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Meio Ambiente como parte da Fé Cristã
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No mês do Meio Ambiente devemos lembrar de que 
nossas ações impactam na natureza diariamente, 
portanto precisamos rever nossas atitudes e analisar se 
estamos contribuindo para um mundo mais sustentável 
ou não. Papa Francisco diz que proteger a natureza deve 
ser obrigação católica, como alimentar os famintos

P. 16

Padres da Diocese de Erexim renovam as 
promessas sacerdotais
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Compromisso Sacerdotal O amor que vai além da violência

Em solenidade da Sexta-feira Santa, 30 de março, 
Dom José propõe meditação sobre a vida. 

P. 20
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2 Agenda do Bispo 
Junho

- De 1º a 3, orientação de 
retiro em Chapecó. 
- De 4 a 8, reunião de 
bispos, de bispos e 
provinciais e Assembleia da 
Ação Evangelizadora nas 18 
Dioceses do Rio Grande do 
Sul, em São Leopoldo.
- 10, às 09h30min, na igreja 
Sagrado Coração de Jesus, 
Viadutos, Crismas com festa 
do Padroeiro; às10h, por 
representante, oficialização 
de Sueli Teresinha 
Fassícolo, comunidade 
Santo Antonio, Rio Azul, 

- De 1º a 03, 32ª Tenda Shalom, no Seminário N. Sra. 
Salette, Marcelino Ramos.
- 02 e 03, Encontro de Articuladores e Comunicadores 
Diocesanos do Serviço de Evangelização da Juventude.
- 04, 09h, reunião da comissão de servidores e ministros, 
no Centro Diocesano; reunião dos Bispos do Regional 
Sul 3 da CNBB, em São Leopoldo; 14h, reunião das 
coordenadoras paroquiais das zeladoras das capelinhas, no 
Centro Diocesano.
- 05, reunião dos Bispos e Provinciais do Regional 3 da 
CNBB, em São Leopoldo.
- De 06 a 08, assembleia regional da ação evangelizadora 
no Regional Sul 3 da CNBB, em São Leopoldo.
- 08, solenidade do Sagrado Coração de Jesus – Dia 
Mundial de Oração pelas Santificação dos Sacerdotes – 
atividades do Apostolado da Oração nas Paróquias.
- 09, aniversário natalício de Dom Girônimo Zanandréa 
(1936); jantar italiano em comemoração aos 75 anos da 
Paróquia Sagrado Coração de Jesus, Paulo Bento.
- 10, 09h30min, igreja Sagrado Coração de Jesus, Viadutos, 
crismas com festa do padroeiro.
- 14, 08h30, reunião da Área Pastoral de Erexim, na sede 
paroquial São Francisco de Assis, Progresso.
- 16, das 08h30 às 11h30, no Centro Diocesano, reunião 
das assessoras da Infância e Adolescência Missionária.
- 17, início da 33ª Semana Nacional do Migrante – das 
09h às 16h, encontro de ministros e ministras da Área de 
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Getúlio Vargas, em Estação; festa de Santo Antonio e das 
capelinhas na sede paroquial de São Valentim.
- De 19 a 21, reunião do Conselho Permanente da CNBB, 
em Brasília, DF. 
- 21 e 22, das 08h30 às 16h, no Centro Diocesano, 
atualização para novos capacitadores da pastoral da criança.
- 22, 14h30, encontro de oração do Apostolado da Oração 
das Paróquias de Erechim, na igreja N. Sra. Aparecida, 
Bairro Bela Vista.
- 23, às 08h30, Reunião da Comissão Diocesana de Leigos/
as, no Centro Diocesano.
- 24, festa do padroeiro São João Batista, Quatro Irmãos, 
Paróquia Sagrado Coração de Jesus, Paulo Bento.
- 26, reunião da assessoria regional do serviço de 
evangelização da juventude, na sede do Secretariado 
Regional da CNBB.
- 30, 08h30, reunião do Conselho Diocesano de Pastoral, 
no Seminário de Fátima.
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Paróquia da Barra do Rio Azul, como ministra da caridade, 
da evangelização e extraordinária da Sagrada Comunhão 
Eucarística.
- 15, às 19h, visita pastoral com encontro das lideranças na 
Paróquia São Pedro, Erechim.
- De 19 a 21- Reunião Conselho Permanente CNBB
- 26, às 09h, reunião dos bispos, coordenadores de pastoral, 
representantes dos presbíteros e leigos da Província 
Eclesiástica de Passo Fundo, no Centro Diocesano de 
Erexim, tendo como um dos assuntos a Iniciação à Vida 
Cristã.
- 27, às 14h, visita pastoral com encontro das lideranças na 
Paróquia N. Sra. do Rosário, Barão de Cotegipe.
- 30, às 08h30, reunião do Conselho Diocesano de Pastoral, 
no Seminário de Fátima.

