netti, vigário geral da Diocese, e 
concelebrada por Dom Girônimo 
Zanandréa, no dia de seu onomás-
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3º dia – Fátima, pedido de reconciliação
A mensagem de re-

conciliação das aparições 
de Fátima

Pe. Ângelo Rosset, 
residente em Barão de Co-
tegipe e que auxilia na for-
mação dos seminaristas do 
segundo grau do Seminário 
Bom Pastor daquela cidade, 
acompanhado do seu reitor, 
Pe. Anderson Faenello, pre-
sidiu a missa das 14h, do 
terceiro dia da novena de Fátima, no primeiro domingo 
primeiro dia de outubro, início do mês das missões e da 
semana nacional da vida. Os seminaristas animaram a ora-
ção do terço e os cantos da missa.

Pe. Anderson proferiu a homilia, desenvolvendo, 
com clareza e objetividade, aspectos do tema e do lema da 
Romaria. Começando pelo tema, “Fátima, anúncio profé-
tico da misericórdia e da paz”, fez referência ao evangelho 
da missa, na qual Cristo exorta seus discípulos a amar os 
inimigos, a não retribuir ofensas e a ser misericordiosos 
como o Pai celeste. Diante das hostilidades e conflitos da 
vida, ressaltou que há necessidade de muita reconciliação 
e desejou que Maria, mãe da misericórdia e mensageira da 
conversão ajude a todos a viver o ideal de Cristo nas re-
lações pessoais. Observou que o que Ele propõe é verda-
deiro teste para nossa fé e nossa adesão ao seu Evangelho. 
A fé desafia a imitar Deus que, segundo Papa Francisco, 
nunca se cansa de perdoar. Nós que nos cansamos de pedir 
perdão. E acrescentou que temos dificuldades de conceder 
o perdão. Citou São Paulo, para quem Deus nos reconci-
liou consigo e nos confiou o ministério da reconciliação, 
exortando a não receber em vão esta graça. Enfatizou que 
os conflitos, brigas e discórdias seriam superados se hou-
vesse a prática do perdão. Passando para o lema da no-
vena, “da azinheira ao coração dos filhos”, ressaltou que 
expressa a aspiração de que a mensagem de paz, miseri-
córdia e reconciliação proclamada por Nossa Senhora na-
quela árvore, alcance o coração de todos. Concluiu com o 
pedido a ela: “Mãe de Fátima, inunde os nossos corações 
com a misericórdia do Pai”. 

As diversas dimen-
sões da reconciliação na 
terceira noite da novena de 
Fátima

A chuva da noite, 
após o vento forte do fi-
nal da tarde de primeiro de 
outubro, início do mês das 
missões e da semana nacio-
nal da vida, não impediu que 
número elevado de devotos 
de N. Sra. participasse da 

procissão e lotasse o San-
tuário na missa do terceiro 
dia da novena de Fátima. A 
missa não foi campal por-
que o vento da tarde causou 
estragos no palco que não 
puderam ser consertados em 
tempo. A celebração foi pre-
sidida pelo Pe. Maicon Ma-
lacarne, coordenador dioce-
sano de pastoral e membro 
da comissão nacional de as-

sessores da Pastoral da Juventude, com participação espe-
cial dos jovens, como já se tornou tradição no domingo da 
novena da Romaria. 

No momento da proclamação da Palavra, os jovens 
entronizaram a Bíblia e antes da bênção final aspergiram os 
fiéis com água abençoada pelo Presidente da celebração. 

Ao iniciar a homilia, Pe. Maicon saudou os jovens 
membros da pastoral da juventude, do Cursilho Jovem, 
da pastoral no Colégio Franciscano São José e na Esco-
la Marista Medianeira, os jovens migrantes e refugiados, 
os jovens encarcerados e outros. Falando do enfoque da 
noite, “Fátima, pedido de reconciliação”, ele mencionou 
a leitura da missa, na qual São Paulo declara que quem 
está em Cristo é nova criatura. Nele, tudo é novo. Mas São 
Paulo também exorta: deixai-vos reconciliar com Deus. 
A reconciliação com Deus, naturalmente, é reconciliação 
com as pessoas. Ligou a exortação do Apóstolo à passa-
gem do evangelho da noite, na qual Cristo fala aos discí-
pulos da necessidade de perdoar, de amar até os inimigos, 
de não julgar e não condenar os outros. Mestre e guia, 
Jesus vai além de todos os mestres. Ninguém apresentara 
ideal tão sublime e tão elevado. Para o Pe. Maicon este 
ideal do perdão e da misericórdia deve ser vivido também 
nas redes sociais, nas quais se constata muito ódio, muita 
raiva, muito espírito de vingança. Além da necessidade 
de reconciliação com Deus e com os irmãos, há a urgente 
reconciliação com a casa comum. O atual sistema econô-
mico torna a natureza instrumento de uso e exploração. O 
mundo chora, clamando por novas relações do ser humano 
com ele. Relações de harmonia, reciprocidade, que acon-
tecem na cultura do bem viver. Por fim, Pe. Maicon apon-

tou para a necessidade de 
os adultos se reconciliarem 
com a juventude. Com ênfa-
se, disse que não é possível 
os jovens não terem acolhida 
na Igreja e participação ativa 
na sociedade, sob o pretexto 
de que não têm experiência. 
Não é possível também uma 
cidade sem espaço para eles 
para o lazer, esportes e festa 
de forma saudável.  
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4º dia – Fátima, inspiração para o rosto materno da Igreja
Romeiros de Fá-

tima rezam pela paz
O terço e a missa 

das 14h no Santuário fo-
ram presididos pelo Pe. 
Maximino Tiburski, ad-
ministrador paroquial da 
Paróquia São Cristóvão, 
com dois diáconos, se-
minaristas e equipe da-
quela paróquia no dia 02 
de outubro, quarto dia 
da novena da Romaria, 
festa dos santos Anjos 
da Guarda. 

Dentro do roteiro da novena, a celebração des-
tacou a oração e o compromisso com a paz, conforme 
pedido de Maria em Fátima, há 100 anos. 

Referindo-se à festa litúrgica do dia, os Anjos, 
mensageiros de Deus, portadores de suas mensagens 
e nossos protetores, Pe. 
Maximino iniciou sua ho-
milia. Passou para as apa-
rições de Fátima, há 100 
anos, quando o mundo 
vivia situação dolorosa de 
dor e destruição da guerra 
mundial e Nossa Senhora, 
como mãe solidária com 
seu povo, trouxe mensa-
gem de conforto e pediu a 
oração, especialmente do 
terço, para a paz. Ressal-
tou a importância e a força 
da oração para a paz, bem como atitudes simples para se 
construí-la, sem a qual não se vive dignamente. Para o 
Pe. Maximino, nossa realidade brasileira está marcada 
por muitos males que impedem a paz, a corrupção, o 
desrespeito, a destruição da natureza e de valores fun-
damentais. Sem mudança radical, não se terá a paz, que 
Cristo nos garantiu conforme o evangelho lido na missa 
e que, segundo São Paulo, na leitura, Ele trouxe por sua 
morte e ressurreição. Para seguirmos seus ensinamentos 
e termos sua paz, Cristo nos prometeu o Espírito Santo. 
Ele impulsiona a todos a atitudes de amor verdadeiro. 
Concluiu sua reflexão, ressaltando que Maria é a que 
melhor discípula de Cristo, seu Filho, sendo fiel a Ele 
até a cruz, junto à qual foi constituída nossa mãe. Ela é 
a mulher formada por Cristo que forma Cristo nas pes-
soas. Exortou a todos a espelhar-se nela. 

Pedido pela paz na 
procissão e missa da quar-
ta noite da novena de Fá-
tima

Se a temperatura 
caiu bastante, o número de 
fiéis não diminuiu na pro-
cissão e missa do quarto dia 
da novena da Romaria, no 
dia 02 de outubro, dia dos 
Santos Anjos da Guarda, 
dentro da semana nacional 
da vida. A celebração teve 
a presidência do Pároco de 
Severiano de Almeida, Pe. 

Valtuir Bolzan, que veio acompanhado do diácono Vi-
cente Colla e de expressivo número de paroquianos. 
Dentro do enfoque da noite, “Fátima, oração e com-
promisso com a paz”, eles acolheram a imagem da 
procissão na altura do monumento com balões brancos 
e a acompanharam até o altar. 

Falando aos devo-
tos de Maria, Pe. Bolzan 
iniciou lembrando o pe-
dido dela em Fátima de 
oração pela paz no mun-
do em guerra. Insistiu na 
recitação do terço, oração 
eficaz para pedi-la, pois 
faz contemplar Cristo, 
príncipe da paz, que ga-
rantiu dar aos seus segui-
dores a paz que o mundo 
não pode dar. Pela reali-
dade em que vivemos, o 

pedido de Nossa Senhora ainda não foi atendido sa-
tisfatoriamente. Para o Pe. Bolzan, rezar pela paz leva 
também trabalhar por ela. Destacou a importância da 
oração, questionando os fiéis sobre o tempo diário que 
reservam para ela e se os pais e avós estão ensinando 
os filhos e netos a rezar. Mencionando o evangelho da 
missa, na qual Cristo, na proximidade de sua morte, 
fala aos seus seguidores que lhes enviaria o Espírito 
Santo e lhes garante a paz verdadeira. Pela força do 
Espírito Santo, podemos viver o mandamento novo do 
amor e estabelecer relações fraternas, numa cultura da 
paz, muito carente em nosso País, marcado pela cor-
rupção, violência e injustiça. Na conclusão da homilia, 
lembrando a festa dos Anjos da Guarda, convidou os 
fiéis a rezarem a oração popular dirigida ao protetor 
de cada um, bem como a cartar: paz na terra, paz nos 
céus, paz no mundo aqui, em Erechim. 
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5º dia – Fátima e o mistério da Trindade
A dimensão trinitária da 

mensagem de Fátima na novena da 
Romaria

Equipe da Paróquia Imacula-
da Conceição de Getúlio Vargas ani-
mou o terço e a missa das 14h do dia 
03 de outubro, quinto dia da novena 
de Fátima. A celebração foi presidida 
pelo Vigário Paroquial daquela Paró-
quia e concelebrada pelo Pe. Agosti-
nho Dors, Pároco da mesma, e pelo 
Pe. Milton Mattia, Pároco da Paró-
quia Santa Isabel, de Três Arroios, 
que em julho celebrou seu jubileu de 
ouro de ordenação presbiteral. 

A passagem do evangelho da anunciação do Anjo 
a Maria de que seria a Mãe do Salvador foi encenada. 

A homilia esteve a cargo do Pe. Agostinho, que 
iniciou lembrando o tema e o lema da Romaria e o en-
foque do dia, “Fátima e o Mistério da Trindade”. Recor-
dou o discurso de Moisés ao povo, conforme a leitura da 
missa, na qual ele exortava o povo a não esquecer as ma-
ravilhas realizadas por Deus em seu favor e a correspon-
der-lhe na fidelidade aos mandamentos da Aliança. Disse 
que a Romaria é tempo para fazer esta releitura da vida, 
louvar a Deus por seus dons e renovar o compromisso de 
fidelidade, a exemplo de Maria que, segundo o evange-
lho, respondeu sim ao seu chamado. Considerou que na 
Anunciação está presente a dimensão trinitária. Deus Pai 
envia seu Filho, Verbo eterno, para se fazer um de nós, por 
obra do Espírito Santo, através da jovem Maria de Naza-
ré. Deus é Trindade, mistério de comunhão no amor. Ele 
nos criou para vivermos também nesta comunhão, na qual 
seu Filho nos introduz. Concluiu saudando Maria, a serva 
humilde e fiel a Deus, e pedindo-lhe que ensine a todos a 
viver na escuta atenta das manifestações de Deus e acolha 
as súplicas de seus filhos.  

Participaram da celebração os seguintes grupos de 
idosos: Sempre jovem, de Três Arroios; Alegria de viver 
a idade e a sabedoria, de Erval Grande; São José, de três 
Bairros de Getúlio Vargas.

Novena da Ro-
maria ressalta o mis-
tério da Trindade na 
mensagem de Fátima

O quinto dia da 
novena da Romaria, 
dia 03 de outubro, teve 
como enfoque o mis-
tério da Trindade nas 
aparições de Fátima. Se-
gundo o Bispo de Leiria, 

Diocese a que pertence o Santuário 
de Fátima em Portugal, a experiên-
cia do Amor Trinitário acompanhou 
sempre os pastorinhos, a quem Nossa 
Senhora apareceu. 

A procissão e a missa da noi-
te foram presididas pelo Pe. Giovani 
Momo, assistente dos alunos do Se-
minário de Fátima que se preparam 
para a filosofia e teologia, o curso 
Propedêutico, e coordenador da Pas-
toral Vocacional. Teve como conce-
lebrante o Pe. Anderson Faenello, 
reitor do Seminário Bom Pastor, de 
Barão de Cotegipe. Os casais da Pas-
toral Vocacional e seminaristas parti-

ciparam da animação da celebração, cujos cantos estive-
ram a cargo do Pe. Sala e grupo de música.

Pe. Anderson, responsável pela homilia, iniciou 
referindo-se à dimensão trinitária das aparições de Fátima 
e da passagem do Evangelho lida na missa sobre a anun-
ciação do Anjo a Maria de que seria a Mãe do Salvador. 
Maria foi escolhida pelo Pai e gerou o Filho, concebido 
pela ação do Santo Espírito. Depois, desenvolveu uma re-
flexão de cunho vocacional, ressaltando quatro aspectos: 
primeiro, a vocação de Maria, um chamado em casa; se-
gundo, um chamado cheio de graça; terceiro, um chama-
do à confiança; quarto, um chamado humilde e acolhedor. 
Recordando que Deus visitou Maria, através do Anjo, em 
sua casa, questionou: como está o espaço de nossa casa, 
de nossos afetos para a promoção e o cultivo das voca-
ções? Referindo-se à saudação do Anjo a Maria dizendo 
que é cheia de graça e que a vocação é graça de Deus, 
propôs outra pergunta: como está o ambiente de nossas 
comunidades, de nossas paróquias para o acolhimento e o 
acompanhamento dos vocacionados/as? Exortou também 
a todos a reverem como vivem e testemunham a vocação, 
seja no ministério ordenado, seja na vida consagrada ou 
no matrimônio. Concluiu pedindo que Maria ajude a cada 
um a viver a vocação na fidelidade no amor ao Pai e ao 
Filho e ao Espírito Santo. 

