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“A Voz da Diocese”

Mensagem do Papa
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Por um 2018 sem violência

Padre Geraldo Paschoal Moro concede 
entrevista ao jornal Comunicação Diocesana.

Ele conta um pouco sobre sua vida e comenta a 
maneira pela qual busca evangelizar. 

P. 10

A Campanha da Igreja Católica no Brasil, todos os anos, 
apresenta um tema social para ser refletido nas suas 
comunidades e na sociedade civil. Em 2018, propõe a 
superação da violência.

P. 18

Paróquias da Diocese de Erexim recebem a 
Capelinha da Sagrada Família.

P. 21

ANO DO LAICATO
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2 Agenda do Bispo 
Março

1- 18h, igreja São Luiz Gonzaga, em Gaurama, celebração 
do jubileu de prata de ordenação presbiteral do Pe. Ivacir 
Franco.
4- “Dia Eucarístico” (encontro diocesano, antes designado 
de Congresso) do Apostolado da Oração, no CTG Sentinela 
da Querência, Erechim, com missa às 15h.
5- 14h, reunião do Conselho Presbiteral; 19h, reunião da 
Coordenação de Pastoral, no Centro Diocesano.
6- 08h30, 1ª reunião anual dos padres e diáconos, no 
Seminário de Fátima.
12- 08h30min, reunião da Comissão Regional de Diáconos 
– CNBB Sul 3
13- 08h30, aula inaugural no ITEPA; 14h, assembleia do 

Março
1º - às 18h, na igreja São Luiz, de Gaurama, celebração 
do jubileu de prata presbiteral do Pe. Ivacir João Franco, 
ordenado dia 30 de janeiro de 1993, em Barão de Cotegipe.
03, das 0h30 às 17h30, reunião da pastoral da criança da 
Província de Passo Fundo em Frederico Westphalen. 
04, “Dia Eucarístico” (encontro diocesano do Apostolado 
da Oração, antes chamado de congresso), no CTG Sentinela 
da Querência.
05, 14h, 1ª reunião do Conselho Diocesano de Presbíteros 
e a seguir, 1ª reunião do Colégio de Consultores no Centro 
Diocesano; 19h, 1ª reunião da Coordenação Diocesana de 
Pastoral, no Centro de Pastoral. 
06, 08h30, 1ª reunião anual dos bispos, padres e diáconos, 
no Seminário.
07, 19h, reunião da Área Pastoral de São Valentim, em 
Benjamin Constant do Sul.
08, Dia Internacional da Mulher – 08h30, reunião da Área 
Pastoral de Erexim, na Catedral São José.
09 e 10, “24 horas para o Senhor”, tempo especial de 
preparação à Páscoa, com igrejas abertas e atendimento de 
confissões.
10, 08h30, reunião da equipe de coordenação do Núcleo 
dos Religiosos da Diocese de Erexim, no Colégio São José.
12, das 09h às 10h30, reunião da coordenação da Pastoral 
da Saúde no Centro Diocesano de Pastoral; 08h30min, 
reunião da Comissão de Diáconos, do Regional Sul 3 da 
CNBB.
12 e 13, 1ª reunião anual coordenadores diocesanos de 
pastoral, na sede do Secretariado Regional Sul 3 da CNBB, 

Calendário Diocesano
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Agenda Pastoral
em Porto Alegre.
15, das 0830 às 12h, reunião das coordenadoras paroquiais 
da Pastoral da Pessoa Idosa; 19h, reunião do Setor das 
Pastorais Sociais, no Centro Diocesano.
17, das 08h30 às 11h30, no Centro Diocesano, reunião das 
assessoras da Infância e Adolescência Missionária; das 
8h30 às 17h, retiro da Equipe Vocacional, em Marcelino 
Ramos. 
18, festa do padroeiro na Catedral São José, padroeiro 
também da Diocese.
19 e 20, reunião da Organização dos Seminários e Institutos 
do Brasil, Osib, em Santa Maria.
20, reunião da Área Pastoral de Getúlio Vargas, em Capo 
Erê.
20 e 21, reunião da Pastoral Vocacional, em Santa Maria.
23, 14h30, encontro de oração do Apostolado da Oração 
das Paróquias de Erechim na igreja Santa Luzia, Atlântico, 
Erechim.
25, Domingo de Ramos, coleta da Solidariedade (da CF)
27, das 14h às 16h, reunião dos coordenadores da Cáritas 
no Centro Diocesano de Pastoral.
28, 15h, recolhimento de Páscoa dos presbíteros e bispos, 
no Seminário de Fátima; 19h, missa do Crisma, na 
Catedral; nesta missa, início da “Ação Evangelizadora: 
Cada Comunidade uma Nova Vocação”.
29, quinta-feira santa 
30, sexta-feira santa, coleta para a Terra Santa
31, Vigília Pascal

ITEPA, em Passo Fundo.
19 e 20, reunião da Organização dos 
Seminários e Institutos do Brasil, 
OSIB, em Santa Maria.
20 e 21- reunião da Pastoral 
Vocacional, em Santa Maria.
28- 15h, recolhimento de Páscoa 
dos presbíteros e bispos, no 
Seminário de Fátima; 19h, missa do 
Crisma, na Catedral; nesta missa, 
início da “Ação Evangelizadora: Cada Comunidade uma 
Nova Vocação”.
29 a 31, Tríduo Pascal, na Catedral São José.
30- Paixão do Senhor – Coleta para a Terra Santa.
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“Não quero trabalho irregular no Vaticano”
Proteger o trabalho, 

que seja justo. 
Custodiar a família, 
a língua e perdoar os 
maus exemplos, além 
de fazer “uma bela 
limpeza no coração 
neste Natal”, foram os 
conselhos de Francisco 
ao encontrar, na Sala 

Paulo VI, os funcionários do Vaticano, para os augúrios de 
Natal.

Papa Francisco, encontrando os funcionários do Vaticano 
por ocasião das felicitações de Natal, fala com o coração, mas 
acima de tudo com grande humildade e pede desculpas pelos 
“maus exemplos” também dentro da Igreja e pelo trabalhar 
informal, irregular que ainda existe dentro da Santa Sé.

Trabalho

“A primeira palavra que eu gostaria de lhes dizer - disse 
o Papa falando de improviso na Sala Paulo VI - é trabalho. 
Mas não para dizer trabalhem mais, e mais rápido. Não! É 
para agradecer-lhes!”.

“Mas também há no Vaticano, falando de trabalho, um 
problema: uma senhora entre vocês apontando para um 
jovem disse: “Ajude os trabalhadores precários”. Outro dia 
eu tive um encontro com o cardeal Marx, que é o presidente 
do Conselho da Economia e eu disse: não quero trabalho 
irregular no Vaticano”.

“Peço desculpas a vocês se isso ainda existe. Para mim, 
este é um problema de consciência, porque não podemos 
pregar a doutrina social da Igreja e depois ter situações 
de trabalho irregular. Isto nunca mais!. Entende-se que é 
necessário testar uma pessoa, mas um ano, ou dois, depois 
basta”.

“O trabalho é o caminho de santidade, de felicidade de 
vocês, de seguir em frente. Hoje talvez a pior maldição que 
existe, é não ter trabalho”. “O trabalho nos dá dignidade e a 
segurança do trabalho nos dá dignidade”.

“Não quero dizer os nomes, mas nos jornais vocês os 
encontraram. Hoje eu vi em dois jornais, duas empresas 
importantes, aqui na Itália, que estão a risco, mas para salvar 
a empresa se deve “racionalizar” o trabalho, ou seja, despedir 
3-4.000 pessoas. É muito ruim porque assim se perde a 
dignidade. E isso é um problema não só aqui no Vaticano, na 
Itália, na Europa, mas é um problema mundial”.

Família

“A segunda palavra que gostaria de dizer é ‘família” 
- disse o Papa - assegurando que sofre ao saber quando 
uma família está em crise, “que existem crianças que se 

angustiam, porque veem que a família é..., é um problema!”.

O Papa recomendou então a estas famílias, para deixarem-
se ajudar. ‘Por favor, salvar a família. Eu sei que não é fácil, 
há tantos problemas em um matrimônio. Mas procurem pedir 
ajuda enquanto há tempo. Enquanto há tempo. Proteger a 
família!”“.

E, “nunca briguem diante das crianças, nunca!” - foi seu 
conselho - pois as “crianças sofrem”. Se há dificuldades, 
“que ao menos as crianças não sofram”.

“A família é um grande tesouro, porque Deus nos criou 
família. A imagem de Deus é o matrimônio, homem e mulher, 
fecundos, “multiplicai-vos”, façam filhos, sigam em frente”.

As fofocas

A terceira palavra que me vem em mente – “talvez 
alguém possa ter a vontade de dizer: ‘Mas acabe com isto’”: 
as fofocas, uma palavra recorrente.

“Talvez eu me engane, no Vaticano não se faz fofoca... 
talvez, não sei”.

Alguém me disse certa vez depois de eu falar sobre as 
fofocas em uma Missa: “Mas padre, se não se fofoca no 
Vaticano se fica isolados!”. Eh... pesado, hein?!”. É como 
uma bomba – recordou. “Não façam terrorismo!” - pediu - 
“mordam a língua”.

Perdão

A quarta palavra é o perdão. O Pontífice pediu desculpas 
aos funcionários do Vaticano pelos “maus exemplos da 
fauna clerical, nós [sorri]”: “perdão e desculpas porque nem 
sempre damos um bom exemplo. Na vida há erros, pecados, 
injustiças que também nós clérigos cometemos.

Às vezes, tratamos mal as pessoas, somos um pouco 
“neuróticos”. Perdão por todos esses exemplos não bons. Eu 
também devo pedir perdão, disse Francisco.

Felicitações de Natal

A última palavra é o augúrio de Natal: “Feliz Natal, no 
coração, na família e também na consciência. Não tenham 
medo, também vocês, de pedir perdão se a consciência acusa 
de alguma coisa. Procurem um bom confessor e façam uma 
boa limpeza, hein!”.

“Dizem que o melhor confessor é o padre surdo. Não te 
faz passar vergonha! Mas mesmo não sendo surdo, existem 
tantos misericordiosos, tantos! Que te escutam e te perdoam. 
Vai em frente. O Natal é uma boa oportunidade para se fazer 
as pazes também dentro de nós. Todos somos pecadores, 
hein! Todos! Ontem, eu fiz minha confissão de Natal. Veio 
o confessor… e me fez bem, todos devemos confessar-nos”.

E não esqueçamos – disse Francisco ao concluir – os 
doentes que talvez existam em nossas famílias, que sofrem: 
“enviar uma bênção também a eles”.
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 “Jesus está nas crianças de todo o mundo”

Em sua mensagem e bênção de Natal, conhecida como “Urbi et Orbi” – À cidade de Roma e ao Mundo, da sacada do Vaticano, o Papa Francisco 
mencionou uma série de situações da atualidade em que podemos identificar Jesus.

Papa Francisco

A seu lado, os Cardeais Leonardo Sandri, Prefeito da 
Congregação para as Igrejas Orientais, e Prosper Grech, 
O.S.A., Consultor da Congregação para a Doutrina da Fé, 
que proferiram a fórmula da indulgência plenária com as 
condições definidas pelo direito canônico.

O amor de Deus e a comoção pelo dom de seu Filho

“Jesus nasceu por um dom de amor de Deus Pai, que ‘tanto 
amou o mundo, que lhe entregou o seu Filho Unigênito’ e 
isto nos enche de comoção porque é demasiado grande a 
ternura do nosso Pai”, iniciou o Papa dirigindo-se à multidão 
que desde as primeiras horas da manhã tomou a Praça São 
Pedro.

 “Hoje, enquanto sopram no mundo ventos de guerra e 
um modelo de progresso já ultrapassado continua a produzir 
degradação humana, social e ambiental, o Natal lembra-nos 
o sinal do Menino, convidando-nos a reconhecê-Lo no rosto 
das crianças, especialmente daquelas para as quais, como 
aconteceu a Jesus, ‘não há lugar na hospedaria’”.

Reconhecer Jesus na realidade de hoje: Oriente 
Médio, Ásia e África

O Papa listou uma série de situações da atualidade em 
que podemos identificar Jesus:

“Vemos Jesus nas crianças do Oriente Médio, que 
continuam a sofrer pelo agravamento das tensões entre 
israelenses e palestinos”; disse, pedindo orações pelo diálogo 
que conduza à coexistência pacífica de dois Estados dentro 
de fronteiras mutuamente concordadas e internacionalmente 
reconhecidas.

“Vemos Jesus no rosto das crianças sírias, ainda feridas 
pela guerra que ensanguentou o país nestes anos; nas crianças 
do Iraque, ainda contuso e dividido pelas hostilidades que o 
afetaram nos últimos quinze anos; e nas crianças do Iêmen, 
onde perdura um conflito em grande parte esquecido, mas 
com profundas implicações humanitárias sobre a população 
que padece a fome e a propagação de doenças”.

“Vemos Jesus nas crianças da África, sobretudo nas 

que sofrem no Sudão do Sul, na Somália, no Burundi, na 
República Democrática do Congo, na República Centro-
Africana e na Nigéria. Vemos Jesus nas crianças de todo o 
mundo, onde a paz e a segurança se encontram ameaçadas 
pelo perigo de tensões e novos conflitos”.

Coreia, Venezuela, Ucrânia

Foram também mencionadas as situações conflituosas na 
península coreana, na Venezuela, e as violências na Ucrânia.  
E as crianças vítimas de realidades sociais difíceis:

A infância subtraída

“Vemos Jesus nas crianças cujos pais não têm emprego 
e naquelas cuja infância foi roubada, obrigadas a trabalhar 
desde tenra idade ou alistadas como soldados por mercenários 
sem escrúpulos; vemos Jesus nas inúmeras crianças forçadas 
a deixar o seu país, viajando sozinhas em condições 
desumanas, presa fácil dos traficantes de seres humanos”.

Direito de dignidade das minorias

Francisco chamou ainda a atenção para o drama dos 
migrantes que colocam a vida em risco, enfrentando viagens 
extenuantes que por vezes acabam em tragédia, e voltou com 
o pensamento à sua recente viagem a Mianmar e Bangladesh:

“Espero que a Comunidade Internacional não cesse de 
trabalhar para que seja adequadamente tutelada a dignidade 
das minorias presentes na região. Jesus conhece bem a 
tribulação de não ser acolhido e a dificuldade de não ter um 
lugar onde poder reclinar a cabeça”.

“Que o nosso coração não fique fechado como ficaram as 
casas de Belém”

E antes de conceder a bênção apostólica, dirigiu um 
pedido final:

“Como a Virgem Maria e São José, como os pastores de 
Belém, acolhamos no Menino Jesus o amor de Deus feito 
homem por nós e comprometamo-nos, com a sua graça, 
a tornar o nosso mundo mais humano e mais digno das 
crianças de hoje e de amanhã”.

Bom Natal a cada um de nós

Antes de se despedir, Francisco enviou seus votos de 
Boas Festas a todos os irmãos e irmãs na Praça e àqueles 
unidos nos vários países através do rádio, televisão e outros 
meios de comunicação.

“Que o nascimento de Cristo Salvador renove os corações, 
suscite o desejo de construir um futuro mais fraterno e 
solidário, conceda alegria e esperança a todos. Feliz Natal! 
”.

Fonte: Rádio Vaticano
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 “Transformar a força do medo em força da caridade”
A Basílica Vaticana ficou pequena na noite de 24/12/17, domingo, para acolher os fiéis na missa da vigília de Natal presidida pelo Papa Francisco.

Telões instalados na Praça São Pedro possibilitaram a 
participação, apesar do frio, de milhares de pessoas.

A homilia do Papa, inspirada do Evangelho de Lucas, 
começou com a reflexão sobre aquela narração simples do 
acontecimento que mudou para sempre a nossa história. 
Tudo, naquela noite, na manjedoura, se tornava fonte de 
esperança: Maria deu à Luz”.

Esperanças em meio a incertezas e perigos

Francisco recordou a trajetória de Maria e José, obrigados 
a partir deixando os parentes, sua casa, sua terra, numa 
viagem nada confortável nem fácil para um casal jovem que 
estava para ter um bebê: foram forçados a deixar a sua terra. 
E o pior, quando chegaram a Belém, sentiram era uma terra 
onde não havia lugar para eles.

“Mas foi precisamente lá, naquela realidade que se 
revelava um desafio, que Maria nos presenteou com o 
Emanuel, lá acende-se a centelha revolucionária da ternura 
de Deus. Em Belém, criou-se uma pequena abertura para 
aqueles que perderam a terra, a pátria, os sonhos; mesmo 
para aqueles que sucumbiram à asfixia produzida por uma 
vida fechada”.

Nos passos de José e Maria, escondem-se tantos passos

O Papa Francisco lembrou aquela realidade 
confrontando-a com os fatos do presente: “Nos passos de 
José e Maria, vemos hoje as pegadas de famílias inteiras 
que são obrigadas a partir,  milhões de pessoas que não 
escolhem partir, mas são obrigadas a separar-se dos seus 
entes queridos, são expulsas da sua terra”.

Afirmando que “em muitos casos, esta partida está 
carregada de esperança, carregada de futuro”; ressaltou 
que “em tantos outros, a partida tem apenas um nome: 
sobrevivência”.

“Sobreviver aos Herodes de turno, que, para impor o seu 
poder e aumentar as suas riquezas, não têm problema algum 
em derramar sangue inocente”.

