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A desconstrução da imagem da “violência” e 
“desigualdade social” como parte da sociedade

P. 10

Ao mesmo tempo em que vivemos num mundo evoluído 
pela tecnologia e a ciência humana, ainda existem 
guerras, confrontos, discursos de ódio e a manifestação 
dos mais diversos tipos de preconceito. Com isso, o ser 
humano ainda não aprendeu a desfrutar das coisas boas, 
sem que seja necessário excluir o próximo ou ainda 
agredir a Mãe Natureza. P. 16

Pe. Ivacir Franco comemora 25 anos de ministério 
presbiteral na noite do dia 1°/03, na igreja São 

Luiz Gonzaga de Gaurama P. 14

JUBILEU DE PRATA Saiba mais sobre a Pastoral da Juventude

Entrevista com o liberado desta Pastoral
na Diocese de Erexim

P. 10
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2 Agenda do Bispo 
Maio

6- 10h, crismas na igreja N. 
Sra. do Monte Claro, Áurea; 
10h30, oficialização de 
ministros de Celenir Rosina 
Trombetta e Marisete 
Fuzinato na comunidade 
Santo Isidoro, Linha Três 
Amigos, Paróquia de Erval 
Grande.
7- 14h, reunião do Conselho 

1º, Dia do Trabalhador/a 
02, 19h, reunião da Área de São Valentim, em São 
Valentim.
02 e 03, encontro regional da Animação Bíblico-catequética 
nas casa das Irmãs Salesianas, em Porto Alegre.
06, a partir das 09h, encontro dos ministros da Área 
Pastoral de Erexim.
07, 14h, 2ª reunião do Conselho Diocesano de Presbíteros, 
no Centro Diocesano; 19h, 2ª reunião da Coordenação 
Diocesana de Pastoral ampliada, no Centro Diocesano.
08, 2ª reunião anual dos bispos e presbíteros, Centro 
Diocesano.
09, Reunião de Assessoria Diocesana do serviço de 
evangelização da juventude, na sede do Regional Sul 3 da 
CNBB.
10, das 09 às 16h, encontro de formação com as secretárias/
os das Paróquias e da Cúria diocesana, no Centro 
Diocesano; 19h30, reunião da Área de Erexim com a 
participação dos leigos da Pastoral do Batismo, na sede 
paroquial São Cristóvão.
12, às 08h30, reunião da equipe de coordenação do Núcleo 
dos Religiosos da Diocese de Erexim, na residência Madre 
Imelda, em Erechim.
13, Ascensão do Senhor, 52º Dia Mundial das 
Comunicações Sociais (Fake news e jornalismo de paz
 “A verdade vos tornará livres” (Jo 8, 32), Dia das Mães.
14, das 09 às 16h, reunião Coordenadoras paroquiais da 
Animação Bíblico-Catequética, no Centro Diocesano de 
Pastoral. 
15, reunião da Área Pastoral de Getúlio Vargas, em 
Estação. 
18, 19h30, Culto Ecumênico na Semana de Oração pela 
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Unidade dos Cristãos, na igreja Anglicana.
19, 08h30, encontro de educadores da região, no Centro 
Diocesano; das 09h às 15h, encontro dos ministros da Área 
de Jacutinga em Campinas do Sul.
20, Pentecostes – Coleta para os projetos Missionários Sul 
3-Moçambique e Amazônia
21 a 25, Retiro dos presbíteros, na casa de cursos e retiros 
Recanto da Medianeira, Veranópolis, com orientação do Pe. 
Estevão Raschetti.
22, 19h30, reunião da Área Pastoral de Gaurama em 
Veranópolis, durante o retiro dos padres.
23, das 08h30 às 16h, no Centro Diocesano, Oficina para 
coordenadores paroquiais da pastoral da criança; às 19h30, 
2ª reunião Equipe Vocacional, em Getúlio Vargas.
24, 19h, reunião do Setor das Pastorais Sociais, no Centro 
Diocesano.
25, 14h30, encontro de oração do Apostolado da Oração 
das Paróquias de Erechim, na igreja São Pedro.
26, das 13h30 às 17h, no Centro Diocesano, encontro de 
líderes de grupos da Infância e Adolescência Missionária; 
8º Simpósio da Pastoral Familiar, em Aparecida, SP
27, Santíssima Trindade - 10h, crismas na igreja N. 
Sra. Medianeira, Barra do Rio Azul; às 19h30, 3ª 
reunião Equipe Vocacional, em Barão de Cotegipe; 10ª 
Peregrinação Nacional da Pastoral Familiar, em Aparecida 
SP
29, das 14h às 16h reunião dos coordenadores da Cáritas 
no Centro Diocesano de Pastoral; reunião da assessoria 
regional do serviço de evangelização da juventude, na sede 
do Secretariado Regional da CNBB.
30, das 9h às 15h30, 2º Encontro Vocacional, no Seminário 
de Fátima.
31, Corpo e Sangue de Cristo
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Presbiteral; às 19h, reunião Ampliada da Pastoral.
8- Reunião dos Presbíteros.
14 a 18, retiro com os padres de Caxias do Sul, no Centro 
Diocesano de Formação.
20- 10h, crismas na comunidade Santo André Bobola, 
Centenário, paróquia N. Sra. do Monte Claro, Áurea.
21 a 25- Retiro do Clero, em Veranópolis
27- 10h, Crismas na igreja da Paróquia Nossa Senhora 
Medianeira, em Barra do Rio Azul.

Maio
Agenda Pastoral
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Mensagem para Dia das Comunicações: Papa alerta sobre “fake news”  

“A comunicação humana é uma modalidade essencial para 
viver a comunhão”. Afirma o Papa Francisco na mensagem 
para o 52º Dia Mundial das Comunicações Sociais, 
divulgada nesta quarta-feira, 24, pelo Vaticano. Após elevar 
a capacidade humana de expressão, compartilhamento e 
construção da sua própria memória, o Pontífice faz um alerta 
sobre o egoísmo, sentimento apontado por ele como capaz 
de distorcer a comunicação e a verdade, em prol de um bem 
individual ou coletivo.

O tema é: “A verdade vos tornará livres (Jo 8, 32). Fake 
News e jornalismo de paz“.

Na mensagem, o Papa Francisco aborda quatro pontos:

1. Que há de falso nas “notícias falsas”?

2. Como podemos reconhecê-las?

3. “A verdade vos tornará livres” (Jo 8, 32)

4. A paz é a verdadeira notícia

As “fake news” — notícias falsas — foram apontadas 
pelo Papa como um tema a ser refletido. De acordo com 
o Santo Padre, estas “notícias” verossímeis — aquilo que 
parece intuitivamente verdadeiro, mas não é — são capazes 
de chamar a atenção dos leitores, apoiadas sobre estereótipos 
e preconceitos generalizados, e explorar emoções como 
ansiedade, desprezo, ira e frustração. A difusão destes 
conteúdos falsos acontecem em sua maioria pelas redes 
sociais, onde ganham visibilidade e tornam seus danos 
irreversíveis.

As notícias falsas, que segundo Francisco visam 
objetivos prefixados — como influenciar opções políticas e 
favorecer lucros econômicos —, devem ser erradicadas em 
uma corrente de conscientização das pessoas que interagem 
a partir deste tipo de conteúdo. Para o Pontífice, as “fake 
news” geram ambientes digitais de confronto, de descrédito 
do outro, que passa a ser visto como um inimigo. Uma 
demonização, que de acordo com Francisco, pode fomentar 
conflitos.

Diante deste drama da desinformação que gera, segundo o 
Santo Padre, intolerância, arrogância e ódio, o Papa afirmou 
que as “fake news” seguem a “lógica da serpente”, citada 
na narração do pecado original como figura de confusão 
e tentação para o homem e para a mulher. “Este episódio 
bíblico revela assim um fato essencial para o nosso tema: 
nenhuma desinformação é inofensiva, antes pelo contrário, 

fiar-se daquilo que é falso produz consequências nefastas. 
Mesmo uma distorção da verdade aparentemente leve pode 
ter efeitos perigosos”, advertiu o Pontífice.

Comunicar a verdade

O Papa manifestou seu desejo de contribuir para 
a prevenção da difusão dessas notícias falsas, e para 
a redescoberta do valor da profissão jornalística e da 
responsabilidade pessoal de cada um na comunicação 
da verdade. Francisco caracterizou como louváveis as 
iniciativas que ensinam homens e mulheres a aprender 
como ler e avaliar o contexto comunicativo, e a não ser 
divulgadores inconscientes de desinformação, mas atores do 
seu desvendamento. As iniciativas institucionais e jurídicas 
também foram valorizadas pelo Pontífice. “O antídoto 
mais radical ao vírus da falsidade é deixar-se purificar pela 
verdade, afirmou Francisco.

De acordo com o Santo Padre, o homem descobre sempre 
mais a verdade quando a experimenta em si mesmo como 
fidelidade e fiabilidade de quem o ama. “O melhor antídoto 
contra as falsidades não são as estratégias, mas as pessoas: 
pessoas que, livres da ambição, estão prontas a ouvir e, 
através da fadiga dum diálogo sincero, deixam emergir 
a verdade; pessoas que, atraídas pelo bem, se mostram 
responsáveis no uso da linguagem”, comentou o Pontífice.

Jornalismo de Paz

Por fim, o Papa direcionou sua mensagem aos 
jornalistas, que segundo ele, por profissão são obrigados 
a ser responsáveis ao informar, e que, como guardiões das 
notícias, não desempenham apenas uma profissão, mas uma 
verdadeira e própria missão. “[O jornalista] tem o dever de 
lembrar que, no centro da notícia, não estão a velocidade 
em comunicá-la nem o impacto sobre a audiência, mas as 
pessoas. Informar é formar, é lidar com a vida das pessoas. 
Por isso, a precisão das fontes e a custódia da comunicação 
são verdadeiros e próprios processos de desenvolvimento do 
bem, que geram confiança e abrem vias de comunhão e de 
paz”, relembrou o Pontífice.

Francisco convidou os profissionais de comunicação a 
promover um jornalismo de paz, que não negue a existência 
de problemas graves, mas que pelo contrário, não use de 
fingimentos, seja hostil às falsidades, a slogans sensacionais 
e a declarações bombásticas, um jornalismo a serviço de 
todas as pessoas, que não se limite a queimar notícias, mas 
que se comprometa na busca das causas reais dos conflitos, 
favorecendo a compreensão das raízes e empenhado em 
indicar soluções e alternativas.

O Santo Padre encerrou sua mensagem, inspirado na 
oração franciscana da paz. “Senhor, fazei de nós instrumentos 
da vossa paz. Fazei-nos reconhecer o mal que se insinua 
em uma comunicação que não cria comunhão”, diz um dos 
trechos da oração. Fonte: Rádio Vaticano
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Francisco e o papel das mulheres na Igreja

Papa Francisco

“As primeiras testemunhas da ressurreição são as mulheres. 
E isso é bonito. E este é um pouco a missão das mulheres”. 
É o dia 3 de abril de 2013, quando o Papa Francisco, três 
semanas após sua eleição à Cátedra de Pedro, pronuncia essas 
palavras na segunda audiência geral de seu Pontificado. Em 
pouco tempo os fiéis se acostumaram aos pronunciamentos 
do novo Pontífice, muitas vezes improvisados, em favor das 
mulheres, do seu papel na Igreja e na sociedade. Por outro 
lado, Jorge Mario Bergoglio recorda, em muitas ocasiões, 
as figuras femininas que mais influenciaram seu caminho 
de fé, como fez imediatamente com a sua avó Rosa ou, 
recentemente, lembrando uma jovem noviça das Pequenas 
Irmãs da Assunção que o segurou em seus braços assim que 
ele nasceu. Um magistério, o de Francesco sobre o gênio 
feminino, rico de gestos e palavras: do lava-pés, estendido, 
pela primeira vez, também às mulheres, às visitas às prisões 
femininas. Da criação de uma Comissão sobre o diaconato das 
mulheres ao cada vez maior número de mulheres nomeadas 
em cargos importantes no Vaticano, ainda a escolha de uma 
mulher, a teóloga Anne-Marie Pellettier, como autora das 
meditações para a Via Sacra.

A Igreja é mãe: aprofundar a teologia da mulher
Imediatamente deve ser enfatizado que a reflexão do 

Papa Francisco sobre a mulher se move do ponto de vista 
teológico. Isso se entende bem quando, em 28 de julho de 
2013, respondendo aos jornalistas no voo papal de retorno 
da JMJ no Rio de Janeiro afirma que “uma Igreja sem 
as mulheres é como o Colégio Apostólico sem Maria”. 
Francisco enfatiza que “a Igreja é feminina, é esposa, é 
mãe”. Uma afirmação que é ainda mais significativa lendo-a 
novamente 4 anos depois, à luz da decisão de escrever no 
Calendário litúrgico a memória da “Beata Virgem Maria Mãe 
da Igreja”. Em diversas ocasiões, o Papa se queixa de que na 
Igreja ainda não se fez “uma profunda teologia da mulher”. 
Ele fez isso em particular em 12 de outubro de 2013, quando 
– recebendo os membros do Pontifício Conselho para os 
Leigos, no dia 25 anos da Mulieris Dignitatem de São João 
Paulo II – afirma que, na Igreja, “é importante perguntar-se 
que presença tem a mulher”. Para mim, acrescenta, “gosto 
também de pensar que a Igreja não é o Igreja, é a Igreja. A 
Igreja é feminino, é mãe” e devemos “aprofundar a nossa 
compreensão disso”.

Respeitar a dignidade e o serviço das mulheres, em 
todos os níveis

Não deixa também de denunciar as condições de 
exploração que tantas mulheres devem suportar. “Eu sofro”, 
disse o Papa, “quando vejo na Igreja” que “o papel de 
serviço da mulher desliza para um papel de servidão”. Um 
tema que muitas vezes retorna no Magistério de Francisco. 
Com particular vigor, ele retoma no discurso de 16 de maio 
de 2016, à União Internacional das Superioras Gerais. Para 
elas, Francisco pede a coragem de dizer “não” quando lhes 
é solicitado “algo que é mais servidão do que serviço”. 
“Quando se deseja que uma mulher consagrada faça um 

trabalho de servidão – reitera fortemente – se desvaloriza a 
vida e a dignidade dessa mulher. Sua vocação é o serviço: 
serviço à Igreja, onde quer que esteja. Mas não servidão!”. 
Na mensagem ao Festival da Família em Riva del Garda, em 
2 de dezembro de 2014, faz suas as dificuldades, as fadigas 
de tantas mulheres que, na vida social, não vêem seus direitos 
reconhecidos. É necessário, exorta o Papa, que a mulher 
“não seja, por exigências econômicas, forçada a um trabalho 
pesado” e devemos considerar que “os compromissos da 
mulher, em todos os níveis da vida familiar, também são um 
contributo incomparável à vida e ao futuro da sociedade”.

Oferecer novos espaços às mulheres na Igreja e na sociedade
Particularmente significativo é o discurso que Francesco 

pronunciara em 7 de fevereiro de 2015 à Plenária do 
Dicastério da Cultura, centralizado no tema “As culturas 
femininas: igualdade e diferença”. É tempo, disse o Papa, 
que as mulheres “se sintam não hóspedes, mas plenamente 
partícipes das várias esferas da vida social e eclesial”. Esse, 
adverte, “é um desafio que não pode mais ser adiado”. E 
enfatiza a urgência de “oferecer espaços às mulheres na 
vida da Igreja”, favorecendo “uma presença mais ampla e 
incisiva nas comunidades” com maior envolvimento das 
mulheres “nas responsabilidades pastorais”. Alargando o 
olhar à sociedade, o Papa denuncia a mercantilização do 
corpo feminino, “as muitas formas de escravidão” a que as 
mulheres são submetidas e lança um apelo para que, para 
vencer a subordinação, seja promovida a reciprocidade. 
Sobre o assunto, retorna também na audiência à Pontifícia 
Academia para a Vida, no dia 5 de outubro último, quando 
pede para recomeçar “a partir de uma renovada cultura da 
identidade e da diferença”. Crítica, portanto, “a utopia do 
neutro”, “a manipulação biológica e psíquica da diferença 
sexual”. Para Francisco, é necessária “uma aliança entre 
o homem e a mulher”, “chamada a tomar em suas mãos a 
direção de toda a sociedade”.

A mulher é portadora de harmonia na Igreja e no mundo
Às mulheres, às figuras bíblicas e, em particular, à Virgem 

Maria, o Papa Francisco dedica muitas homilias matutinas 
na celebração na Casa Santa Marta. Em 26 de janeiro de 
2015, o Papa se deteve sobre o tema da transmissão da fé. 
Por que, ele pergunta, “são principalmente as mulheres a 
transmitir a fé”? A resposta, afirma, deve ser buscada mais 
uma vez no testemunho de Nossa Senhora: “Simplesmente 
porque quem nos trouxe Jesus é uma mulher. É o caminho 
escolhido por Jesus. Ele quis ter uma mãe: até o dom da 
fé passa pelas mulheres, como Jesus por Maria”. Em 31 de 
maio de 2016, fala sobre as “mulheres corajosas” que todos 
os dias dão alegria e enchem a vida dos outros. Em 9 de 
fevereiro do ano passado, ele sublinhou que “sem a mulher, 
não há harmonia no mundo”. É “a mulher, continua, que 
“traz essa harmonia que nos ensina a acariciar, a amar com 
ternura e que faz do mundo uma coisa bonita”. Uma ternura, 
que o pequeno Jorge recebeu de sua mãe e da sua avó, e que 
agora Francisco doa ao mundo. Fonte: Rádio Vaticano
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Ações concretas para aliviar “condições desumanas”
Discurso do Papa Francisco aos membros Da Comissão Internacional Católica para as migrações - 8 de março de 2018

Prezados irmãos e irmãs!