No final da celebração, Pe. Valter deu alguns avisos da 
parte social da Romaria e 
da necessidade de ajuda 
financeira para comple-
mentação das obras de re-
vitalização do Santuário. 
Pe. Anderson apresentou 
os casais vocacionais e 
seminaristas, convidando 
a todos a recitar a oração 
vocacional comum na 
Diocese no primeiro do-
mingo de cada mês.
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6º dia – Fátima, inspiração para o rosto materno da Igreja
Novena de Fátima con-

templa Maria como modelo da 
Igreja em sua missão

Pe. Dirceu Balestrin, Pá-
roco da Paróquia São Tiago de 
Aratiba e Diretor da Rádio Ara-
tiba, acompanhado pelo Pe. Al-
vise Follador, da Catedral e que 
foi Pároco em Aratiba, e pelo Di-
ácono Almeri Bornelli, da Paró-
quia São Pedro, presidiu o terço 
e a missa das 14h, no sexto dia 
da novena de Fátima, dia 04 de outubro, com equipe de 
animação litúrgica e expressivo número de paroquianos. 
Como ele próprio registrou, o município completava na-
quele dia 62 anos de emancipação. Por sua vez, a Paróquia 
de Aratiba completou 66 anos em agosto e a novena em 
andamento era em preparação da 66ª Romaria de Fátima. 
Fez referência também ao dia de São Francisco, chaman-
do atenção para o espaço do Santuário todo revitalizado, 
oferecendo a todos um ambiente de espiritualidade, de paz 
e de contato com a natureza, como o Santo do dia sugere 
por seu amor às criaturas.

Este sexto dia da novena convida os romeiros a 
olhar para Maria como inspiração para a Igreja viver sua 
missão com rosto materno. A propósito, a leitura do dia 
apresenta a rainha Ester intercedendo junto ao rei pela 
vida do povo e não em benefício pessoal; o Evangelho re-
lata o milagre de Jesus nas bodas de Caná transformando a 
água em vinho para a festa não acabar sem alegria.

À luz desses textos bíblicos, Pe. Balestrin ressaltou 
que a Igreja tem em Maria seu modelo para ser discípula fiel, 
sensível às necessidades das pessoas. Em Caná, Jesus reali-
zou seu primeiro milagre, mesmo antes de sua hora, porque 
a Mãe intercedeu junto a ele em favor dos noivos, como 
fizera a rainha Ester pelo seu povo. Observou que o milagre 
aconteceu com a participação dos serventes que prepararam 
a água. Lembrou que o vinho era símbolo da imortalidade, 
da força de Deus que revigora o ser humano. A água sem-
pre foi símbolo de vida. Transformando-a em vinho, Cristo 
sinaliza que Ele diviniza a humanidade, dá nova dimensão 
à nossa vida. Ele continua a reservar o vinho melhor para 
nossa salvação. Pe. Balestrin recordou também que roma-
ria é tempo de conversão e crescimento na fé. Através das 
orações, da confissão, da Eucaristia, ela oferece aos fiéis 
oportunidade especial de 
fortalecimento da vida 
cristã. Desejou que a ro-
maria do centenário das 
aparições de Fátima aju-
de a todos a viver o que 
Nossa Senhora, a rainha 
da paz, pediu através dos 
pastorinhos.

Presença especial de gru-
pos de terceira idade, particular-
mente do Lar dos Velhinhos

A celebração teve a pre-
sença de 11 grupos de idosos: 
Conviver de Viadutos, Reviver 
de Ponte Preta, Recanto da Ter-
nura de São Valentim, Melhor 
idade e Apostolado da Oração 
da Barra do Rio Azul, Conviver 
amizade de Cruzaltense, Bem 
Viver de Erval Grande, Sede 

Dourado de Aratiba e São Vicente de Paulo, Renovação 
do Bairro Santa Augusta, Viva Vida do Bairro Atlântico 
e Lar dos Idosos de Erechim. O grupo do Lar dos Idosos, 
conduzido carinhosamente por suas cuidadoras e cuidado-
res, acompanhados pelo Pe. Giovani Momo seu capelão, 
além de participar no Santuário, rezou em frente à imagem 
do monumento e visitou a tenda dos objetos religiosos.

A dimensão mariana da Igreja na novena de Fá-
tima

A procissão e a missa da sexta noite da novena da 
Romaria dia 04 de outubro, festa de São Francisco de As-
sis, o santo da paz e do carinho com a natureza, foram as 
mais concorridas da novena da romaria até este dia. A ce-
lebração foi presidida pelo Pe. Tranquilo Manfrói, Pároco 
da Paróquia São Francisco de Assis, do Bairro Progresso 
de Erechim, acompanhado pelo Pe. Nelcir Luiz Nazzari, 
temporariamente naquela Paróquia, e do diácono Jacir Le-
chinski, com o Pe. José Carlos Sala, o Pe. Olírio e grupo 
de canto e instrumentistas na animação musical. 

Este sexto dia da novena lembrou que a mensagem 
de Fátima é inspiração para o rosto mariano e materno da 
Igreja. Foi o dia da partilha, com coleta de alimentos que 
a Cáritas Diocesana repassa a necessitados. 

Pe. Tranquilo iniciou sua homilia lembrando que 
Maria aparece como a expressão da ternura e do rosto ma-
terno de Deus, do feminino em nossa vida cristã. Ela é 
prefigurada na rainha Ester do Antigo Testamento, confor-
me a leitura da missa, que intercede por seu povo junto ao 
rei que lhe dá oportunidade para pedir o que quisesse para 
si. Ela pediu a preservação da vida do povo. Como Ester, 
nas bodas de Caná da Galileia, conforme o evangelho da 
celebração, Maria intercede pelos noivos, que não tinham 
mais vinho para seus convidados. Jesus adiantou sua hora 

e atendeu ao pedido da 
Mãe, transformando a 
água em vinho. Para o 
Padre, Cristo transfor-
ma o nosso trabalho, 
as nossas alegrias, as 
nossas penas; a própria 
morte se torna diferente 
junto de Cristo.
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7º dia – Fátima e a renovação das famílias
Devotos de Nossa 

Senhora rezam pela re-
novação das famílias

A paróquia N. Sra. 
do Monte Claro de Áurea 
marcou presença espe-
cial no terço e na missa 
das 14h do sétimo dia e 
início do tríduo final da 
novena de Fátima, no dia 
05 de outubro, festa de 
São Benedito, o Negro. O 
Pároco de lá, Pe. Claudino Talaska, com o Vigário Pa-
roquial, Pe. Gabriel Zucco, presidiu o terço e a missa. 
Uma equipe da mesma paróquia animou a celebração. 
Grupos de idosos da sede paroquial e de Centenário 
participaram da celebração. 

A homilia esteve a cargo do Pe. Gabriel. Desen-
volveu reflexão sobre o enfoque do dia, “Fátima e a re-
novação das famílias”, a partir da leitura, que falava do 
compromisso de Josué e sua família de servir unicamen-
te a Deus, e do evangelho que apresentavam a Sagrada 
Família na peregrinação ao Templo de Jerusalém, onde 
o Menino Jesus ficou por três dias sem que os pais sou-
bessem. Pe. Gabriel lembrou desafios enfrentados pelas 
famílias atualmente. Ressaltou princípios e valores da 
Sagrada Família para as famílias em qualquer tempo 
e lugar. Caracterizou a família como a primeira célula 
da sociedade, a “Igreja doméstica”, o primeiro gover-
no, a primeira escola, o primeiro hospital, a primeira 
economia e a primeira instituição mediadora da socie-
dade. Recordou que o Matrimônio é a única instituição 
que une os pais aos seus filhos, que reconhece o direito 
natural de uma criança a ter um pai e uma mãe. Enfati-
zou que promover este ideal de família é tarefa custosa 
numa cultura adversa a ela. Observou que os pastori-
nhos de Fátima também sofreram muitas incompreen-
sões, mas tudo superaram. Citou o Papa Leão XIII para 
quem, o divino Sol da justiça, antes de iluminar o mun-
do com a plenitude do 
seu esplendor, quis 
brilhar suavemente 
entre as paredes de um 
lar: a humilde casa de 
Nazaré. Lembrou que 
o Concílio Vaticano II 
aponta a necessidade 
de as famílias apren-
derem os valores da 
vida familiar.

Mensagem de Fá-
tima, inspiração para a 
renovação das famílias 
na novena da Romaria

Grande número de 
fiéis participou da sétima 
noite da novena da roma-
ria diocesana e primeira 
de seu tríduo final, dia 05 
de outubro, festa de São 
Benedito, o Negro, que 
convidou os devotos de 
N. Sra. a rezarem pela re-

novação das famílias, inspirados na mensagem de N. 
Sra. há cem anos em Fátima. 

Pe. André Lopes, Pároco da Paróquia N. Sra. da 
Salette, Três Vendas, Erechim, presidiu a procissão e 
a missa, concelebrada pelo Pe. Gladir Giacomel, Vigá-
rio Paroquial daquela Paróquia. Na animação da cele-
bração, equipe da mesma Paróquia e no canto, Pe. José 
Carlos Sala e Pe. Olírio com instrumentistas e grupo da 
Romaria.

Iniciando a homilia, Pe. André referiu-se à lei-
tura da missa que apresentava Josué desafiando o povo 
a decidir a quem queria servir, aos falsos deuses ou ao 
Deus vivo e libertador, adiantando que ele e sua família 
serviriam o Deus da Aliança. Mencionou o evangelho 
da celebração que relatou a ida da Sagrada Família ao 
Templo de Jerusalém, quando Menino Jesus tinha 12 
anos, que lá ficou sem os pais se darem conta. Ao retor-
narem a ele, o Menino lhes disse que devia ocupar-se das 
coisas do Pai e voltou com eles para casa. Maria guar-
dava tudo no coração. Os pais de hoje e de sempre tam-
bém guardam em silêncio no coração a vida dos filhos. 
Depois, Pe. André referiu-se a deficiências em relação 
às famílias, a crises pelas quais passam, especialmente 
pela falta de diálogo e de entendimento. Recomendou as 
três palavras indicadas pelo Papa Francisco para o dia 
a dia no lar: Obrigado, com licença e desculpe. Pediu 
também que não se olhe só para as dificuldades encon-

tradas, mas também 
para as maravilhas 
vividas no aconchego 
do lar, no qual os pais, 
numa tarefa artesanal, 
segundo o Papa, são 
os primeiros mestres 
da fé. Desejou que to-
dos pudessem retornar 
da romaria mais dó-
ceis e mais amáveis 
em suas famílias.
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8º dia – Fátima, graça para a perseverança na fé
Devotos de N. Sra. 

renovam sua fé na graça 
das aparições de Fátima

O Santuário acolheu 
novamente grande número 
de fiéis, apesar do tempo 
chuvoso, na tarde dia 06 de 
outubro, penúltimo dia da 
novena de Fátima. 

Pe. Paulo Bernardi, 
pároco da Paróquia São Pe-
dro, presidiu o terço e a missa das 14h, com participação 
especial do Apostolado da Oração, do qual é o Diretor 
Diocesano. 

No roteiro da novena, neste 8ª dia, os romeiros 
refletiram sobre “Fátima, graça para a perseverança na 
fé”. A leitura da missa apresentou a força salvadora da fé 
vivida por diversas figuras bíblicas como Abraão e Sara. 
O evangelho relatou a presença de Maria junto à cruz de 
seu Filho, fiel como Ele até 
o fim.

À luz destes tex-
tos, Pe. Paulo, na homilia, 
acentuou a força da fé que 
moveu os presentes a parti-
ciparem da celebração, bem 
como lhes dá força para en-
frentarem as dificuldades da 
vida. Destacou a necessida-
de do cultivo da fé, recebida 
como semente, que só germina, cresce e dá frutos se bem 
cultivada. Quando não se vive a fé, se procura outras fon-
tes para saciar o vazio da vida. Lembrou a presença de 
Maria junto à cruz, onde foi dada por Jesus como Mãe de 
todos os seus seguidores.

 
Romeiros de N. Sra. enfrentam chuva, confir-

mando sua fé pela graça da mensagem de Fátima
As previsões de chuva para o dia 06 de outubro 

se confirmaram e os devotos 
de N. Sra. a enfrentaram a 
partir da homilia da missa, 
depois da procissão da pe-
núltima noite da novena da 
romaria, rezando e medi-
tando sobre “Fátima, graça 
para a perseverança na fé”.

Pe. Clair Favreto, 
Reitor do Seminário maior 
São José da Diocese de 

Erexim em Passo Fundo para os seminaristas da filosofia 
e teologia, presidiu a procissão e a missa, com a presença 
deles e da equipe de música, canto e animação da romaria.

Inicialmente, em sua homilia, Pe. Clair destacou 
a chuva de bênçãos derramadas nas seis aparições de Fá-
tima ajudaram a muitas pessoas a perseverarem na fé em 
Cristo Ressuscitado. Explicitou alguns conceitos da graça, 
entre eles a relação amorosa de uma pessoa para outra. 

Exemplificou isto no amor 
de um pai, de uma mãe para 
com seu filho. É expressão 
do amor de Deus com cada 
pessoa humana. Ele amou 
tanto a todos que enviou seu 
Filho ao mundo para salvar 
todos os que nele acredi-
tassem. Assim, a graça é a 
nova maneira transformada 
de existir, em comunhão 

com Deus, que é vida em plenitude divina. Jesus, assumin-
do a natureza humana lhe deu dimensão divina. E isto foi pos-
sível porque Maria acreditou e aceitou ser a mãe de Jesus, que 
a entregou como nossa Mãe, antes de sua morte na cruz, por-
que não quer nos deixar abandonados. Por fim, observou que 
as pessoas podem causar desgraças ou serem sinais da graça 
divina. Sendo corruptas, roubando, trapaceando os outros, cau-
sam desgraça. Vivendo a verdade, praticando a justiça, sendo 
solidárias e fraternas, especialmente com os pobres, são sinais 
do amor de Deus.

9º dia – Fátima, hino de esperança
Devotos de N. Sra. renovam sua esperança pela 

mensagem de Fátima
O último dia da novena de Fátima, 07 de outubro, 

festa de N. Sra. do Rosário, falava da esperança. Sem ela, 
a vida perde o sentido e ninguém se anima a empreen-
der algo. Segundo os bispos de Portugal, Nossa Senhora é 
guardiã segura da esperança.

O terço e a missa das 14h, no Santuário, estive-
ram a cargo do Pe. Cezar Menegat, Pároco da Paróquia N. 
Sra. Aparecida, Bairro Bela Vista, Erechim, com equipe 
de animação da mesma. Dom Girônimo Zanandréa con-

celebrou. 
Pe. Cezar, no início da homilia, lembrou a caracte-

rística mariana e missionária do mês de outubro. Ressal-
tou que o povo recorre confiantemente a Maria nas suas 
dificuldades. Situou o enfoque do último dia da novena, 
“Fátima, hino de esperança”. Comentando a passagem 
do evangelho da missa, proclamada por Dom Girônimo, 
que relatava a dificuldade dos apóstolos enfrentando forte 
tempestade no mar e a ida de Cristo ao encontro deles 
acalmando os ventos e dando-lhes coragem, destacou a 
importância de contarmos com Ele. Com Cristo, se tem 
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força para caminhar na es-
perança, que, segundo São 
Paulo na leitura da cele-
bração, não decepciona 
ninguém. Exortou a todos 
a alimentar a esperança na 
intimidade com Deus, como 
Jesus que se retirava a sós 
em oração com o Pai. Assim 
não faltarão a ninguém a es-
perança e a força para supe-
rar as tempestades da vida.