Junho
Agenda Pastoral
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A Exortação Apostólica Gaudete et Exsultate do Papa Francisco
No dia 09 de abril, a Sala de Imprensa da Santa Sé 

apresentou a Exortação Apostólica “Gaudete et Exsultate” – 
“Alegrai-vos e Exultai”, sobre a alegria de buscar a santidade, 
convite divino para todos num mundo que apresenta muitos 
desafios à fé. 

Na Exortação sobre o anúncio da Boa Nova da Salvação, 
Francisco abordou a Alegria do Evangelho. Na exortação 
a partir da Assembleia dos Bispos sobre a família, falou 
da Alegria do amor na família. Agora, trata da alegria da 
santidade.

Nós nos tornamos santos vivendo as bem-aventuranças, 
o caminho principal porque “contra a corrente” em relação 
à direção do mundo. A vida de santidade está intimamente 
ligada à vida de misericórdia, “a chave para o céu”. Portanto, 
santo é aquele que sabe comover-se e mover-se para ajudar 
os miseráveis e curar as misérias. 

Não é um “tratado”, mas um convite
 É precisamente o espírito de alegria que o Papa Francisco 

coloca na abertura de sua última Exortação Apostólica.
O título “Gaudete et Exsultate”, “Alegrai-vos e exultai,” 

repete as palavras que Jesus dirige “aos que são perseguidos 
ou humilhados por causa dele”.

Nos cinco capítulos do documento, o Papa segue a linha 
de seu magistério mais profundo, a Igreja próxima à “carne 
de Cristo sofredor.”

Os 177 parágrafos não são – adverte - “um tratado 
sobre a santidade, com muitas definições e distinções”, 
mas uma maneira de “fazer ressoar mais uma vez o 
chamado à santidade”, indicando “os seus riscos, desafios e 
oportunidades” (n. 2).

A santidade em pequenos gestos de cada dia
 Antes de mostrar o que fazer para se tornar santos, o Papa 

Francisco se detém no primeiro capítulo sobre o “chamado 
à santidade” e reafirma: há um caminho de perfeição para 
cada um e não faz sentido desencorajar-se contemplando 
“modelos de santidade que lhe parecem inatingíveis” ou 
procurando “imitar algo que não foi pensado para ele”. (n. 
11).

“Os santos, que já chegaram à presença de Deus” nos 
“protegem, amparam e acompanham” (n. 4), afirma o Papa. 
Mas, acrescenta, a santidade a que Deus nos chama, irá 
crescendo com “pequenos gestos” (n. 16) cotidianos, tantas 
vezes testemunhados por “aqueles que vivem próximos de 
nós”, a “classe média de santidade” (n. 7).

Razão como um Deus
 No segundo capítulo, o Papa contesta aqueles que definem 

como “dois inimigos sutis da santidade”, já várias vezes 
objeto de reflexão, entre outros, nas missas na Santa Marta, 
na Evangelii gaudium, bem como no recente documento da 
Doutrina da Fé, Placuit Deo.

Trata-se de “gnosticismo” e “pelagianismo”, duas 
heresias que surgiram nos primeiros séculos do cristianismo, 
mas continuam a ser de alarmante atualidade (n.35).

O gnosticismo – observa - é uma autocelebração de “uma 

mente sem encarnação, incapaz de tocar a carne sofredora 
de Cristo nos outros, engessada numa enciclopédia de 
abstrações”.

Para o Papa, trata-se de uma “vaidosa superficialidade”, 
que pretende “reduzir o ensinamento de Jesus a uma lógica 
fria e dura que procura dominar tudo”. E ao desencarnar 
o mistério, preferem - como disse em uma missa na Santa 
Marta - “um Deus sem Cristo, um Cristo sem Igreja, uma 
Igreja sem povo” (nn. 37-39).

O neo-pelagianismo é, segundo Francisco, outro erro 
gerado pelo gnosticismo. Trata-se do “esforço pessoal”, uma 
vontade sem humildade que “sente-se superior aos outros 
por cumprir determinadas normas” ou por ser fiel “a um 
certo estilo católico” (n. 49).

“A obsessão pela lei”, “o fascínio de exibir conquistas 
sociais e políticas”, ou “a ostentação no cuidado da liturgia, 
da doutrina e do prestígio da Igreja” são para o Papa, entre 
outros, alguns traços típicos de cristãos que “não se deixam 
guiar pelo Espírito no caminho do amor”. (n. 57).