Dou-vos as boas-vindas por ocasião do Conselho Plenário 
da Comissão Internacional Católica para as Migrações. 
Agradeço cordialmente ao Presidente, Cardeal Njue — que 
tem um grande sentido de humor — as suas palavras de 
saudação e a breve síntese dos vossos trabalhos.

Como já fez São João Paulo II, evocando palavras do 
beato Giovanni Battista Montini, quero reiterar que a causa 
deste organismo, do qual fazeis parte, é a causa do próprio 
Cristo (cf. Discurso aos Membros da CICM, 12 de novembro 
de 2001: Insegnamenti XXIV, 2 [2001], 712). Esta realidade 
não mudou com o tempo; pelo contrário, o compromisso 
fortaleceu-se em consideração das condições desumanas em 
que vivem milhões de irmãos e irmãs migrantes e refugiados 
em várias partes do mundo. Assim como aconteceu na 
época do povo de Israel, escravo no Egito, o Senhor ouve 
o seu clamor e conhece os seus sofrimentos (cf. Êx 3, 7). A 
libertação dos miseráveis, dos oprimidos e dos perseguidos 
faz parte integrante, tanto hoje como ontem, da missão que 
Deus confiou à Igreja. E o trabalho da vossa Comissão 
representa uma expressão tangível deste compromisso 
missionário. Muitas coisas mudaram desde 1951, data da 
sua fundação: as necessidades tornaram-se cada vez mais 
complexas; os instrumentos para lhes responder fizeram-
se mais sofisticados; o serviço tornou-se gradualmente 
mais profissional. No entanto, nenhuma destas mudanças 
conseguiu — graças a Deus — debelar a fidelidade da 
Comissão à sua missão. Obrigado!

O Senhor mandou Moisés para o meio do seu povo 
oprimido, para enxugar as lágrimas e restituir a esperança 
(cf. Êx 3, 16-17). Em mais de sessenta e cinco anos de 
atividade, a Comissão distinguiu-se na realização, em 
nome da Igreja, de uma poliédrica obra de assistência aos 
migrantes e aos refugiados, nas mais variegadas situações de 
vulnerabilidade. As múltiplas iniciativas tomadas nos cinco 
continentes representam declinações exemplares dos quatro 
verbos — acolher, proteger, promover, integrar — com os 
quais eu quis explicitar a resposta pastoral da Igreja face às 
migrações (cf. Mensagem para o Dia Mundial do Migrante e 

do Refugiado de 2018, 15 de agosto de 2017).

Faço votos a fim de que esta obra continue, animando as 
Igrejas locais a dedicar-se às pessoas que foram obrigadas a 
deixar a própria pátria e que muitas vezes se tornam vítimas 
de enganos, violências e abusos de todos os tipos. Graças 
à experiência inestimável, acumulada durante tantos anos 
de trabalho, a Comissão pode oferecer uma assistência 
qualificada às Conferências episcopais e às Dioceses que 
ainda procuram organizar-se para melhor responder a este 
desafio epocal.

«Portanto vai, Eu envio-te ao faraó para que tu tires do 
Egito os israelitas, meu povo!» (Êx 3, 10). Assim o Senhor 
enviou Moisés ao faraó, para o convencer a libertar o 
seu povo. Para libertar os oprimidos, os descartados e os 
escravos de hoje, é essencial promover um diálogo aberto 
e sincero com os governantes, um diálogo que valorize a 
experiência vivida, dos sofrimentos e das aspirações do 
povo, para chamar cada um às próprias responsabilidades. 
Os processos iniciados pela Comunidade internacional, em 
prol de um pacto global sobre os refugiados, e outro para 
uma migração segura, ordenada e regular, representam um 
espaço privilegiado para realizar este diálogo. A Comissão 
comprometeu-se em primeira linha também nisto, oferecendo 
uma contribuição válida e competente para encontrar os 
novos caminhos desejados pela Comunidade internacional 
a fim de responder com prudência a estes fenómenos, que 
caraterizam a nossa época.

E alegro-me porque muitas Conferências episcopais 
aqui representadas estão a caminhar nesta direção, numa 
comunhão de intenções que testemunha ao mundo inteiro 
a solicitude pastoral da Igreja pelos nossos irmãos e irmãs 
migrantes e refugiados.

O trabalho não acabou. Juntos, devemos encorajar os 
Estados a concordar respostas mais adequadas e eficazes 
aos desafios levantados pelos fenómenos migratórios; e 
podemos fazê-lo com base nos princípios fundamentais da 
doutrina social da Igreja. Devemos esforçar-nos também 
para garantir que às palavras — codificadas nos dois Pactos 
citados — se sigam compromissos concretos, no sinal 
de uma responsabilidade global e compartilhada. Mas o 
engajamento da Comissão vai mais além. Peço ao Espírito 
Santo que continue a iluminar a vossa importante missão, 
manifestando o amor misericordioso de Deus aos nossos 
irmãos e irmãs migrantes e refugiados. Asseguro-vos a 
minha proximidade e a minha oração; e vós, recomendo, não 
vos esqueçais de rezar por mim. Obrigado!
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Estimados Diocesanos! A Igreja católica no Brasil, 
ciente das várias realidades espirituais e sociais que 
afligem o povo brasileiro, em todas as regiões, à luz da 
Palavra de Deus, como tem feito nos últimos decênios, 
propõe aos homens e mulheres de boa vontade da 
sociedade brasileira a Campanha da Fraternidade. Este 
ano, ela tem como tema: “Fraternidade e superação da 
violência”, e o lema: “Vós sois todos irmãos” (Mt 23,8). 

A realidade da violência tem atingido um número elevado 
de pessoas e famílias em todos os extratos sociais a cada ano e 
em todos os estados brasileiros. Os números da violência são 
assustadores e refletem a impotência do Estado brasileiro em 
garantir segurança à população, principalmente nas periferias 
e em realidades de exclusão social. Vemos crescer na sociedade 
a cultura da indiferença, ou da violência, em detrimento dos 
valores que favorecem uma cultura da paz e de fraternidade. 

Frente à violência que gera insegurança, alguns 
simplesmente apelam para um Estado autoritário, como 
solução para combatê-la, mas se revelam omissos quando se 
trata de agir nas atitudes simples que ajudariam a fortalecer 
uma cultura da paz. A consciência de que ninguém nasce 
violento, mas nos tornamos violentos, por situações que 
nos envolvem desde o berço familiar, é importante para nos 
darmos conta de que a paz e a violência são frutos da falta 
de amor, do ódio, da injustiça da carência de compaixão 

pela vida. A cultura da paz começa na família, assim como 
a da violência pode ali ter o seu berço. Mas a família e a 
sociedade são as grandes vítimas da cultura da violência 
e da impunidade que assolam a sociedade brasileira.  

A Quaresma nos convoca à conversão, à mudança de vida, 
para mudarmos a nossa sociedade profundamente marcada 
pela cultura da violência, por um forte desrespeito à vida, 
que anualmente ceifa a vida de milhares de pessoas em 
nosso país. Como pessoas de fé, que trabalham e acreditam 
na cultura da paz, somos convidados a percorrermos um 
caminho de conversão, de seguimento de Jesus Cristo, 
o Príncipe da Paz, de portadores e promotores da paz.  
Queremos percorrer um caminho de conversão pessoal, 
comunitário e social que torne visível uma cultura da paz em 
nosso país.  Este itinerário de conversão passa pelo nosso 
coração, e tem por finalidade abrir suas portas para a graça 
da filiação divina, através do jejum, da esmola e da oração.

Construindo Fraternidade

Estimados Diocesanos! Neste tempo da Quaresma, 
os cristãos são convidados a percorrerem um caminho 
de conversão para reconstruírem, em nosso país, 
uma sociedade marcada pela cultura da paz, que 
tenha a força de mudar uma cultura fortemente 
marcada pela violência que agride a nossa sociedade.  

A Campanha da Fraternidade com o tema: 
“Fraternidade e superação da violência”, oferece dados 
estatísticos para tomarmos consciência da gravidade 
da situação da violência na sociedade brasileira. Mas, 
seria de pouca ajuda à sociedade se a Igreja oferecesse 
apenas números ou estatísticas sobre a violência. 

A sua missão de anunciar o Evangelho, de apresentar Jesus 
às pessoas, está diretamente comprometida com a defesa da 
vida e da sua dignidade. Não anunciamos o Evangelho para os 
anjos, mas para as pessoas que vivem neste mundo, marcado 
pela violência e toda sorte de tribulações, mas amam a vida, 
sabem ser solidárias em vista do bem e cultivam esperança 
em relação ao amanhã. Mesmo diante dos sinais de morte 
que geram insegurança e tentam destruir a harmonia que 

constrói a fraternidade, acreditamos numa força maior 
que move o mundo. Acreditamos no ser humano criado à 
imagem e semelhança de Deus, na sua capacidade de amar, 
perdoar, escutar, promover a justiça e zelar pela vida que está 
presente também na mãe natureza, casa comum de todos nós.

Para o cristão, o tempo de Quaresma não pode ser vivido 
na indiferença ou na mesmice. O apelo de conversão deve 
tocar primeiro a minha vida pessoal. Quando eu mudar o 
meu modo de ver a realidade, envolvendo-me, através 
do agir, na construção de uma sociedade mais pacifica e 
pacificadora, torno-me corresponsável pelo bem comum 
da sociedade. De pouco adianta fazermos críticas infinitas 
ao caos da violência que envolve a sociedade se, ao mesmo 
tempo, optamos por ignorar o caminho da construção da paz 
interior, aquele que traz a paz para minha vida, à família e 
à comunidade. Podemos cair na tentação de proclamarmos 
a dor da violência e ignorarmos os benefícios da paz.  Que 
a voz do silêncio que fala da paz impere sobre o grito dos 
que promovem e lucram com a violência contra a vida.

Dom José - 18/02/2018

O silêncio da paz!
Dom José - 25/02/2018

A Voz da Diocese
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Estimados Diocesanos! A Quaresma é um tempo 
especial na vida do cristão. Ele nos fala de compaixão 
e conversão a partir do olhar da misericórdia de Deus. 
Nesta Quaresma, a Campanha da Fraternidade com 
o tema: “Fraternidade e superação da violência”, nos 
convida a olharmos a realidade social e fraterna que 
faz parte da nossa vida pessoal, familiar e comunitária.

A violência que assola o nosso país não pode ser vista ou 
entendida como uma realidade que atinge só a vida do outro, 
a cidade vizinha, ou aquela realidade que está bem distante 
da minha vida ou do lugar onde vivo. Deve ser considerada 
como um fato que atinge a todos nós em contextos muitas 
vezes isolados, mas também como comunidade. A atitude 
de indiferença não pode estar no coração de quem tem 
fé e acredita em Deus como fonte originária da vida. 

No próximo dia 8, quinta-feira, estaremos comemorando o 
Dia Internacional da Mulher. Uma das formas mais perversas 
da violência, que tem crescido muito em nosso país, ocorre 
contra a mulher dentro do próprio lar. Como pode haver 
dignidade de vida numa família, se a mãe que representa a 
ternura, que acolhe a vida, é a que sofre violência? A agressão 
contra a mulher é um dos casos em que parece explicitar-se 
o caráter cultural da violência que atinge a nossa sociedade. 
Soma-se a isso um fator cultural ainda bastante arraigado, 
nos centros urbanos e nas realidades mais remotas do nosso 
país, de que a mulher é um ser visto mais como propriedade 
do marido ou do parceiro do que pessoa com  sua dignidade 
e seus direitos a serem respeitados também perante a lei.

A violência doméstica, perpetrada contra a mulher, mãe 
e irmãs, tende a propagar nos filhos a mentalidade de que 
agredir a “mulher” é normal, uma forma de dominar pela 
violência e pelo medo, que impõe o silêncio a quem é 
agredido, tornando-o refém de um círculo vicioso que 
oprime a vida e a dignidade da vítima. Quando isso acontece 
e a pessoa agredida não tem a coragem ou os meios para 
fazer a denúncia, acaba tornando-se prisioneira na sua 
própria casa, no lar que um dia sonhou em construir para 
ser um espaço de amor, de compaixão para acolher e 
proteger a vida com a sua dignidade humana e divina. 

Violência e Dignidade 
Dom José - 04/3/2018

Estimados Diocesanos! O tempo da Quaresma nos 
interpela a contemplarmos a vida, com os olhos do 
coração, sem medo de buscarmos a misericórdia do 
Pai, para retomarmos o caminho da paz interior, que 
conduz à comunhão com Deus, com os irmãos e irmãs.

A Campanha da Fraternidade nos leva a refletir 
sobre a realidade da violência que tanto mal causa às 
pessoas, às famílias e à sociedade brasileira. Creio serem 
indispensáveis a conscientização e a participação de 
cada pessoa num processo de transformação social, 
na qual a cultura da paz possa resplandecer sobre as 
sombras e trevas da cultura da morte, tão arraigada 
na nossa sociedade. Quando começamos a aceitar a 
violência desmedida como um fato corriqueiro e normal 
da realidade social, é sinal de que perdemos o sentido do 
respeito pela vida, pela paz, e não damos mais valor ao bem 
comum que traz harmonia a uma sociedade civilizada.

O estado e os dirigentes políticos têm suas 
responsabilidades na construção e propagação da 
cultura da paz. Mas não podemos esquecer que a família, 
primeiro núcleo social em que aprendemos o respeito 
pelo outro, a socializarmos, com os pais e irmãos, as 
primeiras regras da boa convivência social, tem um papel 

Construir a paz a partir do coração
Dom José - 11/3/2018

fundamental e intransferível na nossa vida pessoal, com 
reflexos na vida social da comunidade. Levamos para a 
vida muito do que recebemos de nossos pais em nossas 
famílias. Partindo do principio de que ninguém nasce 
violento, podemos perceber o quanto é importante 
poder nascer e crescer num ambiente marcado pelo 
amor e pelo respeito mútuo, que acolhe e protege a vida. 

O pecado da omissão, que sutilmente alimenta a 
violência, pode estar presente também na realidade 
familiar. Quando adotamos a atitude do silêncio ou 
da indiferença na correção dos filhos, ou não sabemos 
colocar limites diante de suas atitudes, podemos estar 
alimentando a idéia de que tudo é permitido. Na vida, 
precisamos aprender a ter respeito pelas diferenças, 
bem conscientes de que o princípio da solidariedade é 
a porta que devemos atravessar para construirmos uma 
fraternidade humana, onde é possível viver em paz e 
construir uma sociedade pacificada, a partir da minha 
paz interior, partilhada e cultivada em família e semeada 
no mundo com a minha participação na sociedade. 

A Voz da Diocese
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Missa do encontro do apostolado da Oração

3º Domingo da Quaresma – 04/3/2018
Saúdo os sacerdotes, diáconos, religiosas, seminaristas 

e todos os participantes e simpatizantes do Apostolado da 
Oração que vieram participar deste Dia Eucarístico. Recordo 
aqueles e aquelas que, por motivo de saúde, não puderam 
se fazer presentes. Deus seja louvado por manterdes vivo, 
no vosso coração, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus 
e ao Imaculado Coração de Maria. Minha gratidão ao 
assessor diocesano do Apostolado, Pe. Paulo, e aos Padres e 
lideranças que colaboraram nas reflexões e organização desta 
jornada de louvor a Deus, mas também de fortalecimento da 
caminhada de fé, neste tempo de Quaresma, quando vemos 
mais forte a misericórdia do Pai, manifestada no Coração 
transpassado do seu Filho Jesus. 

Estimados irmãos e irmãs, este tempo da Quaresma 
nos é oferecido pela mãe Igreja como um êxodo, uma 
oportunidade para percorrermos um caminho de purificação 
em preparação à celebração da Páscoa do Senhor. Mas penso 
ser oportuno lembrar que a vida cristã, para crescer, deve 
ser ancorada no mistério da Cruz, na oblação de Cristo, no 
convívio eucarístico e na Virgem oferente, Mãe do Redentor 
e dos redimidos.

Nas dez palavras entregues pelo Altíssimo a Moisés sobre 
o monte Sinai se cruzam magnificamente a proposta de 
Deus e a resposta do homem. Nenhuma concorrência entre 
a fidelidade devida a Deus e a atenção para com os próprios 
irmãos e irmãs na humanidade. Sobre o Sinai resplende o 
mistério da cruz de Cristo Senhor, onde o “zelo” por Deus 
se une como num matrimônio para cuidar da vida de todos. 
Somente a liturgia do silêncio do coração, pode tornar 
possível uma fidelidade humilde e criativa.

O Apóstolo São Paulo, na 1ª Cor 1,22-23, nos coloca 
diante do abismo do mistério pascal de Cristo: “Os judeus 
pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria; 
nós, porém, pregamos Cristo crucificado, escândalo para 
os judeus e insensatez para os pagãos”. Mas, para os que 
são chamados,..., esse Cristo é poder de Deus e sabedoria 
de Deus”.

O texto do Evangelho de João, neste domingo, nos coloca 
diante deste vício que pode fazer parte também da nossa 
vida, e que teima, continuamente, a pedir como os Judeus no 
templo: “Que sinal nos mostras para agir assim?” (Jo 2,18). 
Como está a nossa confiança no agir gratuito de Deus?

Cada vez que também nós cedemos a esta tentação de pedir 
um sinal posterior, estamos manifestando a nossa dificuldade 
em acolher o sinal da presença do Senhor que está diante dos 
nossos olhos, em tantos pequenos gestos de amor de quem 
está ao nosso lado e partilha a vida conosco na família, na 
comunidade de fé e em tantas realidades do mundo. Talvez 
porque não nos agrada o “sinal” que nos é dado, porque 
exige de nós conversão e renovação, a partir do coração e 
das atitudes no nosso modo de ser cristão, preferimos viver a 

fé de forma superficial, pouco comprometida com o projeto 
de vida nova em Cristo Jesus, pela graça do batismo.