“Maria e José, para quem não havia lugar, são os primeiros 
a abraçar Aquele que nos vem dar a todos o documento de 
cidadania; Aquele que, na sua pobreza e pequenez, denuncia 
e mostra que o verdadeiro poder e a autêntica liberdade são 
os que honram e socorrem a fragilidade do mais fraco”, 

reiterou Francisco.

Pastores não observavam as prescrições rituais de 
purificação religiosa

Descrevendo ainda o contexto daquela época em Belém, 
o Papa mencionou a figura dos pastores, homens e mulheres 
que viviam à margem da sociedade, eram considerados 
impuros pela cor de sua pele, as roupas, o odor, o modo de 
falar, a origem: neles tudo gerava desconfiança. Mas foi a 
eles que o anjo anunciou o nascimento do Salvador, eles 
foram os primeiros destinatários da Boa Notícia.

A fé nos impele a abrir espaço a uma nova imaginação 
social

“Eis a alegria que somos convidados a partilhar, celebrar 
e anunciar nesta noite. A alegria com que Deus, na sua 
infinita misericórdia, nos abraçou a nós, pagãos, pecadores e 
estrangeiros, e nos impele a fazer o mesmo”.

“Nesta noite de Natal, em que nasce Jesus, reconheçamos 
Deus em todas as situações onde O julgamos ausente”

“Ele está no visitante indiscreto, muitas vezes 
irreconhecível, que caminha pelas nossas cidades, pelos 
nossos bairros, viajando nos nossos transportes públicos, 
batendo às nossas portas.”

E como pedido final da homilia, disse:

“Não tenhamos medo de experimentar novas formas de 
relacionamento; Natal é tempo para transformar a força 
do medo em força da caridade, em força para uma nova 
imaginação da caridade. A caridade que não se habitua à 
injustiça como se fosse algo natural, mas tem a coragem, no 
meio de tensões e conflitos, de se fazer «casa do pão», terra 
de hospitalidade”.

Deus vem ao nosso encontro para nos tornar protagonistas 
da vida que nos rodeia

Citando a primeira homilia do Pontificado de São João 
Paulo II, Francisco exortou: «Não tenham medo! Abram, ou, 
escancarem as portas a Cristo».  

“Menino pequenino de Belém, pedimo-Vos que o vosso 
choro nos desperte da nossa indiferença, abra os olhos 
perante quem sofre. A vossa ternura desperte a nossa 
sensibilidade e nos faça sentir convidados a reconhecer-Vos 
em todos aqueles que chegam às nossas cidades, às nossas 
histórias, às nossas vidas. Que a vossa ternura revolucionária 
nos persuada a sentir-nos convidados a cuidar da esperança e 
da ternura do nosso povo”, concluiu.

Fonte: Rádio Vaticano
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Estimados Diocesanos! A sociedade e a Igreja são 
constituídas por pessoas reunidas em pequenos núcleos 
que reconhecemos como família. Do ponto de vista social, 
costuma-se dizer que a família é a célula fundamental da 
sociedade, “patrimônio da humanidade”. Sob a ótica da 
Sagrada Escritura, a família representa a primeira forma 
de comunhão entre duas pessoas. Essa comunhão nasce 
do amor entre um homem e uma mulher, que juntos 
decidem unir-se para construírem uma nova família, que, 
à luz da fé, reconhecemos como uma pequena Igreja. 

O Documento de Aparecida, entre tantos assuntos, 
menciona as responsabilidades da família cristã. Ela tem 
o papel fundamental de ser o lugar onde se acolhe a vida; 
a primeira escola da fé, da iniciação cristã das crianças, 
lugar de comunhão, perdão e reconciliação, fonte de valores 
humanos e cívicos, onde o amor se manifesta de forma 
visível e respeitosa, criando laços de ternura e de pertença 
entre as pessoas de várias gerações do núcleo familiar.

A família e as relações com as pessoas que formam o 
núcleo familiar têm um papel decisivo na formação da nossa 
vida. De nossos pais herdamos o DNA genético, mas deles 
deveríamos receber também uma formação humana, com 
os valores que nos permitem um relacionamento social de 
integração e convivência respeitosa e pacífica com as outras 
pessoas da sociedade. Quando o núcleo familiar vive um 

processo de desintegração, de violência, em que a falta de 
amor e respeito pelos indivíduos é a marca do cotidiano, 
os efeitos vão se manifestar não só na vida das pessoas 
que compõem aquela família, mas na sociedade em geral.

Em 22 de outubro de 1983, a Santa Sé, depois de um longo 
estudo sobre as realidades que afligiam a vida das famílias 
nos vários continentes e realidades sociais, apresentou a 
Carta dos Direitos da Família. Poderíamos ter a presunção 
de julgar que o documento já faz parte de uma realidade 
do passado, que não corresponde mais às necessidades 
da realidade de hoje, de uma sociedade globalizada e um 
tanto secularizada, na qual a questão da fé e seus valores, 
na vida das pessoas e da sociedade, estão sendo negados 
ou ridicularizados em nome de uma pseudoliberdade. 

Se olharmos do ponto de vista humano, percebemos que 
os direitos essenciais de uma família são sempre válidos, em 
qualquer momento histórico. Ela existia antes do Estado, é 
muito mais do que uma unidade jurídica, social e econômica. 
“É uma comunidade de amor e de solidariedade, insubstituível 
para o ensino e transmissão dos valores culturais, éticos, sociais, 
espirituais e religiosos, essenciais para o desenvolvimento 
e bem-estar de seus próprios membros e da sociedade”.

Direitos e deveres da família 

Estimados Diocesanos! A Igreja Católica, tendo presente 
o sofrimento e as necessidades de milhões de pessoas 
empobrecidas pelas guerras, por políticas econômicas 
que geram exclusão social, a corrupção que predomina 
na administração da causa pública em muitos países, 
deixando à margem o interesse pelo bem comum da 
sociedade, o subdesenvolvimento dos países que são 
explorados nas riquezas naturais que favorecem alguns 
em detrimento da dignidade de milhões, instituiu, por 
iniciativa do Papa Francisco, o Primeiro Dia Mundial 
Dos Pobres, a ser celebrado à luz da fé, iluminado 
pela Palavra de Deus e tornado fecundo pelas obras de 
caridade. O Papa indicou o domingo anterior à solenidade 
de Cristo Rei para esse dia. Neste ano, é neste domingo.

Tomando as palavras da primeira carta de São João 
(1 Jo 3,18), “Meus filhinhos, não amemos com palavras 
nem com a boca, mas com obras e com verdade”, o Papa 
Francisco nos recorda que “o Corpo de Cristo, partido 
na sagrada liturgia, deixa-se encontrar pela caridade 
partilhada no rosto e na pessoa dos irmãos e irmãs mais 
frágeis. A pobreza e a indigência de milhões de pessoas 
interpelam-nos todos os dias, com os seus inúmeros rostos 
marcados pelo sofrimento, pela marginalização, pela 

opressão, pela violência, pelas torturas e a prisão, pela 
guerra, pela privação da liberdade e da dignidade, pela 
ignorância e pelo analfabetismo, pela emergência sanitária 
e pela falta de trabalho, pelo tráfico de pessoas e pela 
escravidão, pelo exílio e a miséria, pela migração forçada”.

 “A pobreza tem o rosto de mulheres, homens e crianças 
explorados para vis interesses, espezinhados pelas lógicas 
perversas do poder e do dinheiro. Como é impiedoso e 
nunca completo o elenco que se é constrangido a elaborar 
à vista da pobreza, fruto da injustiça social, da miséria 
moral, da avidez de poucos e da indiferença generalizada”!

O maior pecado contra o pobre é talvez a indiferença, o 
fingir de não ver, o “passar adiante, do outro lado da estrada” 
(Lc 10,31), a dureza de coração que gera a insensibilidade 
em relação aos que estão à margem do caminho.

Ressoam no tempo e para a história as palavras do 
Beato Paulo VI (Discurso de abertura na II Sessão do 
Concílio Ecuménico Vaticano II, 29/IX/1963). ...benditas 
as mãos que se abrem para acolher os pobres e socorrê-
los: são mãos que levam esperança. Benditas as mãos 
que superam toda a barreira de cultura, religião e 
nacionalidade, derramando óleo de consolação nas chagas 
da humanidade. Benditas as mãos que se abrem sem pedir 
nada em troca, sem «se», nem, «mas» nem «talvez»: são 
mãos que fazem descer sobre os irmãos a bênção de Deus.

Dom José - 12/11/2017

Primeiro Dia Mundial dos Pobres 
Dom José -19/11/2017

A Voz da Diocese
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Estimados Diocesanos! A Igreja Católica no Brasil, na 
celebração da Solenidade litúrgica de Cristo Rei do Universo 
e Dia Nacional dos Cristãos leigos e leigas, dá início ao 
Ano Nacional do Laicato, cujo objetivo é: “Animar a todos 
os cristãos leigos e leigas a compreenderem a sua própria 
vocação e missão e atuarem como verdadeiros sujeitos 
eclesiais nas diversas realidades em que se encontram 
inseridos, reconhecendo o valor de seus trabalhos na Igreja 
e no Mundo, numa ‘Igreja em saída’ a Serviço do Reino”.

Como Igreja comunidade de fé, queremos valorizar 
os inúmeros leigos e leigas que vivem o batismo numa 
dimensão missionária e profética a partir da vida 

familiar e profissional. Inseridos na vida da comunidade, 
contribuem, com sua participação e testemunho de 
fé, para revelar o rosto da ternura de Deus no mundo. 

Temos muitos cristãos atuando nos mais variados setores da 
sociedade como professores, empresários, políticos, juristas, 
médicos, cientistas, sociólogos, comunicadores, psicólogos, 
artistas, etc. que se destacam pela “sua competência, 
sua fé e seu humanismo”, contribuindo para a ação 
evangelizadora da Igreja e o crescimento do Reino de Deus.

Mas também temos cristãos leigos e leigas, pessoas 
humildes, que vivem a sua fé no cotidiano, nos trabalhos de 
cada dia, no anonimato, no voluntariado, atuando nas pastorais 
e animando a vida das comunidades. Podemos dizer que são o 
perfume de Cristo, o fermento do Reino, a glória do Evangelho. 

Este Ano Nacional do Laicato é uma oportunidade para 
valorizarmos o nosso batismo, a dimensão da nossa missão 
de sermos “sal da terra e luz do mundo”. Ser cristão e ser 
cidadão não podem ser vistos de maneira separada. Os cristãos 
leigos e leigas são “embaixadores de Cristo”. Têm cidadania 
própria no povo de Deus; são participantes de pleno direito 
na missão da Igreja. Guiados pelo Espírito Santo, têm lugar 
insubstituível no anúncio e serviço do Evangelho, na família, 
na comunidade, no mundo do trabalho e na sociedade. 

Ano do laicato 
Dom José - 26/11/2017

Estimados Diocesanos! Neste domingo, como Igreja 
comunidade de fé, iniciamos o tempo litúrgico do 
Advento. Qual a sua finalidade? Nós nos prepararmos, 
espiritualmente para celebrarmos e festejarmos o Santo 
Natal, a festa da vinda do Filho de Deus. É um período 
que nos oferece a oportunidade de rever a nossa vida 
cristã e as nossas relações com Deus e com os irmãos.

Podemos ser dominados pela tentação do apelo 
comercial, de pensar o Natal só do ponto de vista 
comercial, cuja preocupação primeira é aquela de querer 
agradar os amigos, filhos, familiares dando um presente 
significativo que alivie nossa consciência de não ter 
deixado passar a data despercebida, mas que no fundo 
pode revelar um coração vazio, que não é capaz de perceber 
expressar o amor divino e humano manifestado na carne 
da frágil criança colocada no berço da gruta de Belém.

O advento é um tempo especial para exercitarmos a 
cultura do encontro entre as famílias e nas comunidades. 
Esses encontros devem ser motivados por aquilo que 
é mais importante, a fé no Senhor Jesus, deixando 
de lado as pequenas diferenças, que fomentam 
divergências que às vezes passam a ser a razão maior 
do nosso viver. Elas podem destruir a nossa paz, a 

Prepare o berço do coração! 
Dom José - 03/12/2017 família e a participação na vida de fé da comunidade.

Advento é tempo de preparação interior para 
celebrar a vida, a esperança e o amor de Deus pela 
humanidade. É tempo de olharmos, sim, a beleza das 
luzes, das vitrines com os apelos de consumo, mas sem 
fecharmos os olhos da caridade, para vermos aqueles 
que vivem às margens da sociedade, iluminados 
pela luz do amor divino e humano de Jesus, que 
refulge no mundo através das tuas ações de bem.

Ajudam-nos a vivermos intensamente este tempo de 
espera e esperança, a Palavra de Deus, a celebração em 
comunidade e nas famílias, a humildade evangélica, que 
nos dá a força de sairmos de nós mesmos para ir ao encontro 
do outro e construirmos fraternidade. Estes pequenos 
passos nos ajudam a alargarmos as portas do coração, para 
que ele seja um berço de amor que acolhe o Senhor da vida.

A Voz da Diocese
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Missa da noite de Natal 

Catedral São José
Saúdo o Pe. Alvise, pároco da Paróquia da Catedral 

São José, o Pe. Maicon Malacarne, Vigário Paroquial e 
Coordenador de Pastoral da nossa Diocese. Através deles, 
lembro todos os sacerdotes, diáconos, religiosas, religiosos e 
seminaristas presentes na nossa Diocese. Saúdo com estima 
todos os leigos e leigas, lembrando o Ano Nacional do Laicato 
que estamos celebrando. Vocês são os protagonistas da ação 
evangelizadora da Igreja, nas famílias, nas comunidades e na 
sociedade. Nesta noite de louvor e de comunhão entre o céu 
e a terra, tenho presente os encarcerados e suas famílias, os 
enfermos, seus familiares, cuidadoras/res, os que trabalham 
nos hospitais, nas casas de repouso e nas várias entidades que 
se ocupam da segurança pública, os que vivem à margem da 
nossa sociedade, mas estão presentes no coração do Pai e do 
seu Filho Jesus.

Queridos irmãos e irmãs, estamos aqui celebrando o 
nascimento de Jesus. Penso que muitos de nós trazemos no 
coração e na mente lembranças da nossa infância, da Festa 
de Natal vivida e celebrada em família, normalmente de 
forma simples, onde a mística e o mistério do Natal criavam 
expectativas, nos uniam ainda mais como família, porque 
iríamos celebrar o nascimento de uma criança que fazia 
parte do nosso lar, da nossa vida de fé. 

Os olhos iluminados do profeta Isaías precedem os fatos 
históricos presentes. Setecentos anos antes de Cristo, ele 
proclama: “O povo que andava na escuridão, viu uma grande 
luz; para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz 
resplandeceu”.  Ele fala de uma intervenção salvadora que 
aconteceria no futuro mediante um Menino misterioso, que 
traria alegria e libertação para o povo de Deus oprimido. 
Ele faria desaparecer as guerras, garantiria a paz e realizaria 
plenamente e para sempre as promessas de Deus feitas a 
Davi.

Nesta noite nos reunimos, não para contar uma história 
para crianças, ou proclamar teorias filosóficas, mas para 
celebrar um fato histórico acontecido em uma cidade e em 
um lugar concreto há mais de dois mil anos. O nascimento 
de um Menino, o Messias, Filho de Davi e Filho de Deus. 
No entanto, se este nascimento estivesse ligado somente ao 
passado, não saberíamos por que celebrá-lo. Que ligações 
concretas poderiam ter com a nossa vida, na realidade do 
terceiro milênio? 

Nós acreditamos que o amor desse Menino por nós é 
eterno. Por amor, veio a este mundo, viveu as alegrias e as 
dores da condição humana, sofreu as injustiças do pecado, 
mesmo não tendo cometido mal algum. Sempre manifestou 
compaixão, amor e misericórdia por todos, teve e tem 
uma atenção especial por aqueles que sofriam e sofrem. 
Alimentou a esperança no amor e no bem, mesmo diante da 
força do mal, e mantém no seu coração de ressuscitado no 
céu, seu amor pela humanidade, por cada um de nós.

Nesta noite, nós podemos entrar em contato com este 
amor, que nos acolhe, nos perdoa, resgatando-nos das nossas 
incapacidades de amar e de viver em paz. Nós podemos, 
nesta noite, invocar uma pessoa viva, Jesus Cristo, como 
Conselheiro admirável, Deus potente, Príncipe da paz. Os 
pastores que estavam nos campos de Belém tinham visto o 
céu aberto e ouvido o cântico dos anjos. Creio que vós, irmãos 
e irmãs que estais aqui, nesta noite, desejais ser confirmados 
em vossas esperanças: o céu não está fechado; portanto, não 
fechemos as portas do nosso coração, para que, por ela possa 
entrar o Senhor da vida, o Menino Jesus da manjedoura de 
Belém, o Cristo ressuscitado e glorioso, Salvador e Redentor 
da humanidade ferida pelo pecado e expulsa do convívio 
com Deus no paraíso, no Jardim do Éden.

A nossa vida tem uma dimensão que supera a barreira da 
morte. O encontro com o Senhor Jesus nesta vigília de Natal 
nos convida a nos colocarmos a caminho, como aconteceu 
com os pastores. A comunidade cristã, quando se acomoda, 
se corrompe, perde a sua vitalidade de anunciar a Boa Nova, 
de contemplar o rosto de Jesus Salvador, deixando de ir ao 
encontro daqueles e daquelas que ainda não O conhecem, 
para anunciá-lo pelo testemunho de vida e por palavras.