Francisco, por outro lado, lembra que é sempre o dom 
da graça que ultrapassa “as capacidades da inteligência e 
as forças da vontade humana” (n. 54). Às vezes, constata, 
“complicamos o Evangelho e tornamo-nos escravos de um 
esquema” (Nº 59).

Oito caminhos de santidade
As bem-aventuranças são caminho de santificação. 

Francisco coloca-as no centro do terceiro capítulo, 
afirmando que com este discurso Jesus “explicou, com toda 
a simplicidade, o que é ser santo” (n. 63).

O Papa as repassa uma a uma. Da pobreza de coração - 
que também significa austeridade da vida (n. 70) - ao reagir 
“com humilde mansidão” em um mundo onde se combate 
em todos os lugares (n. 74).

Da “coragem” de deixar-se “traspassar” pela dor dos 
outros e ter “compaixão” por eles - enquanto” o mundano 
ignora, olha para o lado” (nn 75-76.) - à sede de justiça.

“A realidade mostra-nos como é fácil entrar nas súcias da  
corrupção, fazer parte desta política diária do “dou para que 
me deem”, onde tudo é negócio. E quantos sofrem por causa 
das injustiças, quantos ficam assistindo, impotentes, como 
outros se revezam para repartir o bolo da vida” (nn. 78-79).

Do “olhar e agir com misericórdia”, o que significa ajudar 
os outros “e até mesmo perdoar” (nn. 81-82), “manter o 
coração limpo de tudo o que mancha o amor” por Deus e o 
próximo, isto é santidade. (n.86).

E finalmente, do “semear a paz” e “amizade social” 
com “serenidade, criatividade, sensibilidade e destreza” - 
conscientes da dificuldade de lançar pontes entre pessoas 
diferentes (nn. 88-89) – ao aceitar também as perseguições, 
porque hoje a coerência às Bem-aventuranças “pode ser mal 
vista, suspeita, ridicularizada” e, no entanto, não se pode 
esperar, para viver o Evangelho, que tudo à nossa volta seja 
favorável” (n. 91).
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A grande regra do comportamento 
Uma dessas bem-aventuranças, “Bem-aventurados os 

misericordiosos”, contém para Francisco “a grande regra de 
comportamento” dos cristãos, aquela descrita por Mateus no 
capítulo 25 do “Juízo Final”.

Esta página, reitera, demonstra que “ser santo não 
significa revirar os olhos num suposto êxtase” (n. 96), mas 
viver Deus por meio do amor aos últimos.

Infelizmente, observa o Papa, existem ideologias que 
“mutilam o Evangelho”. Por um lado, cristãos sem um 
relacionamento com Deus, que transformam o cristianismo 
“numa espécie de ONG, privando-o daquela espiritualidade 
irradiante” vivida por São Francisco de Assis, São Vicente 
de Paulo, Santa Teresa de Calcutá (nº 100).

Por outro, aqueles que “suspeitam do compromisso 
social dos outros”, considerando-o como se fosse algo de 
superficial, mundano, secularizado, imanentista, “comunista 
ou populista”, ou “o relativizam” em nome de uma 
determinada ética.

Aqui o Papa reafirma que “a defesa do inocente nascituro, 
por exemplo, deve ser clara, firme e apaixonada, porque 
neste caso está em jogo a dignidade da vida humana, sempre 
sagrada” (n. 101).

Mesmo a acolhida dos migrantes - que alguns católicos,  
observa, gostariam que fosse menos importante do que 
a bioética - é um dever de todo cristão, porque em todo 
estrangeiro existe Cristo, e “não se trata da invenção de um 
Papa, nem de um delírio passageiro” (n. 103).

“Gastar-se” nas obras de misericórdia
 Assim, observou que “gozar a vida” como nos convida a 

fazer o “consumismo hedonista”, é o oposto do desejar dar 
glórias a Deus, que pede para nos “gastarmos” nas obras de 
misericórdia (nn. 107-108).

No quarto capítulo, Francisco repassa as características 
“indispensáveis” para entender o estilo de vida da santidade: 
“perseverança, paciência e mansidão”, “alegria e senso de 
humor”, “audácia e fervor”.

O caminho da santidade vivido como caminho “em 
comunidade” e “em constante oração”, que chega à 
“contemplação”, não entendida como “evasão que nega o 
mundo que nos rodeia” (nn. 110-152).

Luta vigilante e inteligente
 E porque, prossegue, a vida cristã é uma luta “constante” 

contra a “mentalidade mundana” que “nos engana, atordoa e 
torna medíocres” (n. 159).