Como aconteceu no Monte Sinai, também para nós, 
todas as Palavras que o Senhor nos oferece para orientar 
e guiar a nossa vida criam raízes na oferta de uma relação 
possível e desejada: “Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou 
do Egito, da casa da escravidão” (Ex 20,2). A memória do 
dom de uma liberdade que não podemos ter sozinhos, mas 
que podemos receber numa relação filial e amorosa com 
Deus, que aceita comprometer-se com a nossa história, nos 
impede radicalmente de transformar a nossa vida de fé em 
um “mercado” (Jo 2,16).

A resposta do Senhor Jesus aos Judeus está contextualizada 
num tempo preciso e simbolicamente forte: “Estava próxima 
a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém” (Jo 2,13). A 
festa que lembra o dom da liberdade oferecido por Deus ao 
seu povo torna-se uma ocasião para vender mais, quando na 
verdade deveria ser um momento para doar mais e doar-se 
mais.

O Senhor Jesus lança um desafio a quantos lhe pedem um 
sinal. “Destruí este Templo, e em três dias eu o levantarei” 
(Jo 2,19). São Paulo, na 1Cor 1,24, afirma: “Cristo é poder 
de Deus e sabedoria de Deus” que se revela, porém não na 
força da evidência ou na férrea e precisa lógica do mercado, 
mas na fragilidade, do dom de si.

A diferença está no saber oferecer-se a si mesmo – como 
acontecerá no mistério pascal do Senhor – e não sacrificar 
a vida do outro. São João Crisóstomo (+ 407), exortava os 
seus irmãos e exorta a nós também dizendo: “Em qualquer 
lugar em que vos encontrardes haveis com vós o altar, a faca 
e a vítima, sendo vocês mesmos sacerdotes, altar e vítima. 
Em qualquer lugar onde estais, podeis dispor do altar, porque 
sois puros de espírito. Nenhum lugar vos impedirá, nenhuma 
circunstância vos proibirá”. Em uma palavra, como o Senhor 
Jesus, somos chamados a sermos “sinal” (Jo 2,28) oferecido 
e entregue.

À lógica do poder, que tem o dinheiro como um forte 
símbolo, se opõe o estilo evangélico da “fragilidade” de 
Jesus, da manjedoura na gruta de Belém à Cruz no Calvário. 
O sinal da cruz, que fazemos várias vezes ao dia, e a cruz 
que marca tantos lugares que frequentamos não é um sinal 
de força, mas nos remete à “insensatez” de um amor que 
jamais se impõe, mas sempre se expõe. É necessário repartir 
continuamente não de uma posição de força, mas da oferta 
de si mesmo a Deus.

Queridos irmãos e irmãs, como discípulos e discípulas 
do Senhor não tenhamos medo de trabalharmos pelo 
fortalecimento da nossa fé, da fraternidade humana, no 
combate à violência, através do fortalecimento de uma 
cultura da paz, que nasce do Sagrado Coração de Jesus.

Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.

Homilias de Dom José
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Missa do Jubileu de Prata do Pe. Ivacir Franco
Saúdo o Bispo emérito Dom Girônimo Zanandréa, o 

Coordenador Diocesano de Pastoral, Pe. Maicon Malacarne, 
o Chanceler da nossa Diocese, Pe. Antonio Valentini, o 
jubilar, Pe. Ivacir João Franco, e através dele saúdo todos 
os sacerdotes e diáconos presentes. Saúdo as religiosas, os 
seminaristas, os familiares do Pe. Ivacir, de modo especial seus 
pais, senhor Desidério Franco e senhora Nailde Marmentini 
Franco, familiares e amigos da Comunidade N. Sra. da 
Saúde, Bela Vista, do Município de Barão de Cotegipe, que 
pertence à Paróquia Nossa Senhora Medianeira, da Barra do 
Rio Azul, Comunidade na qual Padre Ivacir começou sua 
caminhada de fé e de discernimento vocacional, favorecidos 
pelo ambiente religioso da família.  Saúdo as autoridades 
civis aqui presentes, os ministros e ministras extraordinários 
da Sagrada Comunhão Eucarística, os e as catequistas, os e 
as zeladoras de capelinhas, os representantes das pastorais 
e movimentos, os membros dos Conselhos Econômicos 
e de Pastoral e todo o povo de Deus das comunidades da 
Paróquia São Luís Gonzaga e de outras Paróquias, onde o 
Pe. Ivacir trabalhou, e hoje vieram participar desta Santa 
Eucaristia em ação de graças pelos seus vinte e cinco anos 
de vida sacerdotal, vividos intensamente a serviço do Senhor 
e do povo de Deus, consolando os aflitos espiritualmente 
e fisicamente, na nossa Diocese de Erexim e em outras 
realidades.

Queridos irmãos e irmãs, estamos vivendo o tempo da 
Quaresma, auxiliados pela Campanha da Fraternidade, com 
o tema: “Fraternidade e superação da violência”, numa 
reflexão, em nível nacional sobre e realidade da violência 
e o compromisso de trabalharmos juntos, como cristãos 
e irmãos, na criação de uma cultura da paz que respeite e 
proteja a vida com dignidade.

 O sacerdote é um discípulo de Cristo, um médico das 
almas na sua missão, mas não pode fechar os olhos diante 
da dor e do sofrimento físico que atinge o povo de Deus, na 
sua peregrinação para a casa do Pai. O próprio evangelista 
São Lucas foi cognominado médico de corpos e de almas, 
porque antes de abraçar a missão de seguir o Senhor como 
discípulo, dedicava-se à profissão de médico. Soube abraçar 
a sua caminhada de fé conciliando o anúncio do Evangelho, 
sem deixar de cuidar da dor física daqueles que estavam 
abandonados à beira do caminho. No seu ministério, soube 
olhar e cuidar da dignidade de cada pessoa, que mesmo 
tendo um corpo fragilizado pela doença, é templo e morada 
do Espírito Santo, merecedora da graça e da misericórdia do 
Pai, da ternura e da proximidade do sacerdote, porque o seu 
ministério está ligado à missão do Cristo Sacerdote.

O sacerdote, na sua vocação sacerdotal e na fidelidade ao 
Senhor Jesus, anuncia o Reino de Deus, mas também deve 
ser um profeta, que alimenta com esperança a caminhada 
de fé do povo, denunciando as injustiças que ferem as 
pessoas na sua dignidade humana e divina. O texto do livro 
do profeta Jeremias lembra que não basta ao ser humano 

acreditar somente nas suas capacidades e nos seus projetos. 
Ele precisa confiar em Deus, acreditar na sua palavra, para 
receber suas bênçãos e produzir frutos de justiça que revelam 
um coração tocado pela graça divina.

São Lucas nos apresenta no texto do Evangelho um 
homem rico, cujo pecado não está ligado à sua riqueza, mas 
ao seu coração egoísta. Tinha criado dentro de si a ilusão de 
que a sua condição de bem-estar terreno, poderia continuar 
e lhe dar segurança depois da morte, independentemente 
das suas ações, da sua falta de caridade, da não compaixão 
pela fome e o sofrimento do pobre Lázaro, que, agonizando 
diante da sua porta, clamava pelas migalhas que caiam da 
sua mesa, para quem não teve sensibilidade e clemência.  
As suas ações durante a vida lhe reservaram um lugar após 
a morte que não mais poderia ser mudado, nem para ele e 
nem para Lázaro. Mesmo com insistência, cada um escolheu 
seu destino já neste mundo, assim como cada um de nós 
escolhe o seu, através das ações do dia a dia e na confiança 
da misericórdia do Pai.

Todos nós podemos ser uma gota de água num mundo de 
violência que tem sede de paz, tem sede de vida. Podemos 
oferecer a gota de água da solidariedade ativa às vítimas da 
violência e de outros males, que não foi possível para aquele 
que contemplou Abraão com Lázaro ao seu lado e clamava: 
“Pai Abraão, tem piedade de mim! Manda Lázaro molhar 
a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro 
muito nestas chamas”.

Queridos irmãos e irmãs, o bem acontece no silêncio, mas 
nele está sempre presente Deus, que com seu amor e a sua 
bondade vai construindo no nosso coração o caminho da 
salvação que nos conduz à vida eterna na casa do Pai.

Estimado Pe. Ivacir, ao longo dos teus vinte e cinco anos 
de ministério sacerdotal, Deus concedeu-te muitas graças, 
que partilhaste com o povo na ação pastoral em nossa 
Diocese e em outras realidades. Deus concedeu-te o dom 
de cuidar da saúde espiritual, mas também física de tantas 
pessoas que encontraste nas comunidades, ou que vieram à 
tua procura para receberem ajuda, confiando em ti porque 
és um sacerdote da Igreja Católica, homem de Deus, que 
sente compaixão pelos lázaros que batem à porta e pedem 
ajuda. Mesmo sabendo das tuas limitações de ser humano, 
continuas oferecendo, como sacerdote, o Pão da Palavra, 
o Pão da Eucaristia e o pão da medicina, para alimentar a 
caminhada de fé da alma, a esperança da cura do corpo para 
os irmãos e irmãs que peregrinam neste mundo, mas querem 
contemplar o rosto da misericórdia do Pai em sua glória.

Que Nossa Senhora Aparecida, de quem és devoto, continue 
protegendo a ti e a todos nós com seu manto sagrado, para 
anunciarmos seu Filho Jesus ao mundo através das palavras 
e pelo testemunho das boas obras.

Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
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Felipe Toniolo

“Juventude que sonha e 
que ousa, continuamos a 
acreditar na civilização 
do amor. Que possamos 
ser sinal do bem viver, 

da esperança, do 
florescimento de novas 

relações”.

Felipe Toniolo nasceu em Itatiba do Sul, no ano de 1997. É 
coordenador da Pastoral da Juventude da Diocese de Erexim 
desde março de 2017. Felipe conta como é sua relação 
com a Igreja e quais são os papeis desenvolvidos pela PJ. 

Como e quando ingressou na PJ?

“Sou Felipe Toniolo, tenho 20 anos, sou natural de Itatiba 
do Sul, da comunidade São Valentim de Derrubadas. Atuo 
como agricultor, estudante e secretário liberado da pastoral 
da juventude. Minha história na Pastoral da Juventude 
nasce em 2012, quando começamos a buscar construir um 
grupo de jovens na comunidade a que pertenço e se frutifica 
com os passar dos anos, principalmente quando realizo 
minha escola da juventude em 2013, assim como todas as 
inúmeras formações, atividades que participo e participei. 
Esse caminho trilhado foi fortalecendo e clareando meu 
projeto de vida, esse que traz presente uma opção clara pela 
ação pastoral e que me levou hoje a atuar como secretário 
liberado da PJ na diocese”. 

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

Entrevista

O que está programado para este ano?

“Em 2018, estaremos realizando as trilhas da formação, 
um projeto mais formativo, que convida a juventude para 
construírem seu projeto de vida e a se capacitarem para estar 
trabalhando com os grupos de jovens. Para essa atividade 
serão disponibilizadas duas vagas por paróquia. Serão 4 
encontros de final de semana, sendo importante participar das 

Como é a organização da PJ?

“A PJ é uma pastoral organizada dentro da igreja católica, 
com uma linha e metodologia própria, aberta ao novo e com 
acolhimento dos anseios da juventude, garantindo o seu 
protagonismo. Buscamos provocar os jovens a viverem em 
grupos de jovens e nele desenvolver o processo de formação 
integral. Processo este que olha todas as dimensões do jovem, 
o reconhecendo como um ser integral. Buscando assim, com 
que os jovens cresçam em sua fé, nas suas opções e no seu 
projeto de vida. Entende-se o jovem como sujeito da ação 
evangelizadora, protagonista na vida das comunidades e da 
sociedade”. 

Como é o trabalho da PJ em nossa Diocese?

“Em nossa Diocese, a PJ buscando efetivar aquilo que 
sonha, desenvolve vários projetos, sendo um deles o projeto 
das trilhas. Um jeito jovem de convidar a juventude para 
sair do comodismo, para trilhar. Em 2017 realizamos as 
trilhas da animação, foram 3 encontros de um dia, realizado 
em todas as 7 áreas de nossa diocese, tínhamos o objetivo 
de sensibilizar, animar as/os jovens para participarem dos 
grupos de jovens, de nossas comunidades”. 
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4 etapas. Também haverá as trilhas de animação 
litúrgica, um projeto que busca capacitar os 
jovens na ação litúrgica. Para participar, os/
as jovens podem entra em contato com a 
Coordenação Diocesana da Juventude, ou na 
sua paróquia. Nesse ano, também visitaremos 
todos os grupos de jovens de nossa Diocese, 
caso você queira iniciar um grupo de jovens e 
queira receber nossa visita também entre em 
contato. Todos/as jovens são convidados/as”. 

“ Buscamos provocar os jovens 
a viverem em grupos de jovens 

e nele desenvolver o processo de 
formação integral. Processo este que 
olha todas as dimensões do jovem, o 
reconhecendo como um ser integral. 
Buscando assim, com que os jovens 

cresçam em sua fé, nas suas opções e 
no seu projeto de vida”.

A Pastoral da Juventude realiza diversas ações nas comunidades da Diocese de Erexim. O principal intuito da PJ é 
proporcionar a participação dos jovens nos eventos, um exemplo é o Jornal Semente Nova, sempre publicado juntamente 
com o Comunicação Diocesana, ele se encontra na metade do jornal. Nele os participantes podem fazer suas comunicações 
para a comunidade em geral. 

Para fazer parte da PJ basta entrar em contato com um dos integrantes ou visitar a coordenação na Mitra Diocesana ou 
acessando as páginas das redes sociais da pastoral.

facebook.com/pj.diocesedeerexim

A PJ tem uma proposta de visitar todos 
os Grupos de Jovens de nossa Diocese. No 

dia 04/03, os jovens visitaram o Grupo AJE 
de Jacutinga. “Assim como conversamos 

e rezamos, “tudo está interligado, como se 
fossemos um/uma.” Viver em grupo é bem 

melhor!”, completa Felipe. 
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Coordenação diocesana da 
pastoral da juventude visita 

grupos paroquiais
Três grupos de jovens foram visitados pela coordenação 

diocesana da pastoral da juventude em março, Jacutinga, 
dia 04, Carlos Gomes e Centenário, dia 11. Com a visita, a 
coordenação visa conhecer a realidade dos grupos de jovens, 
participar de sua caminhada e contribuir com a nucleação de 
novos grupos. A coordenação se propõe realizar esta visita 
aos grupos de outras paróquias, a partir de contato deles 
para a devida programação. Para a coordenação, o grupo de 
jovens é o espaço da experiência, vivência social e eclesial.

Carlos Gomes, Centenário e Jacutinga 

Notícias

DIOCESE
Conselho de economia analisa prestação de contas 

Dom José presidiu a primeira reunião do ano do Conselho 
Econômico da Diocese, na noite do dia 26 de fevereiro, no 
Centro de Pastoral. Depois da oração inicial, convidou o 
ecônomo da Diocese, Ildo Benincá, a apresentar a prestação 
de contas do exercício de 2017 do conjunto da Diocese e 
especificamente da Cúria Diocesana e dos Seminários, bem 
como do orçamento para este ano. Ele apresentou também 
relatório completo do projeto de revitalização do Santuário 
de Fátima, registrado em volumoso dossiê que fica para 
o acervo histórico da Diocese. Os membros do Conselho 

GAURAMA E VIADUTOS

Tânia Madalosso, coordenadora diocesana do setor de 
animação bíblico-catequética esteve em Gaurama, no dia 
24/02, onde assessorou encontro de catequistas daquela 
Paróquia e a de Viadutos. Em sua reflexão, ressaltou que 
a missão da catequista é criar comunhão com Cristo e nele 
com os irmãos e irmãs, fortalecendo relações interpessoais 
fraternas pelo diálogo frutuoso no seu grupo, na comunidade 
paroquial, no conjunto das pastorais, proporcionando a paz, 
aspiração fundamental da pessoa humana. 

“Dialogar é com certeza uma arte, que se pode comparar 
ao dom de poetizar e provocar tantas emoções, tornando a 
vida mais bela e feliz. Tal como fazer poesia, dialogar requer 
aprendizado e o olhar atento às nossas potencialidades”, 
complementa Tânia. 

O catequista tem a missão de criar comunhão, para que 
as relações interpessoais se realizem de forma ampla e 
profunda, pelo diálogo frutuoso no seu grupo, na comunidade 
paroquial, com outras pastorais, produzindo a paz tão 
desejada, começando nas pequenas comunidades que vão 
se entrelaçando e formando uma grande rede, caminho para 
a união.

Encontro de formação para 
catequistas

aprovaram tanto o balanço do último ano como o orçamento 
para o ano em curso. 

Cada comunidade uma nova 
vocação

As Dioceses do Paraná desencadearam uma ação 
evangelizadora chamada “cada comunidade, uma vocação”, 
assumida também pelas Dioceses de Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul, bem como a de Osasco, SP, e Bafatá, Guiné 
Bissau.

A proposta é que cada comunidade, seguindo a indicação 
de Jesus, “Pedi ao Senhor da messe que envie operários para 
a sua messe”, se coloque em oração, como um único corpo, 
pedindo ao Senhor, por intercessão de Nossa Senhora, uma 
nova vocação para a Igreja.

A vocação para o sacerdócio, a vida consagrada, a 
família, a missão… é um dom concedido somente por 
Deus, mas também é fruto da comunidade que reza. Além 
da oração, outro elemento essencial é o testemunho. Os 
jovens precisam ver testemunhos bonitos de pessoas que 
se dedicam inteiramente ao Senhor com alegria, para que 
possam se sentir motivados a apostar sua vida nesse mesmo 
caminho. 