O amor gratuito de Deus manifestou-se ao mundo com 
o nascimento de Jesus Cristo. É ele que traz a esperança 
de salvação aos nossos corações como diz São Paulo: “A 
graça de Deus se manifestou trazendo salvação para todos 
os homens”. Também o futuro de quem acolhe esta graça é 
cheio de esperança. Por isso, não tenhamos medo de viver 
a lei do amor da nova aliança, estabelecida por Jesus Cristo 
do alto da cruz, de promovermos o bem, a paz, o cuidado 
da vida e a sua dignidade, mas também o cuidado da Casa 
Comum, para que seja um lugar de vida digna para todas as 
criaturas de Deus.

Nesta noite, celebramos o amor de Deus por nós, 
manifestado na fragilidade de uma criança que nasceu na 
longínqua Belém (que significa “Casa do pão”). Naquele 
lugar isolado e no silêncio da noite, nasceu Jesus. Aquilo 
que não chama a atenção dos homens é proclamado pelo 
céu, nos recorda o texto do Evangelho de São Lucas: “Um 
anjo do Senhor apareceu aos pastores, a glória do Senhor os 
envolveu em luz... Não tenhais medo! ”. 

Queridos irmãos e irmãs, tomo a liberdade de retomar 
essas palavras do evangelista Lucas: “Não tenhais medo! ” 
Não tenhais medo de amar, de participar das coisas de Deus. 
Tende a coragem e a disponibilidade de Maria de Nazaré, 
que soube dizer “sim” a Deus, razão pela qual Ele fez 
maravilhas em seu favor. Não tenhais medo de deixar a luz 
de Cristo Jesus iluminar a vossa vida, vossos passos, vosso 
lar, vossos empreendimentos, a vossa dor e o vosso cansaço. 
Não tenhais medo, tende fé e esperança, hoje na cidade de 
Davi, nasceu para nós um Salvador, que é o Cristo Senhor.

Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.

Homilias de Dom José
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Santuário de Fátima, 1º/01/2018 
- 51º Dia Mundial da Paz 

Saúdo o bispo emérito Dom 
Girônimo, o Pe. Valter, e, através 
dele, todos os sacerdotes, diáconos, 
seminaristas e familiares. Saúdo as 
religiosas e religiosos, os irmãos e 
irmãs que estão presentes aqui no 
Santuário Nossa Senhora de Fátima 
e aqueles que nos acompanham 
através das rádios Virtual FM, 
Aratiba AM e outros meios de 

Solenidade da Santa Mãe de Deus – Maria

comunicação. Com fraterna estima, saúdo os enfermos e 
seus familiares, os encarcerados e encarceradas, aqueles que 
trabalham nas casas de repouso, nos hospitais e nas várias 
entidades que cuidam da segurança e do bem comum da nossa 
sociedade. Saúdo os empresários, os profissionais liberais e 
os trabalhadores de todos os segmentos da sociedade. Saúdo 
também as autoridades dos poderes executivo, legislativo e 
judiciário da região do Alto Uruguai.

Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Hoje iniciamos 
um novo ano civil. Na dimensão religiosa, a mãe Igreja 
nos convida a celebrarmos a Solenidade da Santa Mãe de 
Deus – Maria. Como comunidade de fé, estamos também 
celebrando o 51º Dia Mundial da Paz. Todos aqueles e 
aquelas que acolhem o Senhor Jesus, através do batismo, 
assumem o compromisso de serem discípulos e discípulas 
do Senhor, portanto, apóstolos, anunciadores e promotores 
da paz. Nenhuma pessoa, família ou comunidade encontra o 
verdadeiro sentido do viver, ou ser, sem a paz que favorece 
a harmonia interior, o perdão e a reconciliação.

A nossa sociedade brasileira está profundamente marcada 
por uma cultura de violência, que tem ceifado anualmente a 
vida de milhares de pessoas, a maioria jovens. Esta tragédia 
nacional, que muitas vezes passa despercebida, na cultura da 
indiferença, vem trazendo dor e sofrimento para muitos pais 
e mães de família e um clima de insegurança na sociedade. 

O Papa Francisco, na sua mensagem para o 51º Dia 
Mundial da Paz, recorda que “A paz, que os anjos anunciam 
aos pastores na noite de Natal”, é uma aspiração profunda 
de todas as pessoas e de todos os povos, sobretudo de 
quantos padecem mais duramente pela sua falta. Este ano, a 
mensagem recorda os mais de 250 milhões de migrantes no 
mundo, dos quais 22 milhões e meio são refugiados. Estes 
últimos, “são homens e mulheres, crianças, jovens e idosos 
que procuram um lugar onde viver em paz”. E, para encontrá-
lo, muitos deles estão prontos a arriscar a vida numa viagem 
que se revela, em grande parte dos casos, longa e perigosa; 
a sujeitar-se a fadigas e sofrimentos, a enfrentar arames 
farpados e muros erguidos para mantê-los longe do destino 
que almejam.

Todos nós pertencemos “a uma só família”, a família 

humana. Através de um olhar de fé, podemos descobrir 
Deus que habita nas nossas cidades, nas suas casas, nas suas 
ruas, nas suas praças. Esta consciência de pertença ajuda 
a promover uma cultura de solidariedade, de fraternidade, 
onde prevaleça o desejo do bem, da verdade e da justiça, 
que vai construindo e realizando a promessa da paz. O Papa 
São João Paulo II dizia: “Se o ‘sonho’ de um mundo em paz 
é partilhado por tantas pessoas, se se valoriza o contributo 
dos migrantes e dos refugiados, a humanidade pode tornar-
se sempre mais família de todos e a nossa terra uma real 
‘casa comum’”. Ao longo da história, muitos acreditaram 
neste “sonho” e as suas realizações testemunham que 
não se trata duma utopia irrealizável, mas está ao nosso 
alcance construí-la nos pequenos gestos de paz, de perdão 
e acolhida no dia a dia. 

Penso ser comum, em nossa vida, iniciarmos um novo ano 
com projetos e sonhos que gostaríamos de ver realizados. 
Eles podem contemplar a vida pessoal, familiar e também 
a comunidade à qual pertencemos. Mas a palavra de Deus, 
do Livro dos Números, nos mostra que não devemos 
esquecer-nos de iniciarmos bem. Isto é, sob a bênção e a 
proteção do Senhor. A bênção de Aarão que acompanha o 
início do ano nos dá a segurança de que o Altíssimo guiará 
os nossos passos, assim como aqueles dos nossos irmãos 
e irmãs na humanidade, com benevolência, misericórdia e 
compaixão. A paz é um dom que desejamos para o mundo 
inteiro, mas não esqueçamos que ela começa no nosso 
coração, chamado a acolher tudo aquilo que a vida nos 
oferece e nos pede, com humildade e amor.

O texto do Evangelho de Lucas que ouvimos nos relata 
que os pastores “foram às pressas a Belém e encontraram 
Maria e José, e o recém-nascido deitado na manjedoura”. 
A visita dos pastores a Jesus é uma pequena peregrinação. 
Na vida, quantas pequenas peregrinações fazemos para 
participarmos do banquete da Eucaristia, encontrando o 
Senhor Jesus presente na Hóstia Santa e recebê-lo como 
pão da vida, que alimenta a nossa fé em comunidade e nos 
dá forças para continuarmos a nossa peregrinação maior, 
aquela que nos conduz à casa do Pai.

Que Maria de Nazaré, Mãe de Jesus e Mãe de Deus, 
na sua finíssima capacidade de discernimento, nos ensine 
a reconhecer em Jesus a revelação da salvação, com fé e 
esperança. 

Desejo de coração que o ano de 2018 seja vivido na 
paz, com saúde, harmonia interior pessoal, familiar e em 
comunidade por todos. Que as bênçãos de Deus sejam 
abundantes sobre todos vocês, as suas famílias e os seus 
projetos, e os ajude a superarem com altruísmo e fé as 
provações que fazem parte da vida, sem perder o espírito 
de caridade e de solidariedade, que faz a diferença na vida 
do cristão e na sociedade.

Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. 
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Padre Geraldo Paschoal 
Moro 

“A gente tem que 
evangelizar! Eu costumo 
fazer livrinhos e panfletos 

para dar ao povo, nele 
coloco a Palavra de Deus 
e os ensinamentos, quem 
quer uma forma prática 
e rápida para fazer uma 

oração, aí está”.

Padre Geraldo Paschoal Moro nasceu em Cachoeira 
do Sul, no ano de 1930. Foi ordenado sacerdote em 
1956, desde então ele evangeliza e proclama a Palavra 
de Deus de uma maneira diferenciada, como conta na 
entrevista feita para o Jornal Comunicação Diocesana. 

Como e quando decidiu ser padre?

“Eu era sacristão de meu Tio padre, costumava ajudar ele 
nas missas, que na época eram em latim, já havia decorado 
todas as respostas na língua e estava acostumado. Certa 
vez, durante um jantar, Dom Antônio Reis, então Bispo da 
Arquidiocese de Santa Maria, me perguntou seu eu gostaria 
de ser padre, eu respondi que sim”. 

Por: Vinícius de Morais Freitas
comunica2@diocesedeerexim.org.br

Entrevista

Como foi sua caminhada até a ordenação?

“Entre 1941 e 1949 fiz o seminário em Santa Maria, 
liderado pelos Jesuítas que aplicavam muita disciplina, 
oração, estudo e conversa. É importante destacar a disciplina 
que aprendi nessa época, a gente aprende a ser coerente 
como homem e ser humano, a seguir o nosso próprio caráter 

de acordo os ensinamentos de Deus. Para cursar filosofia 
nós tínhamos três opções: São Leopoldo, Belo Horizonte 
ou Vaticano. Escolhi ficar por aqui mesmo e conclui em 
1956, eu poderia escolher entre seguir a carreira de militar 
ou padre, foi então que naquele fui ordenado, no dia 08 de 
dezembro”.

Qual foi um dos principais desafios ao se tornar 
sacerdote?

“Foi quando tive que reaprender a missa. Passei dez anos 
rezando de costas para o povo e em latim, após o concílio do 
Vaticano II, as celebrações passaram a ser na língua de seus 
países e olhando para os fiéis, então tive que me reorganizar 
e ensinar o povo, para isso, fiz um caderno e dava às pessoas 
para estudarem as respostas e aprenderem o novo formato 
das missas, acho que fui um dos últimos padres aqui da 
Diocese que aderiu ao novo sistema, esperei até estar com 
prática”. 

Nesta caminhada como padre, quais os aprendizados 
mais o marcaram?

“Acredito que os ensinamentos dados pelos Jesuítas foram 
muito importantes para mim. É preciso ter uma disciplina, 
estabelecer práticas para o dia-a-dia e seguir, isso é muito 
importante. Também cito a amizade, tenho contato com 
meus colegas até hoje, sempre nos reunimos para conversar 
e nos reencontrar”. 
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“ É preciso ter uma disciplina, 
estabelecer práticas para o 

dia-a-dia e seguir, isso é muito 
importante. Também cito a 

amizade, tenho contato com meus 
colegas até hoje, sempre nos 

reunimos para conversar e nos 
reencontrar”. 

Entrevista

E qual é o ensinamento que você passa adiante?

“Bom, durante os anos em que eu dava aula eu mostrava três 
perguntas aos meus alunos e pedia para que respondessem: 
Eu gosto de mim? Eu me quero bem? Eu me amo? Com 
isso eu dizia: Ame a Deus e ao próximo como a ti mesmo. 
Acredito que isso faz com que a gente reflita e nos fortaleça 
como um remédio para a depressão e estresse. Além disso, 
a gente precisa ser um homem de Deus, ser uma pessoa que 
reza, hoje sou emérito e sigo o cominho assim como Bento 
XVI, rezando”. 

Como é sua rotina hoje-em-dia?

“Tenho uma pequena capelinha dentro de minha casa, 
todos os dias eu acordo bem cedo e me preparo para rezar 
a missa na capela, quando tenho visita eles participam, como o Padre Jorge Dallagnol, que às vezes, concelebra comigo. 
Claro que tenho a licença de Dom José para rezar a missa aqui, assim como também tinha de Dom Girônimo. Também 
costumo cuidar da minha casa, organizar a minha horta, fazer os folhetos que distribuo e tento continuar evangelizando por 
onde passo”.

Que mensagem gostaria de deixar para os leitores?

“A gente tem que evangelizar! Eu costumo fazer livrinhos e panfletos para dar ao povo, nele coloco a Palavra de Deus e 
os ensinamentos, quem quer uma forma prática e rápida para fazer uma oração, aí está”.

Aos 87 anos de idade e 61 anos de sacerdote, Padre Geraldo, mantém em sua casa uma coleção de livros utilizados 
durante a faculdade e sua vida para os estudos. Não possui aparelhos eletrônicos, mas organiza os livrinhos e folhetos com a 
ajuda de amigos. Ele os distribui para quem quer continuar evangelizando. Reside em Erechim e, quando solicitado, celebra 
missas nas comunidades da Diocese de Erexim. 

Vinícius de Morais Freitas

Padre Geraldo na Capelinha de sua casa
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Paróquia avalia e planeja suas atividades
Mais de cem representantes das 18 comunidades e três 

oratórios da Paróquia São Caetano, de Severiano de Almeida, 
participaram de assembleia coordenada pelo Pároco, 
Pe. Valtuir Bolzan, no dia 17 de novembro, dia de Santa 
Isabel da Hungria, para avaliar o ano em curso e planejar 
o próximo. Dom José e equipe da administração diocesana 
conduziram momento de reflexão e estudo da organização 
das comunidades. O Bispo recordou a natureza e a missão da 
Igreja que se expressa nas comunidades locais, organizadas 
em Paróquias, numa Diocese. Cleusa Jacoboski, Clarice 
Bandiera e Juliano Petzhold esclareceram aspectos contábeis 

SEVERIANO DE ALMEIDA

Notícias

EREBANGO
Encontro de Natal da tribo guarani 

A comunidade indígena Guarani de Erebango viveu 
encontro de espiritualidade e de confraternização em vista 
do Natal no dia 18 de dezembro, proporcionado pela Cáritas 
Diocesana. O grupo refletiu sobre o sentido do Advento 
como preparação do coração para acolher Cristo, o príncipe 
da Paz, em quem todos se reconhecem irmãos e irmãs. 
Depois, houve lanche com suco, desfrutado em clima de 

confraternização. 

GETÚLIO VARGAS

No dia 05 de novembro, solenidade de todos os santos, a 
Paróquia Imaculada Conceição, de Getúlio Vargas, reuniu 62 
servidores e ministros de suas comunidades, para encontro 
de formação. Inicialmente, participaram da missa da sede 
paroquial, às 09h. As atividades continuaram na sala de 
reuniões do Centro Catequético, com a retomada do objetivo 
das Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no 
Brasil e o do 13º Plano Diocesano da Ação Evangelizadora. 
Seguiu-se reflexão foi sobre a iniciação à vida cristã a partir 
da passagem do evangelho do encontro de Jesus com a 
mulher samaritana (Jo 4,5-42), conforme o Documento 107 
da CNBB, Iniciação à Vida Cristã, Itinerário para formar 
discípulos missionários. 

Ao meio dia foi servido almoço no Centro Comunitário 
Centenário e, pela parte da tarde, seguiram as atividades com 
trabalho de grupo e partilha a partir das seguintes questões:

Encontro de Ministros e servidores da Paróquia Imaculada 
Conceição

a)      O que motiva a cada um no exercício do ministério?
b)      O que acontece de maravilhoso no exercício do 

ministério?
c)      Quais desafios e anseios no exercício do ministério?
a)      As motivações de cada um são: a fé; o chamado de 

Deus; o apoio da família; a oração da comunidade; a alegria 
da doação; a alegria em transmitir e levar a presença de 
Deus pela Palavra e na Eucaristia; dar o testemunho na vida 
familiar e a vivência na comunidade.

b)      Entre os aspectos maravilhosos estão: a participação, 
envolvimento e o serviço voluntário; o convite da 
comunidade e o gesto de carinho, reconhecimento e gratidão 
pela disponibilidade; os encontros de partilha e compreensão 
da Palavra junto à comunidade e a celebração da Eucaristia.

c)      Entre os desafios e anseios que surgem diante do 
ministério foram citados: a persistência sem desanimar; aceitar 
e compreender criticas, muitas vezes até sem fundamentos; 
a maneira de se comportar diante da comunidade; não 
perder a fé diante de uma sociedade que tende a viver uma fé 
sem compromisso, pessoas desacreditadas e divergência de 
opiniões; risco de cair na tentação de fazer somente para ser 
visto e aplaudido; dar a devida atenção a cada dimensão sem 
que uma prevaleça sobre a outra: Família X Comunidade.

O encontro foi encerrado com uma celebração de envio 
inspirada no capítulo 2 do livro dos Atos dos Apóstolos, a 
vida das primeiras comunidades.

e legais da Diocese, Paróquias e comunidades. Pe. Bolzan 
conduziu a avaliação do andamento pastoral da Paróquia 
e de planejamento do próximo ano, com a organização do 
calendário paroquial e municipal de eventos.



Diocese de Erexim - RS

13Notícias

ERECHIM
Na caminhada para o Natal, casais do Progresso celebram 

sacramento do Matrimônio

Numa inciativa pastoral que o caracteriza, Pe. Tranquilo 

Manfroi, Pároco da Paróquia São Francisco de Assis, Bairro 
Progresso, Erechim, há 4 meses, organizou a preparação de 
um novo grupo de casais para a celebração sacramental de 
sua união conjugal. 

Com a participação de casais do Movimento Familiar 
Cristão, o grupo realizou diversos encontros formativos e no 
dia 9 de dezembro, já segundo domingo de advento, na igreja 
N. Sra. Aparecida daquele Bairro, em missa presidida pelo 
Pe. Tranquilo, os seis casais celebraram o sacramento do 
Matrimônio. Certamente será fato marcante na caminhada 
para o Natal deste ano e para toda a sua vida.