Multidão de fiéis na 
conclusão da novena de 
Fátima

Na noite com um 
pouco de vento e tempe-
ratura amena no dia 07 de 
outubro, festa de N. Sra. 
do Rosário, uma multidão 
de devotos de Maria tomou 
conta da Avenida Sete de 
Setembro e da esplanada do 
Santuário, na procissão luminosa da conclusão da novena 
da Romaria do centenário de Fátima. 

A procissão e a missa foram presididas por Dom 
José, tendo como concelebrantes os padres da Catedral, 
Alvise Follador e Maicon Malacarne, com a participação 
de três diáconos e animação do canto e música dos padres 
José Carlos Sala e Olírio Streher, instrumentistas, equipe 
de canto e liturgia da Romaria e da Catedral.

Na chegada da procissão, houve o repicar de sinos 
em gravação e o espocar de fogos de artifícios, dando co-
notação especial à celebração do centenário das aparições 
de Fátima, com o Santuário revitalizado.

Dom José iniciou a 
homilia referindo-se à pro-
cissão luminosa, observando 
que a luz tênue da vela repre-
sentava Cristo, luz do mun-
do, a luz da vida, acolhida por 
Maria em seu seio materno. A 
vela de cada um possibilitava 
a todos verem-se mutuamen-
te, na solidariedade da fé. 
Ressaltou que a luz de Cristo 
ilumina a face e o caminho de 
todos. Lembrou que Maria é 
a presença feminina que nos 
fala do amor, da esperança de 
um tempo novo. A partir da 
leitura da missa, a propósito 
do enfoque do último dia da 
novena, Fátima, um hino de 
esperança, assegurou a mes-
ma é portadora da aurora de 
um novo dia, de um novo 
tempo, de um novo futuro 
para a vida pessoal, familiar e 

para os empreendimentos na sociedade. Depois, referiu-se ao 
evangelho proclamado, narrando a experiência dos apóstolos 
no barco no mar da Galileia em meio à tempestade, tendo o 
socorro de Jesus que foi a eles, entrou no barco e acalmou 
os ventos. Enfatizou que Cristo quer estar no barco da vida 
de todos, dando coragem, ajudando a superar as dificuldades 
e mantendo viva a esperança. Em conclusão, ressaltou que 
todos estavam unidos em oração, venerando a Virgem Maria 
e expressando a fé. Uma fé comprometida com a vida; uma 
vida que cultiva a esperança e uma esperança que leva a viver 
com amor e ardor missionário o próprio batismo. (Íntegra da 
homilia, acima)

Romaria da criança – 07/10/17
Romaria com jeito 

de criança reúne e emocio-
na os adultos

O amanhecer do dia 
07 de outubro, sábado, com 
nuvens e vento bastante frio 
pode ter feito pessoas desis-
tir de participar da romaria 
da criança. Por outro lado, o sol tênue da manhã favore-
ceu imensamente a realização o evento que começou às 
09h com a procissão da Praça Jayme Lago até o Santuário 
onde houve missa, presidida pelo Pe. José Carlos Sala que 
cantou as orações. Os padres Giovani Momo, Anderson 
Faenello, Maicon Malacarne e Valter Girelli concelebra-
ram. 

A celebração teve jeito de criança com crianças 
fazendo leituras e orações. Os cantos foram animados 

pelo coral infantil da Pa-
róquia Santa Luzia, Bairro 
Atlântico, onde é Pároco o 
Pe. Sala e ensaia com elas, 
mais crianças do Colégio 
Franciscano São José, da 
Paróquia N. Sra. da Salette, 
da Infância e Adolescência 

Missionária e da Escola Belas Artes. 
Três crianças e uma jovem da Paróquia Santa Lu-

zia encenaram as aparições de Nossa Senhora em Fátima, 
com naturalidade e desenvoltura de atores de muita expe-
riência em palco. 

Assim, as crianças reuniram e emocionaram eleva-
do número de adultos.

Pe. Sala, na homilia, com linguagem e forma 
adequadas às crianças, começou perguntando-lhes se re-
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zavam, uma vez que Nossa Senhora em Fátima pediu a 
oração pela paz no mundo. Convidou-as a cantar a canção 
do Pe. Zezinho “o telefone de Deus é a oração”. A seguir, 
recordou a passagem do evangelho na qual mães apresen-
tam crianças a Jesus e os seus discípulos as impedem de 
chegar a ele. Jesus, porém, os advertiu e pediu que deixas-
sem as crianças ir a Ele, alertando que o Reino dos Céus 
é de quem a elas se assemelha. Por isso, Pe. Sala cantou 
outra canção do Pe. Zezinho com as crianças: “Só entra no 
céu quem for como as crianças”.

A mensagem do Bispo às crianças e aos adultos.

Após a chegada da procissão, Dom José, que 
acompanhou a procissão, dirigiu sua palavra aos presen-
tes. Ressaltou que a romaria não poderia deixar de dar 
destaque especial às crianças, pois foi a três delas que 
Nossa Senhora Apareceu em Fátima, há cem anos. Ob-
servou que ela procurou os pequenos para transmitir uma 
mensagem de Deus aos adultos, que, normalmente, não 
reservam tempo para escutá-lo. Disse às crianças que a 
romaria era delas, que são presença especial nas famílias e 
na Igreja. Desejou que nunca faltem nas famílias a espera 
e a acolhida a uma nova vida. 

Dia da Romaria – 08/10/17
Em dia excep-

cional, a Romaria his-
tórica do Centenário 
de Fátima

Algumas previ-
sões apontavam chuva 
para o dia 08 de outu-
bro, mas foi o sol que 
apareceu, mesmo que 
timidamente no início 
da manhã do segundo 
domingo de outubro, 
Dia Nacional do Nasci-
turo e de romarias ma-
rianas em todo o Bra-
sil. Às 09h, já com sol 
esplêndido, num dia excepcional, Dom José Gislon, Bispo 
Diocesano de Erechim, dava início à grande procissão da 
Romaria histórica do Centenário de Fátima, da Catedral 
ao Santuário da cidade.  

Na chegada da imagem de Fátima no altar campal, 
a multidão que veio na procissão se juntou ao já elevado 
número de fiéis concentrados na esplanada. Crianças re-
presentando anjos fizeram a coroação da imagem. Dom 
José prosseguiu com a oração inicial da missa concelebra-
da pelo Bispo emérito, Dom Girônimo e pelos padres da 
Diocese, ficando mais próximos do altar o Vigário Geral 
da Diocese, Pe. Cleocir Bonetti, o Coordenador Diocesa-
no de Pastoral, Pe. Maicon Malacarne, e três jubilares, Pe. 
Ângelo Rosset e Milton Mattia, bodas de ouro de ordena-
ção presbiteral, e Pe. Dirceu Dalla Rosa, bodas de prata. 
A missa contou com diversos instrumentistas e equipe de 
canto da Romaria, com a regência do Pe. José Carlos Sala 
e Pe. Olírio Streher.

No início da homilia, Dom José registrou que a 
Romaria histórica do Centenário de Fátima estava sendo 
realizada com o Santuário revitalizado e a ser declarado 
oficialmente de caráter diocesano. Mencionou a mensa-
gem de Nossa Senhora aos três pastorinhos em Fátima 
há cem anos. Eles enfrentaram muitas dificuldades até 
que ela tocasse o coração dos adultos e da Igreja.  Para o 
Bispo, a mensagem de Fátima é compreensível à luz do 

coração materno que 
acolhe a vida e protege 
seus filhos das forças 
do mal e ilumina sua 
caminhada para serem 
fiéis ao seu Filho Je-
sus. Observou que ela 
também foi peregrina 
como os romeiros que 
estavam reunidos com 
ela e por ela. Visitan-
do sua prima Isabel, 
proclamou o profético 
hino do louvor a Deus 
Pai pelas maravilhas 
que realiza em favor 

dos pobres e humildes e com eles. Finalizou desejando 
que Maria, venerada com o título de N. Sra. de Fátima, 
continue acolhendo em seu materno coração os pedidos 
dos seus devotos e intercedendo junto ao seu Filho Jesus 
em favor de cada um, de suas famílias e do bem comum 
de todo o querido povo de Deus. (Íntegra da homilia do 
Bispo, acima)

Oficialização do 
Santuário diocesano

No final da mis-
sa da histórica Romaria 
do Centenário de Fáti-
ma, Dom José declarou 
o já chamado Santuário 
de Fátima canonica-
mente Santuário Dioce-
sano, através de Decreto 
lido pelo Vigário Geral 
da Diocese, Pe. Cleocir 
Bonetti. O documento 
recorda que ao assumir 
a recém-criada Dioce-
se de Passo Fundo, em 
1951, Dom Cláudio 
Colling encaminhou a 
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construção do Seminário menor N. Sra. de Fátima em Ere-
chim, com um futuro Santuário em anexo, para ser centro 
de promoção vocacional e de devoção a Nossa Senhora em 
toda a região. No ano seguinte, foi erguido um monumento 
para a imagem de N. Sra. de Fátima, no terreno do futuro 
Seminário, em torno do qual começaram a ser realizadas 
as romarias anuais. A imagem foi doada pelo Cônego João 
Sorg, da Paróquia Bom Jesus, de Carazinho. Em 16 de ou-
tubro de 1960, por ocasião da 9ª Romaria de Fátima, foi 
inaugurado o projetado Santuário, assim chamado mesmo 
que não tivesse sido oficializado como tal. O Santuário é 
agora oficializado como Santuário Diocesano, a fim de que 
nele, conforme o Direito Canônico, “sejam oferecidos aos 
fiéis meios de salvação mais abundantes, anunciando com 
diligência a Palavra de Deus, incentivando adequadamente 
a vida litúrgica, principalmente a Eucaristia e a celebração 
da penitência, e cultivando as formas aprovadas de piedade 
popular”. Em vista disso, Dom José estabelece que o San-
tuário esteja aberto diariamente, com celebração da Euca-
ristia e da Penitência, novena permanente a Nossa Senhora 
de Fátima, e aconselhamento espiritual; suas atividades es-
tejam em sintonia com o Plano da Ação Evangelizadora, as 
atividades e diretrizes da Diocese, as normas litúrgicas da 
Igreja e suas orientações a respeito dos Santuários, como 
a Carta da Congregação para o Clero de 15 de agosto de 
2011; que em sua esplanada e nas dependências do Semi-
nário sejam promovidas atividades que preservem sua ca-
racterística de centro de espiritualidade e formação cristã. 
(Adiante, íntegra do Decreto)

Placa comemorativa à revitalização do Santuário: 
Após a promulgação do decreto de oficialização do Santuá-
rio como diocesano, Dom José, com os padres e as equipes 
de projeto de revitalização do Santuário, dirigiu-se para a 
lateral da porta central do mesmo, onde foi descerrada pla-
ca comemorativa. Ela registra o nome dos integrantes das 
equipes do projeto e a manifestação de gratidão do Bispo 
a Deus e aos antepassados que construíram o conjunto do 
Seminário e aos benfeitores do projeto de revitalização do 
Santuário e o seu desejo de que o mesmo Deus os recom-
pense e que Nossa Senhora do Rosário de Fátima estenda 
seu manto protetor sobre todos os diocesanos, suas famílias 
e suas comunidades. (Adiante, íntegra da placa)

A oração do terço, oração pedida por N. Sra. em 
Fátima

Às 14h, houve o segundo momento de oração na 
esplanada do Santuário, nesta 66ª Romaria de Fátima, a do 
Centenário de Fátima. Pe. Valter Girelli motivou a recitação 
do terço, oração pedida por N. Sra. através pastorinhos em 
1917 para se alcançar a paz no mundo em guerra. Lembrou 
algumas realidades dramáticas dos dias atuais, anunciou 
cada mistério do terço, propôs algumas intenções e pessoas 
da equipe de liturgia do santuário iam rezando as dezenas, 
alternadas por estrofes do hino do centenário de Fátima, 
composto pelo Pe. José Carlos Sala.

Bênção dos objetos religiosos e da saúde
Um terceiro momento de celebração no altar campal 

da Romaria deste domingo foi a bênção dos objetos religio-
sos e a bênção da saúde com o Santíssimo Sacramento, pre-
sididas pelo Bispo Diocesano. Dom José invocou a bênção 
sobre os objetos religiosos dos romeiros, sobre suas casas e 
carros, representados nas chaves, e sobre a água com a qual 
diversos agentes da pastoral da saúde aspergiram o povo. 

Em seguida, o Santíssimo Sacramento foi levado da 
capela da residência episcopal ao altar campal pelos dois 
padres que celebram jubileu de ouro sacerdotal neste ano, 
Angelo Rosset e Milton Mattia. 

Proclamada a passagem do evangelho que narra a 
cura do cego de Jericó, Dom José dirigiu breve mensagem 
aos participantes. Disse que todos estavam colocando sua 
vida, com suas alegrias e dores, diante do olhar materno 
de Maria. Assegurou que ela e seu Filho Jesus acolhem a 
todos. Destacou a fé do cego que clamava a Jesus pedindo 
ajuda, certo de que se se encontrasse com Ele poderia en-
xergar. Jesus lhe deu a visão dos olhos e também a visão 
da fé. Exortou a todos a apresentarem, com toda confiança, 
seus pedidos a Jesus. (Íntegra da mensagem, acima)

Missas e bênçãos individuais no Santuário e con-
fissões no Seminário 

Além das celebrações no altar campal, como nos úl-
timos anos, a Romaria de Fátima teve sete missas no Santu-
ário, às 5h30, para os trabalhadores, presidida por padre do 
Seminário; às 06h, também presidida por padre do Seminá-
rio; às 07h, presidida pelo Pe. Edinaldo dos Santos Bruno, 
de Itatiba do Sul; às 08h, presidida pelo saletino Tiago Cos-
ta, com equipe de leigos saletinos de Marcelino Ramos; às 
12h30, presidida pelo Pe. Gilson Samuel e equipe de Pau-
lo Bento onde é Pároco; às 16h, presidida pelo Pe. Cleocir 
Bonetti, Vigário Geral da Diocese e que ajuda na Paróquia 
Santa Luzia, Bairro Atlântico, com a participação do coral 
N. Sra. de Fátima, regido pelo Pe. José Carlos Sala, com 
equipe de animação também da Paróquia Santa Luzia, da 
qual é Pároco; às 19h, a cargo dos padres e equipe do Santu-
ário. Após a missa campal e a das 12h30, padres e diáconos 
abençoaram individualmente os fiéis que desejavam. Desde 
cedo até a chegada da procissão para a missa campal, pa-
dres atenderam confissões no Seminário. 