A inciativa tem dois eixos: 1º) Rezar pelas vocações: Em 
todos os encontros/reuniões da Igreja começar ou terminar 
com uma dezena do rosário pelas vocações. 2º) Evangelizar 
pelas Redes Sociais. Publicar vídeos breves, densos de 
vida cristã-presbiteral-religiosa-laical (todas as vocações) 
nos meios de comunicação, interagindo com os Regionais, 
Arqui/Dioceses, Paróquias, Pastorais, Movimentos Eclesiais 
etc.

Ela iniciou na Quinta-feira Santa (dia da instituição do 
sacerdócio), passa pela assembleia do Sínodo dos Bispos 
em outubro, tendo na Jornada Mundial da Juventude (22 e 
27 de janeiro de 2019, no Panamá) um momento forte, e 
um aprofundamento no Ano Vocacional de 2019 juntamente 
com o Congresso Vocacional Nacional e indo além, sem ter 
uma data oficial de encerramento.

Foi lançado um site oficial e cada comunidade está 
recebendo subsídios para a animação dessa Ação. 



Diocese de Erexim - RS

13Notícias

JACUTINGA
Ano do Laicato e Campanha da Fraternidade na Trezena de 

Santo Antônio 
Fiéis da sede paroquial e de comunidades rurais lotaram 

completamente a igreja Santo Antônio de Jacutinga no início 
da trezena do padroeiro na noite do dia 13 de março.  A 
celebração presidida pelo Pároco, Pe. Olírio Streher, teve a 
animação da catequese da comunidade local. No seu início, 
os 4 representantes da Paróquia na Comissão Diocesana 
de Leigos entronizaram a capelinha da Sagrada Família e 
o estandarte do Ano do Laicato, enquanto todos fizeram 
ressoar o canto: Com Santo Antônio, “sal da terra e luz do 
mundo, o Senhor nos chama e nos envia, testemunhas do seu 
reino em toda a parte, vivendo a fé no amor e na alegria”, na 
comunidade de irmãos. 

Cada participante recebeu um cartão com a imagem de 
Santo Antônio e o tema da Trezena: “Com Santo Antônio, 
comunidade de irmãos, sal da terra e luz do mundo! ” E com 
um bloco com 13 folhinhas, cada uma contendo a data, o 
tema e a comunidade encarregada de animar a liturgia em 
cada noite da trezena. 

A trezena contempla a Campanha da Fraternidade 
(Fraternidade e superação da violência – Vós sois todos 
irmãos) e o Ano do Laicato que tem como tema: “Cristãos 
leigos e leigas, sujeitos da evangelização numa Igreja ‘em 
saída’, a serviço do Reino”, e o lema: “Sal da Terra e Luz 
do mundo”. 

Coordenadoras refletem tema 
da Campanha da Fraternidade 

O diácono Jean Demboski, em estágio pastoral na Catedral 
São José, assessorou a reflexão sobre o tema da Campanha da 
Fraternidade na primeira reunião do ano das coordenadoras 
paroquiais da Pastoral da Saúde na manhã da segunda-feira, 
12 de março, no Centro Diocesano. Ele falou da origem da 
Campanha da Fraternidade, de seus diversos temas em seus 
mais de 50 anos. Em relação ao tema da Campanha neste 
ano, a superação da violência, referiu-se às formas, causas, 
consequências deste mal que inquieta a todos e pistas para 
sua superação.

Pe. Maicon Malacarne, coordenador de pastoral, visitando 
o grupo, ressaltou o Ano Nacional do Laicato e as atividades 
do setor neste ano: Jornada das Pastorais da Saúde, dia 24 
de abrilo, no Seminário de Fátima, com o tema “O Mal de 
Alzheimer e a depressão”, na parte da manhã; na parte da 
tarde, espiritualidade com o Pe. Olírio Streher, Pároco de 
Jacutinga; retiro da pastoral da saúde, dia 04 de setembro, 
com assessoria do Pe. Mateus Danielli, da Arquidiocese de 
Passo Fundo, no Seminário de Fátima; reunião de avaliação 
do ano, dia 12 de novembro, às 09h, no Centro Diocesano.

Na homilia, à luz das leituras bíblicas proclamadas, Pe. 
Olírio situou a trezena no contexto da Quaresma e dos dois 
eventos.

Antes da bênção final, todos rezaram o Responsório de 
Santo Antônio, seguido de bênção dos pãezinhos. Em rito 
solene, foi entregue a capelinha do Ano do Laicato aos 
representantes da comunidade São Paulo de Bela Vista, 
que vai animar a liturgia da segunda noite da trezena, dia 
20 deste mês, com o tema: “Com Santo Antônio, superar a 
violência pela fraternidade”. 

PASTORAL DA SAÚDE 

Coordenadoras das zeladoras das capelinhas de 17 
paróquias participaram da primeira reunião anual (12/03), 
no Centro Diocesano. Com o assessor diocesano, Pe. Moacir 
Noskoski, Pároco de Erval Grande, definiram as seguintes 
atividades para este ano: encontro de formação sobre a 
missão do leigo na Igreja, com assessoria do Pe. Cleocir 
Bonetti, dia 04 de junho, às 14h; encontro de preparação 
da animação da tarde do primeiro dia da novena de Fátima, 
dia 03 de setembro, às 14h; participação e dinamização do 
terço e da missa da primeira tarde da novena de Fátima dia 
05 de outubro, às 14h, no Santuário Diocesano; retiro no 
Santuário de N. Sra. da Santa Cruz, dia 03 de dezembro, às 
08h30.

Em sua visita ao grupo, Dom José lembrou o Ano Nacional 
do Laicato e destacou a participação dos leigos na missão 
da Igreja. Ressaltou também a importância de se cultivar a 
espiritualidade e a devoção a Maria nas famílias. 

Pe. Maicon Malacarne, coordenador diocesano de 
pastoral, estimulou as zeladoras a intensificarem sua missão 
junto às famílias, numa Igreja em saída, como insiste o 
Papa Francisco, não se conformando com o comodismo da 
sociedade atual.

CAPELINHAS
Zeladoras programam 

atividades do ano
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JUBELEU DE PRATA

Pe. Ivacir Franco 
presidiu missa de 
ação de graças por 
seus 25 anos de 
ministério presbiteral 
na noite do dia 1°/03, 
na igreja São Luiz 
Gonzaga de Gaurama, 
onde é Pároco, com 
a participação de 
Dom José, que lhe 
passou a presidência 
da celebração, de 
Dom Girônimo, 
de 27 padres, 4 
diáconos, religiosas, 
muitos ministros, 
familiares e membros 
das comunidades 
daquela Paróquia e de 
outras nas quais ele 
trabalhou.

Dom José, em sua 
homilia, lembrou o 
tempo da quaresma 

Pároco de Gaurama celebra com a comunidade 25 anos como 
Padre

com a Campanha da 
Fraternidade sobre a 
superação da violência 
pela cultura da paz. 
Referiu-se à missão 
do padre de médico 
das almas que deve 
ter os olhos atentos à 
dor e ao sofrimento 
físico que atinge o 
povo de Deus, na sua 
peregrinação para a 
casa do Pai. Citou 
como paradigma 
desta dupla dimensão 
o evangelista São 
Lucas. Pela tradição, 
era médico e soube 
abraçar a sua 
caminhada de fé 
conciliando o anúncio 
do Evangelho, sem 
deixar de cuidar da dor 
física daqueles que 
estavam abandonados 

à beira do caminho. 
Da leitura do profeta 
Jeremias, ressaltou 
que o ser humano 
não pode confiar 
nas próprias forças. 
Precisa contar com 
a graça divina. Do 
evangelho da missa, 
a parábola do pobre 
Lázaro e do rico 
esbanjador, enfatizou 
que o pecado deste 
não estava ligado à 
sua riqueza, mas à sua 
insensibilidade e falta 
de solidariedade ativa 
para com o faminto 
e chagado à porta de 
sua casa. Depois da 
morte, clamava por 
uma gota d’água para 
aliviar os sofrimentos 
das chamas em que se 
encontrava. Disso o 

bispo concluiu que todos podem oferecer esta 
gota d’água do consolo e da ajuda às vítimas 
da violência e de outros males. Dirigindo-se 
ao jubilar, destacou: Deus concedeu-te o dom 
de cuidar da saúde espiritual, mas também 
física de tantas pessoas que encontraste nas 
comunidades, ou que vieram à tua procura para 
receberem ajuda, confiando em ti porque és um 
sacerdote da Igreja Católica, homem de Deus, 
que sente compaixão pelos lázaros que batem à 
porta e pedem ajuda. Mesmo sabendo das tuas 
limitações de ser humano, continuas oferecendo, 
como sacerdote, o Pão da Palavra, o Pão da 
Eucaristia e o pão da medicina, para alimentar 
a caminhada de fé da alma, a esperança da cura 
do corpo para os irmãos e irmãs que peregrinam 
neste mundo, mas querem contemplar o rosto 
da misericórdia do Pai em sua glória. 

Após sua reflexão, Dom José convidou Pe. 
Ivacir a renovar os compromissos assumidos na 
ordenação presbiteral há 25 anos.

Antes da bênção final, Pe. Ivacir foi saudado 
pelo Pe. Milton Mattia, de Três Arroios, e por 
Celso De Césaro, coordenador do Conselho 
Econômico da Paróquia de Gaurama.

Pe. Milton falou pela Pastoral Presbiteral. 
Recordou que foi pároco de Cotegipe, Paróquia 
de origem do jubilar. Ressaltou que numa 
celebração festiva como a do dia se dá graças 
a Deus pelo dom da vida que nos concede e 
por tudo o que se pode realizar colocando-a a 
serviço dos outros. O jubilar tem a alegria de 
estar assim vivendo e sua felicidade é a de toda 
a família presbiteral.

Celso De Césaro manifestou a alegria da 
Paróquia em ter o Pe. Ivacir como Pároco e pelas 
muitas iniciativas que vem desenvolvendo. 
Recordou que a Paróquia já está em preparação 
da celebração dos seus 100 anos de criação. 
Parabenizou o jubilar, que recebeu especial 
lembrança pela data.

Por fim, o próprio jubilar expressou seus 
agradecimentos a muitas pessoas, destacando 
um padre e os seus padrinhos de ordenação. O 
padre em referência é Sidnei da Silva Grudzien, 
de Porto Alegre, em cuja paróquia atuava 
como seminarista e de quem recebeu muita 
ajuda financeira para custear as despesas de 
seus estudos. Os padrinhos de ordenação são 
Henrique Lando (em memória) e sua esposa 
Lurdes e Angelo e Nilva Balvedi, benfeitores 
das vocações.
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Após a bênção dada pelos Bispos e padres, muitos dos 

participantes da celebração dirigiram-se ao salão para o 
jantar de confraternização. 

Dados Biográficos
Pe. Ivacir é o terceiro dos 4 filhos de Desidério e Nailde 

Marmentini Franco, residentes na Linha Bela Vista, 
município e paróquia da Barra do Rio Azul, que antes 
pertencia ao município e paróquia de Barão de Cotegipe. 
Nasceu no dia 06 de março de 1963. Estudou na escola do 
primário de sua comunidade, do antigo ginásio no Povoado 
sérvia. Fez o segundo grau no Seminário de Fátima, 
Filosofia no Seminário de Viamão e Teologia no Instituto 
de Teologia de Passo Fundo. Foi ordenado padre no dia 30 
de janeiro de 1993, na igreja N. Sra. do Rosário de Barão de 
Cotegipe. Tem também Especialização e  Pós-graduação em 
Bioética e Pastoral da saúde pela faculdade camiliana de São 
Paulo; Pòs-graduação em Ensino Livre de Parapsicologia 
em Instituto de Florianópolis, SC. Tem diversos livros 
publicados na linha de remédios fitoterápicos.

Como padre, exerceu as seguintes funções:
-   06/02/1993: Vigário Paroquial – Estação
-   1994: Vigário Paroquial em Getúlio Vargas
-   18/02/1995: Pároco da Paróquia S. Roque – Benjamim 

Constant

Cantora brasileira faz adaptação oficial da letra do hino da JMJ
JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE 

A versão oficial em português do Hino da Jornada Mundial 
da Juventude (JMJ) a ser realizada no Panamá, em janeiro 
de 2019, é de autoria da cantora católica Ziza Fernandes. Ela 
foi convidada pela direção artística da JMJ 2019 para fazer a 
adaptação oficial da letra.

O hino é recurso musical para aquecer o coração dos 
jovens na caminhada rumo à jornada. 

“Acolhi o convite com muita gratidão e iniciei os trabalhos 
de adaptação, acolhendo sempre as orientações da direção 
artística, com quem, trabalhando em unidade, chegamos a 
uma versão final para a nossa versão em português”, relatou.

A cantora já é experiente em jornadas. Em 2002 cantou na 
Santa Missa como hispana na JMJ em Toronto, Canadá. Na 
ocasião, a celebração foi presidida por São João Paulo II.

Em 2005, ela esteve na JMJ da Alemanha, com o papa 
emérito Bento XVI. Mas o grande desafio ainda estava por 
vir. Em 2013, teve a missão de ser diretora musical dos Atos 
Centrais da JMJ do Rio de Janeiro, no Brasil.

Ao entregar a versão oficial brasileira do Hino, Ziza 
Fernandes foi surpreendida com o convite do diretor artístico 
da JMJ 2019, Pedro Guevara, para gravar a música em 
português e produzir um vídeo para ser divulgado. E, assim 
estar em unidade com todos os hinos do mundo inteiro.

“Dessa vez entendi que não deveria prosseguir sozinha 
nesse trabalho. Então, escolhi estender este convite aos 
meus irmãos do Brasil, visto que a representatividade 
artística brasileira na Jornada Mundial da Juventude sempre 
foi muito forte”, ressalta.

E ela não estará sozinha nesse desafio. Convidou alguns 

nomes representativos da música católica para dar voz à 
música que representará a juventude brasileira no Panamá: 
Adriana Arydes, Aline Venturi, Davidson Silva, Débora Pires, 
Diego Contiero, Diego Fernandes, Dunga, Eliana Ribeiro, 
Eugênio Jorge, Fátima Souza, Gil Monteiro, Guilherme Sá, 
Juninho Cassimiro, Larissa Viana, Olívia Ferreira, Padre 
Fábio de Melo, Pitter di Laura, Thiago Brado, Tony Allyson, 
Polyana Demori, Aline Souza e Walmir Alencar.

“Estarei pessoalmente tendo todas as iniciativas possíveis, 
nacionais e internacionais, para levar nossa parcela de 
contribuição à JMJ do Panamá ao mundo!”, finaliza Ziza

A Carioca Aline Venturi, cantora e compositora 
católica é uma das convidadas por Ziza pra fazer parte do 
projeto.“Fiquei super feliz em fazer parte desse projeto, 
num time de cantores maravilhosos. É uma grande honra 
pra mim”.

Para Aline, dona de uma voz suave e acalentadora, 
interpretar em português o Hino da JMJ 2019 é uma grande 
responsabilidade.

“Essa musica será um grande instrumento de evangelização 
na vida de tantas pessoas! Na JMJ no Brasil fiz parte do 
Coro Carioca e agora o Hino da JMJ do Panamá, novamente 
dirigido pela minha amiga Ziza Fernandes. Sem dúvida, 
é um marco na minha trajetória como cantora católica”, 
destaca.

Toda essa turma se reunirá nos dias 26 e 27 de março 
para a conclusão da versão em português, com tradução, 
adaptação, gravação e produção de vídeo, do hino oficial da 
JMJ Panamá 2019.

-   01/02/1998:  À disposição da 15ª Delegacia de Educação 
em Erechim, para um projeto de saúde a partir de plantas 
medicinais, por um ano;

-   1998 – fevereiro a dezembro – Residia na casa paroquial 
de Paulo Bento, auxiliando na Paróquia, mas a disposição da 
15ª Delegacia de Educação;

-   04/12/1998: nomeado Vigário paroquial em Campinas 
do Sul, com residência em Campinas;

-   Cumulativamente exercerá o ofício de Vigário paroquial 
em Entre Rios do Sul, onde assumiu no dia 23/01/1999. 
Atenderá ambas as Paróquias, juntamente com o Pároco de 
Campinas do Sul e Administrador em Entre Rios do Sul;

-   19/03/2000: Toma posse como Vigário paroquial de 
Getúlio Vargas.

1995: Pároco da Paróquia São Roque – Benjamim 
Constant;

1998: Liberado para a 15ª CRE para um projeto de saúde a 
partir de plantas medicinais e auxiliar da Paróquia de Paulo 
Bento;

1999: Vigário paroquial de Campinas do Sul e Entre Rios 
do Sul;

2000 a 2002: Vigário paroquial de Getúlio Vargas;
2003 a 2016: Pároco da Paróquia de Erval Grande.
2016------: Pároco de Gaurama.
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Infelizmente, ainda vivemos num mundo marcado por 
guerras, confrontos, discursos de ódio e a manifestação dos 
mais diversos tipos de preconceito. Assim, embora tenhamos 
evoluído na descoberta de novas ciências e tecnologias, e 
as condições de vida hoje se mostrem muito melhores que 
no passado, o ser humano ainda não aprendeu a desfrutar 
de tudo isso, sem que seja necessário excluir o próximo 
ou ainda agredir a Mãe Natureza. A tecnologia, embora 
conecte diferentes partes do mundo, está contribuindo para 
os isolamentos sociais, levando muitos a crerem não mais 
precisar do outro para viver. 