Após a celebração litúrgica, os casais, testemunhas, 
familiares e amigos confraternizaram no salão de festas 
da comunidade N. Sra. da Saúde, Rio Tigre, da mesma 
Paróquia.  

Religiosa do Bairro Progresso celebra jubileu de diamante
Neste ano, diversas religiosas da Congregação das Irmãs 

Franciscanas Missionárias de Maria Auxiliadora celebram 
jubileu de prata, de ouro e de diamante de consagração à 
Vida Religiosa. Uma delas é Irmã Zelinda Onghero, que há 
alguns anos integra a comunidade da Congregação no Bairro 
Progresso e que comemora 60 anos de consagração religiosa. 
Dia 14 de dezembro, ela celebrou seu jubileu de diamante 
no Bairro, com diversas coirmãs, em missa presidida pelo 
Pároco, Pe. Tranquilo Manfroi e concelebrada pelo Pe. 
Nazzari. Na missa, a comunidade paroquial manifestou 
sua gratidão a Deus pelos anos em que Ir. Zelinda atua em 
diversos setores pastorais da mesma. Após a missa, houve 
confraternização no salão paroquial. 

Animadores de Canto de comunidades ensaiam canções 
para exéquias e outros hinos  

Pe. José Carlos Sala e Pe. Olírio Streher, com grupo de 
instrumentistas, animaram encontro diocesano de canto 
litúrgico na tarde deste sábado, no Santuário de Fátima. 

Com a habilidade que lhes é própria, ajudaram a mais 80 de 
participantes a aprenderem a cantar com entusiasmo o hino 
da Campanha da Fraternidade do próximo ano, dois hinos 
próprios para o Ano Nacional do Laicato e diversos cantos 
específicos para as celebrações de velório e de exéquias, 
para cantar a passagem desta vida para a eternidade, na 
esperança cristã da ressurreição. 

Na introdução do encontro, Pe. Sala e Pe. Olírio observaram 
que o repertório diocesano de cantos praticamente não 
contempla canções específicas para esse momento. Como 
a comissão diocesana de servidores e ministros solicitou 
especial atenção para a celebração de velórios e exéquias, 
desencadeando a pastoral da consolação e da esperança, 
seriam ensaiados cantos para esta ocasião tão marcante na 

vida das pessoas.
Os participantes, como já é tradição, tiveram à disposição 

o folheto de cantos, o CD com a gravação deles e o caderno 
das partituras dos mesmos, próprio para os instrumentistas. 
Os subsídios continuam à disposição na Livraria Diocesana. 
Ela também dispõe do CD e do caderno de partituras dos 
salmos da liturgia dominical, bem a coleção de CDs com a 
gravação das canções do livro de cantos da Diocese. 
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Dom José, 30 padres da Diocese de Erexim, um da 
Arquidiocese de Passo Fundo, 9 diáconos, seminaristas, 
religiosas, muitos ministros e elevado número de fiéis de 
Campinas do Sul e outras localidades participaram da missa 
de ação de graças pelos 25 anos de ordenação presbiteral 
do Pe. Dirceu Dalla Rosa na noite do dia 10 de dezembro, 
o segundo de Advento, na igreja N. Sra. dos navegantes 
daquela cidade. 

No início da celebração Dom José acolheu a todos, 
especialmente os familiares do jubilar. Registrou também o 
jubileu de ouro de ordenação presbiteral dos padres Ângelo 
Rosset e Milton Mattia, bem como o de prata de outros 
dois padres, Maximino Tiburski e Ivacir Franco. Passou a 
presidência da missa ao padre Dirceu.

Este, na motivação inicial, convidou a todos a louvar 
a Deus, dizendo que ele o fazia por todas as pessoas que 
possibilitaram e enriqueceram sua vida e seu ministério 
presbiteral, a começar pelos pais, de saudosa memória. 
Após a homilia, proferida pelo Bispo e motivado por ele, Pe. 
Dirceu renovou seus compromissos de ordenação sacerdotal. 
No final da celebração, manifestou sua gratidão a Deus, 
por sua incondicional bondade e misericórdia infinita, pela 
família, na qual teve seus primeiros amigos e catequistas. 
Pediu perdão a Deus e a todos a quem não tenha servido 
como deveria. Disse que nos últimos dias, preparando-se 
para a celebração jubilar, desenvolveu diversas reflexões e 
lembranças dos lugares por onde trabalhou. Em tudo o que 
viveu, só tem a agradecer. Testemunhou que valeu e vale a 
pena ser padre, pelo esforço de fazer crescer a esperança do 
Reino de Deus, pelas celebrações sacramentais e exequiais 
que realizou, pelas pessoas que aconselhou, pela oração 
que cultivou, pela Igreja de comunhão e participação que 
procurou construir, e por muitos outros aspectos. Assegurou 
que valerá a pena continuar sendo padre pelos anos que 
Deus lhe conceder, sempre com sua graça e com o auxílio 
materno de Maria Santíssima. 

Saudações ao jubilar

Antes de sua mensagem final, Pe. Dirceu foi saudado 
por Gilmar Lazarotto em nome do Conselho Paroquial de 
Pastoral, dos movimentos e paroquianos. Disse agradecer 

Pe. Dalla Rosa testemunha que valeu e vale a pena ser padre
a Deus pela vocação do jubilar e por ele ter respondido sim 
à missão de ser pároco em Campinas do Sul, sendo seu 
guia espiritual e pastor. Destacou seu trabalho material e 
espiritual, seu apoio às pastorais e movimentos. Observou 
que a festa do jubileu do Pároco era festa de toda Paróquia 
pelo privilégio de sua presença.

Em nome dos padres e da pastoral presbiteral, Pe. André 
Lopes, pároco da Paróquia da Salette de Erexim, agradeceu 
ao irmão de ministério, destacando que foi professor de 
diversos padres, tem espírito de liderança e que não é de 
ficar parado, mesmo que um joelho lhe cause dificuldade de 
andar.  

Bispo ressalta missão e características do padre

A homilia da missa esteve a cargo de Dom José, que, 
de início lembrou que as pessoas de fé, mesmo diante de 
dificuldades diversas, mantém a esperança no futuro. A 
Palavra de Deus, no advento, especialmente neste segundo 
domingo dele, convida à preparação para o encontro com o 
Senhor, que tem o poder de renovar os prodígios realizados na 
libertação da escravidão do povo da antiga aliança. Referiu-
se ao profeta Isaías que consolava o povo na provação fora de 
seu país, lembrando a fidelidade de Deus às suas promessas 
e que o reconduziria de volta à sua terra. Relacionou a 
isto a missão do padre, que é anunciar o Evangelho, mas 
também cuidar da santificação do povo de Deus, curando 
as feridas da alma com o bálsamo da misericórdia e as do 
corpo com a faixa da caridade. Através da oração alimenta a 
sua comunhão com o Senhor, com os irmãos do presbitério, 
com a Igreja, com os sucessores dos apóstolos e o povo 
Deus. Recordou que o padre é ser humano, porém, por sua 
missão, deve ser profeta, catequista, homem de oração e 
ação, médico das almas, pastor que anima a caminhada dos 
fortes e diminui os passos para acompanhar com dignidade 
os cansados, fragilizados e abatidos pelas injustiças 
presentes no mundo. Ele precisa manifestar compaixão pelo 
ser humano, mas ter também a paternidade espiritual de 
homem de Deus, dispensador das bênçãos e da graça divina. 
Às vezes precisa ter atitudes fortes como João Batista, para 
apontar o caminho a seguir, precisando também ele das 
águas da misericórdia divina. Dirigindo-se diretamente ao 
Padre jubilar, Dom José ressaltou que nos seus 25 anos 
de ministério, vividos de forma apaixonada pelo Reino de 
Deus, como João Batista, reacendeu a chama da fé em seus 
irmãos. Concluiu desejando que Maria Santíssima continue 
intercedendo junto ao Pai, por novas vocações, pela missão 
sacerdotal do jubilar e dos outros e pela santificação do povo 
de Deus.

Jantar de confraternização e homenagem ao jubilar

Após a celebração, no salão paroquial, completamente 
lotado, houve momento de homenagem ao Pe. Dalla Rosa, 



Diocese de Erexim - RS

15

ERECHIM
Paróquias católicas planejam catequese em 2018

Padre e catequistas das 
sete Paróquias Católicas de 
Erexim reuniram-se na noite 
do dia 10 de novembro, no 
Centro Catequético São 
Pedro, para encaminhamento 
da catequese de iniciação 
à vida cristã no espírito 
catecumenal no próximo 
ano.

Pe. Maicon Malacarne 
conduziu momento de 
avaliação do primeiro 
ano da nova caminhada 
na catequese. Foram 

Notícias
com apresentação audiovisual de sua biografia e canto 
composto por pessoa da Paróquia. Foi saudado por um 
membro do Conselho Econômico e recebeu brinde e abraço 
dos três diáconos da Paróquia. Ele agradeceu novamente a 
todos, invocou a bênção sobre o alimento e todos desfrutaram 
do jantar festivo. 

Dados biográficos

Pe.  Dirceu Dalla Rosa nasceu em São Valentim, no dia 
19 de setembro de 1965, onde fez o curso fundamental. 
Cursou o segundo grau no Seminário de Fátima, a filosofia 

no Seminário de Viamão e a teologia no Instituto teológico 
de Passo Fundo. Foi ordenado presbítero em12 de dezembro 
de 1992, em São Valentim. Já exerceu as seguintes funções: 
professor no Seminário de Fátima por 4 anos; vigário 
paroquial da Catedral, também por 4 anos; assistente do 
segundo ano de filosofia em Erechim, por um ano; Pároco 
de Getúlio Vargas por 2 anos, assistente dos seminaristas 
de teologia da Diocese de Erexim em Passo Fundo por dois 
anos, vigário-paroquial da São Pedro, em Erechim, por um 
ano; pároco da paróquia N. Sra. dos Navegantes, Campinas 
do Sul, desde 2010.

identificados alguns aspectos 
positivos: os diversos rituais 
como o da assinalação, 
da entrega da imagem do 
Menino Jesus e da Bíblia; o 
interesse dos catequizandos 
em continuar os encontros; a 
abertura das catequistas para 
esta nova forma de catequese; 
a integração das famílias; a 
participação de muitos pais. 
Foram também constatadas 
algumas lacunas: conteúdos 
inadequados à idade dos 
catequizandos; ausência de 

pais nos momentos rituais 
da entrega dos símbolos; a 
necessidade de formação 
das catequistas; pais que não 
participam das celebrações 
na comunidade. 

Nos encaminhamentos 
para o próximo ano, concluiu-
se que as catequistas 
continuem acompanhando os 
catequizandos que iniciaram 
este novo processo de 
iniciação à vida cristã. Foram 
vistos também os conteúdos 
a serem refletidos no segundo 
ano da caminhada. Serão 
quatro passos, o primeiro, 
em março, Quaresma e 
Campanha da Fraternidade, 
concluindo com uma 
jornada com os amigos de 
Jesus, uma ação concreta de 

solidariedade; o segundo, no 
tempo pascal, abril e maio, a 
vida de oração, culminando 
com a entrega do Pai Nosso; 
o terceiro, de junho a 
agosto, a dimensão eclesial, 
os sacramentos, com a 
entrega do símbolo da fé, a 
vela; o quarto, de setembro 
em diante, a misericórdia 
de Deus, a celebração da 
reconciliação (confissão), 
com gesto concreto de 
perdão e cartas para Deus 
com pedido de continuidade 
na vida sacramental. 

Outro encaminhamento 
foi que cada paróquia fará 
encontros periódicos de 
formação das catequistas 
com um encontro semestral 
conjunto. 

PASTORAIS
Infância e Adolescência Missionária renova sua coordenação
Assessoras da Infância e 

Adolescência Missionária 
da Diocese de Erexim 
reuniram-se na manhã do dia 
9 de dezembro, no Centro 
de Pastoral, para avaliar 
as atividades deste ano e 
programar as de 2018. Na 
oportunidade, renovaram 
a coordenação diocesana 
do grupo que ficou assim 
constituída: coordenadora, 
Irmã Cristiane Bisolo, 
do Colégio Franciscano 
São José, Erechim; vice 
coordenadora, Vanessa 

Peretti, da Paróquia de 
Paulo Bento; secretária, 
Tatiane Trindade, da 
Paróquia São Francisco de 
Assis, Progresso, Erechim, 
e tesoureira, Carolina 
Niespodziewany, da Catedral 
São José.

A programação de 
atividades para o próximo 
ano prevê: reuniões das 
assessoras, dias 17 de março, 
16 de junho, 08 de dezembro, 
sempre das 08h30 às 11h30, 
no Centro Diocesano; 

encontro de formação para 
todas as assessoras, dia 25 
de agosto, das 09 às 16h, no 
mesmo local; encontros de 
líderes de grupos, dias 26 
de maio e 29 de setembro, 
das 13h30 às 17h, também 
no Centro Diocesano; 
encontro de formação de 
assessores e assessoras, nos 
dias 07 e 08 de abril, em 
Marau, com assessoria da 
equipe diocesana de Erexim. 
Encontros de formação 
para assessores e assessoras 
serão realizados também em 

paróquias próximas que tem 
grupos e nas paróquias que 
solicitarem.

Irmã Cristiane agradeceu 
às assessoras por sua 
dedicação e alegria na 
evangelização das crianças e 
adolescentes e suas famílias, 
superando as dificuldades 
encontradas.

Na conclusão do encontro, 
houve a entrega de 
lembrança referente ao Natal 
que se aproxima e ao Ano do 
Nacional do Laicato.



COMUNICAÇÃO DIOCESANA - Março de 2018

16 Notícias
PASTORAIS

Pastoral da Pessoa Idosa celebra solenidade de Cristo Rei 
com seu retiro anual

Mais de duzentos agentes 
de Pastoral da Pessoa 
Idosa de várias paróquias 
da Diocese de Erexim 
participaram de retiro 
anual dia 26 de novembro, 
solenidade de Cristo Rei, 
no Salão de Eventos do 
Seminário e no Santuário de 
Fátima. 

Depois de significativo 
momento inicial de oração, 
Pe. Valter Girelli, reitor do 
Seminário e do Santuário, 
refletiu com os participantes 
sobre experiências positivas 
de suas vidas, suas 
preocupações e angústias e 
seus sonhos. Observou que 
é importante não se deter 
em aspectos negativos do 
passado, mas olhar com 
esperança e criatividade 
para o futuro. Destacou a 
pessoa de Maria e de Jesus 
como referenciais de vida 
de amor pastoral. Ressaltou 
a visita de Maria a Isabel 
como passagem evangélica 
inspiradora do trabalho 
dos agentes da Pastoral da 
Pessoa Idosa na visita aos 
irmãos e irmãs da terceira 
idade. 

A psicóloga Lisiane 
Madalozzo refletiu com o 
grupo sobre a missão de 

cuidadores dos agentes 
de Pastoral da Saúde 
lembrando princípios da 
fé e das ciências humanas 
que a fundamentam e lhe 
dão indicações práticas em 
seu exercício. Referiu-se 
também à necessidade de 
cuidados que o próprio 
cuidador tem, ressaltando 
a importância do cultivo 
pessoal de hábitos de bem 
viver. 

À tarde, o grupo realizou 
uma procissão na esplanada 
do Santuário com a oração do 
terço e cantos, culminando 
ao redor do monumento, 
do qual se dirigiram ao 
Santuário para a missa 
de conclusão do retiro, 
presidida por Dom José 
e concelebrada por Dom 
Girônimo, bispo referencial 
da Pastoral da Pessoa Idosa 
no Regional Sul 3 da CNBB, 
e por sete padres, com a 
presença de um diácono. 

No final da missa, 
Pe. Maicon Malacarne, 
coordenador diocesano 
de pastoral, agradeceu 
à atual coordenadora da 
Pastoral da Pessoa Idosa, 
Idesse Santin, a quem 
solicitou que apresentasse 
a nova coordenação, 

cujas integrantes farão o 
acompanhamento partilhado 
às paróquias. O grupo é 
constituído pela Ir. Vitória 
Margarida Chinvelski, 
coordenadora diocesana, 
de Paulo Bento, Maristela 
Pasuk e Simone Fátima 
Litwin, da Paróquia N. 
Sra. da Salette, Rosmari 
Benazzi, da Paróquia N. 
Sra. Aparecida de Erechim; 
Lúcia Tristão Tavares, da 
Catedral São José; Maristela 
Araldi e Neli Artuzo, da 
Paróquia N. Sra. de Fátima 
de Entre Rios do Sul, Lurdes 
Pazza e Neide Spadari, de 
Estação.

Dom José iniciou sua 
homilia lembrando que estar 
na casa da mãe faz o coração 
bater mais forte. Na casa da 
mãe, recordamos a infância, 
a juventude, a vida de fé, 
a ternura, amor e o afeto 
que marcaram nossa vida. 
Recordou a natureza do retiro 
como encontro que revigora 
a fé sob a ótica da ternura de 
Deus. Ajuda a renovar o sim 
a Deus, a exemplo de Maria. 
Mencionou a abertura do 
Ano Nacional do Laicato 
no Brasil neste domingo, 
que deverá fortalecer o 
compromisso de fé e de 
testemunho de Jesus Cristo 
neste mundo. Mundo que 
começa em casa. Destacou 
a ação de leigos e leigas 
no passado e no momento 
atual que irradiam a luz do 
evangelho e os princípios 
que dão gosto e sentido à 
vida. Exortou a todos a não 
terem ou constrangimento 
de falar de Cristo e 
testemunhar seu amor por 
todos; a continuarem a fazer 
o bem, a cuidar da vida de 

fé, a ir ao encontro dos que 
padecem, falando do amor 
de Deus por todos. Concluiu 
desejando que Maria de 
Nazaré, mulher leiga, santa, 
Mãe de Deus e nossa, e 
de São José, seu esposo 
e padroeiro da Diocese, 
modelos de resposta ao 
chamado de Deus a partir da 
família, servindo na fé e na 
caridade, a Igreja povo de 
Deus.