O Papa conclui no quinto capítulo convidando ao 
“combate” contra o “Maligno que, escreve ele, não é “um 
mito”, mas “um ser pessoal que nos atormenta” (n. 160-161).

“Quem não quiser reconhecê-lo, ver-se-á exposto ao 
fracasso ou à mediocridade”. As suas maquinações, indica, 
devem ser contrastadas com a “vigilância”, usando as 
“armas poderosas” da oração, a adoração eucarística, os 
Sacramentos e com uma vida permeada pela caridade (n. 
162).

Importante, continua Francisco, é também o 
“discernimento”, particularmente em uma época “que 
oferece enormes possibilidades de ação e distração” - das 
viagens, ao tempo livre, ao uso descontrolado da tecnologia 
- “que não deixam espaços vazios onde ressoa a voz de 
Deus”. Francisco pede cuidados especiais para os jovens, 
muitas vezes “expostos a um constante zapping”, em mundos 
virtuais distantes da realidade (n. 167).

“Não se faz discernimento para descobrir o que mais 
podemos derivar dessa vida, mas para reconhecer como 
podemos cumprir melhor a missão que nos foi confiada no 
Batismo.” (174)

Tweets do Papa Francisco:

“Deus nos veste de sua misericórdia, nos veste de Cristo, para nos tornarmos instrumentos de bondade.” 08 de 
abril de 2018.

“Estás investido em autoridade? Sê santo, lutando pelo bem comum e 
renunciando aos teus interesses pessoais.” 09 de abril de 2018.

“Manter o coração limpo de tudo o que mancha o amor, semear a paz por 
todo o lado, abraçar diariamente o caminho do Evangelho mesmo que nos 
acarrete problemas, isto é santidade. 10 de abril de 2018.

“A santidade que o Senhor te chama, irá crescendo com pequenos gestos na 
vida diária.” 13 de abrilde 2018.

“A misericórdia abre a porta do coração porque nos faz sentir irmãos e filhos de um só Pai.” 19 de abril de 2018.
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Mensagem de Páscoa do Papa Francisco à cidade de Roma e ao mundo
Sacada Central da Basílica Vaticana, domingo, 1° de abril de 2018

Ressoa na Igreja, por todo o mundo, este anúncio, 
juntamente com o cântico do Aleluia: Jesus é o Senhor, o Pai 
ressuscitou-O e Ele está vivo para sempre no meio de nós.

O próprio Jesus preanunciara a sua morte e ressurreição 
com a imagem do grão de trigo. Dizia: «Se o grão de trigo, 
lançado à terra, não morrer, fica ele só; mas, se morrer, dá 
muito fruto» (Jo 12, 24). Foi isto mesmo que aconteceu: 
Jesus, o grão de trigo semeado por Deus nos sulcos da terra, 
morreu vítima do pecado do mundo, permaneceu dois dias 
no sepulcro; mas, naquela sua morte, estava contida toda a 
força do amor de Deus, que se desencadeou e manifestou ao 
terceiro dia, aquele que celebramos hoje: a Páscoa de Cristo 
Senhor.

Nós, cristãos, acreditamos e sabemos que a ressurreição 
de Cristo é a verdadeira esperança do mundo, a esperança que 
não decepciona. É a força do grão de trigo, a do amor que se 
humilha e oferece até ao fim e que verdadeiramente renova 
o mundo. Esta força dá fruto também hoje nos sulcos da 
nossa história, marcada por tantas injustiças e violências. Dá 
frutos de esperança e dignidade onde há miséria e exclusão, 
onde há fome e falta trabalho, no meio dos deslocados e 
refugiados – frequentemente rejeitados pela cultura atual do 
descarte – das vítimas do narcotráfico, do tráfico de pessoas 
e da escravidão dos nossos tempos.

E nós, hoje, pedimos frutos de paz para o mundo inteiro, 
a começar pela amada e martirizada Síria, cuja população se 
encontra exausta por uma guerra sem um fim à vista. Nesta 
Páscoa, a luz de Cristo Ressuscitado ilumine as consciências 
de todos os responsáveis políticos e militares, para que se 
ponha imediatamente termo ao extermínio em curso, respeite 
o direito humanitário e proveja a facilitar o acesso às ajudas 
de que têm urgente necessidade estes nossos irmãos e irmãs, 
assegurando ao mesmo tempo condições adequadas para o 
regresso de quantos foram desalojados.