  Byung-Chul Han, filósofo sul coreano, ressalta que 
“sem a presença do outro, a comunicação degenera em um 
intercâmbio de informação: as relações são substituídas 
pelas conexões, e assim só se conecta com o igual”. Nas 
redes sociais, por exemplo, tendemos a curtir e aprovar 
comentários daqueles que pensam como nós; quantas 
discussões e intolerâncias não se manifestam entre 
internautas, simplesmente por pensarem e se expressarem 
de forma diferente? A própria internet ajuda a maximizar 
a importância das opiniões na seletividade de conteúdos 
oferecidos a cada usuário digital. Um exemplo: quanto 
mais curtimos determinada página de um produto, partido 
político e afins, mais seremos bombardeados com conteúdos 
relacionados a essas páginas, criando a falsa crença de que 
nossas opiniões são mais valorizadas e relevantes. Não 

adentramos a realidade do outro, que é diferente de nós, por 
imposição de fronteiras fomentadas pelo ambiente digital.

Há um grande perigo na valorização individualista 
proporcionada pelas redes e outros meios que, muitas 
vezes, desencadeiam nas múltiplas manifestações de 
violência existentes. Com o objetivo geral de “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”, a Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB) definiu para a Campanha da Fraternidade 
(CF) deste ano de 2018 o tema “Fraternidade e superação 
da violência” e o lema “Vós sois todos irmãos” (Mt 28, 3).

 O vocábulo “superação” é associado, no dicionário, a 
termos de progressão, ultrapassagem, mudança. O que 
poderia significar uma alteração para um estado melhor 
do que o anterior. É justamente assim que a CNBB busca 
analisar medidas que possam levar a um estado que ultrapasse 
o atual, marcado por tantas violências. Mas, para que algo 
seja superado, é necessário reconhecer que, em seu estágio 
atual, se configura um problema, e aí reside uma questão: 
a do reconhecimento, pois muitos já associam a violência 
como algo inerente à sociedade. 

É a chamada violência cultural, entendida como 
“condições em razão das quais uma determinada sociedade 
não reconhece como violência atos ou situações em que 
determinadas pessoas são agredidas. Criam-se processos 
que fazem aparecer como legítimas certas ações violentas. 
Elaboram-se discursos para apresentar razões e justificativas 
como se uma ação violenta fosse devida” (cf. Texto Base da 
CF 2018, p. 23).

A excessiva exposição midiática de assassinatos, estupros, 
guerras e confrontos, diariamente, acaba contribuindo para 
essa normalização social da violência. Seja na TV, internet 
ou mídia impressa, o bombardeamento de imagens chega 
até a chocar num primeiro momento, mas basta alguns 
segundos a mais de repetição imagética para habituar 
nossos olhos ao que nos é exibido. A forma como o tema 
é retratado, expondo e invadindo a privacidade das vítimas 
num verdadeiro espetáculo midiático contribui para a 
violência cultural. A Organização Mundial de Saúde (OMS) 
caracteriza a violência pelo uso intencional da força contra 
si mesmo, contra outra pessoa ou contra um grupo de 
pessoas. Essa violência pode resultar em dano físico, sexual, 
psicológico ou morte. 

Portanto, um ato violento pode ir muito além da força 

A desconstrução da imagem da 
“violência” e “desigualdade social” como 

parte da sociedade

Capa

Mariana Mascarenhas - jornalista, 
articulista e crítica de economia e cultura - 
Redação A12.com
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física e envolver tudo aquilo que fira a dignidade do ser 
humano, como, por exemplo, a corrupção política, voltada 
para lucros e benefícios próprios em detrimento das 
necessidades populacionais. “Ela leva ao descrédito das 
instituições públicas, à não participação do povo na política” 
(cf. Texto Base da CF 2018, p. 27). Essa descrença também 
é fomentada pela superexposição midiática que habitua o 
olhar do internauta na zona de conforto, ao invés de servir 
de estímulo para uma mobilização. “Todos os políticos são 
corruptos, tudo está perdido, não há mais nada a fazer”, são 
pensamentos que ganham cada vez mais força para felicidade 
de governantes e instituições que, no objetivo de combater o 
sujeito pensante e contestador, o deixa a sua mercê. 

Desigualdade social 

O Papa Francisco critica, arduamente, a chamada “cultura 
do descartável” proposta pela globalização, que unifica 
gostos, culturas e percepções, anulando as individualidades 
e perfis dos mais diversos grupos sociais existentes. Assim, 
a desigualdade é ampliada sem que os mais prejudicados 
por ela possuam a total dimensão da situação a qual estão 
submetidos. 

O Brasil responde por quase 13% de assassinatos do planeta, 
embora possua menos de 3% da população mundial (cf. 
Texto Base da CF 2018, p. 15). O contexto socioeconômico 
é um dos grandes influenciadores na geração da violência. 
Aumento inflacionário, desemprego e a falta de investimentos 
governamentais em áreas imprescindíveis como segurança, 
saúde e educação apenas agravam as diferenças sociais. 
É óbvio que a relação crime e desigualdade não é direta, 
há uma série de fatores geradores de violência, mas não 
podemos ignorar o peso que a economia exerce. 

Segundo dados da Oxfam, organização que se dedica a 
combater a pobreza no mundo, a fortuna dos 42 maiores 
bilionários mundiais é igual ao patrimônio dos 3,7 bilhões 
mais pobres. No Brasil, os cinco maiores bilionários do país 
possuem uma riqueza somada de 85 bilhões de dólares, 

Capa

equivalente ao montante acumulado pela metade mais pobre 
da população. A desigualdade de oportunidades favorece 
tal cenário e, em períodos de recessão, as classes menos 
favorecidas são sempre as que sentirão no bolso as maiores 
consequências.

Portanto, pensar em medidas de superação da violência 
requer, primeiramente, reconhecer sua gravidade, 
rompendo o conformismo gerado pela sua superexposição 
midiática. Esse rompimento também deve significar o 
exercício de olhares diferentes para realidades distintas, 
em que possamos compreender o outro como alguém que 
complementa a existência da humanidade e não que deva 
ser descartado por ser diferente, por meio do conviver. A 
partir daí a desigualdade social se tornará um incômodo 
que deverá resultar na mobilização pelo oferecimento de 
novas oportunidades às classes menos favorecidas, para 
maior equilíbrio social e compreensão das diferenças como 
essenciais para manutenção da “teia social” em seus aspectos 
econômicos, políticos e sociais.
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Papa pede respeito pelos mais velhos e trabalho para os jovens

Francisco passou por Pietrelcina para homenagem ao 
Padre Pio, o frade que «espantou o mundo», no dia 17 de 
março. Frei Pio faleceu há 50 anos e declarado santo em 16 
de junho de 2002.

No seu primeiro discurso desta viagem, que passou ainda 
por San Giovanni Rotondo, o pontífice evocou as dificuldades 
provocadas pela desertificação, a falta de trabalho para os 
jovens e a necessidade de valorizar os mais velhos.

O Papa convidou a “não marginalizar” os idosos, para que 
“sejam protagonistas do crescimento desta terra”, e desafiou 
os responsáveis políticos a oferecer aos jovens “perspetivas 
concretas para um futuro de esperança”.

“A migração interna dos jovens é um grave problema. 
Rezem a Nossa Senhora para que os jovens encontrem 
trabalho aqui e não sejam obrigados a ir embora”, disse 
aos presentes, numa localidade que fica a cerca de 240 
quilómetros a sudeste de Roma.

Como tem feito noutras ocasiões, Francisco improvisou 
o discurso para destacar o “tesouro” que os mais velhos 
representam e apelar ao diálogo entre gerações.

“Gostaria que por uma vez se desse o Prémio Nobel aos 
idosos, que dão memória à comunidade”, desejou.

A visita começou com uma oração no local em que São 
Pio recebeu os estigmas, enquanto rezava debaixo de um 
olmo, há 100 anos.

O Papa sublinhou que Francesco Forgione, que viria 
a assumir o nome de Pio, como religioso capuchinho, foi 
um homem de oração e de luta interior contra o mal, tendo 

recebido “especiais dons místicos”.
“Este humilde frade capuchinho espantou o mundo com a 

sua vida dedicada à oração e à escuta paciente dos irmãos, 
sobre cujas feridas derramava o bálsamo da caridade 
de Cristo: que imitando o seu heroico exemplo e as suas 
virtudes, possais tornar-vos instrumentos do amor de Jesus 
para os mais fracos”, pediu.

O Papa passou vários minutos a saudar crianças, doentes 
e idosos.

“Por favor, paz entre vós, comunhão entre vós”, disse aos 
presentes.

Francisco seguiu depois, de helicóptero, para San 
Giovanni Rotondo, no leste da Itália, onde visita Hospital 
“Casa Alívio do Sofrimento”, passando pelo serviço de 
oncologia pediátrica.

Já no santuário dedicado a São Pio de Pietrelcina, saúda a 
comunidade religiosa dos capuchinhos, venerando o corpo 
do santo e o Crucifixo dos Estigmas.

A Missa conclusiva vai ser celebrada no átrio da igreja 
do santo Padre Pio (1887-1968), figura muito admirada 
pelo Papa, que no Jubileu da Misericórdia decidiu expor 
no Vaticano o corpo do religioso, para veneração dos fiéis 
católicos.

San Giovanni Rotondo fica na região da Campânia, 
província de Benevento, e já recebeu as visitas de João 
Paulo II, em 1987, e de Bento XVI, em 2009.Fonte: Agência 
Ecclesia

Representantes de 
catequese de 28 das 30 
paróquias da Diocese 
participaram do primeiro 
encontro de formação deste 
ano no dia 26/02, no Centro 
de Pastoral. 

Depois da oração inicial 
enfocando formas de 
violência dos dias atuais, 
Diácono Jean Carlos 
Demboski, em estágio 
pastoral na Catedral, 
assessorou reflexão sobre 
o tem da Campanha da 
Fraternidade deste ano, a 
superação da violência. 
A partir de texto de 
apoio, segundo o método 
ver-julgar-agir, propôs 
algumas questões para 
aprofundamento.

Na continuidade dos 

Coordenadoras paroquiais de catequese refletem 
Campanha da Fraternidade e modelos de pastoral 

trabalhos, houve leitura 
orante de passagem bíblica 
da carta aos Romanos, 
estudo sobre modelos de 
pastoral já não adequados 
para o tempo atual: 
pastoral de conservação, 
apologista e secularista e 
encaminhamentos para a 
implementação da iniciação 
à vida cristã em toda a 
diocese.

Ao visitar o grupo, 
Pe. Maicon Malacarne, 
coordenador diocesano de 
pastoral, ressaltou a ação dos 
e das catequistas no contexto 
do ano nacional dos leigos e 
leigas.

Dom José, por sua vez, 
lhes agradeceu o esforço 
de realizarem o serviço da 
catequese como missionárias 

do Reino de Deus. Exortou-
as a continuarem seu 
trabalho com esperança, 
em meio aos desafios do 
momento atual, observando 
que é nos momentos de crise 
que surgem novas iniciativas 
marcantes. Chamou 
atenção de todas a respeito 
de notícias distorcidas 
e críticas infundadas à 

Igreja circulando nas redes 
sociais e outros meios de 
comunicação. Ressaltou 
que o povo responde com 
participação intensa nas 
romarias e outros eventos da 
piedade popular, pois deseja 
cultivar a espiritualidade. 
Invocou a bênção sobre as 
participantes.
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A convite de Dom José e 
do Pe. Maicon Malacarne, 
coordenador diocesano de 
pastoral, representantes de 
órgãos da segurança pública 
e da educação de Erechim 
participaram de encontro na 
tarde na tarde do dia 27/02, 
no Centro de Pastoral.

Inicialmente, Dom José 
acolheu a todos, ressaltando 
que o tema da Campanha 
da Fraternidade deste ano, 
superação da violência, 
como o de outros anos, diz 
respeito a todos, mas o deste 
ano desafia de modo especial 
aos agentes da segurança 
e da educação. Ressaltou 
que todas as pessoas estão 
expostas à violência, que, 
no Brasil, produz número 
de mortes superior ao de 
países em guerra. Enfatizou 
a proposta da Campanha da 
Fraternidade da busca da 
cultura da paz.

Pe. Maicon apresentou 
síntese do texto base da 
Campanha da Fraternidade, 
que analisa a realidade 
da violência, oferece 
fundamentação da bíblia e 
do ensino da Igreja Católica 
no caminho da superação 
da violência e aponta pistas 
de ação para alcançá-la. 
O texto foi entregue aos 
participantes.

A seguir, houve 
manifestações dos 
participantes, referindo-
se a diversos aspectos, 
como: a agressividade 
nas escolas, refletindo o 
ambiente familiar hostil; a 
necessidade de se agir sobre 
as causas da violência e não 
apenas nas consequências 
dela; uma dessas causas 
é a quebra dos vínculos 
familiares e comunitários 
e a perda dos valores e 
princípios éticos e morais; 
a sensação de impotência 
diante da violência, que 
deve ser enfrentada com 
ações a curto, médio e 
longo prazo, sem nunca 
esmorecer, mesmo diante da 
aparente falta de resultados 
imediatos; importância da 
valorização dos agentes de 
segurança e de educação; a 
necessidade de se insistir na 
educação na casa, no núcleo 
familiar, formando para a 
corresponsabilidade, para 
o respeito aos direitos e ao 
cumprimento dos deveres 
de cada pessoa; promover 
ações de transformação da 
vida pessoal e social.

Dom José agradeceu 
a todos pela presença e 
disposição para um trabalho 
conjunto. Convidou para 
um momento de oração e 
abençoou a todos. 

CF apresentada a autoridades 
da segurança e da educação de 

Erechim

Semana de Oração pela 
Unidade Cristã (SOUC)

De 13 a 20 de maio. 
Tema: Trabalho escravo e 
refugiados. É inspirado no 
livro de Êxodo, é “A mão de 
Deus nos une e liberta”.

Os subsídios desta 
semana foram preparados 
pelas Igrejas do Caribe. 
Caribe, uma vasta extensão 
geográfica que inclui ilhas 
e territórios continentais, 
com uma rica e variada 
coleção de tradições étnicas, 
linguísticas e religiosas.

Resgatando a história 
e as consequências do 
colonialismo, tanto no 
Caribe quanto na América 
Latina, esta semana convida 
para refletir sobre o trabalho 
semelhante à escravidão 
que, no século XXI, fere 
tanto a humanidade quanto a 
imagem de um Deus de amor 
e liberdade. A escravidão e o 
trabalho humano degradante 
é um desafio contemporâneo 
a ser assumido pelas igrejas.

No Brasil, os subsídios 
são adaptados pelo Conselho 
de Igrejas para Estudo e 
Reflexão (CIER), de Santa 
Catarina.

Promovida mundialmente 
pelo Conselho Pontífice 
para Unidade Cristã 
(CPUC) e pelo Conselho 
Mundial de Igrejas (CMI), 
a Semana de Oração pela 
Unidade Cristã acontece em 
períodos diferentes nos dois 
hemisférios. No hemisfério 
norte, o período tradicional 
para a Semana de Oração 
pela Unidade dos Cristãos 
é de 18 a 25 de janeiro. No 
hemisfério Sul, por sua 
vez, as Igrejas geralmente 
celebram a Semana de 
Oração no período da 
Ascensão ao Pentecostes. 

O cartaz traz pessoas em 
barcos que simbolizam, 

sobretudo nesses tempos 
de crise migratória, pessoas 
refugiadas que vivem 
cada vez mais à deriva dos 
poderes constituídos. Em 
muitos casos, sem políticas 
sociais que possam devolver 
a elas a dignidade roubada, 
essas pessoas são submetidas 
a situações de trabalho 
análogas à escravidão ou, 
então, comercializadas 
como escravas.

A arte alude, por um lado, 
que muitas dessas pessoas 
refugiadas contam com 
a “mão” de Deus que, de 
uma forma ou de outra, os 
ampara. É também a mão 
de Deus, presente em águas 
revoltas, que nos movimenta 
a agirmos em favor de uma 
humanidade que não se 
conforma com a violação 
dos direitos humanos e da 
dignidade de irmãos e irmãs 
de diferentes culturas e 
etnias. 

O barco, símbolo do 
movimento ecumênico, 
também remete à 
comunidade cristã, que 
tem como desafio navegar, 
ecumenicamente, rumo à 
unidade. Entretanto, essa 
unidade almejada apenas 
será concreta se todas as 
pessoas tiverem acesso à 
justiça, o direito de viver em 
seus territórios de origem e o 
direito de viver sua cultura e 
espiritualidade.
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Diáconos reverenciam co-irmãos de ministério falecidos

Os quinze diáconos 
permanentes da Diocese 
de Erexim já falecidos 
foram lembrados por 
diversos de seus coirmãos, 
acompanhados de seu 
assistente diocesano, Pe. 
Jorge Dallagnol, no dia 24 de 
fevereiro, em Cruzaltense, 
da Paróquia N. Sra. dos 
Navegantes de Campinas 
do Sul. Às 17h30 eles foram 
ao cemitério local, onde, 
junto ao túmulo do primeiro 
diácono falecido, Casemiro 
Hermínio Rossignolli, 
rezaram o terço com a 
presença de familiares e da 
comunidade e a animação do 
coral “Alegria do coração” 
de Campinas do Sul. 

Às 19h, participaram da 
celebração eucarística em 
memória dos falecidos, 
presidida por Dom José, na 
qual também louvaram a 
Deus pelo seu aniversário, 
natalício transcorrido 
na véspera. No final da 
celebração, houve entrega 
de lembrança aos familiares 

Notícias

dos diáconos falecidos, 
como sinal de gratidão pela 
vida e ministério deles.

Após a celebração, no 
salão comunitário, houve 
jantar de confraternização. 