Desejou também que 
Maria de Nazaré, mulher 
leiga, santa, Mãe de Deus 
e nossa, e de São José, 
seu esposo e padroeiro 
da Diocese, modelos de 
resposta ao chamado de 
Deus a partir da família, 
inspirem forças para todos 
viverem os carismas, dons 
do Espírito Santo no coração 
de cada pessoa, para servir, 
na fé e na caridade, a Igreja 
povo de Deus.

Lisiane Madalozzo: filha 
de Osvaldo Soso e Marli 
Soso, falecida, é casada com 
Vitor Madalozzo, com quem 
tem 3 filhos e dois netos. 
Natural de Erechim, onde 
fez o curso fundamental 
e o segundo grau. Cursou 
psicologia na Universidade 
de Passo Fundo e tem 
especialização em terapia 
familiar sistêmica e de 
casal. Tem consultório 
de psicologia e atua no 
Colégio São José e no Curso 
Propedêutico no Seminário 
de Fátima. Com o esposo, 
integra o Movimento de 
Cursilho de Cristandade. 
Com alegria e convicção diz 
que sua melhor identidade é 
ser cristã. 
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Notícias

Pastoral da Criança 
destacará acompanhamento 

nutricional em 2018

A coordenadora 
diocesana e representantes 
paroquiais da Pastoral da 
Criança realizaram sua 
última reunião anual dia 
primeiro de dezembro, no 
Quinto Rancho, Marcelino 
Ramos, para avaliação 
das atividades deste ano 
e planejamento para o 
próximo. Refletiram sobre 
a missão da coordenação 
e o acompanhamento às 
famílias, mães, gestantes 
e crianças. Uma das 
prioridades para o próximo 
ano é o “acompanhamento 

nutricional”, decisivo para 
a prevenção da obesidade 
infantil que deve começar 
desde a gestação. Os 
primeiros mil dias de 
vida são fundamentais 
para o bom crescimento 
e desenvolvimento da 
criança. O encontro 
foi momento marcante 
para os participantes, 
p r o p o r c i o n a n d o - l h e s 
partilhar a alegria de ser 
voluntário desta pastoral 
e quanto é gratificante sua 
missão. 

Dom José e Pe. Maicon 
Malacarne, coordenador de 
pastoral, estiveram reunidos 
com a comissão diocesana 
de liturgia, na manhã do dia 
12 de dezembro, no Centro 
de Pastoral. Programaram 
uma manhã de encontro com 
os padres, dia 07 de abril do 

próximo ano, para analisar as 
carências e necessidades no 
campo da liturgia e, a partir 
das constatações, organizar 
um seminário diocesano 
sobre liturgia, com padres e 
leigos, nos dias 17 e 18 de 
agosto.  

Comissão diocesana de liturgia 
programa encontros de estudos

Em sua última reunião 
do ano, na manhã do dia 
04 de dezembro, no Centro 
Diocesano, representantes 
paroquiais do Apostolado da 
Oração recordaram aspectos 
do início do Advento, 
avaliaram atividades deste 
ano e programaram as do 
próximo. 

Pe. Maicon, coordenador 
de pastoral, falou da 
característica do Advento 
como tempo de renovação 
da mente e do coração para 
oferecer alegre acolhida a 
Cristo no Natal. Ressaltou 
o enfoque dos subsídios do 
Regional Sul 3 da CNBB 
nesta caminhada de Advento 
como tempo de construir a 
paz. Recordou a Campanha 
da Evangelização que tem 
como tema leigos e leigas 
comprometidos com a 
Evangelização e o lema sal 
da terra e luz do mundo. 
Referiu-se também ao recém-
iniciado Ano do Laicato com 
o símbolo da capelinha da 
Sagrada Familia entregue a 
cada paróquia para retomar 
a alegria da vida e do 
cultivo da fé nas famílias, 
tendo como modelo São 
José e Nossa Senhora em 
sua resposta generosa ao 

chamado de Deus.  

Pe. Paulo Bernardi, 
assessor do Apostolado, 
coordenou avaliação do 
retiro realizado dia 05 de 
novembro, considerado 
muito bom. Insistiu na 
importância da adoração 
ao Santíssimo Sacramento. 
Observou que quando a 
adoração é seguida de missa, 
a bênção com o Santíssimo 
deve ser feita antes dela e 
que a mesma deve começar 
com os ritos iniciais e não do 
ofertório em diante. 

A programação do 
Apostolado da Oração 
no próximo ano prevê 
as seguintes datas das 
reuniões dos representantes 
paroquiais: dia 02 de março, 
02 de julho, primeiro de 
outubro e 03 de dezembro, 
sempre às 08h30, no Centro 
Diocesano. No dia 04 de 
março, a partir das 08h30, 
no CTG Sentinela da 
Querência, será realizado 
o “Dia Eucarístico”, o 
encontro diocesano. Na 
solenidade do Sagrado 
Coração de Jesus, dia 08 
de junho, cada paróquia 
organizará suas atividades 
celebrativas. O retiro será no 
dia 11 de novembro. 

Apostolado da Oração reflete 
sobre o Advento e define 
programação para 2018
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Campanha da Fraternidade 2018

A campanha da Fraternidade deste ano alerta sobre os perigos da violência. 

Vinícius de Morais Freitas
comunica2@diocesdeerexim.org.br

Tema: Fraternidade e superação da violência

Lema: “Vós sois todos irmãos” (Mt 23,8)

Objetivo Geral: Construir a fraternidade, promovendo 
a cultura da paz, da reconciliação e da justiça, à luz da 
Palavra de Deus, como caminho de superação da violência.

Objetivos específicos:

- Anunciar a Boa Nova da fraternidade e da paz, 
estimulando ações concretas que expressem a conversão e a 
reconciliação no espírito quaresmal.

- Analisar as múltiplas formas de violência, 
considerando suas causas e consequências na sociedade 
brasileira, especialmente as provocadas pelo tráfico de 
drogas;

- Identificar o alcance da violência nas realidades 

urbana e rural de nosso país, propondo caminhos de 
superação a partir do diálogo, da misericórdia e da justiça 
em sintonia com o Ensino Social da Igreja.

- Valorizar a família e a escola como espaços de 
convivência fraterna, de educação para a paz e de testemunho 
do amor e do perdão

- Identificar, acompanhar e reivindicar políticas 
públicas de superação da desigualdade social e da violência.

- Estimular as comunidades cristãs, pastorais, 
associações religiosas e movimentos eclesiais ao 
compromisso com ações que levem à superação da violência.

- Apoiar os centros de direitos humanos, comissões de 
justiça e paz, conselhos paritários de direitos e organizações 
da sociedade civil que trabalham para a superação da 
violência. Reflexões que podem iluminar o tema da CF 2018.

Capa

Neste ano a Campanha da 
Fraternidade, realizada anualmente pela 
Igreja Católica, aprofunda a reflexão e 
discussão de um tema importante e um 
dos mais sérios desafios que o Brasil e 
a população em geral enfrentam neste 
momento.

 O tema da Campanha é: Fraternidade 
e superação da violência, e o lema: 
Vós sois todos irmãos. Realidade esta 
que deverá ser analisada a partir da 
Doutrina social da Igreja, com aportes 
de estudos científicos relacionados ao 
tema.

 Em 1983, a CNBB também 
inseriu este mesmo desafio em sua 
Campanha da Fraternidade, com o 
tema “Fraternidade e violência” e o 
lema: Fraternidade sim, violência não. 
E, desde então, a questão da violência 
esteve presente de forma direta ou 
indireta em todas as demais campanhas.

Juacy da Silva é professor 
universitário, aposentado da UFMT, 
mestre em Sociologia, em matéria 
publicada no site Mídia News, ele faz 

alguns apontamentos quanto a situação 
da violência no Brasil. “Nesses 35 anos 
que separam as duas Campanhas uma 
verdadeira tragédia vem ocorrendo 
em nosso país. Segundo dados do 
Mapa da Violência e outras fontes, 
foram assassinadas 1,4 milhão de 
pessoas, além de vários milhões de 
roubos, assaltos, sequestros, estupros e 
outros atos de violência que deixam a 
população, principalmente as camadas 
mais pobres e excluídas à mercê 
desta insegurança total”, comenta o 
professor.

Sobre a campanha, o sociólogo 
explica que a participação desde as 
comunidades é muito importante. 
“Como a campanha da Fraternidade 
abrange dezenas de milhares de 
Arquidioceses, Dioceses, prelazias, 
paroquias, comunidades locais e 
milhões de pessoas, além de diversas 
instituições públicas e organizações não 
governamentais, este é um momento 
mais do que oportuno para que este tema 
faça parte da agenda de discussão de 

nosso país, a começar pelas paróquias 
e comunidades de base, onde de fato o 
povo vive, sofre e esperneia ante o caos 
dos serviços públicos, como saúde, 
segurança pública, saneamento básico 
e educação, dentre outros”.

Ele finaliza apresentando uma 
maneira de solução para os casos 
de violência no Brasil. “Só vamos 
superar a questão da violência quando 
for feito um correto diagnóstico da 
situação e elaborados planos nacionais, 
estaduais, municipais e locais de 
segurança pública, tendo a integração 
entre os diversos níveis de poder e 
de governo e o compartilhamento 
das responsabilidades e recursos 
necessários para que o Brasil possa 
enfrentar de verdade o problema da 
violência em todas as suas dimensões 
e variantes. Portanto, a Campanha da 
Fraternidade de 2018 será um bom 
momento e uma ótima iniciativa 
para que a população discuta, reflita 
de forma crítica e criadora e ajude a 
encontrar as saídas para este desafio”. 

Informações: site Mídia News
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Qual é a importância de a Igreja 
realizar a Campanha da Fraterni-
dade?

“A Campanha da Fraternidade tem 
sua importância porque foi criada pela 
Igreja católica no ano de 1964 com o ob-
jetivo de suscitar solidariedade, isto é, 
de conscientizar as comunidades católi-
cas e pessoas de boa vontade a ajudar 
pessoas necessitadas. O texto-base de 
1982, p.1, traz uma definição interes-
sante: “a Campanha da Fraternidade é 
um projeto que procura animar todas as 
comunidades num compromisso pasto-
ral concreto que marque a unidade da 
Evangelização pelo empenho comum 
em prol da solidariedade e fraternidade 
que nascem do amor de Cristo”. 

Mas por que Campanha? Porque 
é uma ação evangelizadora que con-
centra esforços pastorais em favor da 
solidariedade e que atinge todas as co-
munidades católicas do Brasil. Por ser 
uma Campanha, ela tem início e tem 
fim. Ela sempre inicia na Quarta-feira 
de Cinzas e termina no Domingo de 
Ramos. E é Campanha da Fraterni-
dade, isto é, porque procura incentivar 
os cristãos a viver a fraternidade por 
meio da ajuda organizada aos mais ne-
cessitados. E ela acontece na Quares-
ma, porque é o momento mais forte e 
adequado à conversão e porque a nos-
sa caminhada quaresmal não pode ser 
insensível às situações que atentam 
contra a dignidade da pessoa humana 
e seus direitos fundamentais. Por fim, 
traz, a cada ano, um tema para moti-
var e ajudar de forma mais concreta na 
ação evangelizadora.

Desde o início, portanto, a finalidade 
da Campanha da Fraternidade é de ser 
uma Campanha de Evangelização, mas, 
ao mesmo tempo, de ajudar a motivar a 
realização da coleta em favor da soli-
dariedade que acontece no Domingo 
de Ramos. Neste sentido, a experiência 
de evangelização através da Campanha 
da Fraternidade dá, à Igreja no Brasil, 
uma forte indicação de unidade pasto-
ral pois ela oferece à Igreja a “alegria 
de uma ação conjunta em todo o Brasil 
que expressa e fortifica a unidade pas-
toral entre todas as Dioceses e Comuni-

dades” (Texto-base de 1983, p.5).
Enfim, a Campanha da Fraterni-

dade é um projeto que convida todas as 
pessoas, particularmente os cristãos, a 
refletir, a rezar e a agir a fim de trans-
formar aqueles sinais de injustiça, de 
miséria e de morte presentes na socie-
dade brasileira, em gestos e ações con-
cretas que se traduzem em fraternidade 
e vida para todos”.

Como a Campanha da Fraterni-
dade é colocada em prática?

“Ela acontece de maneira mais in-
tensa durante o período da Quaresma. 
Mas pode suscitar ações de fraternidade 
que perduram o ano todo. São várias 
ações que podem ser realizadas para 
colocar em prática a Campanha. A ação 
mais concreta e que está em comunhão 
com a Quaresma é a da conversão. É 
um projeto que propõe ações concretas 
de mudança de vida, isto é, de transfor-
mação das realidades existenciais de 
morte do povo brasileiro, em ações que 
resgatem a dignidade e a vida. 

De maneira geral, a Campanha tam-
bém pode ser concretizada através da 
leitura do seu Texto-base (que traz a 
reflexão da temática do ano); acompan-
hando a reflexão do Papa na Quarta-fei-
ra de Cinzas onde ele faz uma relação 
teológica entre o sentido da Quaresma 
e o tema da Campanha da Fraternidade 
daquele ano; cantando o hino nas esco-
las, igrejas e outros ambientes que re-
flete o tema do ano; rezando a oração 
feita a cada ano sobre o tema refletido; 
participando de encontros de família, 
de catequese, de jovens, dos círculos 
bíblicos... onde todos refletem o mesmo 
tema; rezando a Via Sacra que procu-
ra relacionar as dores, os sofrimentos 
e a cruz de Jesus com as dores, sofri-
mentos e cruzes a partir da realidade 
refletida; estudando o cartaz, a oração 
e o hino com as crianças da catequese, 
coroinhas e com a própria comunidade; 
refletindo o Evangelho de cada domin-
go relacionando-o com a temática da 
Campanha; participando da vigília eu-
carística e celebração da misericórdia; 
e promovendo ações concretas a partir 
do tema que a cada ano é refletido”.

Como superar a violência que é o 
tema da CF deste ano?

“Bem, em nenhum momento falei 
do tema deste ano. Sempre procurei 
refletir a Campanha da Fraternidade 
a partir do seu todo. Mas a cada ano 
a Igreja, porém, procura refletir sobre 
uma realidade existencial do nosso 
povo e que necessita de mudança, de 
conversão. Este ano nos é proposto re-
fletirmos e assumirmos a fraternidade e 
a superação da violência, a partir desta 
exortação de evangélica: “Vós sois to-
dos irmãos” (Mt 23,8).

Algumas luzes que podem nos aju-
dar à superação da violência:

- Identificando e denunciando todos 
os sinais de violência que acontecem 
nas famílias, nas escolas, nos condomí-
nios, nas comunidades, nos bairros, nas 
ruas, nas organizações e na sociedade;

- Comprometendo a Igreja, o poder 
público, a sociedade e todas as pessoas 
de boa vontade em ações concretas que 
promovam a paz e defendam a digni-
dade e a vida das pessoas;

- Conscientizando para que cada 
pessoa se comprometa a viver a lógi-
ca da fraternidade e do amor em sua 
família, no seu trabalho e com todas as 
pessoas de sua rede de relações;

- Combatendo o preconceito e a dis-
criminação e promovendo uma cultura 
do diálogo e da fraternidade;

- Respeitando as pessoas, principal-
mente as crianças, os idosos e os neces-
sitados;

- Tendo como critério fundamental o 
exemplo do agir de Jesus que veio para 
que “todos tenham vida e a tenham em 
abundância” (Jo 10,10)”.

Que papel a Diocese de Erexim ex-
ercerá durante a Campanha?

“O papel mais importante que a 
Diocese pode fazer é assumir a Cam-
panha da Fraternidade através de todos 
os seus agentes de pastoral e comuni-
dades. Para isso deve envolver todos os 
seus meios e espaços, isto é, comuni-
dades, colégios, encontros de famílias, 
reuniões, celebrações, rádios, redes so-
ciais e outras mídias... Sendo assumida 
por todos, ela realmente mostrará toda 
a sua força evangelizadora”.

Acompanhe a entrevista feita com o Pe. Clair Favreto sobre a prática da Campanha da Fraternidade.
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Pastoral da Pessoa Idosa avalia e planeja ações

Coordenadoras paroquiais 
da Pastoral Pessoa Idosa 
realizaram sua última reunião 
deste ano na manhã do dia 
16 de novembro, no Centro 
Diocesano, contando com a 
presença de Dom Girônimo, 
bispo referencial desta 
pastoral no Estado, Dom 
José, Pe. Maicon Malacarne, 
coordenador de pastoral, 
e Pe. Adelar De David, 
assessor das pastorais sociais. 

Depois da oração, Pe. 
Maicon e Idesse Santin, 
até agora coordenadora da 
Pastoral da Pessoa Idosa, 
conduziram momento de 
avaliação do ano em curso e 

Notícias

planejamento das atividades 
do próximo. Foram 
elencadas atividades de 
nível paroquial e diocesano, 
bem como alguns limites.

Atividades paroquiais: 
visitas periódicas aos idosos, 
encontros mensais das 
agentes com momentos de 
formação e espiritualidade, 
missas da pastoral e 
doentes, comemoração de 
aniversários, presença dos 
padres junto aos idosos.