Serviços da Romaria
Conforme o coordenador geral da Romaria, Pe. Val-

ter Girelli, ela deve seu êxito à participação e colaboração 
de muitas pessoas, famílias, comunidades, empresas, enti-
dades e poder público. Desde o início da novena e no dia 
da Romaria, elevado número de voluntários atua em diver-
sos setores de serviços: liturgia e canto, espaço da criança, 
orientação das confissões, coordenação geral da parte so-
cial, coletas, limpeza e ornamentação, sonorização, atendi-
mento à saúde pela equipe do Hospital de Caridade, tendas 
dos objetos religiosos, orientação do estacionamento nos 
espaços da esplanada durante a novena, praça da alimenta-
ção, com cozinha, assados de frangos e leitões e churrasco. 
O churrasco vem sendo preparado por equipe da Paróquia 
de Severiano de Almeida há 40 anos.
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Decreto de oficialização do Santuário Diocesano de Fátima
Dom José Gislon, por graça de Deus e 

da Santa  Sé Apostólica, Bispo de Erexim
D E C R E T O  –   Nº   10/2017
OFICIALIZAÇÃO DO SANTUÁRIO 

DIOCESANO
Tendo o Seminário N. Sra. de Fátima 

iniciado suas atividades em Erechim, no ano 
de 1953, fundado após a criação da Diocese de 
Passo Fundo, em 10 de março de 1951, à qual 
pertencia todo o território da atual Diocese de 
Erexim, para ser um centro de promoção voca-
cional e de devoção a Nossa Senhora em toda 
a região, com um futuro santuário em anexo;

Tendo sido erguido um monumento 
para a imagem de N. Sra. de Fátima em 1952, 
no terreno do futuro Seminário, em torno do 
qual começaram a ser realizadas as romarias anuais;

Tendo sido inaugurada em 16 de outubro de 1960, a 
atual capela do Seminário, impropriamente chamada de San-
tuário por não ter sido erigida canonicamente como tal, consti-
tuindo-se, com toda sua esplanada, cada vez mais, um espaço 
de espiritualidade, piedade mariana e de convivência;

Tendo o assim denominado Santuário sido revitalizado 
em 2016 e neste ano de 2017, centenário das aparições de Fá-
tima, com remodelação do monumento da imagem de Nossa 
Senhora, com velário junto a ele, novas calçadas, nova ilumi-
nação, nova arborização, em vista de ser declarado oficialmente 
Santuário Diocesano;

 HAVEMOS por bem, por este nosso DECRETO, 
constituir, canonicamente, o Santuário Diocesano Nossa Se-
nhora de Fátima, no qual, conforme o Cân. 1234 do Código de 
Direito Canônico, “sejam oferecidos aos fiéis meios de salva-
ção mais abundantes, anunciando com diligência a Palavra de 
Deus, incentivando adequadamente a vida litúrgica, principal-
mente a Eucaristia e a celebração da penitência, e cultivando as 
formas aprovadas de piedade popular”.

Que no Santuário se possa “observar como Maria reúne 
ao seu redor os filhos que, com grandes sacrifícios, vêm pere-

grinos para A ver e deixar-se olhar por Ela. 
Lá encontram a força de Deus para suportar 
os sofrimentos e as fadigas da vida. Como a 
São João Diego, Maria oferece-lhes a carícia 
da sua consolação materna e diz-lhes: ‘Não se 
perturbe o teu coração. (...) Não estou aqui eu, 
que sou tua Mãe?’” (EG 286).

Que o santuário seja o coração ma-
riano de nossa Diocese; que nele ressoe sem-
pre a mensagem de nossa Mãe, a Senhora do 
Rosário, em Fátima: o convite à oração e ao 
compromisso com a paz, a centrar o olhar em 
Deus Trindade em atitude adorante, a comba-
ter o mal a partir do íntimo de cada pessoa, a 
compreender o sentido da conversão e do sa-
crifício em favor dos outros, como fizeram os 

pastorinhos, na sua pureza e inocência, o compromisso profé-
tico com o mundo presente face às injustiças e a todos os fenô-
menos de exclusão (cfr. Carta Pastoral dos Bispos de Portugal 
no centenário das aparições de Fátima). 

Estabelecemos, pois, que: 
- o Santuário esteja aberto diariamente, com celebração 

da Eucaristia e da Penitência, novena permanente a Nossa Se-
nhora de Fátima, e aconselhamento espiritual;

- suas atividades estejam em sintonia com o Plano da 
Ação Evangelizadora, as atividades e diretrizes da Diocese, as 
normas litúrgicas da Igreja e suas orientações a respeito dos 
Santuários, como a Carta da Congregação para o Clero de 15 
de agosto de 2011;

- as atividades promovidas em sua esplanada e nas de-
pendências do Seminário preservem sua característica de cen-
tro de espiritualidade e formação cristã. 

Dado e passado em nossa Cúria Diocesana de Erexim, 
no dia 08 de outubro de 2017.

Dom José Gislon OFMCap - Bispo Diocesano de Erexim
Pe. Antônio Valentini Neto - Chanceler da Cúria Diocesana

Reg.: Lv. 04, p. 135, nº 996

Placa comemorativa 
Diocese de Erexim
Declaração Canônica de Santuá-

rio Diocesano N. Sra. de Fátima - no ano 
da graça do Senhor de 2017, Ano Nacio-
nal Mariano pelos 300 anos do encontro da 
imagem de N. Sra. Aparecida e Diocesano 
do centenário das aparições de Fátima, na 
66ª Romaria Diocesana, em 08 de outu-
bro, Dom José Gislon, Bispo diocesano de 
Erexim, declarou solenemente este Santuá-
rio canonicamente diocesano, depois de de-
vidamente revitalizado. A revitalização foi realizada em 2016 e 
2017, graças à generosa colaboração de muitas pessoas, famí-
lias, comunidades e empresas.

Coordenação Geral: Dom José Gislon - OFMCap, Pe. 
Dirceu Balestrin e Pe. Cleocir Bonetti; 

Arquitetos: Rosely Hachmann e Cássio Curzel; 
Comissão Técnica: Ivan Santin (coordenador), Rosely 

Hachmann, Cássio Curzel, Juarez Cercena, 
Lasie Antônio Biolo, Paulo Roberto Xavier, 
João Jaime Detoni e Pe. Alvise Follador; 

Comissão Econômica: Ildo Benincá 
(coordenador), José Carlos e Márcia Wes-
chenfelder, Mário Cavaletti, João Cláudio 
Fachini, Ângelo Gentil e Nilva Balvedi, 
Clédio Vogel, Domingos Roque e Maritânia 
Pavan, Pe. Valter Girelli e Juliano Petzhold. 

O Bispo manifestou sua profun-
da gratidão a Deus e aos antepassados que 

construíram, com espírito de fé, de comunidade e com mui-
to sacrifício, todo este conjunto do Seminário de Fátima, bem 
como aos benfeitores deste projeto de revitalização do Santuá-
rio, 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.

Erechim, 08 de outubro de 2017.
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Resenha Informativa

Ordenação diaconal de futuros padres
para a Diocese de Erexim

No dia 29 de dezembro, às 19h30, na igreja São Pedro, Erechim, Dom José ordenará diáconos os seminaristas Edegar 
Passaglia e Jean Carlos Demboski. Um da Paróquia de Benjamin Constant e outro da de Jacutinga. Para serem ordenados 
diáconos juntos e não ser na paróquia de um deles, decidiram ser na sede paroquial São Pedro de Erechim, na qual Edegar, 
está fazendo estágio pastoral. 

Jean Carlos Demboski
Nasceu no dia 08 de 

dezembro de 1992, em Jacutin-
ga/RS. Filho de Carlos Alberto 
Demboski e Elisabete Ines Balen 
Demboski, irmão de Aline Carla 
Rempel e Daniele Fátima Orlan-
do. Cursou o Ensino Fundamen-
tal na Escola Municipal de En-
sino Fundamental Barão Hirsch, 

no interior de Jacutinga, de 1998 a 2006. Cursou o Ensino 
Médio no Seminário Nossa Senhora de Fátima, em Erechim, 
local em que realizou o ano propedêutico, em 2010. Cursou 
Filosofia no Instituto Superior de Filosofia Berthier - Ifibe, em 
Passo Fundo, de 2011 a 2013, e teologia na Faculdade de Te-
ologia e Ciências Humanas - Itepa Faculdades, também em 
Passo Fundo, de 2014 a 2017. No campo de atuação pastoral, 
em 2010, com o grupo do propedêutico, atuou na comunidade 
Santa Rita, no bairro Estêvão Carraro, em Erechim. Em 2011 
e 2012, acompanhou a coordenação diocesana da Pastoral da 
Juventude da Arquidiocese de Passo Fundo. Em 2013 fez sua 
experiência pastoral no Hospital São Vicente de Paulo, em 
Passo Fundo. Nos anos de 2014 e 2015 fez pastoral na Paró-
quia Nossa Senhora da Salete, em Erechim, com atuação mais 
direta na comunidade Santa Cruz, do bairro Presidente Vargas 
e também na coordenação diocesana da Pastoral da Juventu-
de. Em 2016 fez sua experiência pastoral na Paróquia Santa 
Teresinha, em Estação e, em 2017, na Paróquia da Catedral 
São José, em Erechim, com acompanhamento da Pastoral da 
Juventude da diocese e do grupo de assessores e assessoras da 
Pastoral da Juventude do Regional Sul 3.

Edegar Passaglia
Nasceu no dia 24 

de janeiro de 1993, em 
Faxinalzinho/RS. Filho de 
Adão Valentim Passaglia 
e Lourdes Cavrucov, ir-
mão de Edmar Passaglia, 
Valquíria Riquetti e Celoé 
Moreto. Cursou o ensino 
fundamental na Escola Es-
tadual de Ensino Médio de 

Faxinalzinho, de 2000 a 2007. Cursou o Ensino Médio no 
Seminário Nossa Senhora de Fátima, de 2008 a 2010. Cur-
sou Filosofia no Instituto Superior de Filosofia Berthier - Ifi-
be, em Passo Fundo, de 2011 a 2013, e teologia na Faculdade 
de Teologia e Ciências Humanas - Itepa Faculdades, tam-
bém em Passo Fundo, de 2014 a 2017. No campo de atuação 
pastoral, entre 2010 e 2011, atuou na Pastoral da Saúde no 
Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo, com visitas 
semanais aos doentes, no último semestre de 2011 ajudou 
também na catequese na comunidade Espírito Santo, da pa-
róquia Santo Antônio, em Passo Fundo. Em 2012 e 2013, 
realizou sua pastoral na paróquia São Cristóvão, na Diocese 
de Erexim, com atuação mais direta na comunidade Santa 
Isabel. Entre 2014 e 2017 fez sua experiência pastoral na 
Paróquia São Pedro, também em Erechim, com atuação mais 
direta na comunidade Nossa Senhora das Graças e junto ao 
grupo de jovens da matriz. No período que fez pastoral em 
Erechim, também atuou na coordenação diocesana da Pasto-
ral da Juventude. 

Diáconos refletem sobre sua espiritualidade
Pe. Valtuir Bolzan, Pároco da Paróquia São Caetano de Severiano de Almeida, orientou tarde de retiro para diáconos 

e esposas da Diocese de Erexim na tarde do dia 16 de setembro, no Seminário de Fátima. Com eles aprofundou a espiritu-
alidade diaconal. Depois, participaram da missa no Santuário e à noite realizaram adoração ao Santíssimo. Na manhã deste 
domingo, depois da missa no Santuário, continuaram reunidos para avaliação e planejamento de suas atividades.

Encontro de seminaristas e famílias
do Seminário Bom Pastor

O Seminário Bom Pastor de Barão de Cotegipe realizou encontro das famílias e seus seminaristas, dia 14 de outubro, 
com missa às 10h, almoço e tarde de integração com roda de chimarrão e passatempo com jogo de baralho. A missa foi presidida 
pelo reitor do Seminário, Pe Anderson Faenello e concelebrada pelo Pe. Ângelo Rosset, que ajuda na formação dos seminaristas.
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Ministros da Paróquia de Severiano de Almeida
refletem sobre sua espiritualidade

O Pároco da Paróquia São Caetano, de Severiano de Almeida, Pe. Valtuir Bolzan, realizou encontro com os ministros 
e ministras das comunidades, dia 14 de outubro, véspera da canonização dos primeiros mártires do Brasil. Com os 45 parti-
cipantes, refletiu sobre a espiritualidade do ministro e também alguns aspectos de liturgia. O grupo constituiu uma comissão 
paroquial, com os seguintes integrantes: Clarice Matti, Dilei Anzolin, Elenice Mattia, Roque Lazarin e o Diácono Vicente Colla.

Pastoral da Saúde regional capacita lideranças para o RS
Cerca de 80 lideranças de 15 dioce-

ses do Estado participaram de encontro de 
capacitação regional da Pastoral da Saúde, 
nos dias 16 e 17 de setembro, no Centro de 
Pastoral da Arquidiocese de Porto Alegre 
(RS). O encontro teve por objetivo capa-
citar as coordenações que atuam nas dio-
ceses e contou com a assessoria de quatro 
membros da Pastoral da Saúde Nacional, 
que residem no Rio de Janeiro e Paraná: 
Alex Motta, coordenador nacional, Antonio Pitol, vice-coor-
denador, Márcia Zambrim, tesoureira, e padre Renato Prado 
Farias, Camiliano.

Segundo a coordenadora da Pastoral da Saúde do 
Regional Sul 3 da CNBB, Ir. Elise Sehnem, o encontro foi 
brilhante e teve como fio condutor a motivação e a articula-
ção da Pastoral da Saúde no Regional. “Ficamos felizes com 
a participação de 15 das 18 dioceses. Também tivemos a gra-
ta satisfação da presença atuante de nosso Bispo Referencial 
dom Ricardo Hoepers e o apoio do Secretário Regional, Pa-
dre Leandro César Padilha”, frisou.