D i á c o n o s 
permanentes falecidos 
da Diocese de Erexim:

- Egydio Sartori, de 
Ipiranga do Sul, nascido 
no dia 12 de abril de 1931, 
ordenado dia 19 de dezembro 
de 1971 e falecido no dia 
28 de dezembro de 2010;

- Luiz Batistoni, da 
comunidade São José, da 
Paróquia de Campinas do 
Sul, nascido no dia 15 de abril 
de 1919, ordenado dia 02 de 
janeiro de 1971 e falecido 
no dia 05 de julho de 2010;

- Casemiro Hermínio 
Rossignolli, de Cruzaltense, 
Paróquia de Campinas do 
Sul, nascido no dia 30 de maio 
de 1936, ordenado dia 27 de 
fevereiro de 1972 e falecido 
no dia 08 de janeiro de 1985;

- Celeste Fiorini, da Vila 
Várzea, da Paróquia de 

Mariano Moro, nascido 
no dia 13 de novembro de 
1927, ordenado dia 13 de 
maio de 1972 e falecido no 
dia 12 de maio de 1997;

- Milvo Lorenzi, da Linha 
Progresso de Campinas do 
Sul, nascido no dia 16 de 
junho de 1938, ordenado 
dia 21 de maio de 1972 e 
falecido no dia primeiro 
de março de 2002;

- Félix Carlos Mingori, da 
comunidade Santa Catarina 
de Campinas do Sul, nascido 
no dia 19 de janeiro de 
1911, ordenado no dia 29 de 
outubro de 1972 e falecido 
no dia 09 de julho de 2003;

- Pio Antonio Casaril, da 
comunidade São Paulo de 
Campinas do Sul, nascido 
no dia 14 de novembro de 
1929, ordenado no dia 21 de 
janeiro de 1973 e falecido no 
dia 21 de novembro de 1995;

- Ângelo Luca Dalla Costa, 
de Ponte Preta, Paróquia 
de Jacutinga, nascido no 
dia 18 de outubro de 1916, 
ordenado no dia 25 de 
dezembro de 1974 e falecido 
no dia 19 de agosto de 2000;

- Campolino Trombetta, 
do Cerro do Meio-Dia, 
Paróquia de Severiano de 
Almeida, nascido no dia 23 
de janeiro de 1922, ordenado 
no dia 16 de janeiro de 
1983 e falecido no dia 
07 de dezembro de 1986;

- Idalício Antonio Giongo, 
da comunidade São Roque da 

Paróquia de Estação, nascido 
no dia 30 de dezembro de 
1924, ordenado no dia 15 
de maio de 1983 e falecido 
no dia 31 de julho de 2006;

- Domingos Coan, da 
comunidade N. Sra. do 
Rosário da Paróquia da 
Catedral, nascido no dia 16 
de abril de 1928, ordenado 
no dia 05 de janeiro de 
1983 e falecido no dia 
06 de janeiro de 2015;

- Gomercindo Francisco 
dos Santos, da Linha Caruso, 
Paróquia de Erval Grande, 
nascido no dia 17 de maio de 
1918, ordenado no dia 03 de 
julho de 1983 e falecido no 
dia 02 de setembro de 1985;

- Décio Martinho Agostini, 
da comunidade N. Sra. de 
Fátima da Paróquia da Barra 
do Rio Azul, nascido no 
dia 06 de janeiro de 1954, 
ordenado no dia 07 de 
outubro de 1984, falecido 
no dia 23 de julho de 2012;

- Cândido Roman, da 
comunidade N. Sra. das 
Graças da Paróquia de 
Barão de Cotegipe, nascido 
no dia 05 de maio de 1931, 
ordenado no dia 20 de março 
de 1984 e falecido em 2008;

- Armando Klein, da 
comunidade São Paulo 
da Catedral, nascido no 
dia 06 de janeiro de 1954; 
ordenado no dia 28 de 
janeiro de 1985, falecido no 
dia 03 de março de 2006.

Coordenação de pastoral retoma Plano Diocesano e encontro 
intereclesial de CEBs

Em sua primeira reunião deste ano, no dia 02/03, no Centro 
Diocesano, a Coordenação de Pastoral retomou o Plano de 
Ação Evangelizadora em vigor para fortalecer a unidade na 
caminhada. Ouviu relato sobre 14º Encontro Intereclesial de 
Comunidades Eclesiais de Base realizado no final de janeiro, 
em Londrina, PR, pelo jovem Felipe Toniolo, liberado da 

Pastoral da Juventude, que dele participou com outros dois 
jovens da Diocese. O grupo também considerou o Ano Nacional 
do Laicato, acentuando a necessidade de que seja o pano de 
fundo das diversas atividades pastorais. Cada representante 
de setor presente comunicou suas atividades em andamento. 
Por fim, foram marcadas as reuniões até o final do ano.
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Comissão de leigos da Diocese encaminha atividades para o 

Ano do Laicato
Representantes de diversas 

paróquias e de algumas 
pastorais, integrantes 
da Comissão Diocesana 
de Leigos, participaram 
de reunião no Centro de 
Pastoral no último sábado, 
24 fevereiro, na qual 
partilharam iniciativas já 
realizadas e planejaram 
atividades para o ano em 
curso, implementando o Ano 
Nacional do Laicato. 

Depois da oração inicial, 
Dom José dirigiu palavra 
de motivação para todos, 
incentivando-os a viver 
intensamente este Ano do 
Laicato, assumindo a missão, 
a vocação, a espiritualidade 
e a identidade de leigos. 
Pediu cuidado com notícias 
distorcidas e infundadas em 
relação à Igreja Católica 
veiculadas também por 
católicos principalmente nas 

Notícias

redes sociais. Colocou-se à 
disposição para esclarecer 
informações divulgadas que 
possam não ter fundamento.  

A coordenação da 
Comissão motivou momento 
de partilha das atividades 
que já estão acontecendo 
nas paróquias e nas pastorais 
em relação ao Ano do 
Laicato.  Ressaltou-se a boa 
receptividade da Capelinha 
da Sagrada Família; o 
cronograma de visitação da 
mesma nas comunidades 
e de outras atividades em 
quase todas as paróquias; o 
destaque ao Ano do Laicato 
pelos padres nas missas 
e encontros paroquiais; a 
constituição de comissões 
paroquiais de leigos e o 
estudo do documento 105 da 
CNBB, intitulado “Cristãos 
Leigos e Leigas na Igreja e 
na Sociedade – Sal da Terra 

e Luz do Mundo”.
Foram agendadas outras 

quatro reuniões da comissão 
para este ano, dia 28 de abril, 
23 de junho, 25 de agosto e 
27 de outubro. Também foi 
marcado um encontro de 
formação, durante o curso 
anual de formação dos 
presbíteros da diocese, no 
dia 10 de julho, às 19h, no 
Seminário de Fátima. 

Por fim, os participantes 
da reunião, como Comissão 
Diocesana de leigos e leigas, 
assumiram três atividades: 

1) Encontros paroquiais 
de leigos – para valorização 
e partilha dos trabalhos já 
existentes e que envolvem 
os leigos;

2) Semana Missionária 
– na segunda semana de 
agosto, Semana da Família, 
com mutirão de atividades 
missionárias nas paróquias, 

organizadas localmente;
3) Encontro Diocesano 

de Leigos – no dia 26 
de novembro à tarde – 
encerramento do Ano do 
Laicato – com caráter 
celebrativo e de animação, 
concluindo com a celebração 
da Eucaristia.  A Comissão 
se propôs também organizar 
um grupo para participar 
da Romaria do Laicato em 
Aparecida/SP, marcando o 
encerramento deste seu ano 
especial em nível nacional.

Pe. Maicon A. Malacarne, 
coordenador de pastoral, 
acompanhou a reunião e 
agradeceu a disponibilidade 
e o caminho realizado 
pela Comissão. Falou da 
importância de a organização 
de leigos ser projetada e 
organizada para além do 
Ano do laicato e que possa 
continuar produzindo frutos.

Coordenadoras da Pastoral da Pessoa Idosa estudam Campanha 
da Fraternidade

Na sua primeira reunião 
do ano, no dia 15 de março, 
as coordenadoras paroquiais 
da Pastoral da Pessoa Idosa 
refletiram a natureza e o 
histórico da Campanha da 
Fraternidade e o seu tema 
neste ano, com a assessoria 
do Diácono Jean Carlos 
Demboski. 

Ele recordou a origem da 
Campanha da Fraternidade 
em 1961, em Natal, RG, a 
partir de uma coleta para 
projetos sociais. Destacou 
suas diversas fases, com 
temas abordando aspectos 
internos da Igreja passando 
para assuntos na dimensão 
social. Em relação ao tema 
deste ano, a superação 

da violência, referiu as 
diversas formas da mesma, 
física, estrutural, simbólica 
e apontou pistas de sua 
superação, em vista de uma 
cultura da paz.

A reunião contou com a 
presença de Dom Girônimo 
Zanandréa, bispo referencial 

da pessoa idosa no Regional 
Sul 3 da CNBB e a visita do 
coordenador diocesano de 
pastoral e a do bispo.

Pe. Maicon motivou o 
grupo a desenvolver suas 
atividades em sintonia com 
a caminhada diocesana no 
contexto do Ano Nacional 

do Laicato.
Dom José mencionou a 

violência de que são vítimas 
os idosos. Estimulou as 
agentes a ouvi-los e ajudá-los 
em suas diversas situações. 
Agradeceu-lhes o trabalho 
realizado e invocou a bênção 
sobre elas.   
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Com aulas sobre o livro 
bíblico “Atos dos Apóstolos, 
com Pe. Valter Girelli, a 
Escola São Lourenço Mártir 
de formação para o diaconato 
da Arquidiocese de Passo 
Fundo e da Diocese de 
Erexim, iniciou as atividades 
do seu segundo ano escolar 
nesta sexta-feira e sábado, 
nos dias 02 e 03 de março, 
no Seminário de Fátima.

Antes do início da aula, Pe. 
Jair, que coordena a Escola 
pelo Instituto de Teologia de 
Passo Fundo, deu as boas-
vindas a todos e apresentou o 
currículo deste segundo ano 
que terá 304 horas aula e que 
enfocará mais diretamente 
a Igreja, com aulas de 

Escola Interdiocesana de Diáconos inicia segundo ano escolar

Bíblia abordando Atos dos 
Apóstolos Apocalipse, 
Mistério da Igreja, Ensino 
Social da Igreja, tratado 
sobre a Revelação, Cristo, 
a Igreja, Nossa Senhora, 
e escatologia, história da 
Igreja, moral fundamental e 
moral matrimonial, teologia 
da graça, concluindo com 
um retiro de três dias.

Dom José também 
saudou o grupo e dirigiu sua 
mensagem de incentivo e 
encorajamento, destacando 
a importância de os 
alunos presentes viverem 
intensamente este tempo 
de formação, em vista de 
serviço qualificado à Igreja, 
frente aos desafios do mundo 

atual à evangelização. Falou 
da próxima assembleia geral 
da CNBB, em abril vindouro 
que abordará também a 
formação diaconal. Chamou 
igualmente atenção para 
críticas destrutivas e 
infundadas à Igreja católica, 
divulgadas também por 
membros dela especialmente 
nas redes sociais. Referiu-
se de modo particular a 
vídeo de jornalista, a partir 
do Encontro Nacional das 
CEBs, em Londrina, no final 
de janeiro passado. Dom 
José ressaltou a magnitude 
daquele evento com três 
mil participantes de todo o 
Brasil e duas mil pessoas a 
serviço de sua infraestrutura. 
Lamentou que alguém, 
por pequeno episódio 
não condizente com o 
encontro tenha depreciado 
tão maldosamente todo o 
evento, sendo muito injusto 
com o Arcebispo local, 
seu anfitrião. Os 60 bispos 
presentes emitiram nota 
de apoio ao Arcebispo e de 
apreço às CEBs, destacando 
sua presença especialmente 

nas periferias geográficas 
e existenciais do país. 
Mencionou também vídeo 
divulgado nas mesmas 
redes sociais com denúncias 
igualmente infundadas de 
aplicação de recursos da 
coleta da Campanha da 
Fraternidade em projetos 
que seriam contrários a 
princípios da própria Igreja. 
O Bispo, salientando a 
importância dos meios de 
comunicação e, neles, das 
redes sociais, ressaltou a 
necessidade de espírito 
crítico e discernimento ao 
que é divulgado. Para ele, 
a resposta do povo pela 
participação nas celebrações, 
de modo particular nas 
romarias e outras expressões 
de piedade popular, é 
bem mais forte do que as 
críticas infundadas contra a 
Igreja. Exortou a ninguém 
deixar de participar e falar 
quando necessário. Concluiu 
desejando caminhada 
proveitosa a todos, com a 
ternura de Maria, Mãe da 
Igreja, e invocou a bênção 
sobre os alunos e professores. 

Apostolado da Oração da Diocese de Erexim vive “Dia Eucarístico”

Em torno de 700 associados 
do Apostolado da Oração 
das Paróquias da Diocese 
de Erexim participaram de 
encontro, agora chamado 
“Dia Eucarístico”, no 
terceiro domingo da 

Quaresma 04/03, no CTG 
Sentinela da Querência. 

Pe. Paulo Bernardi, 
Pároco da Paróquia São 
Pedro de Erechim e assessor 
diocesano do Apostolado, 
com equipe de coordenação, 

conduziu a preparação e a 
realização do evento que 
teve palestra e cantos de 
animação, Hora Santa e 
celebração eucarística.

A parte da manhã teve a 
assessoria do Pe. Ezequiel 
Dal Pozzo, da Diocese de 
Caxias do Sul, que refletiu 
sobre a forma de conduzir a 
vida e ser pessoa feliz. Para 
ele, a vida é uma sucessão 
contínua de escolhas. Para 
que elas sejam acertadas, 
é necessário a pessoa se 
conhecer a si mesma e contar 
com a ajuda do Espírito Santo. 
Há tecnologia sempre mais 

avançada, mas o ser humano 
não se conhece e se tem 
uma geração triste. Indicou 
algumas atitudes negativas 
a evitar, como o azedume, 
descontentamento com tudo, 
a crítica destrutiva. Apontou 
virtudes indispensáveis, a 
cordialidade, a alegria, o 
otimismo, a valorização do 
outro, a amizade, o respeito, 
a esperança, a fé, a oração, 
a confiança em Deus e 
outras. Como é padre cantor, 
apresentou diversas de suas 
canções. 

No início da tarde, houve 
a Hora Santa, a adoração 
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e bênção do Santíssimo, 
conduzida pelo Edinaldo 
dos Santos Bruno, Pároco 
de Itatiba do Sul. Em suas 
motivações, ressaltou a 
importância da intimidade 
com Cristo para se ter força 
na prática do amor e da 
misericórdia, indispensáveis 
para a superação da 
violência, pedida pela 
Campanha da Fraternidade. 
Destacou também a devoção 
a Maria, modelo de vida 
cristã, a cruz de Cristo como 
sinal do amor de Deus pela 
humanidade. 

Na conclusão do encontro, 
Dom José presidiu missa, 
concelebrada por 15 padres, 
com a participação de 

três diáconos, ministros, 
religiosas, colaboradores 
do Sentinela da Querência 
e todos os membros do 
Apostolado presentes neste 
“Dia Eucarístico”.

Dom José, na homilia, 
recordou que a Mãe Igreja 
oferece a seus membros 
a Quaresma, caminho de 
purificação em preparação 
à Páscoa, vivido à luz 
da Cruz redentora de 
Cristo. Referindo-se aos 
mandamentos da Lei 
Divina, conforme a primeira 
leitura do dia, ressaltou que 
representam a proposta 
de Deus e a resposta do 
ser humano na fidelidade 
à Aliança. No mistério 

de Cristo, resplandece a 
fidelidade de Deus às suas 
promessas. Mencionou a 
passagem do Evangelho do 
dia, que apresenta Cristo no 
Templo de Jerusalém por 
ocasião da Páscoa judaica, 
quando expulsa dele os 
vendilhões e os sacerdotes e 
doutores da lei o questionam 
perguntando quais os sinais 
que apresentava para agir 
assim. Observou que a 
pergunta revela falta de 
confiança em Deus e que se 
pode transformar a vida de fé 
num mercado, exigindo que 
Deus nos dê seus dons para 
expressar-lhe nosso amor 
por ele. Acentuou que Cristo 
estava no Templo por ocasião 

da Páscoa, memória do dom 
da liberdade concedido por 
Deus ao povo hebreu que era 
escravo no estrangeiro. O 
sinal que Cristo oferecia era 
o da entrega da sua própria 
vida a Deus na Cruz para o 
bem de todos. Ele sacrificou 
a si e não a vida dos outros. 
Enfatizou que o amor 
verdadeiro jamais se impõe, 
mas se expõe. Concluiu sua 
reflexão exortando a todos a 
não terem medo de trabalhar 
para o fortalecimento da fé e 
da fraternidade, no combate 
à violência, que começa no 
coração de cada pessoa e 
contamina toda a sociedade.   

Bispos, padres e diáconos da Diocese de Erexim implementam 
Ano do Laicato

Dom José presidiu a primeira reunião do ano dos padres e 
diáconos da Diocese de Erexim, com a participação de Dom 
Girônimo, no Seminário de Fátima , no dia 06 de março. 
Entre outros assuntos, a pauta do dia incluiu Ano do Laicato, 
participação da Diocese na Jornada Mundial da Juventude 
em 2019, visitas pastorais do Bispo no corrente ano, Curso 
sobre Pastoral da Consolação e da Esperança, Lar Sacerdotal, 
questões administrativas, contábeis e trabalhistas e várias 
comunicações de diversas pastorais.

Atividades do Ano do Laicato: Luiz Tomazelli, membro 
do Movimento Familiar Cristão da Paróquia de Barão de 
Cotegipe, pequeno empresário e integrante da comissão 
diocesana de leigos, relatou o andamento da mesma e 
apresentou algumas iniciativas que ela propõe para o Ano 
Nacional do Laicato instituído pela Igreja Católica no 
Brasil. Entre elas, encontro de leigos a serviço da Igreja em 
cada paróquia; semana missionária de 12 a 19 de agosto, 
no contexto da Semana Nacional da Família, com atividade 
específica das pastorais junto às famílias; encontro diocesano 
de leigos na tarde do dia 25 de novembro, solenidade de 
Cristo Rei, no Salão de Eventos da URI. 