Atividades de nível 
diocesano: as duas reuniões 
dos representes paroquiais, 
a assembleia, o retiro a ser 
realizado no próximo dia 26.

Limites: a falta da Pastoral 
em algumas paróquias, 
falta de mais agentes para 
atender ao número crescente 
de idosos, o isolamento 
do idoso em famílias.

Foram registrados também 
alguns avanços: valorização 
do idoso, espaço de ação dos 
leigos e leigas, presença da 
coordenadora diocesana nas 
paróquias, subsídios e fundo 
de ajuda e capacitação. 

Algumas sugestões para o 
próximo ano foram: atenção 
aos problemas sociais, 
formação de agentes, 
organização da Pastoral da 
Pessoa Idosa nas paróquias 
em que ainda não o foi, 
terço e missa de uma tarde 
na novena da Romaria. 

Dom José, em sua presença 
junto ao grupo, agradeceu 
a todas as participantes 
pelo trabalho realizado nas 
comunidades, ressaltando 
que assim o Reino de Deus 
acontece. Invocou sobre 
todas a bênção divina.

A coordenação diocesana 
da Pastoral da Pessoa Idosa 
é formada por Vitória 

Margarida Chinvelski, 
coordenadora diocesana, 
que assumirá oficialmente a 
função no retiro, no próximo 
dia 26, e acompanhará mais 
diretamente as Paróquias 
Sagrado Coração de Jesus 
de Paulo Bento, Santa 
Luzia, Bairro Atlântico 
de Erechim, São Pedro de 
Erechim, São Luiz Gonzaga 
de Gaurama e São Tiago de 
Aratiba; Maristela Pasuk 
e Simone Fátima Litwin, 
da Paróquia N. Sra. da 
Salette, acompanhando a 
de N. Sra. do Rosário de 
Barão de Cotegipe; Rosmari 
Benazzi, da Paróquia N. Sra. 
Aparecida de Erechim; Lúcia 
Tristão Tavares, da Catedral 
São José; Maristela Araldi 
e Neli Artuzo, da Paróquia 
N. Sra. de Fátima de Entre 
Rios do Sul, acompanhando 
as paróquias N. Sra. da 
Glória de Erval Grande, São 
Valentim de São Valentim, 
Santo Antonio de Jacutinga; 
Lurdes Pazza e Neide, de 
Estação, acompanhando 
a Paróquia Imaculada 
Conceição de Getúlio Vargas.

Pais e padrinhos preparam Batismo
Na tarde ensolarada do 

dia 11 de novembro, 63 pais 
e padrinhos de Jacutinga, 
Erechim, Itatiba do sul e 
Campinas do Sul rezaram 
e refletiram juntos sobre o 
significado do Batismo para 
seus filhos e afilhados na 
Casa das Vovós, ao lado da 
Escola Dervixe Dall’Oglio 
de Jacutinga. O encontro 
estava, inicialmente, 
programado para ser na 
sala de reuniões da casa 
paroquial de Jacutinga, mas, 
por haver muito lixo sonoro 
nas imediações, resolveu-se 

transferi-lo para aquele local. 
Por sinal, lugar muito bom 
para este tipo de encontro. 

O Pároco, Pe. Olírio 
Streher, fez a acolhida a 
todos, motivando a oração 
inicial. Lembrou o que 
disse o Papa Francisco: “A 
melhor herança que os pais 
podem dar a seus filhos 
é a fé em Jesus Cristo”. 

O encontro foi assessorado 
pela equipe da Pastoral do 
Batismo da Paróquia Santo 
Antônio: Egídio Cima, 
Jaqueline Cima Dalpizol, 
Celito Ciapparini, Ovídio 

Frigotto e Nadir Menin 
Tortelli. Refletiram sobre 
o significado do Batismo 
e a responsabilidade dos 
pais e padrinhos que 
pedem este Sacramento 
para seus filhos e afilhados. 

Os pais e padrinhos 
manifestaram sua alegria em 
participar deste momento 

de formação, sinal de que 
eles querem o melhor para 
os seus filhos e afilhados, 
isto é, transmitir para eles 
a fé em Cristo, o Salvador. 
Revelam saber que, como 
afirma o Evangelho de 
Marcos, “quem crer e 
for batizado será salvo”. 
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Nova coordenação da 
Pastoral da Saúde na Diocese 

de Erexim

Representantes paroquiais 
da Pastoral da Saúde 
da Diocese de Erexim 
realizaram sua última 
reunião do ano na manhã 
do dia 13 de novembro, no 
Centro Diocesano, com a 
participação do Pe. Maicon 
Malacarne, coordenador de 
pastoral. 

Depois da avaliação do 
ano, destacando atividades 
em nível paroquial e em nível 
diocesano, o grupo definiu 
sua nova coordenação, 
ficando assim constituída: 

Notícias

Rosmari Benazzi, Claudete 
Lise, Tereza Almeida, 
Terezinha Peruzzolo e Maria 
Busata, atual coordenadora, 
que continuará na 
capacitação, quando as 
paróquias solicitarem. 

Programaram algumas 
atividades para o próximo 
ano, com reunião dia 12 de 
março e 12 de novembro, às 
09h, no Centro Diocesano; 
encontro das Pastorais da 
Saúde, dia 24 de abril; retiro, 
dia 04 de setembro.

Nos dias 23 a 26 de 
novembro, foi realizado 
curso de Práticas de Justiça 
Restaurativa e Círculos de 
Construção de Paz em S. 
Leopoldo, RS, pela Pastoral 
Carcerária Estadual. Nele, 
a Diocese de Erexim foi 
representada por Amereci 
L. Bresolin e Estela 
Vasconcelos representando 
Assistente Social.

 O curso foi muito 

proveitoso. Houve 
muita interação entre os 
participantes, pois várias 
dioceses se fizeram presente. 
Frente ao nosso Sistema 
Prisional perverso, a 
Pastoral Carcerária Nacional 
apresenta uma proposta 
cristã que é trabalhar através 
das Práticas da Justiça 
Restaurativa e Construção 
de Círculos de Paz.

Pastoral Carcerária Regional 
realiza curso 

Pe. Maicon Malacarne, 
coordenador diocesano de 
pastoral, apresentou síntese 
do projeto de Iniciação 
à Vida Cristã de espírito 
catecumenal aos membros 
da comissão de servidores 
e ministros da Diocese 
de Erexim, em sua última 
reunião anual, na manhã 
do dia 20 de novembro, 
no Centro Diocesano. Ele 
também expôs ao grupo 
o projeto de formação de 
agentes para a pastoral da 
esperança e da consolação, 
que visa acompanhar as 
famílias na experiência 
da morte. O projeto será 
realizado a partir de abril 
do próximo ano, com 20 
encontros, nas terças-feiras à 
noite, aprofundando aspectos 
em relação à realidade e 
a visão cristã da morte, a 
celebração do mistério pascal 
nos velórios e exéquias, 
o acompanhamento às 

famílias no luto.  Pe. Cleocir 
Bonetti, vigário geral da 
Diocese, que acompanha a 
comissão, além da reflexão 
na oração inicial a partir 
da passagem do evangelho 
da cura do cego de Jericó, 
ajudou os participantes da 
reunião a projetar o encontro 
de ex-alunos da Escola de 
Servidores no próximo, 
que será por Área Pastoral 
e que deverá refletir a 
questão das exéquias. Com 
eles também organizou a 
programação das reuniões 
em 2018: 19 de março, 04 
de junho e 12 de novembro, 
sempre das 09h às 11h30, 
no Centro Diocesano.  Dom 
José esteve na reunião para 
saudar o grupo, agradecer o 
trabalho realizado e motivar 
a todos para o Ano Nacional 
do Laicato a ser iniciado em 
todo o Brasil no próximo 
domingo, solenidade de 
Cristo Rei. 

Comissão de servidores e 
ministros reflete iniciação à 

vida cristã

O reitor do Seminário 
Maior São José, Pe. Clair 
Favreto, e os seis seminaristas 
da filosofia e teologia que 
nele estudam, nos dias 2 e 
3 de dezembro, estiveram 
nas comunidades de Edegar 
Passaglia e Jean Carlos 
Demboski, em Faxinalzinho 
e Linha São Luís de 
Jacutinga, respectivamente, 
que na época, ainda seriam 
ordenados diáconos. 

Em cada uma delas, Pe. 
Clair, com os respectivos 
párocos, Pe. Mauro 
Parcianello e Pe. Olírio 
Streher, presidiu missa na 
qual os diáconos fizeram 

publicamente a profissão de 
fé, a declaração de liberdade 
no pedido da ordenação e 
o compromisso de serem 
diáconos e depois padres 
na Diocese de Erexim, a 
chamada incardinação. São 
exigências canônicas prévias 
à sua ordenação diaconal, 
que ocorreu no dia 29 de 
dezembro, às 19h30, na igreja 
São Pedro, em Erechim. 
Jean será ordenado padre no 
dia 21 de julho, às 09h30, 
na igreja Santo Antonio, 
de Jacutinga. Edegar será 
ordenado presbítero no dia 
15 de dezembro, também às 
09h30, na igreja N. Sra. da 
Salette, Faxinalzinho. 

Fazem compromisso público para a 
sua ordenação

NOVOS DIÁCONOS
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Com data de 22 de 
novembro, dia de Santa 
Cecília, padroeira dos 
músicos, emitiu o seguinte 
comunicado a respeito da 
designação de padres e de 
dois seminaristas a serem 
ordenados diáconos, a serem 
efetuadas a partir de janeiro 
de 2018: 

Na proximidade da 
solenidade de Cristo Rei 
do Universo, domingo 
próximo, dia 26, com o 
início do Ano Nacional do 
Laicato e da Campanha da 
Evangelização em nosso 
País, depois de contato com 

Transferências de padres para 2018

os padres e de reuniões do 
Conselho de Presbíteros, 
concluí por realizar as 
seguintes designações de 
funções de padres e de 
dois seminaristas que serão 
ordenados diáconos dia 29 de 
dezembro, a serem efetuadas 
a partir do próximo ano: 

- Pe. Maicon Malacarne, 
pároco da Paróquia N. Sra. 
Aparecida, Bairro Bela 
Vista, continuando como 
coordenador diocesano de 
pastoral;

- Pe. Cezar Menegat, 
liberado para um tempo 
sabático, continuando como 

capelão da URI e à disposição 
para ajudar nas Paróquias da 
cidade de Erexim quando 
solicitado e conforme suas 
possibilidades;

- Pe. Anderson Francisco 
Faenello, pároco da Paróquia 
São Cristóvão, Erechim; 

- Pe. Maximino Tiburski, 
vigário paroquial da 
Paróquia Santa Teresinha, 
Estação;

- Pe. Luiz Warken, 
liberado da função de vigário 
paroquial da Paróquia 
Santo Antonio, Jacutinga, 
passando a residir no Centro 
Diocesano de Pastoral e 
Administração; 

- Futuro Diácono Edegar 
Passaglia, estágio pastoral 
na Paróquia Imaculada 
Conceição, Getúlio Vargas;

- Futuro Diácono Jean 
Carlos Demboski, estágio 
pastoral na Paróquia da 
Catedral São José.

Meu reconhecimento ao 
Conselho de Presbíteros 

por sua colaboração 
nos encaminhamentos 
realizados. Gratidão aos 
padres pelo trabalho 
desenvolvido em sua atual 
função, bem como sua 
disponibilidade em acolher 
a nova designação. Ao 
mesmo tempo, conto com 
a compreensão dos fiéis em 
relação às atividades em 
que se encontravam e a sua 
acolhida e seu apoio aos 
designados para suas novas 
funções.

Que São José e Nossa 
Senhora, cm seu sim 
generoso à missão a que 
Deus os chamou, nos ajudem 
a vivermos a missão que Ele 
nos confiou, numa “Igreja em 
saída”, fermento, luz e sal na 
sociedade e no cuidado com 
a Casa Comum. 

Erechim, 22 de novembro 
de 2017, dia de Santa Cecília, 
padroeira dos músicos.

Dom José Gislon – Bispo 
Diocesano.

Em torno de 300 crianças 
e adolescentes da Infância 
e Adolescência Missionária 
de grupos da Diocese de 
Erexim e um da cidade 
Marau, com seus familiares 
e assessoras, participaram 
de encontro na tarde do dia 

25 de novembro, véspera 
da solenidade de Cristo 
Rei do Universo, em Barão 
de Cotegipe. O encontrou 
assinalou os 20 anos da 
Infância e Adolescência 
Missionária na Diocese e 
recordou o Ano Nacional 

Mariano. 
Exercitando seu 

protagonismo, os 
participantes fizeram 
diversas apresentações: 
a canção “Jesus amigo e 
companheiro”, expressando 
o compromisso de torná-
lo conhecido e amado; o 
encontro da imagem de N. 
Sra. Aparecida, relembrando 
os 300 anos do mesmo; 
as aparições de N. Sra. de 
Fátima no seu centenário, 
culminando com a oração do 
terço missionário.

Dom José esteve presente, 
levando sua palavra de pastor, 
com estímulo à participação 

na missão da Igreja desde a 
infância, envolvendo toda a 
família.

Além disso, o encontro 
teve lanche e diversas 
dinâmicas de recreação, 
de integração e animação 
missionária.

O espaço estava muito 
bem organizado e decorado, 
preparado para acolher 
cada criança e adolescente 
missionário. O encontro 
foi concluído com o 
envio missionário através 
da música “a missão do 
coração” e a bênção sobre 
cada participante.

Encontro de grupos de Infância e Adolescência 
Missionária
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Por decisão dos Bispos 
do Brasil em sua assembleia 
geral do ano passado, a Igreja 
Católica no País realizará o 
Ano Nacional do Laicato 
a ser celebrado da festa de 
Cristo Rei, neste domingo, 
até a do próximo ano, em 25 
de novembro. No dia 26 de 
novembro, domingo, a Igreja 
Católica no Brasil também 
iniciou a Campanha para a 
Evangelização, que irá até o 
dia 17 de dezembro, terceiro 
domingo de Advento.

Dom José fez a abertura 
do Ano do Laicato, em nível 
diocesano, na missa das 09h 
deste domingo, na Catedral 
São José, com a presença de 
delegações da maior parte 
das 30 Paróquias da Diocese. 

No final da celebração, 
Pe. Maicon Malacarne, 
coordenador diocesano de 
pastoral, recordou que, em 
setembro, foi constituída 
a Comissão Diocesana de 
Leigos, cujos integrantes 
estavam presentes na 
celebração de abertura do 
Ano do Laicato. Anunciou 
a entrega a cada paróquia de 
uma capelinha da Sagrada 
Família, em forma de casa, 
para uma peregrinação nos 

ambientes paroquiais ao 
longo do Ano especial que 
estava sendo iniciado. Este 
símbolo, com as imagens 
de Jesus, Maria e José, 
e pelo formato de casa, 
quer recuperar o valor e a 
alegria da vida em família, 
do cultivo da fé nos lares. 
Em seguida, Dom José 
invocou a bênção sobre as 
capelinhas, lembrando que 
Jesus visitou as casas das 
pessoas, especialmente dos 
doentes e mais necessitados e 
pedindo que elas sejam sinal 
fecundo da presença de Deus 
e revitalização das famílias, 
casas e comunidades das 
trinta Paróquias da Diocese 
para as quais seriam levadas. 
Pe. Alvise chamou as 
delegações de cada Paróquia 
por ordem cronológica de 
criação e Dom José, com 
Pe. Maicon, lhes entregou a 
capelinha. 

Na homilia, o Bispo 
disse que o Ano Nacional 
do Laicato visa fortalecer 
compromisso de fé de todos, 
assumido pelo batismo, de 
serem discípulos e discípulas, 
mas também missionários do 
Senhor Jesus no mundo. Visa 
também louvar e agradecer 

a Deus pelo testemunho e a 
ação missionária de tantos 
homens e mulheres, pais, 
mães e jovens tementes a 
Deus, que testemunharam, 
no passado, e continuam 
dando testemunho de fé, 
na realidade de hoje, nas 
famílias e nas comunidades. 
Destacou que cada cristão 
leigo e leiga é chamado 
a ser sujeito eclesial para 
atuar na Igreja e no mundo. 
Como luz e sal do mundo, 
os leigos e leigas irradiam 
os valores do Evangelho e 
cultivam os princípios que 
dão sabor e sentido à vida. 
Referindo-se à solenidade 
de Cristo Rei, observou que 
nela é oportuno cada um 
questionar-se a respeito de 
quem reina em sua vida, a 

ANO DO LAICATO 
Capelinha da Sagrada Família para cada Paróquia 

Vinícius de Morais Freitas

quem, como cristão, está 
seguindo. Desejou que o Ano 
do Laicato reforce em todos 
o espírito de comunhão, 
o sentido de pertença à 
Igreja comunidade de 
fé, o discipulado e a 
missionariedade como fruto 
do batismo. Desejou também 
que Maria de Nazaré, 
mulher leiga, santa, Mãe 
de Deus e nossa, e de São 
José, seu esposo e padroeiro 
da Diocese, modelos de 
resposta ao chamado de 
Deus a partir da família, 
inspirem forças para todos 
viverem os carismas, dons 
do Espírito Santo no coração 
de cada pessoa, para servir, 
na fé e na caridade, a Igreja 
povo de Deus.
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Acompanhadas por 
seu assessor, Pe. Moacir 
Noskoski, Pároco de Erval 
Grande, coordenadoras 
paroquiais de zeladoras de 
capelinhas participaram de 
retiro no dia 27 de novembro, 
no Centro Catequético e na 
igreja N. Sra. da Salette, 
Bairro Três Vendas, Erexim, 
com a orientação do Pe. 
Valter Girelli, Reitor do 
Seminário de Fátima. Suas 
reflexões foram sobre Nossa 
Senhora, a oração e a missão 
das zeladoras das capelinhas.