Ainda de acordo Ir. Elise, “o encontro foi positivo, 

no qual, juntos, através de oficinas e di-
nâmicas, concluímos com a elaboração de 
metas de trabalho para a Pastoral da Saúde 
de nossas Arqui/Dioceses do Regional Sul 
3. Certamente foi providencial este encon-
tro acontecer neste momento histórico, 
quando vemos nossos governantes des-
mantelar os direitos da saúde do cidadão, 
inviabilizando o atendimento da saúde, 
pela míngua de recursos. Acreditamos que 

temos força e poder para reverter este quadro, principalmen-
te, pelo poder de nossa fé na luta pelos nossos direitos e pela 
atuação de tantos Agentes da Pastoral da Saúde por este Rio 
Grande do Sul. Lutamos na certeza de o bem é maior do que 
o mal. Que a SAÚDE se propague por este nosso Rio Gran-
de do Sul, com as bênçãos de Deus e a intercessão de Nossa 
Mãe Aparecida”, concluiu.

Fonte: Regional Sul 3 da CNBB
Pela Diocese de Erexim, participaram: Maria Elvira 

Busatta, coordenadora diocesana pastoral da saúde, Diáco-
no Jacir Antônio Lichinski; Clara Holz Lucas e Glória Lidia 
Tarfus Mattos.

Diocese de Erexim no 11º Encontro Nacional
de Arquitetura e Arte Sacra

De 19 a 23 de setembro, a Co-
missão Episcopal Pastoral para Litur-
gia da CNBB através do setor de Es-
paço Litúrgico está realizando o Dé-
cimo Primeiro Encontro Nacional de 
Arquitetura e Arte Sacra, em parceria 
com a Pontifícia Universidade Católi-
ca do Paraná, em Curitiba. 

O encontro, realizado a cada 
dois anos, visa promover debate acadêmico e interdisciplinar 
sobre a dignidade dos espaços de celebração, bem como a 
importância da preservação do patrimônio artístico e cultural 
da Igreja. Os encontros favorecem assim, o intercâmbio de 
experiências e a formação. Começaram a ser desenhados em 
1967 e a partir de 1996 uma equipe foi formada e os encon-
tros se estruturaram. 

O tema geral do atual encontro é: “Fé e arte: pro-
grama iconográfico nos espaços de celebração”. Conta com 
a presença do grande teólogo e mosaicista Pe. Marko Ivan 
Rupnik, como seu principal conferencista. Ele é Diretor do 

Centro Aletti em Roma, dedicado à 
arte e espiritualidade. Ele desenvolve 
estes aspectos: 1. Origem da arte dos 
cristãos; 2. Símbolos e sua unidade; 3. 
Estrutura do edifício eclesiástico; 4. 
Existência cristã a partir da comunhão 
com Deus; 5. Caminho e luzes.

Além das palestras do Pe. 
Rupnik, o encontro desenvolve diver-

sas oficinas: Vestes Litúrgicas: Revestidos de Cristo; Ilumi-
nação: A serviço do Mistério Celebrado; Ecologia e Susten-
tabilidade: O cuidado da Casa Comum; Mosaicos: A servi-
ço do Grande Artista; A encarnação da arquitetura e da arte 
litúrgicas; Os lugares da ação litúrgica na centralidade do 
Mistério celebrado; As Comissões Diocesanas: Serviço fun-
damental ao espaço litúrgico; Música Litúrgica e seu lugar 
no espaço celebrativo; Preservação e Restauro: Dar futuro 
ao passado; Acústica e sonorização de igrejas; Vitral na arte 
sacra cristã: casamento da luz com a cor.

Durante o encontro, realiza-se também a 3ª Mostra 
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de Arquitetura e Arte Sacra, com finalidade de apresentar, 
discutir e divulgar experiências deste campo. A Mostra visa 
ainda a troca de experiências entre os participantes do En-
contro e o debate sobre o desenvolvimento de projetos de 
arquitetura que favoreçam a liturgia e sejam fruto da experi-
ência das comunidades onde estão inseridas.

Entre os bispos, presbíteros, diáconos, religiosos e 
religiosas, arquitetos e estudantes, leigos e leigas de todo o 
Brasil, estão 4 representantes da Diocese de Erexim: os pa-
dres André Lopes e Paulo Bernardi, e os arquitetos Cássio 
Curzel e Lucas Biason. 

Pe. Marko Ivan Rupnik: Je-
suíta esloveno de Zadlog, nascido em 
1954, sacerdote desde 1985, Rupnik é 
consultor do Pontifício Conselho para 
a Cultura desde 1999 e atualmente do-
cente no Pontifício Instituto Oriental 

e na Universidade Gregoriana. A partir de maio deste ano, 
é também consultor da Congregação para o Culto Divino e 
Disciplina dos Sacramentos. No ateliê romano – à sombra 
da Basílica de Santa Maria Maior –, tomam vida os mosai-
cos com os quais esse artista-teólogo, aluno do padre Tomás 
Spidlík, decorou igrejas no mundo inteiro. São famosos seus 
mosaicos da Capela Redemptoris Mater, no segundo pórti-
co do Palácio Apostólico, no Vaticano, produzidos em 1999. 
No final de 2007, terminou de traduzir em mosaico os cinco 
Mistérios da Luz para a fachada do santuário de Lourdes, na 
França. Realizou também os mosaicos da basílica de Fátima 
em Portugal e de São Giovani Rotondo na Itália, bem como 
da Catedral Santa Maria Reale dell’Almudena em Madrid, 
Espanha, da Igreja ortodoxa da Transfiguração e de São João 
Paulo II em Cracóvia, Polônia, do Santuário São João Paulo 
II em Washington, Estados Unidos. Está desenvolvendo mo-
saico na catedral de Castanhal, Pará, em nosso País.

Falecimento de religiosas
Irmã Crispina Nabosna
Segundo o Pároco de Viadutos, Pe. Waldemar Zape-

lini, faleceu no dia 23 de setembro, com 92 anos e 75 de vida 
religiosa na congregação das Irmãs Franciscanas da Sagrada 
Família de Maria. 

Era natural do Paraná. Sétima dos 12 filhos de Alber-
to e Vitória Nabosna, trabalhou como professora no Paraná, 
Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, em Viadutos e em 
Guarani das Missões. 

Foi velada na casa das irmãs de Viadutos. Após mis-
sa de corpo presente às 14h daquele dia, na igreja Sagrado 
Coração de Jesus, foi sepultada no cemitério municipal da-
quela cidade.  

Ir. Albani Palma Nasceu em 
Aratiba, RS, no dia 08 de maio de 1941. 
Filha de Angelo Palma e Irina Possan 
Palma, ingressou na Companhia das 
Filhas da Caridade de São Vicente de 
Paulo no dia 12 de dezembro de 1958. 
Professou os votos pela primeira vez 
em 25 de dezembro de 1963.

Irmã Albani serviu os pobres 
nas seguintes comunidades locais: Passo Fundo; Porecatu; 
Escola Vicentina Santa Luiza; Nonoai; Porto Alegre, Ins-
tituto Santa Luzia; Curitiba, Vila Nossa Senhora da Luz e 
Escola Vicentina Nossa Senhora das Mercês; Campinas do 
Sul; Laranjeiras do Sul - Escola Vicentina Santa Ana; To-
ledo, Casa Irmã Estanislava Perz; Palmas, Casa Margarida 
Naseau; Rio Pardo, Lar São Vicente de Paulo; Almirante 
Tamandaré, Casa Irmã Tereza Araújo; Campo Mourão, Co-
légio Vicentino Santa Cruz; Pitanga, Escola; Jacutinga. Sua 
última Comunidade foi a Casa Provincial Medalha Milagro-
sa - Casa da Oração e Ala Irmã Maria Turkiewicz.

Participava com fidelidade dos exercícios espiritu-
ais, conforme o Projeto Comunitário. Tinha grande amor à 
vocação e pontualidade aos momentos de orações. Irmã Al-
bani possuía amor pelas Irmãs, gostava de estar junto. Sabia 
perdoar e acolher, sendo delicada, prudente e alegre.

Irmã Albani Palma viveu 76 anos, sendo 58 anos 
dedicados ao serviço de Jesus Cristo na pessoa dos pobres. 
Faleceu no dia 27 de setembro 2017, Festa de São Vicente 
de Paulo e ano do quarto centenário do Carisma Vicentino. 

Irmã Sofia Irene Biernacki 
Conhecida como Irmã Luiza, nasceu 
em Pasieka - Czestochowa - Polônia, 
no dia 14 de maio de 1929. No Brasil, 
foi registrada em Rio Testo - Santa Ca-
tarina. Filha de João Biernacki e Fran-
cisca Biernacki. Ingressou na Com-
panhia das Filhas da Caridade de São 
Vicente de Paulo no dia 05 de junho de 

1947. Foi enviada em missão no dia 16 de maio de 1948, 
para a Comunidade do Instituto Santa Terezinha de Pitanga 
- Paraná

Irmã Sofia serviu os pobres nas seguintes Comu-
nidades locais: Pitanga - Instituto; Curitiba - Educandário 
do Portão e Hospital Nossa Senhora das Graças; Araucária 
- Hospital e Escola Vicentina Sagrado Coração de Jesus; 
Prudentópolis - Instituto; Barão de Cotegipe - Hospital; Irati 
- Escola Vicentina Nossa Senhora das Graças e Campinas 
do Sul. A partir de 2016 pertenceu à Comunidade da Casa 
Provincial Medalha Milagrosa - Ala São José.

Irmã Sofia foi uma pessoa de oração, sendo piedosa, 
zelosa, fiel aos exercícios espirituais, com um grande amor à 
Eucaristia, procurando sempre estar em intimidade profunda 
com Deus.

Na Comunidade, era sincera, afável, de bom relacio-
namento com as Coirmãs, sendo simples e humilde. Fazia 
esforços contínuos para crescer no espírito da Filha da Cari-
dade. Prestava conta de tudo. Acolhia bem as pessoas e era 
atenciosa.

Irmã Sofia Irene Biernacki (Luiza) viveu 88 anos. 
Faleceu no dia 22 de setembro de 2017, ano da celebração 
dos 400 anos do nascimento do Carisma Vicentino e seu Ju-
bileu de 70 anos de vocação!
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Encaminhada criação da Comissão
de Leigos da Diocese de Erexim

Na manhã do dia 23 de se-
tembro, 37 leigos indicados pelas 
paróquias e pastorais da Diocese 
estiveram reunidos para dar início 
à caminhada de constituição da Co-
missão Diocesana de Leigos. 

Pe Maicon Malacarne, co-
ordenador de Pastoral, motivou a 
reflexão sobre o documento 105 da 
CNBB – “Cristãos leigos e leigas na vida da Igreja e da So-
ciedade - Sal da Terra e Luz do mundo”. O documento apon-
ta a necessidade do protagonismo laical, ressaltando que o 
leigo é “sujeito eclesial”. Os leigos passam de uma missão 
de “cumpridor de tarefas”, para uma direta cooperação nes-
sa construção. Pe Maicon destacou que desde 1970, sob o 
impulso do Concílio Vaticano II, foi criado o Conselho Na-
cional do Laicato do Brasil (CNLB). No entanto, ainda há 
muitos passos a serem dados. 

Outro importante desafio é 
a preparação do Ano do Laicato, da 
festa de Cristo Rei deste ano, 26 de 
novembro, à de 2018. Um ano intei-
ro dedicado a reforçar essa participa-
ção e reflexão.

Dom José, em contato com o 
grupo, destacou a natureza e a mis-
são dos leigos e leigas na vida da 

Igreja, em razão de seu batismo. Ressaltou a importância de 
sua organização nos diversos níveis, paróquia, diocese, re-
gional e nacional.  

Os leigos presentes destacaram a importância da co-
missão, bem como a necessidade de ampliar a reflexão, enten-
der o papel, os desafios para continuar a caminhada. Decidiu-
-se que na próxima reunião já se pensará uma espécie de “co-
ordenação”, para ajudar a pautar os trabalhos. Esta reunião será 
dia 21 de outubro, às 08h30 no Centro Diocesano de Pastoral.

Romeiros da Salette Louvam a Deus pelo SIM de Maria
O sol, que não foi escaldante 

como nos últimos dias, dissipou a ne-
blina do amanhecer do último domingo 
de setembro, 24, Dia Nacional da Bí-
blia para os Católicos, e proporcionou 
dia muito favorável para os romeiros 
da Salette em Marcelino Ramos. Eles 
acorreram ao Santuário daquela cidade 
para bendizer a Deus pelo sim de Maria 
pelo qual veio a salvação da humanida-
de, conforme o tema da 82ª Romaria da 
Salette. 

Depois da procissão penitencial do centro da cidade 
até o alto do Santuário, às 10h, Dom José Gislon, Bispo Dio-
cesano de Erexim, presidiu missa campal, concelebrada pelo 
vigário provincial dos saletinos, Pe. Isidro Perin e outros 6 
padres da congregação e um diocesano. 

Falando aos fiéis, o Bispo lembrou que os romeiros 
vão aos Santuários para buscar a misericórdia que cura as 
feridas e a acolhida de Maria, que, por seu sim, livre e alegre, 
colocou-se a serviço de Deus. Referindo-se à violência da 
mãe natureza e dos homens no mundo, disse que se pode ter 
a tentação de pensar que é obra de Deus. Na verdade, é fruto 
da falta do temor de Deus. Porém, mesmo quando os pode-
rosos esquecem a presença do Criador e Pai celeste, percor-
rendo o caminho da ganância e da corrupção, que causa tanto 
sofrimento aos desprotegidos e à sociedade em geral, Ele 
permanece misericordioso e senhor da vida. Convidou os 
peregrinos a levar para seus lares e suas comunidades a paz 
envolvente de Cristo, a exemplo de Maria que o levou para 
a casa de sua prima Isabel após o anúncio do anjo Gabriel de 
que seria a Mãe do Salvador.  Exortou-os a ajudar a construir 
uma sociedade menos corrupta, mais justa e fraterna, na qual 
o bem de todos prevaleça sobre a ganância vil de poucos. 

Acolhida da Bíblia, luz para 
os cinco continentes: Assinalando do 
Dia Nacional da Bíblia, o Livro Sagra-
do foi solenemente entronizado no es-
paço da celebração num globo terres-
tre, carregado por pessoas caracteriza-
das com as cores que simbolizam cada 
Continente, para indicar que a Palavra 
divina é luz para toda a humanidade. 
O gesto também destacou a dimensão 
missionária da Igreja e a característica 

dos saletinos, presentes em terras de missão e animadores 
de missões populares em diversas paróquias ao longo de 
cada ano.

Prece a Nossa Senhora em forma de ladainha: No 
momento da oração dos fiéis, após a homilia, foi cantada 
uma prece litânica a Nossa Senhora da Salette, na qual foi 
invocada como mensageira da Nova Aliança, humilde serva 
do Senhor, envolta da claridade de celeste, carregadora das 
correntes da nossa injustiça, apresentadora do Cristo cruci-
ficado, condutora ao Cristo Ressuscitado, filha do povo de 
Deus, mulher atenta aos abandonados, intercessora do povo, 
reconciliadora dos pecadores. A cada invocação, o povo can-
tou: rogai por nós e intercedei a Deus por nós. 