Questões administrativas, contábeis e trabalhistas: 
Ildo Benincá, com colaboradores da Cúria Diocesana, 
expôs relatório financeiro do exercício de 2017 do conjunto 
da Diocese, da Cúria Diocesana e dos Seminários. Ele 
apresentou também relatório completo do projeto de 
revitalização do Santuário de Fátima, registrado em volumoso 
dossiê que fica para o acervo histórico da Diocese. A equipe 
comentou  requisitos legais em relação a funcionários das 
secretarias paroquiais, dos Seminários e da Cúria Diocesana, 
decorrentes da reforma trabalhista, bem como normas 

jurídicas e contábeis. 
Participação da Diocese na Jornada Mundial da 

Juventude em 2019: O novo assessor diocesano da Pastoral 
da Juventude, Diácono Jean Carlos Demboski, em estágio 
pastoral na Catedral, prestou informações sobre a próxima 
Jornada Mundial da Juventude, de 21 a 27 de janeiro de 
2019, no Panamá e a perspectiva de jovens da Diocese 
participarem. Cada Área Pastoral verá a identificação de 
um representante ou mais. Ver-se-á também como angariar 
recursos para as despesas que giram em torno de R$ 4.500,00 
por pessoa entre viagem e inscrição.

Visitas pastorais: Dom José referiu que, neste ano, sua 
visita pastoral será diferente da primeira que realizou, 
percorrendo a cada ano, todas as comunidades e escolas das 
paróquias de uma Área Pastoral. No ano em curso, a visita 
será um encontro dele, acompanhado por colaboradores da 
Cúria Diocesana e do Coordenador de Pastoral, com todas 
as lideranças de cada paróquia, numa manhã ou numa tarde, 
para expor aspectos pastorais, administrativos, jurídicos e 
contábeis.

Lar Sacerdotal: Preocupação comum de quase todas as 
dioceses do Brasil é ter local adequado para proporcionar 
o cuidado necessário a padres idosos e/ou doentes. Este 
assunto vem sendo refletido há mais tempo na Diocese de 
Erexim. A propósito, Dom José apesentou um pré-projeto 
de adaptação de uma parte do Seminário de Fátima para 
esta finalidade com orçamento inicial dos custos. A equipe 
de Pastoral Presbiteral ficou de analisar como encontrar os 
recursos necessários, que deverão incluir contribuição dos 
próprios padres, das Paróquias e da Diocese, bem como 
campanhas específicas para esta finalidade.
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 Chama atenção a forma cada vez mais extremada com que 
as pessoas julgam instituições e pessoas. Eis um fenômeno que 
merece redobrado cuidado de todos. Também as instituições 
devem contribuir para dissipar algo que já está ocorrendo, 
em nível preocupante: radicalismos e fundamentalismos ao 
tratar quem é diferente. A incapacidade para se relacionar 
com quem tem perspectivas divergentes faz com que grupos 
se tornem guetos, alimenta segregações, cria campo fértil 
para intolerâncias. A origem desse problema encontra-se 
naqueles que se julgam no direito de partilhar inverdades.

Expressar juízos, obviamente, é parte integrante do 
exercício da cidadania, indispensável na compreensão de 
processos que contribuam para a vida social. Por isso mesmo, 
a diversidade de pontos de vista é uma riqueza e precisa 
ser bem compreendida nas mais diferentes instituições e 
segmentos da sociedade – do partido político à empresa, 
da instituição educacional à religiosa. Enfim, a emissão de 
juízos é um direito e um dever de todos. Sem esse direito 
e dever não haveria a vitalidade indispensável aos campos 
da religião, ciência, educação, cultura e tantos outros. Daí 
a rejeição a todo tipo de configuração política que impeça a 
livre expressão, a participação e o debate.

O mundo contemporâneo oferece facilidades para a 
formulação de juízos, com uma infinidade de caminhos 
para a partilha de todo tipo de informação e de opiniões. O 
desafio é que, diante desse contexto, seja possível alcançar 
uma configuração sociocultural, religiosa e moral sem 
distanciamentos da verdade, do bem e do compromisso com 
a justiça. É assustador ver grupos vociferando, de forma 
desrespeitosa, em manifestações que mais parecem histeria 
generalizada, sem o mínimo de serenidade. Quem age com 
serenidade, verdadeiramente em busca do bem comum, tem 
capacidade para dialogar. Não se dedica a acusações sem 
comprovação, ou ao uso da força para impor as próprias 
convicções.

Lamentavelmente, posturas nada ponderadas que revelam 
falta de lucidez têm contaminado ambientes diversos, desde 
a política partidária ao próprio contexto da Igreja Católica, 
a exemplo da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB). A instituição, que merece todo respeito por tudo 
que vem fazendo para a Igreja e a sociedade, é submetida 
ao “banco dos réus” por pessoas que merecem ter seus 
argumentos confrontados. As redes sociais parecem ter sido 
alçadas ao status de tribunal. Na internet, muitas vezes são 
publicadas opiniões de modo intempestivo, sem qualquer 

Diálogos e limites 

Dom Walmor Oliveira de Azevedo 

Arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte

O autor fala do respeito à opinião dos outros, de hostilidades veiculadas nas redes sociais, com críticas infundadas a instituições, 
especialmente à CNBB e da necessidade do diálogo.

embasamento, promovendo a condenação de pessoas e 
instituições.

Ao invés de promover aproximações e diálogos, muitas 
pessoas, nas redes sociais, contribuem para ampliar o 
distanciamento, se aprisionando em suas certezas, sem 
qualquer espaço para a construção de entendimentos e 
consensos. Fica, assim, mais difícil fazer escolhas acertadas 
e amadurecer opiniões, alicerçadas na verdade e na justiça. 
E esse fenômeno de execrações e agressões, “ponta do 
iceberg” das intolerâncias, leva a sociedade ao caos. 
Alimenta a crescente violência, promove guerras, fomenta 
o ódio, a busca por “fazer justiça com as próprias mãos”. A 
postura de cada pessoa não pode assemelhar-se à do califa 
que, conforme a narrativa, achou oportuno queimar todos os 
livros da inigualável biblioteca de Alexandria, por considerar 
que uma única obra continha toda a verdade e, portanto, as 
outras eram dispensáveis.

A falta de capacidade para colocar-se no lugar do 
outro, de considerar diferentes perspectivas, faz nascer o 
fundamentalista, o radical, aquele que não permite a inovação 
nos funcionamentos e procedimentos. Quem se aprisiona nas 
próprias convicções não está aberto a evoluir, condenando 
também à inércia as ambiências onde está inserido. Essa 
limitação inviabiliza o diálogo e, consequentemente, 
contribui para camuflar a mediocridade de certas pessoas que 
deveriam exercer a liderança, mas que se acovardam diante 
da exigência do saudável debate. Gente que se contenta em 
apenas defender a “própria pele”, alimentando o carreirismo 
e os interesses que estão muito aquém das dinâmicas novas 
que precisam ser intuídas diante das necessidades atuais.

O remédio para superar as distâncias é investir no 
diálogo, não simplesmente como conversa demagógica ou 
caminho para debates conceituais, mesmo que consistentes. 
O diálogo a ser buscado é o que envolve pessoas capazes de 
articular a dimensão conceitual com a capacidade afetiva-
ética-moral-espiritual, indispensável para se posicionar de 
maneira corajosa e inventiva. Sem esses diálogos não se 
operam mudanças e as limitações prevalecem. Esses limites, 
se não forem vencidos, contribuirão para o crescimento 
das intolerâncias e o envelhecimento das instituições. 
Não renovadas, as instituições, em todos os níveis, pagam 
alto preço, fazendo multiplicar passivos que distanciam a 
sociedade da verdade e do respeito à dignidade humana. 
Todos reconheçam a necessidade de se investir em diálogos 
– chave para superar limites.
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Dom Adelar Baruffi

Bispo de Cruz Alta (RS)

Quem são os leigos e leigas na Igreja? O Concílio 
Vaticano II compreendeu que leigos são todos os batizados, 
exceto os membros da ordem sacra e os religiosos. A relação 
primeira, constitutiva do ser e do agir do leigo é sua relação 
com Cristo, por meio do batismo. “Estes fiéis, pelo batismo 
foram incorporados a Cristo, constituídos no Povo de Deus e 
a seu modo feitos partícipes do múnus sacerdotal, profético 
e régio de Cristo, pelo que exercem sua parte na missão de 
todo o povo cristão na Igreja e no mundo” (Lumen Gentium, 
n.31). A identidade dos leigos é vista de maneira positiva. 
Pelo batismo são membros da Igreja. Têm plena cidadania, 
não lhes falta nada para viverem a sua fé. No dizer do Papa 
Pio XII: “não somente pertencem à Igreja, mas de que são 
Igreja”. 

Então, a realidade mais importante de todos os cristãos é 
o fato de que somos batizados. Antes de qualquer distinção 
ministerial, somos um Povo de Deus. Porque batizados, 
formamos em Cristo um só Corpo, vivificados pelo Espírito 
Santo. “Um só é, pois, o povo de Deus: ‘um só Senhor, uma 
só fé, um só Batismo; comum é a dignidade dos membros, 
pela regeneração em Cristo; comuma graça de filhos, comum 
a vocação à perfeição; uma só salvação, uma só esperança e 
uma caridade indivisa” (Lumen Gentium, n. 32). A unidade 
precede e fundamenta a distinção nas diversas formas de 
participação na missão de Cristo. Esta unidade batismal 
também justifica que não podemos criar distinções ou graus 
de dignidade, pois “reina igualdade entre todos quanto à 
dignidade e quanto à atuação” (Lumen Gentium, n.32). 
Assim, quem recebe o sacramento da ordem não tem maior 
dignidade do que os que vivem o sacramento do matrimônio 
ou a vida consagrada. É importante que seja superada para 
sempre a visão dos leigos como uma categoria inferior. Os 

Identidade e dignidade da vocação dos 
leigos 

ministros ordenados não são mais importantes e dignos do 
que os leigos.

 Pelos batismos todos têm direitos e deveres na 
Igreja. Alguns direitos são o de associar-se em movimentos 
de espiritualidade e apostolado; aprofundar e amadurecer na 
fé; participar de sua comunidade de fé e das celebraçõesdos 
sacramentos; manifestar-se e ser ouvido em questões de 
fé; educar os filhos na fé cristã; cooperar na organização e 
condução das comunidades. Também existem deveres, como 
o de ser corresponsável na ação evangelizadora e, sobretudo, 
o de dar testemunho do Evangelho em todos os ambientes. 
“É específico dos leigos, por sua própria vocação, procurar o 
Reino de Deus exercendo funções temporais e ordenando-as 
segundo Deus” (Lumen Gentium, n. 31). 

 Como batizados, os leigos também são chamados à 
santidade. Esta vocação é para todos. Não se faz necessário 
“fugir do mundo” para buscar a santidade. O cotidiano da vida 
familiar, profissional e social são os lugares ordinários para 
viver “o perfume de Cristo” e o “fermento do Reino”. “Eles 
se santificam nos altares de seu trabalho” (CNBB, Cristãos 
leigos e leigas na Igreja e na sociedade, n. 35). Quantos pais 
e mães viveram santamentesua vida familiar ou também na 
retidão com que viveram sua profissão, segundo os valores 
do evangelho. 

 Enfim, a identidade e dignidade do leigo encontra sua 
luz na consagração batismal e na pluriforme manifestação 
dos dons do Espírito Santo para o bem de todos. Leigos, 
clérigos e religiosos são todos cristãos. Este é o dado 
fundamental, que nos torna todos sal da terra e luz do mundo, 
na diversidade dos carismas e ministérios suscitados pelo 
Espírito. 

Ano Nacional do Laicato
Objetivo geral
Como Igreja, Povo de Deus, celebrar a presença e a 

organização dos cristãos leigos e leigas no Brasil; aprofundar  
a sua identidade, vocação, espiritualidade e missão; e 
testemunhar Jesus Cristo e seu  Reino  na sociedade.

Objetivos específicos 
- Comemorar os 30 anos do Sínodo Ordinário sobre 

os leigos (1987) e os 30 anos da Exortação Apostólica 

Christifideles Laici, de São João Paulo II, sobre a vocação e 
missão dos leigos na Igreja e no mundo (1988);

- Dinamizar o estudo e a prática do documento 105: 
“Cristãos leigos e leigas na Igreja e na Sociedade” e demais 
documentos do Magistério, em especial do Papa Francisco, 
sobre o Laicato;

- Estimular a presença e a atuação dos cristãos leigos e 
leigas, “verdadeiros sujeitos eclesiais”(DAp, n. 497a), como  
“sal, luz e fermento” na Igreja e na Sociedade.
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Carta da CNBB convoca para a solidariedade a 
imigrantes venezuelanos

Brasília-DF, 05 de março de 2018
P – Nº. 0129/18
Aos Irmãos no Episcopado,
“Eu era estrangeiro e me acolhestes” (Mt 25,35)
Tendo ouvido o relato de Dom Mário Antônio da Silva, 

Bispo de Roraima e Presidente do Regional Norte 1, sobre 
a dramática situação dos irmãos e irmãs venezuelanos que 
ali aportam, fugindo da gravíssima crise que assola o seu 
país, o Conselho Permanente da CNBB, reunido, entre os 
dias 21 a 23 de fevereiro pp, decidiu enviar a todos os irmãos 
no episcopado o pedido de socorro, em favor daquela gente 
sofrida e dos que estão tentando acolhê-los.

A Diocese de Roraima, o Regional Norte 1, as entidades 
parceiras e outras igrejas, naquela região, não reúnem as 
condições necessárias para atender, sozinhos, a demanda 
por alimento, moradia, medicamento. Estão no extremo da 
preocupação e do esforço. Precisam de nós: dos Regionais, 
das dioceses, das paróquias, das comunidades, das ordens e 
congregações religiosas, das pastorais e movimentos. Enfim, 
das forças vivas da nossa Igreja. Das pessoas de boa vontade.

Para atender à urgência desse apelo, seguem os dados 
bancários, para o depósito da sua generosa oferta, em nome 
da Diocese de Roraima:

BANCO DO BRASIL S. A.

Agência 2617-4
Conta Corrente: 20.355-6
CNPJ: 05.936.794 / 0001-13
Para informações complementares:
DOM MÁRIO ANTÔNIO DA SILVA
mario.mas@uol.com.br
CURIA DIOCESANA
curiarr@yahoo.com.br
Fone (95) 3224-3741
“Acolher o outro requer um compromisso concreto, uma 

corrente de apoios e beneficência, uma atenção vigilante 
e abrangente, a gestão responsável de novas situações 
complexas que, às vezes, se vêm juntar a outros problemas 
já existentes em grande número, bem como recursos que são 
sempre limitados”. (Papa Francisco, 51º Dia Mundial da Paz 
– 1º de janeiro de 2018).

Deus os recompense por essa caridade!
Cardeal Sergio da Rocha - Arcebispo de Brasília, 

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

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

Secretário-Geral da CNBB

FAO pede US$ 1 bilhão para combater fome em 26 
países

Os conflitos e os desastres naturais fizeram aumentar 
as necessidades humanitárias em 2018, razão pela qual 
a Organização das Nações Unidas para Alimentação e 
Agricultura (FAO) pede US$ 1,06 bilhão para assistir 26 
países.

 A agência solicitou em um comunicado que os doadores 
renovem seu apoio financeiro este ano e permitam o 
financiamento de ações para ajudar mais de 40 milhões de 
pessoas que dependem da agricultura de subsistência nesses 
países.

Concretamente, se pretende restaurar rapidamente a 
produção local de alimentos e melhorar a nutrição com o 
fornecimento de sementes e outros insumos agrícolas, 
proteger o gado, melhorar a gestão dos recursos como a terra 
e a água, e distribuir dinheiro para que as famílias possam 
comprar alimentos de forma imediata.

As últimas estatísticas da ONU assinalam que a fome 
aumentou no mundo, até afetar 815 milhões de pessoas, 
principalmente pela intensificação da violência e da mudança 
climática.

O diretor de Emergências da FAO, Dominique Burgeon, 
assegurou que em 2017 a rápida resposta humanitária 
permitiu salvar milhões de vidas, mas outros tantos milhões 
de pessoas “seguem estando no limite da inanição”.

 Burgeon acrescentou que a recuperação da agricultura é 
“fundamental” para combater a fome e “abrir uma via para a 
resiliência em meio a crises humanitárias”.

Entre os países com maior insegurança alimentar 
aparecem o Iêmen, com mais de 14 milhões de pessoas em 
crise ou emergência; a Síria, com sete milhões passando 
fome de forma severa; a República Democrática do Congo, 
com seis milhões; e o Sudão do Sul e a Somália, ambos com 
cinco milhões nessa mesma situação.

No ano passado a fome assolou algumas regiões do Sudão 
do Sul, embora tenha sido contida a tempo, e representou uma 
ameaça séria no Iêmen, na Síria e no nordeste da Nigéria.

Além dos conflitos e outros surtos de violência, vários 
furacões causaram graves danos no Caribe, enquanto que na 
África a seca e a praga da lagarta acabaram com grandes 
cultivos de produtos básicos, como o milho. Fonte: Catolicos
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Papa institui Memória de Maria “Mãe da Igreja” no 
calendário litúrgico

Com um Decreto publicado no dia 03 de março deste 
ano pela Congregação do Culto Divino e da Disciplina dos 
Sacramentos, o Papa Francisco determinou a inscrição da 
memória da “Bem-aventurada Virgem, Mãe da Igreja” no 
Calendário Romano Geral. Esta memória será celebrada 
todos os anos na segunda-feira depois de Pentecostes.