Dom José, e o Pe. 
Maicon Malacarne, 
coordenador diocesano 
de pastoral, estiveram no 
início do encontro. Dom 
José expressou profundo 
agradecimento pelo trabalho 
realizado pelas zeladoras, 
dedicando tempo para visitar 

Faz agradecimento especial às zeladoras de 
capelinhas em retiro

DOM JOSÉ

as famílias, motivando 
para o cultivo da oração, 
especialmente em favor 
das vocações, e também 
recolhendo donativos 
em favor das vocações 
sacerdotais. Lembrou o Ano 
Mariano recém-concluído 
no País e o que significou 
para a devoção à Virgem 
Maria. Lembrou a ordenação 
diaconal de dois seminaristas, 
no dia 29 de dezembro, 

na igreja São Pedro de 
Erexim, fruto também 
da oração, indispensável 
para o florescimento 
vocacional. Desejou feliz 
Natal e abençoado 2018, 
concedendo a bênção a 
todas.

Pe. Maicon ressaltou que 
o trabalho das zeladoras 
tem caráter missionário, 
marca indispensável de toda 
ação pastoral. Referiu-se 

ao início do Ano Nacional 
do Laicato, neste domingo, 
cuja abertura diocesana foi 
feita no Catedral belo bispo 
diocesano que entregou uma 
capelinha da Sagrada Família 
a representantes de cada 
uma das trinta paróquias da 
Diocese. Capelinha feita em 
forma de casa para ressaltar 
a vida familiar, que tem na 
oração um de seus pilares.

Visita ao pároco 
aniversariante: Dom José e 
Pe. Maicon fizeram questão 
de levar seus cumprimentos 
ao Pároco da Paróquia da 
Salette, Pe. André Ricardo 
Lopes, por seu aniversário 
neste 27 de novembro. 
Ele estava acompanhando 
um grupo da Escola Dom, 
preparando missa da novena 
da festa paroquial em honra 
a N. Sra. 

CÁRITAS DIOCESANA 
Reflete sobre desafios de hoje à sua ação 

Em sua última reunião 
anual, na tarde de 28 de 
novembro, representantes 
das coordenações paroquiais 
da Cáritas da Diocese de 
Erexim realizaram sua 
última reunião deste ano, 
no Centro de Pastoral.  De 

início, meditaram sobre 
evangelho do dia, no qual 
Jesus alerta para as pessoas 
não se deixarem enganar por 
quem se apresentar em seu 
nome sem terem seu envio. 
Irmão Darci, coordenador 
diocesano do grupo, 

destacou a necessidade 
da atenção de todos para 
a realidade, buscando 
perceber os desafios de hoje 
à sua missão no serviço da 
caridade e da promoção 
humana, como a acolhida 
aos migrantes, a inclusão 
dos pobres marginalizados e 
outros.  

Depois, ele relatou aos 
participantes aspectos da 
Assembleia Estadual de 
Cáritas, realizada em Passo 
Fundo, de 22 a 24 deste mês, 
tendo como enfoque: “Casa 
Comum, Pastoralidade e 
Transformação Social”. 
Da Diocese de Erexim, 
participaram três agentes: 
Nelson e Lourdes Della Lata, 

da paróquia de Campinas do 
Sul e o próprio coordenador. 
O grupo definiu também as 
datas de reuniões e do retiro 
do próximo ano. As reuniões 
serão nos dias 27 de março, 
29 de maio, 31 de julho e 27 
de novembro. O retiro será 
no dia 25 de setembro. 

Notícias
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Conselho Diocesano de Pastoral estuda preparação 

ao Batismo
No dia 25 de novembro, 

véspera da Solenidade de 
Cristo Rei do Universo, com 
o início da Campanha para a 
Evangelização e a abertura 
do Ano Nacional do Laicato, 
o Conselho Diocesano 
de Pastoral realizou sua 
segunda reunião anual, 
no Centro de Eventos do 
Seminário, com mais de cem 
participantes, representando 
as trinta paróquias, pastorais 
e movimentos da Diocese. 

Na abertura dos trabalhos, 
Dom José referiu-se ao 
contexto atual no qual 
se dá uma mudança de 
época, com necessidade 
de conversão pastoral para 
responder aos desafios 
da cultura globalizada. 
Citou o Papa Francisco no 
documento sobre a Alegria 
do Evangelho, no qual fala 
das tentações dos agentes 
de pastoral, o pessimismo 
estéril, o derrotismo a 
mundanidade espiritual e 
outras. Em cada fase da 
história, a missão da Igreja 
é ser servidora do Reino, 
comunidade aberta que se 
renova em seus métodos e 
estruturas, estando sempre 
de portas abertas para 
acolher e ir ao encontro das 
pessoas.  

Pe. Maicon Malacarne, 
coordenador diocesano de 
pastoral, encaminhou a 
pauta dos trabalhos, tendo 
como ponto central uma 
reflexão sobre a pastoral do 
Batismo, com assessoria do 
Pe. Pedro Ritter, da Diocese 
de Montenegro. 

O assessor iniciou sua 
exposição citando passagem 
do Documento de Aparecida, 
segundo a qual, “nenhuma 
comunidade deve se isentar 

de entrar decididamente, 
com todas suas forças, nos 
processos constantes de 
renovação missionária e de 
abandonar as ultrapassadas 
estruturas que já não 
favoreçam a transmissão da 
fé” (nº 365). Recordou as 
cinco urgências apontadas 
pelas Diretrizes Gerais da 
Ação Evangelizadora da 
Igreja no Brasil, Igreja 
em estado permanente de 
missão, casa da iniciação 
à vida cristã, lugar de 
animação bíblica da vida 
e da pastoral, comunidade 
de comunidades, a serviço 
da vida plena para todos. 
Apresentou sua experiência 
pastoral de nove anos na 
Paróquia de Bom Princípio 
e agora na coordenação 
de pastoral da Diocese de 
Montenegro, especialmente 
no projeto de renovação 
da pastoral do Batismo. 
Relatou os passos iniciais, 
organização do grupo de 
catequistas e sua formação, 
os subsídios propostos para a 
preparação das famílias para 
o Batismo, realizada em suas 
próprias casas, a celebração 
na comunidade, os contatos 
posteriores a ela. Depois da 
apresentação de sua reflexão 
e relato da experiência, 
deu oportunidade para 
perguntas e observações dos 
participantes da reunião. 

Pe. Maicon, em 
continuidade, propôs 
reflexão em pequenos 
grupos e plenário sobre 
passos a dar na renovação 
da pastoral do Batismo. Foi 
apontada a necessidade de 
identificar mais pessoas 
para esta pastoral e de que 
ela esteja ligada à iniciação 
à vida cristã e à preparação 

ao matrimônio Um dos 
encaminhamentos foi de 
realizar, no próximo ano, 
encontros de estudo com os 
que atuam na preparação 
deste sacramento. 

Após a reflexão, houve 
diversas comunicações, 
entre as quais:

- Convite para a ordenação 
diaconal dos seminaristas 
Edegar Passaglia e Jean 
Demboski, dia 29 de 
dezembro, às 19h30, na 
igreja São Pedro, Erechim;

- Curso de formação de 
agentes para a pastoral da 
consolação e da esperança;

- Jubileu de prata 
presbiteral dos padres 
Dirceu Dalla Rosa, dia 10 de 
dezembro, às 19h, na igreja 
N. Sra. dos Navegantes, 
Campinas do Sul; Maximino 
Tiburski, dia 02 de fevereiro 
do próximo ano, às 19h30, 
na igreja São Cristóvão; Pe. 
Ivacir Franco, dia primeiro 
de março, às 18h, na igreja 
São Luiz, Gaurama;

- Encontro de canto 
litúrgico, dia 09 de 
dezembro, das 13h30 às 
1630, no Santuário, com 
ensaio do hino da Campanha 
da Fraternidade do próximo 
ano, do hino do ano do 
laicato e, especialmente, 
de cantos para velórios e 

exéquias;
- Encontros diversos, 

dos grupos paroquiais da 
Infância e Adolescência 
Missionária na tarde 
deste sábado, em Barão 
de Cotegipe; da Pastoral 
da Pessoa Idosa, neste 
domingo, das 09h, às 16h, no 
Seminário; das zeladoras de 
capelinhas, dia 27, das 09h 
às 15h30, nas dependências 
da sede paroquial da Salette, 
Três Vendas, Erechim; dos 
coordenadores paroquiais 
da Cáritas, dia 28, no Centro 
Diocesano. 

Dom José encerrou a 
reunião citando o Papa 
emérito Bento XVI em 
mensagem à Ação Católica, 
em 2012, na qual ressaltava 
a missão dos leigos na 
Igreja, na qual não são 
meros colaboradores, mas 
corresponsáveis no ser e no 
agir dela, o que não deve 
substituir e nem diminuir sua 
ação no mundo. Agradeceu 
a todos pelos diversos 
serviços na Diocese, desejou 
feliz Natal e 2018 pleno de 
paz, saúde, fé e esperança, 
com a disponibilidade para 
trabalhar por um mundo mais 
humano e divino, discípulos, 
mas também missionários 
diante dos muitos desafios 
atuais. 

Notícias
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Missa presidida por 
Dom José e concelebrada 
por onze padres na noite 
do dia 28 de novembro, 
no Santuário de Fátima, 
completamente lotado, 
marcou o encerramento do 
curso de servidores deste 
ano da Escola Diocesana na 
Área Pastoral de Erechim, 
com alunos também das 
paróquias de Três Arroios 
e Barão de Cotegipe. Os 
31 concluintes, entre eles 
os três seminaristas do 
Propedêutico, receberam o 
certificado de conclusão do 
curso no final da celebração. 

Dom José iniciou sua 
homilia lembrando que 
Cristo, enviado pelo Pai 
com a missão de salvar a 
humanidade, não realizou sua 
missão sozinho, mas chamou 
muitos a participarem dela. 
São Paulo testemunha ter 
sido escolhido por Deus para 
trabalhar por Ele com muitos 
outros, sentindo-se um ser 
humano novo. Realizou 
sua missão com humildade, 
mansidão, paciência, amor 
e fé. Quando alguém coloca 
a vida ou tempo dela a 
serviço do Evangelho, é 
sinal de que o Espírito 
Santo age e faz descobrir 
o chamado ao serviço 
do Reino. Deus sempre 
convida a dar um passo 
a mais. Quem é chamado 

Escola Diocesana de Formação 
conclui curso anual de 
servidores em Erechim

DIOCESE

vive uma experiência de fé 
e deseja que outros a façam 
também. Por isso, busca o 
bem dos outros, com alegria, 
audácia, dedicação plena 
de esperança. Agradeceu 
aos concluintes do curso, 
ressaltando que fizeram 
grande esforço para participar 
das aulas semanais, depois 
de um dia de trabalho. Mas 
o fizeram por causa da fé e 
da disponibilidade em servir 
a comunidade e a paróquia 
a que pertencem, a exemplo 
de Maria, a Mãe de Jesus, 
mas também servidora do 
Reino. A fé faz sair de si 
e enfrentar desafios com 
uma força que nem se 
imaginava ter. Exortou a 
todos a continuarem a servir 
os irmãos em sua respectiva 
comunidade. 

No final da celebração, 
Pe. Maicon Malacarne, 
coordenador diocesano de 
pastoral e diretor da Escola, 
encaminhou a entrega do 
certificado aos concluintes. 
Tânia Madalosso, secretária 
da Escola, convidou cada um 
deles a receber o certificado 
da mão do bispo e dos 
padres de sua respectiva 
Paróquia. Antes da bênção 
final, dois concluintes 
dirigiram breve mensagem 
de agradecimento aos 
professores e colaboradores 
da Escola. 

Escola Diaconal conclui 
primeiro ano com retiro 

espiritual

Dom José orientou o 
retiro espiritual dos alunos 
da Escola de Diáconos São 
Lourenço da Diocese de 
Erexim e da Arquidiocese de 
Passo Fundo, no Seminário 
de Fátima, no dia 9 de 
dezembro à noite e na manhã 
e tarde do diz seguinte. O 
retiro marcou a conclusão do 
primeiro ano de sua formação 
para o ministério ordenado 
de diáconos permanentes. 

Nas quatro meditações que 
lhes dirigiu, o Bispo refletiu 
sobre Nossa Senhora, a 
propósito do recém-findo 
Ano Nacional Mariano e já 
no contexto do Ano Nacional 
do Laicato. 

Alguns aspectos abordados 
por ele foram: Maria, a 
humilde serva do Senhor, 
modelo do diácono servidor 
na Igreja; Maria, a Mãe de 
Jesus, aquela que vê e canta 
as maravilhas de Deus, 

como aparece no seu cântico 
conhecido como Magnificat; 
Maria como Mãe terna e 
misericordiosa, conforme é 
invocada na Salve Rainha; 
Maria, a contemplativa que 
leva a olhar para seu Filho 
Jesus. 

Momentos especiais de 
oração foram alternados 
com as meditações e o 
tempo de silêncio para a 
meditação pessoal, como a 
oração do terço, a celebração 
da Eucaristia, a adoração ao 
Santíssimo Sacramento. 

Na sexta-feira à noite, 
antes da primeira meditação, 
Pe. Jair Carlesso que 
coordena a Escola Diaconal, 
combinou com os alunos a 
programação do próximo 
ano e os informou sobre os 
assuntos a serem tratados, 
com seus respectivos 
professores.

Notícias
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Corais emocionam fiéis em culto ecumênico de 

Natal

No contexto dos 500 anos 
da Reforma de Martinho 
Lutero, em 31 de outubro 
passado, o já tradicional 
encontro de Natal, foi 
realizado na Congregação 
Luterana São Lucas, do 
Bairro Três Vendas de 
Erexim, na noite do dia 14 
de dezembro. Participaram 
membros e ministros da Igreja 
Evangélica de Confissão 
Luterana no Brasil, Católica 
Romana, Anglicana do 
Brasil e Luterana do Brasil. 
Contou com a presença dos 

corais São João, São Lucas 
e Nossa Senhora de Fátima 
com canções natalinas que 
emocionaram a todos. Na 
conclusão da celebração, os 
três corais, sob a regência 
do Pe. José Carlos Sala, 
cantaram Noite Feliz junto 
com os outros participantes. 

Além das canções dos 
corais, momento contagiante 
foi a “dança litúrgica” 
executada por crianças 
da Instrução cristã da 
Congregação São Lucas. 

Alternando com as 

canções dos corais, a 
comunidade acompanhou 
leituras bíblicas, cantou 
outros hinos, apresentou a 
Deus preces comunitárias, 
pedido de perdão e renovou 
sua fé através do credo em 
versão ecumênica. 

O Pastor Remi Honze, 
da anfitriã Congregação 
Luterana São Lucas, fez a 
homilia. Iniciou lembrando 
que neste tempo, as crianças 
esperam presentes dos pais, 
dos avós, do Papai Noel 
e acaba-se esquecendo o 

maior presente de Deus a 
todos nós, que é seu próprio 
Filho, enviado ao mundo 
com a missão de salvar a 
humanidade do pecado. 
Em seu infinito amor, Deus 
Pai providenciou libertar o 
ser humano de sua própria 
ingratidão a Ele, com seu 
Filho, o Verbo Eterno, 
que se fez humano. No 
Natal, comemoramos o seu 
nascimento, a grande e única 
razão da festa. Alertou para 
o risco de se fazer a festa 
esquecendo o aniversariante.

Celebração natalina na Cúria Diocesana com 
despedida do diretor da Cáritas

Antes do final do 
expediente no dia 23 de 
dezembro, Dom José 
reuniu os colaboradores da 
Cúria Diocesana para um 
momento de oração conjunta 
em vista do Natal. Motivou a 
todos a terem bem presente 
o espírito genuíno do Natal, 
luz para um mundo melhor. 
À luz do espírito natalino se 
pode construir um mundo 
sem guerras e sem pessoas 
em condições desumanas. 
Lembrou também que 
o Natal é oportunidade 
propícia para cada pessoa 
olhar para dentro de si 

mesma, identificando o que 
faz de bom para que o mundo 
seja realmente melhor. 
Expressou agradecimento a 
todos por seus trabalhos na 
Cúria Diocesana ao longo do 
ano. 

Pe. Cleocir Bonetti, 
Vigário Geral, também 
agradeceu por todos os 
serviços realizados na 
Cúria, todos em vista do 
Reino. Convidou a deixar-
se surpreender por Deus e a 
conduzir-se pela estrela de 
Belém. 

Antes do momento de 
oração e da bênção, Dom 

José manifestou especial 
agradecimento ao Ir. Darci 
Zacaron, Diretor da Cáritas 
Diocesana, transferido por 
seu superior para uma obra 
da Congregação dos Pobres 
Servos da Divina Providência 
na Diocese de Marabá, no 
Pará. Ressaltou que ele 
deixa marcas significativas 

na Paróquia São Francisco, 
Bairro Progresso, e na 
Diocese. Desejou que sua 
nova missão seja frutuosa e 
que continue tendo o amor 
ao povo, especialmente aos 
pequenos, que testemunhou 
em seu trabalho nesta 
Diocese.

Notícias
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Nos primeiros tempos da Igreja, a “Iniciação Cristã” era etapas 
que os catecúmenos faziam para mergulhar na adoração em 
espírito e verdade (Jo 4,24). Os que se preparavam para 
serem cristãos faziam uma catequese mistagógica antes e 
depois dos sacramentos do Batismo, Crisma e Eucaristia.