Romeiros da Salette participam de missas, confis-
são e bênçãos: Desde as 05h30, no interior do Santuário 
houve oração da manhã e missas em diversos horários. Na 
das 12h, houve bênção da saúde com imposição das mãos. 
Desde cedo, diversos padres estavam à disposição dos fiéis 
para o sacramento da confissão, procurado por elevado nú-
mero deles. Após o meio-dia, no altar campal, houve apre-
sentação de diversos cantos marianos, recitação do terço, 
mensagem da aparição da Salette e bênção da saúde e dos 
objetos religiosos com o Santíssimo Sacramento.  
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Santuário celebra hino especial de Nossa Senhora
O Coral N. Sra. de Fátima, regido pelo Pe. José Car-

los Sala, celebrou o hino Akathistos, da 
Igreja oriental bizantina, no Santuário 
de Fátima, na noite do último domingo 
de setembro, 24, Dia Nacional da Bíblia 
para os católicos. Esta belíssima compo-
sição, cantada e recitada, proclama tudo 
o que a Igreja Católica dos primeiros 
séculos formulou sobre Maria em suas 
diversas declarações doutrinárias. Divi-
dido em 4 partes, o hino tem textos bí-
blicos, diversas saudações e invocações 
a Maria Santíssima cantadas pelo coral às quais assembleia 
responde cantando 144 vezes Ave Maria, a saudação do Anjo 

a N. Sra e que é convite a que se alegre por ter sido agraciada 
por Deus. 

No início deste hino celebrativo 
de Maria, Pe. Sala frisou que não se tra-
ta de uma apresentação ou de um mo-
mento cultural folclórico, mas de ver-
dadeira celebração litúrgica, que leva 
a contemplar a Virgem Maria ligada 
indissociavelmente a Cristo e à Igreja. 
Ele também situou esta celebração no 
contexto do Ano Nacional Mariano, pe-
los 300 anos do encontro da imagem de 

N. Sra. Aparecida e do centenário das aparições de N. Sra. 
em Fátima.

Comissão de Liturgia encaminha seu planejamento de 
atividades na Diocese de Erexim

A recém constituída comissão 
diocesana de liturgia, música sacra, 
espaço litúrgico e arte sacra e sagradas 
alfaias realizou sua primeira reunião 
na tarde do dia 25 de setembro, no 
Centro Diocesano, junto com o Bispo 
e o Coordenador Diocesano de Pasto-
ral. Participaram: Pe. André Ricardo 
Lopes, Pe. Clair Favreto, Pe. José Carlos Sala, Pe. Olírio 
Luis Streher, Pe. Paulo Cesar Bernardi e o arquiteto Cássio 
Kurzel.

Inicialmente, o grupo identificou algumas necessida-
des e desafios e recordou momentos da caminhada no campo 
da liturgia na Diocese.  Depois, analisou aspectos para o pla-
nejamento de suas atividades. 

Diante de um dos desafios levantados, que é o apoio 
e a participação ativa dos padres, agendou, previamente, um 

encontro com eles e representantes da 
pastoral litúrgica para a manhã dia 07 
de abril do próximo ano, no Seminário 
de Fátima. 

Por fim, Pe. André e arquiteto 
Cássio apresentaram ao grupo relato 
do 11º Encontro Nacional de Arqui-
tetura e Arte Sacra, realizado de ter-

ça-feira a sábado da semana passada, 19 a 25/9, em Curiti-
ba, PR, do qual participaram junto com Pe. Paulo Bernardi 
e arquiteto Lucas Biason. O encontro teve como assessor 
principal o teólogo e especialista em mosaicos Pe. Marko 
Ivan Rupnik, jesuíta, Diretor do Centro Aletti em Roma e 
consultor da Congregação do Culto Divino e Disciplina dos 
Sacramentos. 

A próxima reunião da comissão será dia 13 de no-
vembro, às 10h, no Centro Diocesano.

Concluídas “trilhas da animação”
da juventude na Área de São Valentim

Cerca de 50 jovens participaram da terceira e última etapa das 
“trilhas da animação” da Pastoral da Juventude da Área de São Valen-
tim, no dia 24 de setembro, em São Valentim. 

A primeira etapa foi realizada em Erval Grande, refletindo so-
bre a vida em grupo. A segunda, realizada em Barão de Cotegipe, teve 
como tema a atuação dos jovens na comunidade.

Esta última etapa aprofundou a animação para a uma vida 
nova, buscando novas relações no cuidado com a Casa Comum, na 
política e com a mulher. 

Pelas trilhas da animação, os jovens foram desafiados a assu-
mir o Projeto de Jesus Cristo no campo próprio de ação do leigo, que 
é o mundo. As trilhas são o início de uma longa jornada dos jovens em 
sua missão.
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Agentes de Cáritas vivem retiro sobre
Nossa Senhora no evangelho de São Lucas

Cerca de 60 re-
presentantes de Cáritas de 
Paróquias da Diocese de 
Erexim participaram de re-
tiro no dia 26 de setembro, 
festa de São Cosme e Da-
mião e do bem-aventurado 
Paulo VI, no Seminário de 
Fátima, sob a orientação do 
Pe. Tiago Costa, missioná-
rio saletino, vice-reitor do Santuário de Marcelino Ramos. 

Inspirado no teólogo marista Ir. Afonso Murad, Pe. Tia-
go apresentou Maria como modelo de serviço e de caridade e 
discípula do próprio filho Jesus, citando diversas passagens do 

evangelho de São Lucas que 
falam dela. Referiu-se à anun-
ciação do anjo de que seria a 
Mãe do Messias, à sua visita a 
Isabel, ao nascimento de Jesus 
na gruta de Belém, à apresen-
tação do Menino no Templo 
de Jerusalém quando tinha 40 
dias, à ida ao Templo quando 
ele tinha 12 anos, ao acompa-

nhamento a Jesus até sua morte na cruz e à sua presença no 
cenáculo com os apóstolos aguardando o Pentecostes.  Caracte-
rizou a figura de Maria como aquela que ouve o apelo de Deus, 
cultiva a Palavra em seu coração, dá frutos na fé e pela fé. 

Papa Francisco lança campanha da Cáritas
em favor dos migrantes e refugiados

Em sua audiência geral na 
Praça São Pedro no Vaticano, na 
manhã do dia 27 de setembro, o 
Papa Francisco lançará a campa-
nha da Cáritas Internacional deno-
minada “Partilhar a viagem”, em 
prol dos migrantes e refugiados em 
todo o mundo, uma das principais 
feridas da humanidade hoje.

Segundo o presidente da 
Cáritas Internacional, o cardeal fi-
lipino Luís Antonio Tagle, por esta 
Campanha se recorda, não somen-
te aos cristãos, mas a todo o mundo o mandamento do Senhor 
que sempre tem no coração as pessoas mais vulneráveis. Ele 
está presente nos migrantes e refugiados. Ele convida a olhar 
para esta realidade a partir da experiência familiar de cada 
um e cita a sua. Seu avô foi obrigado a migrar da China para 
as Filipinas por causa da pobreza. Lembra com gratidão a 
oportunidade recebida em outro país. 

Segundo o Presidente da Cáritas Internacional, o 
objetivo da campanha é contribuir para que a sociedade 
compreenda as razões que levam tantas pessoas a deixar a 
própria casa e o país de origem neste momento da história. 
O objetivo é também promover a cultura do encontro nas 
comunidades em que os imigrantes e refugiados circulam, 
para as quais viajam ou decidem criar raízes, inspirando as 
comunidades a estabelecer relações com os refugiados e imi-
grantes. A imigração é uma história muito antiga, mas a cam-
panha quer ajudar as comunidades a enxergá-la com novos 
olhos e com um coração aberto. 

O lançamento da campanha no Brasil
A Cáritas Brasileira faz o lançamento da campanha 

“Compartilhe a Viagem” em favor dos migrantes e refugia-
dos às 15h desta quarta-feira, no alto do Corcovado pelo seu 

Presidente, Dom João José Costa, 
Arcebispo de Aracaju, e a presen-
ça do Arcebispo do Rio de Janeiro, 
Cardeal Orani João Tempesta, re-
presentantes da CNBB e entidades 
que trabalham no campo da imi-
gração e refúgio. 

O Cristo Redentor, que 
sempre recebe a todos de braços 
abertos, foi escolhido para ser o 
embaixador da campanha por ser 
um ícone do acolhimento, já que a 
proposta para a mobilização social 

tem o objetivo de promover a cultura do encontro, para abrir 
espaços e oportunidades aos imigrantes junto às comunida-
des locais.

Dom João José Costa propõe que em cada diocese, 
paróquia, comunidade, possa acontecer um momento de mo-
bilização, de comunicação sobre o início da campanha. 

Com a iniciativa, a Cáritas deseja que essas pessoas 
se conheçam, troquem experiências, multipliquem saberes e 
compartilhem a vida de forma positiva. 

Atualmente cerca de 230 milhões de pessoas atu-
almente vivem fora dos seus países de origem (migrantes 
internacionais). Segundo publicação do Alto Comissariado 
das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur), no primeiro 
semestre de 2016, 3,2 milhões de pessoas foram forçadas 
a sair de seus locais de residência devido a conflitos ou a 
perseguições, das quais 1,5 milhão são refugiadas ou solici-
tantes de refúgio.

Iniciativa da Cáritas da Diocese de Erexim
No espírito da Campanha em favor dos migrantes 

e refugiados a ser lançada nesta quarta-feira, a Cáritas de 
Erexim está ajudando a uma família haitiana, casal e uma 
criança, a ser acolhida na cidade. 
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Representantes da Diocese de Erexim em Assembleia 
Estadual da Pastoral Carcerária

Pe. Adelar De David, asses-
sor das pastorais sociais, e Amereci 
Bresolin participaram da Assembleia 
estadual Pastoral Carcerária, nos dias 
22 a 24 de setembro, em Porto Alegre. 

Num primeiro momento, re-
presentantes de 15 dioceses presen-
tes relataram suas atividades. 

Depois, foram abordados 
os seguintes assuntos: 1) O Ano do 
Laicato e Campanha da Fraternida-
de 2018, que será sobre a violência, 
com assessoria de Marcelo Naves, da Coordenação Nacional 
da Pastoral Carcerária; 2) Justiça Restaurativa, com  Ir. Imel-
da,  Vice Coordenadora desta pastoral no Regional Sul 3 da 
CNBB; 3) Mulheres presas e Diversidade, com Vera Dalzotto, 
também da coordenação regional; 4) Adolescentes cumprindo 

medida sócio educativa, com Pe. Ed-
son Thomassim, da mesma comissão 
e da Pastoral do Menor; 5) Conselho 
da Comunidade, com  Fernando Mar-
ca e Pe. Eduardo Hass, da coordena-
ção regional; 6) A realidade da violên-
cia e alternativas ao sistema prisional, 
com Marcos Rolim.

Momentos celebrativos e en-
caminhamentos de atividades em nível 
regional e diocesano completaram a 
pauta da assembleia. Três momentos 

significativos do início de outubro: dia dois, comemoração dos 
25 anos do massacre do Carandiru, com atividade em nível dio-
cesano; dia sete, em Aparecida, SP, seminário sobre desencar-
ceramento; dia 08, celebração eucarística lembrando os 25 anos 
do massacre do Carandiru, no Santuário de Aparecida, SP. 

Formação missionária para assessoras
da Infância e Adolescência Missionária

No dia 23 de setembro acon-
teceu no Seminário Nossa Senhora de 
Fátima, em Erechim, a formação mis-
sionária para as assessoras da Infância 
e Adolescência Missionária(IAM) da 
diocese de Erexim.

O encontro teve como tema a 
Missão, abordando a alegria do Evan-
gelho para uma Igreja em saída, à luz 
do texto-base do IV Congresso Mis-
sionário Nacional. Somos os colaboradores de Deus na missão. 
O protagonista é o Espírito. É o encontro com Jesus Cristo que 
impulsiona a ir ao encontro do outro, de suas necessidades. 

Nesse encontro houve partilha do Congresso Missioná-
rio Nacional, pela Irmã Cristiane Bisolo, coordenadora diocesa-
na da IAM, ocorrido nos dias 7 a 10 de setembro. Foram apre-
sentados testemunhos missionários e os desafios propostos pelo 
congresso para toda a diocese, especificamente na animação 

missionária, incluindo o trabalho com 
a Infância e Adolescência Missionária.

Na parte da tarde, foi abordada 
a Campanha Missionária, que ocorrerá 
no mês de outubro na Igreja e a forma 
de como pode ser dinamizada pela In-
fância e Adolescência Missionária em 
cada paróquia. Este ano a Campanha 
Missionária tem como tema: A alegria 
do Evangelho para uma igreja em saí-

da - juntos na missão permanente.
Também foi planejado o Encontrão Diocesano da 

Infância e Adolescência Missionária a realizar-se no dia 25 
de novembro, na Paróquia Nossa Senhora do Rosário, em 
Barão de Cotegipe. As assessoras, as crianças e adolescentes 
missionários vão celebrar o Ano Mariano e os 20 anos da 
presença da IAM na diocese. Serão esperadas mais de 300 
crianças e adolescentes para esse encontro.

Apostolado da Oração reflete sobre mês missionário
Sob a coordenação do Pe. Paulo Bernardi, Pároco da Paróquia São Pe-

dro, de Erechim, e assistente diocesano do Apostolado da Oração, representan-
tes das paróquias desta associação refletiram sobre o mês missionário, na manhã 
do dia 02 de outubro, no Centro Diocesano. Pe. Paulo indicou campos de ação 
missionária e misericordiosa, junto aos doentes, aos idosos, ao excluídos da 
sociedade, 

O grupo recebeu também o calendário do Apostolado da Oração para o 
próximo ano.

Pe. Paulo transmitiu também algumas comunicações. Uma delas é que 
o Apostolado da Oração animará o terço e a missa da tarde da novena de Fátima, 
sexta-feira, dia 06. No dia 05 de novembro, no Seminário, sob a orientação do 
Pe. Giovani Momo, haverá o retiro do Apostolado da Oração. 
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Jornalista na comunicação da Diocese de Erexim
Desde o início de outubro, a Diocese de 

Erexim conta com um jornalista na comunicação, 
com três tardes por semana. Ele é Vinicius de Morais 
Freitas, 22 anos, nascido em Franca, SP, residente em 
Erechim. Cursou faculdade de Jornalismo na Univer-
sidade de Passo Fundo, na qual se formou no dia 12 de 
agosto deste ano. 