O motivo da celebração está brevemente descrito no 
Decreto “Ecclesia Mater”: favorecer o crescimento do 
sentido materno da Igreja nos Pastores, nos religiosos e nos 
fiéis, como, também, da genuína piedade mariana.

“Esta celebração ajudará a lembrar que a vida cristã, para 
crescer, deve ser ancorada no mistério da Cruz, na oblação de 
Cristo no convite eucarístico e na Virgem oferente, Mãe do 
Redentor e dos redimidos”, lê-se ainda no Decreto, assinado 
pelo Prefeito do Dicastério, o Card. Robert Sarah.

Partes do Decreto
A feliz veneração em honra à Mãe de Deus da Igreja 

contemporânea, à luz das reflexões sobre o mistério de 
Cristo e sobre a sua própria natureza, não poderia esquecer 
aquela figura de Mulher (cf. Gal. 4,4), a Virgem Maria, que 
é Mãe de Cristo e com Ele Mãe da Igreja.

A Mãe, que estava junto à cruz (cf. Jo 19, 25), aceitou o 
testamento do amor do seu Filho e acolheu todos os homens, 
personificado no discípulo amado, como filhos a regenerar à 
vida divina, tornando-se a amorosa Mãe da Igreja, que Cristo 
gerou na cruz, dando o Espírito. Por sua vez, no discípulo 
amado, Cristo elegeu todos os discípulos como herdeiros do 
seu amor para com a Mãe, confiando-a a eles para que estes 
a acolhessem com amor filial.

Dedicada guia da Igreja nascente, Maria iniciou, portanto, 
a própria missão materna já no cenáculo, rezando com os 
Apóstolos na expectativa da vinda do Espírito Santo (cf. 
Act 1, 14). Ao longo dos séculos, por este modo de sentir, a 
piedade cristã honrou Maria com os títulos, de certo modo 
equivalentes, de Mãe dos discípulos, dos fiéis, dos crentes, 
de todos aqueles que renascem em Cristo e, também, “Mãe 
da Igreja”, como aparece nos textos dos autores espirituais 
assim como nos do magistério de Bento XIV e Leão XIII.

Assim, resulta claramente, sobre qual fundamento o beato 
papa Paulo VI, a 21 de Novembro de 1964, por ocasião do 
encerramento da terceira sessão do Concílio Vaticano II, 
declarou a bem-aventurada Virgem Maria “Mãe da Igreja, 
isto é, de todo o Povo de Deus, tanto dos fiéis como dos 
pastores, que a chamam Mãe amorosíssima” e estabeleceu 
que “com este título suavíssimo seja a Mãe de Deus doravante 
honrada e invocada por todo o povo cristão”.

A Sé Apostólica, por ocasião do Ano Santo da 
Reconciliação (1975), propôs uma missa votiva em honra 
de Santa Maria, Mãe da Igreja, que foi inserida no Missal 
Romano. A mesma deu a possibilidade de acrescentar a 
invocação deste título na Ladaínha Lauretana (1980), e 

Movimentos cristãos defendem valorização dos trabalhadores e suas 
famílias

Encontro Ibérico e reunião diocesana em Braga deixam 
alertas sobre problemas laborais

Os responsáveis ibéricos dos movimentos cristãos de 
trabalhadores alertaram, em comunicado, para a persistência 
dos “níveis de desigualdade” em Portugal e Espanha, 
denunciando ainda a “financerização da economia”.

Em comunicado enviado à Agência ECCLESIA, a 
Comissão Permanente da HOAC, (Hermandad Obrera de 
Acción Católica) de Espanha, e a Equipa Executiva Nacional 
da LOC/MTC (Movimento de Trabalhadores Cristãos) de 
Portugal, alertam para as “mudanças impostas pelas reformas 
laborais que debilitam os direitos do trabalho e deterioram a 
vida dos trabalhadores e das suas famílias”.

Os responsáveis reuniram-se em Fuenteheridos (Huelva), 
de 14 a 16 de março.

O comunicado destaca o papel dos sindicatos como 

“instituições essenciais à construção de sociedades mais 
democráticas”, pedindo que se repitam encontros com 
organizações sindicais à imagem do que aconteceu no 
Vaticano, por iniciativa do Papa Francisco.

Em Braga, os militantes da LOC/MTC da Arquidiocese 
minhota estiveram reunidos este sábado, num encontro 
de formação em que se debateu, entre outros temas, a 
necessidade de adaptar os postos de trabalho para evitar 
“acidentes e desgastes físicos”, recorrendo a novos conceitos 
tecnológicos, e de salvaguardar a saúde dos trabalhadores.

“Reafirmamos a necessidade de que todos tenham 
trabalho e disponham dos meios de sobrevivência com 
dignidade; reivindicamos que seja reconhecido o estatuto do 
trabalhador. Sabemos que trabalho queremos: trabalho livre; 
criativo; participativo e solidário”, assinala um comunicado 
enviado à Agência ECCLESIA.

publicou outros formulários na 
Colectânea de Missas da Virgem 
Santa Maria (1986). Para algumas 
nações e famílias religiosas que 
pediram, concedeu a possibilidade 
de acrescentar esta celebração no 
seu Calendário particular.
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O documento fala nos trabalhadores como “o mais 
importante capital” e pede “novas soluções que permitam 
uma harmonia entre a família e o trabalho”.

O encontro terminou com a celebração da Eucaristia a 

Líbano tem primeiro monumento dedicado ao Papa 
Francisco em todo Oriente Médio

A estátua é a primeira dedicada ao Papa Francisco no 
Oriente Médio

A primeira estátua dedicada ao Papa Francisco de todo 
o Oriente Médio foi inaugurada em Hadath, Distrito de 
Baabda, subúrbio sul da capital do Líbano, Beirute.

A informação veiculada pela Agência Fides, revela que 
a imagem – que teve o patrocínio do prefeito George Aoun 
– quer ser um sinal de encorajamento aos cristãos locais 
para reconhecerem a importância e a fecundidade de sua 
presença no Oriente Médio, no signo da convivência com 
as diversas comunidades religiosas e no horizonte de uma 
cidadania comum.

A inauguração

 A inauguração da estátua – que foi apresentada pelos 
oradores como a primeira dedicada ao Papa Francisco 
em todo o Oriente Médio – realizou-se na presença de 
autoridades políticas e religiosas na quarta-feira, 14 de 
março, no dia seguinte ao quinto aniversário da eleição de 
Jorge Mario Bergoglio à Cátedra de Pedro.

Pronunciaram-se entre outros, o arcebispo maronita 
Boulos Matar e Dom Ivan Santus, secretário da Nunciatura 

Apostólica em Beirute.

Também o Xeique Khalil Rizk, responsável pelas relações 
externas do partido xiita  Hezbollah, tomou parte no evento.

Palavras do Papa Francisco 

A escrita que aparece próxima à estátua, traz as palavras 
do Pontífice convidando os cristãos do Oriente Médio a 
permanecerem na terra onde nasceram, para confessar 
a própria fé em Cristo e oferecer em Seu nome a própria 
contribuição para a convivência pacífica em todo o Oriente 
Médio.

que presidiu o cónego João Aguiar Campos, antigo diretor 
do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais. Fonte: 
Agência Ecclesia

Os caminhos para superação da violência
Padre Antônio Aparecido Alves
Na quaresma deste ano, a Campanha da Fraternidade teve 

o sugestivo tema da superação da violência. Sabemos que 
isto não é algo que se dará da noite para o dia, mas é um 
caminho a ser trilhado, a partir da convicção de que o amor é 
mais forte que o ódio e de que o perdão é mais importante que 
a vingança. A superação da violência passa pela conversão 
pessoal, exatamente o que estamos sendo convidados desde 
a quarta-feira de cinzas. Pequenos gestos e mudanças de 
atitudes podem ser muito valiosos para a construção de uma 
cultura de paz. Acreditar firmemente na solução pacífica dos 
conflitos pode ser um grande meio para superar a violência 
presente na sociedade.

A inclusão social dos pobres e o diálogo, como caminhos 
para a Paz social

A nossa sociedade caiu no que poderíamos chamar de 
“banalização do mal”, de modo que a violência não lhe causa 
indignação. Por outro lado, tem-se a impressão equivocada 
de que, para superar a violência, é necessário aumentar o 
efetivo policial nas ruas, armar a população, penalizar os 
menores infratores, instituir a pena de morte e outras coisas. 
Não são poucas as pessoas, inclusive cristãos praticantes, 

que caem nesta falácia e defendem o endurecimento da 
sociedade.

Ora, sabemos que a segurança pública é direito do cidadão 
que paga seus impostos e, por isso, um dever do Estado, 
que deveria promover políticas públicas para propiciar isto 
a todos. No entanto, elas não serão eficazes se não forem 
acompanhadas de ações sociais, tais como distribuição 
de renda, moradia digna, geração de empregos, saúde e 
educação de qualidades. Como afirmou o Papa Francisco 
na Evangelii Gaudium, a paz social está ligada à inclusão 
dos pobres (EG 186-216). Sem isto, não se conseguirá a paz 
social.

Outra atitude para alcançar a paz, indicada pelo Papa 
Francisco, está no diálogo. São diversos os interlocutores 
com quais os cristãos são chamados a dialogar, tais como 
o Estado, a Sociedade, as Ciências, outros crentes que não 
fazem parte da Igreja Católica, assim como também com os 
não-crentes (EG 238). Como o povo costuma dizer em sua 
sabedoria, “é conversando que a gente se entende”. Então, 
se falta essa dimensão dialógica na vida social, a gente se 
desentende.

Fonte:  Canção Nova
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Tweets do Papa Francisco:

“Podemos nos apoiar uns aos outros e enfrentar, armados unicamente de Jesus, todos os desafios com coragem 
e esperança.” 28 de fevereiro de 2018.

“O que seria de nós, se Deus não nos desse sempre uma oportunidade para 
recomeçar de novo?” 11 de março de 2018.

“Se encontramos todos os dias Jesus e os irmãos, o coração não se refugia 
no passado ou no futuro, mas vive o hoje de Deus em paz com todos.” 14 de 
março de 2018.

“Viver o encontro com Jesus é abrir-se ao cotidiano alvoroço da graça.” 12 
de março de 2018.

“Queridos Papais, felicitações pelo seu dia! Sejam para os seus filhos como São José: guardiões de seu 
crescimento em idade, sabedoria e graça.” 19 de março de 2018.
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Dinâmica do Setor Animação Bíblico-Catequética (104)
Tânia Madalosso Coordenadora.

Objetivo: Levar a criança à descoberta de como a mãe de Jesus é boa e do quanto ela quer cuidar da 
gente também. Promover a integração a partir do canto:

 Refrão: “ Maria da Paz, da paz, da paz, ela anda pra frente ela anda pra traz. (Bis)

1 - Ela pula de um lado.... Ela pula do outro. (Bis) Refrão.

2 - Ela reza de um lado... ela reza do outro. (Bis) Refrão.

3 - Ela abraça de um lado... ela abraça do outro. (bis) Refrão. 

 Fazer um lindo cartaz com a pergunta: 

Vamos saber como Maria cuidava de Jesus? Proclamar Lc 2, 6-7 (adaptando ou explicando as palavras mais difíceis).

Utilizar a imagem do Menino Jesus, a manta e a cesta para tornar mais real a leitura da passagem. Ressaltar como 
Maria, a Mãe de Jesus, cuidava dele com muito amor, quando ele era pequenino, e que assim também cuida de nós.  Colocar 
as crianças de joelhos e mãozinhas postas diante da imagem. Convidar uma criança de cada vez para que também faça seu 
carinho em Jesus, como sua mãezinha também fez. Ensiná-las a repetir a seguinte oração: “Obrigado (a), Jesus, por que 
Maria é minha Mãe também.”

Com papel e lápis de cor, cada catequizando desenha a si e sua família, e circular a quem mais gostaria que a mamãe 
de Jesus, que também é nossa mãe, tomasse conta.

“Após o desenho, pedi, a quem quisesse, para dizer qual membro da família circulou e por que. Deixei-os ficar a 
vontade.  O bom da dinâmica é que assim, podemos conhecer mais um pouquinho da vida de cada catequizando e orientá-los 
que toda graça a ser recebida vem de muita oração, fé e perseverança. “Apresentar a imagem de Maria. (Preparar corações 
com barbante e colocar junto a imagem). Comentar que o amor e o carinho de Maria desejam chegar até nós e nossas casas 
e que ela nos tem guardados em seu materno coração. Cada criança é chamada a pegar dentro do coração de Maria o seu 
coraçãozinho de barbante. Dobrar e colocar o desenho de sua família dentro do coraçãozinho e colocá-lo no seu pescoço.

Empada
2 xícaras (chá) farinha de trigo ( 200g)
1 pitada de sal
2 colheres de sopa de manteiga ou margarina
1 colher (chá) de óleo

108ª Receita de Culinária
Maria Busatta

5 colheres (sopa) de vinho branco seco
1 gema
Amassar e deixar descansar por 30 min.
Recheio a gosto.

Arroz de forno à parmegiana 
(rende:  8 porções tempo: 40 min)
Ingredientes:
2 berinjelas em fatias
sal a gosto
6 colheres (sopa) de azeite
2 latas de molho de tomate (680g)
4 xícaras (chá) de arroz branco cozido
400g de queijo mussarela ralado
Temperar as berinjelas com sal. Aqueer uma frigideira antiaderente com parte do azeite, em fogo médio, e frite a berinjela 
até dourar, adicionando o azeite restante aos poucos. Reservar. Para a montagem, em um refratário médio, faça camadas 
de molho, de berinjela, de arroz e de mussarela. Repitir as camadas até acabarem os ingredientes, terminando em molho e 
mussarela. Levar ao forno médio, preaquecido, por 20 minutos ou até gratinar. Retirar e sirvir.
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02– Pe. Cezar Menegat
03 – Pe. Agostinho F. Dors
04 – Diác. Osmar Antonio Lorenzi
11 – Dom Hélio Adelar Rubert, Santa Maria
14 – Clarice B. Barbieri
25 – Dom Nei Paulo Moretto, Emérito Caxias do Sul
25 –  Dom Adilson Pedro Busin

03 – Dom Gilio Felicio, Bagé
14 – Dom Ricardo Hoepers, Rio Grande
15 – Dom Rodolfo Luís Weber, Passo Fundo
22 – Diác. Selin José Picoli
25 – Dom Orlando Otacílio Dotti, emérito Vacaria
28 – Dom José Gislon,1988

Nascimento

Ordenação

Variedades

ANIVERSÁRIOS - Maio

 Espinafre

Spinacea oleracea, L.

Pertence à família das Quenopodiáceas

Também conhecido como: Verdura-de-ferro, Verdura-dos-
músculos

O Espinafre é uma planta anual rasteira de folhas alternas, 
carnosas, arredondadas ou triangulares. As folhas se 
desenvolvem próximas do solo e suas flores são pequenas, 
amarelas e solitárias. Prefere terrenos arenosos e argilosos e 
climas moderados. A sua reprodução é feita por sementes.

Propriedades medicinais

É excelente fonte de vitaminas do complexo B, maior 
responsável pela manutenção da saúde emocional e mental 
do ser humano; C, um antioxidante que tem capacidade de 
proteger o organismo dos danos provocados pelo estresse 

e equilibra o mesmo de modo geral e Ferro, essencial 
para produção da hemoglobina, dos glóbulos vermelhos 
do sangue, do pigmento da pele, do tecido muscular e no 
transporte do oxigênio para o organismo todo, também evita 
a anemia por deficiência de ferro e, com isso, melhora o 
aprendizado das crianças e diminui os riscos de infecções. 
É importante, ainda, para a diminuição de abortos e de 
nascimento de crianças prematuras e com baixo peso.

O espinafre é um ótimo alimento auxiliar no metabolismo 
da digestão, por ser rico em cálcio e ferro, e auxilia também 
a evitar gases.

É também indicado para auxiliar as funções hepáticas, 
combatendo assim a anemia, o amarelão, a icterícia e 
fortificando a pessoa em geral. Consumido ao natural também 
o mesmo é excelente para controlar a pressão sanguínea. 

Obs.: O consumo do espinafre é contraindicado para 
pessoas com problemas de rins, de fígado ou que sofrem de 
reumatismo. 

Ervas e alimentos medicinais (108) Pe. Ivacir Franco CNF/MT nº. 0120.

A violência no Brasil
O Brasil é uma sociedade injusta, excludente e extremamente desigual que exibe uma democracia sem cidadania. 

Injustiça, exclusão e desigualdade são fatores que geram múltiplas formas de violência. A fome, o desemprego, a falta de 
moradia, de políticas públicas de proteção e promoção de direitos são tipos de violência que afetam a dignidade humana.

Apesar de ser a oitava maior economia mundial, é o décimo país mais desigual do mundo, segundo o Relatório de 
Desenvolvimento Humano, de 2016, elaborado pela Organização das Nações Unidas. Em relação à violência letal, por 
exemplo, os números apontados pelo Mapa da Violência 2016, mostram que, no Brasil, cinco pessoas são mortas por arma 
de fogo a cada hora. A cada único dia são 123 pessoas assassinadas dessa forma.

Por ano, quase 60 mil brasileiros são assassinados. A maioria pobres, negros, jovens e moradores da periferia. É uma 
violência seletiva. Não atinge a todos. No Brasil, há locais mais seguros que a Europa e mais violentos que a Síria. Talvez, 
por isso, a violência letal não apareça como um escândalo que clama aos céus, para muitos segmentos da sociedade e dos 
governos (Professor Robson Sávio Reis Souza, colaborador na redação do texto base da Campanha da Fraternidade 2018, 
cujo tema é violência. Doutor em Ciências Sociais e especialista em Segurança Pública, em entrevista em publicação da 
CNBB).
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