Antes, meditavam a Sagrada Escritura: criação do mundo, 
libertação da escravidão, liderança dos juízes e juízas, 
testemunho profético, encarnação do Verbo no seio da Virgem 
Maria, anúncio do Reino de Deus, paixão e assassinato 
de Jesus na Cruz, ressurreição de Cristo, seguimento das 
pegadas do Nazareno. Estes ensinamentos despertavam o 
desejo de uma “vida nova” no Espírito de Deus (Ef 4,22-24). 

Depois acontecia a explicação do ritual, na Celebração 
Litúrgica dos Sacramentos. Não era uma catequese 
“doutrinária-intelectualista-desligada da Liturgia”, mas 
“existencial-mistagógica-litúrgica” que despertava para 
a espiritualidade do seguimento a Jesus Cristo (Rm 6,3). 
Assim, através da Iniciação Cristã acontecia o ingresso do 
“homem e da mulher novos” no seio da Igreja.

 Os três Sacramentos eram celebrados juntos, no 
mesmo dia e na mesma celebração, geralmente na Vigília 
Pascal. Se o Batismo e a Crisma aconteciam uma só vez, 
a Eucaristia repetia-se seguidamente, especialmente aos 
Domingos, recordando o pedido de Jesus: “Fazei isto em 

Iniciação à Vida Cristã e Espiritualidade

Ivanir Antonio Rampon

Presbítero da Arquidiocese de Passo Fundo e professor na Itepa Faculdades

memória de mim” (1Cor 11,25). De fato – no dizer do 
teólogo Jon Sobrino – irmãos reunidos, ao redor da mesma 
mesa, partilhando o mesmo pão e o mesmo vinho, é o maior 
sinal do Reino de Deus...

 No aderir o seguimento a Jesus Cristo através da 
unção batismal, a Igreja dava aos novos cristãos a tríplice 
missão espiritual de serem sacerdotes, profetas e pastores.

Como sacerdotes e sacerdotisas recebiam a missão espiritual 
de rezar uns pelos outros; de orar pela comunhão, justiça, 
paz e, especialmente, de participar com alegria da Ceia do 
Senhor, na qual, meditando o Evangelho de Jesus, celebrava-
se a sua memória.

 Como profetas e profetizas recebiam a missão 
espiritual de denunciar, anunciar e testemunhar... Os Neófitos 
denunciavam o antirreino que se expressava nos pecados de 
opressão, injustiça, grandes desigualdades sociais, guerras 
promovidas pelo Império Romano (entre os novos membros 
da Igreja, havia a prática de depor armas, pois o cristianismo 
nasce extremamente pacifista). Anunciavam um novo céu e 
uma nova terra, na qual as coisas velhas deixariam de existir 
(Ap 21,4). Mas acima de tudo, os profetas e as profetizas de 
Cristo davam testemunho da espiritualidade do seguimento 
a Jesus até a radicalidade do martírio. As Bem-Aventuranças 
(Mt 5,1-12) eram o seu projeto de felicidade. Por isso, 
quando caluniados, injuriados, difamados por causa de Jesus 
e do Evangelho ficavam alegres e contentes porque deles 
era o Reino dos Céus. Claro que não eram masoquistas, mas 
fiéis à grande causa do Reino de Deus. O Batismo, de fato, 
confiava aos neófitos a “veste nova” do compromisso com a 
busca da justiça do Reino de Deus (Mt 22,11-12).

 Como pastores recebiam a missão espiritual de 
serem condutores de novas pessoas para a vivência da 
Espiritualidade do Seguimento a Jesus Cristo. Assim como 
Jesus, davam a vida para defender os “direitos dos pobres”. 
Era muito amado o sonho do Bom Pastor: “Eu vim para que 
todos tenham vida e a tenham em abundância” (Jo 10,10b).

 Com o Sacramento da Crisma, os novos cristãos 
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recebiam o “Selo do Espírito Santo” (Ef 4,17-32), ou seja, a 
marca de pertencentes a Deus. O Selo do Espírito dava uma 
inteligência espiritual para viver a proximidade com o Pai, o 
Filho e o Espírito Santo; uma sensibilidade espiritual para agir 
de modo correto nas relações com os bens deste mundo e nas 
relações morais com as pessoas; um conhecimento espiritual 
de Jesus para segui-lo de modo contextualizado, atual e 
radical; uma decisão firme de não viver como o “homem 
e a mulher velhos”, ou seja, na mentira, na exploração 
dos pobres, nas palavras inconvenientes que não edificam 
(aspereza, desdém, raiva, gritaria, insulto, maldade). Deste 
modo, não entristeciam o Espírito Santo através do qual 

foram marcados-selados para o dia da libertação! Viviam, 
sim, alegres no Espírito! (1Ts 1,6)

 Ao longo dos séculos, a Igreja, por motivos diversos, 
precisou modificar este processo espiritual de Iniciação 
Cristã. Hoje, no entanto, acredita-se que é preciso retomar 
alguns ensinamentos desta maravilhosa experiência inicial da 
Igreja. Não se trata de transportar o passado para o presente, 
mas de uma retomada “do espírito”. No dizer do Documento 
107 da CNBB, nº 74, a “ênfase deve ser colocada mais no 
‘espírito catecumenal’ do que em um esquema formal”.

A missa das 08h no Santuário de Fátima, no dia de Natal, 
foi presidida por Dom José e concelebrada pelo Pe. Valter 
Girelli, com a presença de pessoas que habitualmente 
participam da liturgia daquele horário e muitas que se 
encontravam em visita a familiares. Na homilia, o Bispo 
lembrou as palavras de consolo do profeta Isaías ao povo 
que vivia realidade desafiadora, assegurando-lhes que Deus 

Dia 24 de dezembro, à noite, Dom José presidiu a missa de 
Natal na Catedral diocesana, acompanhado pelos padres 
Alvise Follador e Maicon Malacarne, respectivamente, 
Pároco e Vigário paroquial da mesma, do Diácono Pascoal 
Pozza, com o recinto lotado de participantes da comunidade 
local e de outras localidades em visita a familiares na cidade. 
A presença de número maior de fiéis do que ordinariamente 
se verificou também nas outras igrejas das paróquias 
católicas de Erexim na noite de Natal. 

Durante a cerimônia, um casal com criança de poucos dias 
entrou e ficou em frente ao Presépio e outro casal, com filho 
de alguns anos levou a imagem do Menino Jesus ao presépio, 
que foi abençoado por Dom José.

Em sua saudação inicial da homilia, o Bispo ressaltou os leigos 
e leigas no ano a eles dedicado no Brasil, os encarcerados e 

Para Dom José, na gruta de Belém se vê o Filho 
Deus numa família

realizaria sua promessa de enviar o Salvador. No Natal, 
contempla-se a realização desta promessa no seio de uma 
pequena, pobre humilde família. 

Neste ano, o presépio não está perto do altar, mas na 
entrada à esquerda e com imagens tradicionais, não mais de 
manequins adaptados.

Dom José destaca o Natal como manifestação do 
amor eterno de Deus

suas famílias, os enfermos, seus familiares, cuidadoras/res, 
os que trabalham nos hospitais, nas casas de repouso e nas 
várias entidades que se ocupam da segurança pública, os que 
vivem à margem da nossa sociedade, mas estão presentes no 
coração do Pai e do seu Filho Jesus. Mencionou sentimentos 
e emoções que sempre marcaram e marcam a festa do Natal. 
Referiu-se à profecia de Isaías que previa o nascimento do 
Salvador, que seria luz para o povo que andava nas trevas. 
Destacou que o nascimento dele manifesta o amor eterno 
de Deus por toda a humanidade e exortou a todos a terem a 
atitude dos pastores de Belém que foram apressadamente à 
gruta ver o Menino anunciado pelo anjo e a não terem medo, 
como o mesmo anjo lhes pediu. Ninguém tenha medo de 
amar, de participar das coisas de Deus, de deixar a luz de 
Cristo iluminar a sua vida e que todos tenham a coragem e a 
disponibilidade de Maria Santíssima. 



COMUNICAÇÃO DIOCESANA - Março de 2018

30 Variedades
Dinâmica do Setor Animação Bíblico-Catequética (102)

03 – Pe. Antonio José Scheffel 
06 – Pe. Ivacir João Franco
12 – Diác. Ludovino Polli
20 – Pe. Luiz Warken
21 – Pe. Gabriel Zucco
26 – Tania Madalosso (Catequese)
30 – Juliano Petzhold (Cúria Dioc.)

05 – Pe. João Dirceu Nardino

Tânia Madalosso 
Coordenadora.

 O coração de Jesus triste ou feliz?

Material a ser usado: 2 folhas de cartolina 1 branca e 1 vermelha, 1 vidro de iodo, alvejante. Colocar 1 litro 
de água, 1 colher de chá maisena, fazer uma goma e deixar esfriar para colocar na garrafa para o coração 
triste. 1 copo de água e o restante alvejante de uma marca boa para o coração feliz. Leitura bíblica indicada 
que fala de perdão: Lucas 15, 1-7. Realizar um pequeno comentário da mesma. Inicia a dinâmica… Se uma 
criança briga com seu amigo na escola e não pede desculpa, o coração de Jesus fica triste… coloca uma 
gota do iodo na garrafa em que está o coração triste. Mas… se essa criança se arrepende e pede desculpa… 
(colocar 1 gota do iodo no conteúdo do coração feliz).

Quando, não obedecemos a alguém ou às regras… aí vai… faz com que eles também se envolvam na dinâmica. O conteúdo 
do coração triste fica um líquido bem sujo. Diga: quando não perdoamos olha como Jesus fica; o Espírito Santo se entristece. 
Ficamos com nosso Espírito assim… mostre o conteúdo para eles. Mas, o Espírito Santo nos perdoa se nós nos arrependemos 
pedimos desculpas. Perdão… Para finalizar…
Se, você quiser que seu coração fique limpo e quiser deixar o coração de Jesus feliz, você tem que perdoar de verdade.
Coloque o líquido do coração triste no coração feliz. Vai ficar um líquido bem limpo.

106ª Receita de Culinária

Maria Busatta
Coordenadora 
da Pastoral da 

Saúde

Bolo Recheado Integral (rende: 12 porções, tempo: 1h)
 
Ingredientes:
4 colheres (sopa) de óleo;
1 cebola em cubos;
1 pimentão amarelo em cubos;
2 berinjelas em cubos;
4 tomates sem pele e sem sementes em cubos;
sal, pimenta-do-reino e manjericão fresco picado a gosto;
1 pacote de pão de forma integral sem casca;

2 xícaras (chá) de queijo mussarela ralado;
1 xícara (chá) de queijo provolone ralado;
1 xícara (chá) de rúcula picada;
10 tomates-cereja para decorar;
Molho:
2 colheres (sopa) de manteiga;
1 colher (sopa) de farinha de trigo;
1 xícara (chá) de leite;
sal, pimenta-do-reino e noz-moscada a 
gosto.

Nascimento

Ordenação

Aqueça uma panela com o óleo, em fogo médio, e refogue a cebola e o pimentão por 5 minutos. Acrescente o tomate, sal, 
pimenta, manjericão, misture e reserve. Para o molho, derreta a manteiga em uma panela, em fogo médio, e polvilhe com 
a farinha. Frite por 2 minutos e despeje o leite, aos poucos, mexendo até engrossar. Retire do fogo e tempere com sal, 
pimenta e noz-moscada. Forre o fundo de um refratário médio com o pão, espalhe uma camada de refogado, pão, mussarela, 
pão, refogado, queijo e termine em pão. Cubra com o molho e polvilhe com o queijo provolone. Decore com a rúcula e os 
tomates-cerejas cortados ao meio. Sirva em seguida.

ANIVERSÁRIOS - Março
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Ervas e alimentos medicinais (106) Pe. Ivacir Franco CNF/MT nº. 0120.

A cenoura é planta herbácea, anual, de raiz comestível. 
Geralmente é cultivada nos meses de fevereiro a outubro. 

Propriedades medicinais
O consumo da cenoura beneficia a pessoa com as 

vitaminas A, que é um micronutriente que desempenha papel 
essencial na visão, crescimento, desenvolvimento do osso, 
desenvolvimento e manutenção do tecido do organismo 
todo; B2, que é muito importante para o equilíbrio da pele, 
metabolismo das enzimas, olhos, células nervosas; B3, 
ajuda a diminuir o colesterol sanguíneo, sendo uma ótima 
alternativa para quem sofre de colesterol alto; C, que é um 
antioxidante, o que significa que tem capacidade de proteger 
o organismo dos danos provocados pelo estresse, e equilibra 
o organismo todo; Fósforo, que ajuda no crescimento, na 
recuperação do organismo, proporciona energia, vigor, 
colaborando na metabolização das gorduras e amidos, atenua 
as dores da artrite, estimula dentes e gengivas saudáveis, 
Betacaroteno, que combate os radicais livres que contribuem 
para o desenvolvimento do câncer, enfermidades cardíacas..; 

Potássio, que ajuda a regular a pressão arterial e fortalecer 
as artérias; Cálcio, que visa fortalecer os ossos e os dentes; 
Sódio, que ajuda a melhorar o movimento, a dilatação e a 
contração dos vasos sanguíneos do corpo; Manganês, que 
auxilia e fortalece os músculos e os tecidos da pele; Níquel, 
que fortalece o organismo e previne a queda de cabelo e 
pelos do corpo; Cobre, que é um suplemento alimentar; Iodo, 
que auxilia no equilíbrio hormonal, orgânico, no combate à 
obesidade e retenção de líquidos e Magnésio, cuja finalidade 
é auxiliar e prevenir o envelhecimento e a morte das células 
do organismo todo.

A cenoura é rica em fibras e fortalece a visão, a pele, as 
mucosas; é antioxidante, combate os radicais livres, fortalece 
os ossos, regula o sistema nervoso e cardiovascular. Também 
é indicada para baixar os níveis de colesterol no sangue, 
combater a fadiga, fortalecer o fígado, combater a anemia, a 
icterícia e o amarelão, auxiliar na digestão, colite, cálculos 
biliares, gota, cistite, diurética, antibiótica, fortalecer os 
rins, a bexiga e para cólicas menstruais. Também pode ser 
usada para diminuir a tireóide, rejuvenescer e fortalecer a 
pele, eliminar rugas, e fortalecer cabelos, unhas e é também 
cicatrizante.

Obs.: Não foram encontradas contraindicações.

Cenoura
Daucuscarota, L.
Pertence à família das Umbelíferas
Também conhecida como raiz-de-coelho, raiz-da-visão

Para colorir e refletir:
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Relatório de doações da Cáritas Diocesana
Outubro a dezembro de 2017

Nota: o relatório é apresentado pelo Ir. Darci Zacaron, religioso da Congregação dos Pobres Servos da Divina Providência, 
que, em dois períodos, integrou a Paróquia São Francisco de Assis, Bairro Progresso, Erexim e foi Diretor da Cáritas 
Diocesana. No final de 2017, ele foi transferido pelo superior provincial para uma obra da Congregação na Diocese de 
Marabá, no Pará, onde já está atuando. Comunicação Diocesana registra a dedicação, o zelo, a disponibilidade do Ir. 
Darci com particular atenção aos excluídos da sociedade. 

“Qualquer pessoa que tenha elevado apego às coisas materiais ou pelo espelho, a quem se apodera demais do dinheiro, 
dos banquetes exuberantes, as mansões suntuosas, os trajes refinados, os carros de luxo, eu aconselharia que reflita o que 
está passando em seu coração… e reze para que Deus o liberte de todas estas amarras.... Que não se meta em política, que 
não se meta em uma organização social ou movimento popular, porque vai fazer muito mal a si mesmo e ao próximo, e vai 
estragar uma nobre causa…” (Papa Francisco, 5/11/2016).

Dentro de suas atribuições, a Cáritas está atenta às emergências que acontecem na cidade e nas adjacências. Para atender 
a todas as demandas, conta com a parceria e participação de pessoas de bem, de boa vontade dispostas a contribuir com sua 
parcela de participação, seja em alimentos ou outros donativos que possam amenizar a situação vulnerável que determinadas 
situações submetem algumas pessoas ou famílias.
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“Vão ao encontro de Jesus, fiquem com Ele na oração, confiem toda a sua existência ao seu amor 
misericordioso.” 19 de dezembro de 2017.

“Deus, apaixonado por nós, nos atrai com a sua ternura, nascendo pobre e 
frágil entre nós, como um de nós.” 27 de dezembro de 2017.

“Em nome de Jesus podemos demostrar com o nosso testemunho que a paz 
é possível.” 03 de janeiro de 2018.

“Deus passa pelas estradas empoeiradas da nossa vida e, aproveitando da 
nossa nostalgia de amor e felicidade, nos chama à alegria.” 05 de janeiro de 
2018.

“Quem não sofre com o irmão sofredor, mesmo se diferente dele por religião, língua ou cultura, deve interrogar-
se sobre a própria humanidade.” 11 de janeiro de 2018.

Tweets do Papa Francisco:



COMUNICAÇÃO DIOCESANA - Março de 2018

36

Sempre ligada em você!

Irmãs 
Franciscanas 
da Sagrada 
Família de 

Maria

Rua Polônia, 125 – Centro 
99700-000 – Erechim/RS

(54) 3321-1432

Campanha da Fraternidade 2018
FRATERNIDADE E SUPERAÇÃO DA VIOLÊNCIA

25 de março – Domingo de Ramos – Coleta Nacional da 
Solidariedade