Foi vendedor em loja e farmácia da cidade. 
Exerceu a função de assessor de imprensa na Escola 
Dom e na 15ª Coordenadoria de Educação de Erechim. 
Atuou como estagiário e repórter na TV Câmara de Erechim. 

Foi coroinha na igreja São Pedro. Dançarino no Grupo 
Folclórico Polonês de Erechim – Jupem, há 11 anos.

Seus pais e avós são de Minas Gerais. E ele 
e seu irmão, Fernando, são paulistas. Moram em Ere-
chim há 16 anos. A mãe é ministra extraordinária da 
comunhão eucarística na paróquia São Pedro. Por 
meio dela, Pe. Paulo Bernardi, o Pároco, soube da for-
matura do filho e o indicou para a Diocese.

A respeito de ser chamado para trabalhar na 
comunicação da Diocese, diz: “Fiquei muito feliz pelo 
convite e aceitei de imediato, será um desafio para mim. 
Este é meu primeiro trabalho como jornalista formado 

e transformar minha fé e devoção em notícia para a comunidade 
de Erechim será muito gratificante. Agradeço aos envolvidos pela 
confiança e convido a todos para acompanhar meu trabalho.”

Solenidade de N. Sra. Aparecida
e dia da criança em Barão de Cotegipe

Catequistas da iniciação à vida cristã da Paróquia N. Sra. do Rosário, 
de Barão de Cotegipe, com os padres Jair Carlesso e Jóssi Golembiewski, Páro-
co e Vigário Paroquial, e outras lideranças, organizaram a celebração da soleni-
dade de N. Sra. Aparecida e do dia da criança dia 12 de outubro, com procissão, 
missa e gesto concreto de coleta de produto de higiene e limpeza para o Lar da 
Criança. A procissão iniciou às 18h, com a oração do terço, seguida de missa 
às 18h30, na igreja da sede paroquial. A participação foi maciça e o número de 
produtos coletados muito expressivo. 

Encontro de Formação do Projeto Lectionautas
será em Novo Hamburgo

A coordenação da Animação Bíblico-Cate-
quética da Igreja do Rio Grande do Sul promoverá 
um Encontro de Formação do Projeto Lectionautas, 
nos dias 10, 11 e 12 de novembro de 2017, na Paró-
quia Sagrado Coração de Jesus, em Novo Hambur-
go (RS). O encontro é destinado a jovens acima de 
15 anos provenientes das dioceses que compõem o 
Regional Sul 3 da CNBB. 

Projeto Lectionautas 
O site Lectionautas.com nasceu de um projeto conjunto 

do CEBIPAL/CELAM (Conselho Episcopal Latino-Americano) 
e das Sociedades Bíblicas Unidas (SBU), com o objetivo de pro-
mover uma Igreja Missionária para todo o continente. Os desti-
natários do projeto são os jovens da Igreja Católica na América 
Latina e Caribe. O programa oferece aos internautas itinerários e 
instrumentos para capacitá-los a serem discípulos missionários, 
mediante a escuta e anúncio da Palavra de Deus com o método 
da Lectio Divina, adaptada à linguagem jovem.

Atualmente, cerca de 300 mil jovens internautas são en-
volvidos semanalmente com a Palavra de Deus e outros tantos 
são capacitados para disseminar o método da Leitura Orante.

Leitura Orante 
A Leitura Orante (Lectio Divina) é um método antigo 

na tradição cristã. Surgiu no século XIII com o monge Guigo, 
e seus quatro passos são preservados até hoje: leitura, oração, 
meditação e contemplação. A leitura tem por objetivo auxiliar a 
pessoa a realizar e viver o seu encontro pessoal com Jesus Cristo. 

Em 2007, um documento oficial do ma-
gistério da Igreja Latino Americana reconheceu o 
método sistematizado da Leitura Orante. De acordo 
com o Documento de Aparecida, a Lectio Divina é 
um “novo modo de formar discípulos e missioná-
rios de Jesus”. O método ficou muito tempo restrito 
aos mosteiros, mas atualmente tem ganhado espaço 
na internet através dos jovens. 

Lectionautas Brasil
Em abril de 2011 foi lançado pela Conferência Nacio-

nal dos Bispos do Brasil (CNBB), em parceria com a Sociedade 
Bíblica do Brasil (SBB), o site do Projeto Lectionautas Brasil. 
Trata-se da versão brasileira do programa para internautas do 
nosso país. No site Lectionautas Brasil o internauta tem acesso a 
conteúdo bíblico formativo.

O material para a Leitura Orante do Evangelho do do-
mingo está disponível sempre às quartas-feiras. Na página tam-
bém se encontram links com notícias do site da CNBB e Litur-
gia Diária, orientações, arquivos explicativos sobre o Projeto e 
a exortação do papa Bento XVI que pede aos jovens aprofunda-
mento na Palavra de Deus.

O objetivo da CNBB ao engajar-se no projeto é atingir 
a população jovem que se encontra cada vez mais conectada à 
internet. Que esses jovens se acostumem a também se conectar a 
Palavra de Deus através da Leitura Orante, fazendo dela um ins-
trumento de evangelização através da internet, ou seja, utilizando 
o site para evangelizar outros jovens.
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NATAL, a LUZ e a PAZ de CRISTO para todos
Deus é comunicação. Em Jesus de Naza-

ré, nascido em Belém, Deus completou a revela-
ção amorosa que vinha fazendo pela criação e pela 
história da salvação. Uma das leituras de Natal, 
da carta aos Hebreus, garante: Muitas vezes e de 
muitos modos falou Deus outrora aos nossos pais, 
pelos profetas; nestes dias, que são os últimos, Ele 
nos falou por meio do Filho, a quem Ele constituiu 
herdeiro de todas as coisas e pelo qual também Ele 
criou o universo. Ele é o esplendor da glória do 
Pai, a expressão do seu ser (Hb 1, 1-3). 

Jesus de Nazaré é o Verbo Eterno do Pai, a 
Palavra que estava nele e que se fez carne e habitou 
entre nós, conforme atesta São João (1,14), num 
dos evangelhos da liturgia natalina. 

Ele é a graça divina que se manifestou, trazendo a salva-
ção para todas as pessoas, como diz outra leitura desta solenidade.

Ele é a luz que brilhou para o povo que andava na escuri-
dão, como diz o profeta Isaías, em outra leitura da celebração nata-
lina. Isaías falava ao povo abatido, sofrendo as agruras da escravi-
dão fora de seu país, pelo ano 700 aC. Ele anunciava ao povo uma 
nova aurora, um tempo novo, de libertação. O enviado de Deus 
quebraria todo tipo de escravidão, quebraria a canga da opressão, 
o peso da dominação, pois Ele seria mais sábio que Salomão, mais 
forte que Davi, líder maior que Moisés. 

Mas nós também podemos andar nas trevas e por isso 
sempre precisamos desta luz que Deus nos enviou na noite de Na-
tal. Podemos estar na escuridão quando não enxergarmos mais o 
rumo de nossa vida, quando perdermos o horizonte maior da histó-
ria humana que está sempre além das nossas limitações. Podemos 
estar envolvidos pelas trevas quando não tivermos alguém com 
quem partilhar nossas situações e encontrar um apoio para prosse-
guirmos a peregrinação. 

Nos momentos bons e difíceis da vida, podemos olhar 
para o Menino do Presépio e encontraremos nele sua luz forte a 
nos envolver. Ele é o Menino que nos foi dado e que se identifica 
como Deus forte, conselheiro admirável, príncipe da paz. 

Na noite santa do Natal, toda a criação é envolvida por sua 
luz esplendorosa: as criaturas celestes, representadas pelos anjos 
que transmitem a alegre notícia aos pastores; as criaturas humanas, 
presentes em José, Maria, os pastores e depois os magos; os ani-
mais, representados pelo boi e o jumento; os astros, representados 
pela estrela. 

Pela grandeza do mistério desta noite, podemos dizer com 
Frei Clarêncio Neotti (MINISTÉIRO DA PALAVRA, comentários 
aos evangelhos dominicais e festivos, Vozes, 2002, p. 29) que ela é 
a noite da humildade, da misericórdia, da alegria, da fraternidade.

- da humildade: porque o Filho de Deus assumiu a con-
dição humana e se fez igual a nós, menos no pecado. Também 
porque só pessoas de coração humilde como José e Maria poderão 
reconhecer no Menino da manjedoura o Filho de Deus;

- da misericórdia: porque Deus Pai, rico em misericórdia, 
nos manifesta sua infinita bondade;

- da alegria: porque nasce a vida, aquele que destrói o 
medo da morte e traz a comunhão com Deus. Todos, por mais 
pecadores que sejamos, podemos cantar como Maria: minha alma 
engrandece o Senhor, exulta meu espírito em Deus meu Salvador. 
Os anjos anunciam uma grande alegria aos pastores que será ale-
gria para todo o povo;

- da fraternidade: porque o Filho de Deus 
fazendo-se um de nós, nos tornamos todos, n’Ele, 
filhos do mesmo Pai, irmãos entre nós. 

Jesus nasceu de Maria, por obra do Espí-
rito Santo e teve os cuidados paternos de José, da 
família e descendência de Davi. 

Nasceu como sempre viveu depois: pobre 
entre os pobres, não tendo onde reclinar a cabe-
ça. Ao nascer, foi envolto em faixas e colocado na 
manjedoura (o comedor) dos animais. No fim da 
vida, no alto do Calvário, foi despojado de suas 
vestes e pregado na cruz. Mas foi envolto num len-
çol para ser colocado no sepulcro. Para ficar conos-
co sempre, se fez Pão do Altar, Pão de vida eterna.

Desta forma, ao nascer adiantou e ao morrer confirmou 
um estilo de vida simples, sóbrio, austero, totalmente voltado ao 
Pai, de quem veio ao mundo para fazer a vontade, e plenamente 
voltado aos outros, junto aos quais se colocou como quem serve, 
pois veio para servir e não para ser servido.

Aí está também o indicativo de como deveríamos todos vi-
ver e de como deveríamos celebrar seu Natal, sua vida, sua morte e 
ressurreição. Infelizmente, muitas de nossas celebrações são desfile 
das vaidades humanas, cheias de ostentação, em contradição com a 
pobreza e o despojamento daquele que é o centro de toda liturgia. 
Infelizmente a festa de Natal vem sendo obscurecida por costumes 
pagãos, abusos de comida, bebida e de outras manifestações presen-
tes nas festividades do retorno do sol na Roma antiga. 

Quando Jesus nasceu em Belém, os anjos proclamaram: gló-
ria a Deus no mais alto dos céus e paz na terra às pessoas de boa 
vontade. Após sua morte, no dia radiante da Ressurreição, Ele mesmo 
transmitiu aos apóstolos o grande dom pascal: a paz esteja convosco. 

Em Jesus Cristo, Filho de Deus, feito um de nós, encon-
tramos a paz verdadeira.

A paz não é somente ausência de guerra ou de convulsões 
sociais, porque as tiranias também impedem revoltas, contesta-
ções, como foi no tempo do império romano ou agora, ao menos 
pretensamente, com a força bélica norte-americana. 

A paz será sempre um ideal e uma conquista permanente. 
É ideal tão grande, verdadeira utopia, porque para ser plena supõe 
a reconciliação universal, que vai além das possibilidades huma-
nas. Ela é conquista porque precisa ser construída dia-a-dia. In-
clui a paz interior (da pessoa consigo mesma), paz com quem está 
próximo da gente (família, vizinhos, colegas), paz com a natureza 
(preservação do meio ambiente) e a paz com Deus (reconciliação 
e experiência do perdão). 

Desde seu nascimento, Jesus estabeleceu uma ligação in-
dissolúvel com o pão. Nasceu em Belém, que significa casa do 
pão. Multiplicou o pão para dar de comer aos famintos que o se-
guiam. Prometeu e cumpriu a promessa de dar seu corpo como pão 
da vida para todos. Realmente, Cristo é nossa PAZ e nosso PÃO.

Que possamos todos ir ao presépio como os magos e 
pastores para sermos envolvidos pela Paz de Deus às pessoas de 
boa vontade. E que possamos encontrar na Eucaristia a força para 
construí-la na justiça e na verdade.

Erexim, 22 de outubro de 2017
Dia Mundial das Missões

Pe.  Antonio Valentini Neto, 
a serviço no Centro Diocesano.
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Campanha para Evangelização 2017
I. A Campanha para Evangeli-

zação
1. Criada em 1997, durante a As-

sembleia Geral da CNBB, e iniciada em 
1998, a Campanha para Evangelização 
tem como objetivo favorecer a vivência 
do tempo litúrgico do Advento e mobi-
lizar a todos para uma Coleta Nacional 
que ofereça recursos a serem aplicados 
na sustentação do trabalho missionário 
no Brasil. Tal iniciativa considera a ajuda para dioceses de regi-
ões mais desassistidas e necessitadas.

2. O objetivo da Campanha é despertar os(as) discípu-
los(as) missionários(as) para o compromisso evangelizador e 
para a responsabilidade com a sustentação das atividades pas-
torais no Brasil.

3. A abertura da Campanha para Evangelização é rea-
lizada na Solenidade do Cristo Rei e dias dos Cristãos leigos e 
leigas, encerramento do Ano Litúrgico. Este ano, no dia 26 de 
novembro. A conclusão acontece no III Domingo do Adven-
to, tempo de preparação e alegre espera do Senhor que vem e 
enche a terra inteira de alegria, celebrado dia 17 de dezembro, 
quando deve ser realizada, em todas as comunidades, a coleta 
para a ação evangelizadora no Brasil.

4. A Campanha para Evangelização 2017 acontece em 
sintonia com o Ano Nacional do Laicato. Com o tema: “Cris-
tãos leigos e leigas comprometidos com a Evangelização” e o 
lema: “Sal da terra, luz do mundo” (Mt 5,13-14).

II. Ano do Laicato
5. A Igreja no Brasil está vivendo com grande entu-

siasmo o Ano do Laicato, que pretende trabalhar a mística do 
apaixonamento e seguimento de Jesus Cristo.

6. Este ano é uma expressão de gratidão da Igreja no 
Brasil aos cristãos leigos e leigas, pelo testemunho de sua fé, 
pelo amor e dedicação à Igreja e pelo entusiasmo com que se 
doam ao nosso povo, às nossas comunidades, às suas famílias, 
às suas atividades profissionais, até ao sacrifício de si. (CNBB. 
Cristãos leigos e leigas na Igreja e na sociedade – sal da terra e 
luz do mundo (Mt 5,13-14). Documento da CNBB 105. Brasí-
lia: Edições CNBB, 2016, n. 1).  O laicato como um todo é um 
“verdadeiro sujeito eclesial” (CELAM. Documento de Apare-
cida (DAp). Brasília-São Paulo: Edições CNBB-Paulus-Pauli-
nas, 2008, n. 497a.)

  Cada cristão leigo e leiga é chamado(a) a ser sujeito 
eclesial para atuar na Igreja e no mundo.

7. “Cada um de nós é chamado a ser luz e sal no próprio 
ambiente de vida cotidiana, perseverando na tarefa de regenerar 
a realidade humana no espírito do Evangelho e na perspectiva 
do Reino de Deus” (³FRANCISCO. Angelus, 5 de fevereiro de 
2017).

III. Cristãos leigos e leigas comprometidos com a 
Evangelização

9. A ação dos cristãos leigos e leigas no mundo pode 
ser vista de várias maneiras. Primeiro, a ação rotineira feita nas 
funções diárias na casa, no trabalho e no lazer. A ação realizada 
no amor contribui com a construção do Reino no cotidiano e 

revela a própria presença de Deus.
10. Segundo, por meio da ação 

dos homens e das mulheres que traba-
lham na construção do mundo nas mais 
diversas frentes. Deus conduz a história 
ainda que o sujeito empenhado na ação 
não o saiba. (CONCÍLIO VATICANO 
II. Constituição Pastoral Gaudium et 
Spes (GS), n. 38). O Espírito, que sopra 
onde quer, conduz os corações e as inte-

ligências para fazer o bem.
11. Em terceiro lugar, atuam os cristãos leigos e as lei-

gas que se organizam em nome da fé para influenciar positiva-
mente na construção da sociedade. Em todos os casos, a graça 
de Deus atua como força primeira que possibilita e leva a bom 
termo as ações humanas (CNBB. Doc. 105, n. 178).

IV. Coleta
12. A Campanha para Evangelização é uma experiência 

que instiga a comunhão e partilha dos bens entre as Igrejas par-
ticulares, assim como acontecia nas comunidades primitivas do 
Novo Testamento, cujo relato encontramos nos Atos dos Após-
tolos e nas cartas paulinas.

13. Com a coleta desse ano pretende-se apoiar as inú-
meras iniciativas da Igreja no Brasil promovidas pelos cristãos 
leigos e leigas no serviço da evangelização, da dinamização das 
pastorais, na luta pela justiça social, nas experiências missioná-
rias das Igrejas irmãs e na missão ad gentes.

14. O gesto concreto de colaboração na Coleta para a 
Evangelização será partilhado, solidariamente, entre as dioce-
ses, que receberão 45% dos recursos; os 18 regionais da CNBB, 
que terão 20%; e a CNBB Nacional, que contará com 35% das 
contribuições.

15. A Igreja no Brasil mais uma vez faz um forte apelo 
para que nossas comunidades locais se motivem na comunhão 
e na participação para que, por meio dessa partilha, muitas ini-
ciativas de evangelização sejam fortalecidas.

16. Desejamos uma boa Campanha para Evangelização 
com as bênçãos de Deus e a proteção de Maria, mãe e seguidora 
de Jesus de Nazaré.

Comissão Episcopal da Campanha para Evangelização.
Oração da Campanha para a Evangelização 2017
 Deus, nosso Pai, que chamastes todos os povos da Ter-

ra para a Igreja do vosso Filho, nós vos pedimos que susciteis 
em nós o compromisso com a Evangelização, para que todos 
conheçam a vida que de vós provém.

Jesus, Filho amado do Pai, nós vos pedimos por todos 
os cristãos leigos e leigas, a fim de que sejam sal e luz nesse 
mundo, transformando-o por meio do Evangelho numa realida-
de mais justa e fraterna.

Espírito Santo, vínculo da caridade, despertai em nos-
sas comunidades e em toda a Igreja no Brasil o senso da par-
tilha e que, por meio da coleta para a Evangelização e do tes-
temunho de comunhão, todas as comunidades recebam a força 
do Evangelho.

Maria, Estrela da Evangelização, mãe e seguidora de 
Jesus, intercedei por nós. Amém.
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A Liturgia na dinâmica
da Iniciação à Vida Cristã

No dizer de Tertuliano, “os 
cristãos não nascem, mas se fazem”. 
Como se “faz” cristão hoje? Como 
alguém toma a decisão clara e cons-
ciente pela adesão a Jesus Cristo? 
Em tempos agitados pela beleza 
meramente estética, a Igreja sente-
-se desafiada a introduzir os cristãos 
na beleza ética, coerente, verdadeiro 
culto a Deus que é beleza pura.

Na mensagem para o Dia 
Mundial das Missões 2017 o Papa 
Francisco diz que a Igreja não é pregadora de uma ide-
ologia religiosa. Ao contrário, “pela missão da Igreja, é 
Jesus Cristo que continua a evangelizar e agir […], tor-
na-se nosso contemporâneo” e faz a pessoa que o aco-
lhe experimentar a força de Ressurreição que fecunda 
o ser humano e a criação. Francisco cita Bento XVI, 
lembrando 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 vida a um 
novo horizonte e, dessa forma, o rumo decisivo”. Por-
tanto é uma adesão livre e cheia de alegria.

Um caminho favorável de que se dispõe hoje, 
assim como as primeiras comunidades cristãs, parece 
ser a “mistagogia”, palavra de raiz grega: “conduzir 
para dentro do mistério”. Tem a ver com metodologia, 
caminho escolhido para dar direção. A ritualidade de 
nossas celebrações, se bem cuidada, além de evitar o 
ritualismo (esvaziamento do sentido dos ritos) pode ser 
uma experiência mistagógica que favorece compreen-
der Jesus Cristo. E pode despertar para a adesão dos 
discípulos que serão capazes de abrir mão de seus ins-
tintos egoístas em vista de uma espiritualidade de “co-
munhão e da participação”. Essa expressão que ganhou 
força por ocasião do Concílio Vaticano II (1962-1965) 
reporta ao início da era cristã. 

Lucas, em seu segundo livro (At 2,42s), ajuda a 
conhecer um estilo de comunidade mistagógica na es-
piritualidade cristã: “perseverante em ouvir o ensina-
mento dos apóstolos, na comunhão fraterna, no partir 
o pão e nas orações”. Ou seja, temos o retrato de uma 
comunidade que cultivava a comunhão de mesa e de 
vidas. E toda ela. Também o Doc. 107 da CNBB, sobre 
a “Iniciação à vida cristã – itinerário para formar discí-
pulos missionários”, exprime (n° 75) esse pensamento 
de envolver a comunidade inteira e que o processo seja 
assumido de modo criativo.

Ao verem Jesus falando não 
se tinha dúvida de que mais do que 
verbalizava, Ele mesmo era o gran-
de anúncio, boa nova proclamada. 
Depois, a comunidade dos discí-
pulos era esse anúncio vivo, visto 
e sentido. O querigmador é aquele 
que gera a convicção no ouvinte. 
O Pe. Antonio Catelan disse à co-
munidade acadêmica da Itepa Fa-
culdades que “dificilmente alguém 
se converte pelo dever, mas muito 

mais pela beleza, acolhida, afeto… Se uma criança en-
contra alegria em reunir-se com sua turma de catequese, 
dificilmente se esquecerá dela por causa do futebol”.

Quando vemos os pais tomando a mão da crian-
ça e o ajudando a fazer o Sinal da Cruz, estamos teste-
munhando um processo de iniciação cristã. E o fazem 
conjugando ensinamentos trinitários com o gesto de 
traçar na fronte. O natural é que esse processo evolua 
ao longo do tempo. O já citado Doc. 107 evidencia, 
na Samaritana (Jo 4), a progressividade da revelação e 
da adesão. Também o cristão na Igreja, ao viver o Ano 
Litúrgico, experimenta um progresso. A cada ano ou 
a cada vez que celebra um aspecto da vida em Cristo 
(Páscoa, Natal), já não o faz como da vez anterior, mas 
sempre dando um passo à frente.

Um dos desafios da iniciação cristã do nosso 
tempo talvez seja devolver ao Domingo a sua dignida-
de. Embora permaneça com esse nome (Sunday), em 
seu sentido tornou-se wikend, fim de semana; não mais 
o primeiro dia da semana, mas o último (a segunda-fei-
ra é o primeiro “dia útil” da semana”). Eis uma tarefa 
para liturgias mistagógicas: Domingos da Eucaristia e 
da Palavra; liturgias centradas na Sagrada Escritura e 
na vida, com homilias querigmáticas e que ofereçam 
fundamentos.

Se é necessário cuidar para não cultivar uma 
beleza sem ética, não há como negar que a beleza na 
liturgia é muito bem-vinda, pois, contemplando o belo 
nos tornamos belos também. No dizer de Ir. Miria T. 
Kolling, “Beleza, do sânscrito (Antiga Índia), significa 
a casa onde Deus brilha. Deixemos, então que, na di-
vina liturgia, o céu se una à terra e nos abra a porta da 
beleza”.

Pe. Rene Zanandréa, sacerdote da Diocese de 
Vacaria e professor na Itepa Faculdade
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Dinâmica  - receitas - ervas e plantas
Dinâmica do Setor Animação Bíblico-Catequética (100) 

Tânia Madalosso, coordenadora.

104ª Receita de Culinária
Maria Busatta, Coordenadora Diocesana da Pastoral da Saúde

Canapés a italiana
10 fatias de pão de forma
1 xícara de maionese
40 rodelas de ovo cozido
40 fatias de salame bem finas
40 rodelas de azeitonas pretas grandes 

sem caroço
Tire a casca do pão de forma, corte cada 

fatia em 4 partes iguais e passe bastante maionese em um dos la-
dos. Monte os canapés colocando a fatia de salame e em cima desta 
a rodela de ovo. Decore com azeitonas e uma pitada de maionese.

Canapés de pepino
40 rodelas de pepino, não muito fino
½ copo de queijo cremoso
3 colheres (sopa)de maionese
1 colher (sopa) de picles bem picadinho
1 colher (sopa) de purê de tomate, molho inglês a gosto
40 rodelas de azeitonas recheadas
Faça cortes no sentido do comprimento do pepino, corte em rodelas e 

reserve. A parte prepare a cobertura, misturando todos os ingredientes, me-
nos as rodelas de azeitona. Monte os canapés colocando porções desta co-
bertura sobre as rodelas de pepino. Decore com as rodelinhas de azeitona.

Acender e Apagar                                             
Objetivo: Dar valor a tudo o que pró-

ximo realiza.
Material: Uma caixa de fósforos e dez 

velas para cada equipe, latas de conserva 
cheias de areia para se colocar as velas, 
um apito ou sino para o animador.

Como fazer:
1 – O animador divide o grupo em 

duas equipes, que se organizam em fi-
las paralelas, atrás da linha de partida. 
2 – Em frente a cada equipe, colocam-se 

as velas, cobrindo o percurso que vai desde a linha de partida até 
a meta (15 metros).

3 – O primeiro integrante de cada fila 
recebe uma caixa de fósforos.

4 – A um sinal do animador, correm a 
acender as velas. Acendida a última, cada 
qual volta para sua fila e toca no ombro do 
segundo participante. Este corre a apagar 
as velas. Ao terminar, volta para sua fila e toca no ombro do tercei-
ro. Este corre e faz o mesmo que o primeiro participante.

5 – O exercício continua assim até que a fila inteira participe. 
Ganha a equipe que terminar primeiro.

Conclusão: Tão fácil apagar as velas, quantas vezes criticamos o 
que nosso irmão faz e não ajudamos a fazer. Em nossa casa damos valor 
ao serviço que nossa mãe realiza? Os esposos valorizam suas mulheres 
e vice-versa. Será que percebemos o trabalho que nossos irmãos realiza.

Ervas e alimentos medicinais (103)
Pe. Ivacir Franco CNF/MT nº. 0120.

Arroz
Oryza sativa, L.
Pertence à família das Gramíneas
Também conhecido como: Comida-dos-pobres 
O seu fruto é rico em carboidratos e proteínas. 

É uma planta anual que chega atingir 1 metro de altura, muito desen-
volvida no clima tropical, quente e úmido. Suas folhas são compridas 
e pontiagudas. As suas sementes são comestíveis e apresentam-se em 
forma de hastes.

Propriedades medicinais:
No grão do arroz e na sua casca, encontra-se Vitamina B, que é a 

maior responsável pela manutenção da saúde emocional e mental do 
ser humano; Ferro essencial para produção da hemoglobina, dos gló-
bulos vermelhos do sangue, do pigmento da pele, do tecido muscular 
e no transporte do oxigênio para o organismo todo; também evita a 
anemia por deficiência de ferro e, com isso, melhora o aprendizado 
das crianças e diminui os riscos de infecções. É importante, ainda, 
para a diminuição de abortos e de nascimentos de crianças prematuras 
e com baixo peso e Proteínas que é um nutriente indispensável para a 
manutenção do organismo e para a saúde.

As partes usadas são o grão, a casca e o germe do arroz. A parte 

interna do grão é rica em proteínas e serve para a alimentação. Quan-
do cozido ou fervido pode ser aplicado para amadurecer furúnculos, 
erisipelas, equíssimas e manchas de pele e também pode ser usado 
como cicatrizante de feridas diversas. Muitos usam aplicar o grão do 
arroz cozido em forma de cataplasma para cicatrizar calos e verrugas. 
Também para cicatrizar calos e rachaduras nos pés e nos dedos dos 
pés. Também a água do arroz é muito útil para amaciar a pele de 
crianças que apresentam sardas e outras afecções após o nascimento.

Esta água também é muito útil para regrar o funcionamento dos 
intestinos de crianças e de adultos, principalmente quando sentem 
dor, espasmo e cólicas.

O chá da casca do arroz também é medicinal; é usado para comba-
ter a disenteria, o reumatismo e o mal da gota.

Na comida brasileira, o pó da casca do arroz é recomendado para 
crianças principalmente anêmicas e subnutridas que pouco desenvol-
vem o crescimento do organismo todo. O mesmo ajuda no processo 
do crescimento e regula a função dos órgãos do organismo todo faci-
litando a vida.

Obs.: Não foram encontradas contradições na literatura consulta-
da. Porém nenhuma planta deve ser consumida em excesso e nenhum 
tratamento deve ser feito sem orientação médica ou conhecimento 
cientifico.
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 A imagem de Fátima
nos dias da novena e da Romaria

Feliz Natal! Abençoado 2018!
No Natal após o Ano Nacional Mariano e já no do Ano do Laicato, a você, 

estimado/a irmão/ã, à sua família, à sua comunidade, a PAZ do  “Filho amado do 
Pai”, “Bendito fruto do ventre de Maria”, por obra do Espírito Santo. Envolvidos 
pela bondade de Deus, que resplandece no rosto da Divina Criança do presépio, 
com Maria e José, a Sagrada Família de Nazaré, possam viver o novo ano 
“iluminados pela esperança evangélica que provém da humilde gruta de Belém” 
(Papa Francisco).
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