Frutos de reconciliação, imploramos para a Terra Santa, 
ferida, também nestes dias, por conflitos abertos que não 
poupam os indefesos, para o Iémen e para todo o Médio 
Oriente, a fim de que o diálogo e o respeito mútuo prevaleçam 
sobre as divisões e a violência. Possam os nossos irmãos em 
Cristo, que muitas vezes sofrem abusos e perseguições, ser 
testemunhas luminosas do Ressuscitado e da vitória do bem 
sobre o mal.

Frutos de esperança, suplicamos neste dia para todos 

aqueles que anseiam por uma vida mais digna, especialmente 
nas regiões do continente africano atormentadas pela 
fome, por conflitos endémicos e pelo terrorismo. A paz 
do Ressuscitado cure as feridas no Sudão do Sul: abra os 
corações ao diálogo e à compreensão mútua. Não esqueçamos 
as vítimas daquele conflito, sobretudo as crianças! Não falte 
a solidariedade em prol das inúmeras pessoas forçadas a 
abandonar as suas terras e privadas do mínimo necessário 
para viver. 

Frutos de diálogo, imploramos para a península coreana, 
para que os colóquios em curso promovam a harmonia e a 
pacificação da região. Aqueles que têm responsabilidades 
diretas ajam com sabedoria e discernimento para promover 
o bem do povo coreano e construir relações de confiança no 
âmbito da comunidade internacional.

Frutos de paz, pedimos para a Ucrânia, a fim de que se 
reforcem os passos a favor da concórdia e sejam facilitadas 
as iniciativas humanitárias de que necessita a população.

Frutos de consolação, suplicamos para o povo 
venezuelano, que vive – escreveram os seus Pastores – como 
que em «terra estrangeira» no seu próprio país. Possa, pela 
força da Ressurreição do Senhor Jesus, encontrar a via justa, 
pacífica e humana para sair, o mais rápido possível, da crise 
política e humanitária que o oprime e, àqueles dentre os seus 
filhos que são forçados a abandonar a sua pátria, não lhes 
falte hospedagem nem assistência.

Frutos de vida nova, Cristo Ressuscitado dê às crianças 
que, por causa das guerras e da fome, crescem sem esperança, 
privadas de educação e assistência sanitária; e também aos 
idosos descartados pela cultura egoísta que põe de lado 
aqueles que não são «produtivos».

Frutos de sabedoria, imploramos para aqueles que, em 
todo o mundo, têm responsabilidades políticas, a fim de 
que respeitem sempre a dignidade humana, trabalhem com 
dedicação ao serviço do bem comum e garantam progresso 
e segurança aos seus cidadãos.

Queridos irmãos e irmãs!

Também a nós, como às mulheres que acorreram ao 
sepulcro, é-nos dirigida esta palavra: «Porque buscais o 
Vivente entre os mortos? Não está aqui; ressuscitou!» (Lc 
24, 5-6). A morte, a solidão e o medo já não são a última 
palavra. Há uma palavra que vem depois e que só Deus pode 
pronunciar: é a palavra da Ressurreição (cf. João Paulo II, 
Palavras no final da Via-Sacra, 18/IV/2003). Com a força do 
amor de Deus, ela «afugenta os crimes, lava as culpas, restitui 
a inocência aos pecadores, dá alegria aos tristes, derruba os 
poderosos, dissipa os ódios, estabelece a concórdia e a paz» 
(Solene Proclamação  Pascal). Feliz Páscoa para todos!
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Estimados Diocesanos! O caminho que nos é proposto 
no tempo da Quaresma é de conversão, pela prática do 
jejum, da oração e da esmola, traduzida em gestos de 
caridade. Não podemos separar estes três elementos que 
marcam a nossa Quaresma, porque estaríamos correndo 
o risco de ficarmos na superficialidade, na hipocrisia de 
tentar apenas apaziguar a consciência, sem ouvir a voz 
do coração, que quer viver uma profunda comunhão com 
os irmãos a partir da comunhão com o Senhor Jesus.

Nem sempre, o nosso caminho quaresmal é marcado por 
conquistas. Podemos também experimentar o fracasso, 
de retroceder depois de ter percorrido de joelhos e entre 
lágrimas um longo caminho. Talvez tenhamos apostado 
muito nas próprias forças e pouco na graça e na misericórdia 
de Deus. Preparamo-nos para correr, quando o caminho 
da conversão podia ser feito na velocidade de um passo 
por dia, ou quem sabe por semana, para que os outros 
pudessem caminhar conosco e nos sustentar de forma 
fraterna e solidária na hora do cansaço e do desânimo. 

Pode ser que, sentindo o peso da cruz que abraçaste com 
entusiasmo no início da Quaresma, depois da algumas 
semanas, começou a pesar, e, julgando que não terias forças 
para chegar ao final do caminho que te havias proposto 

percorrer, decidiste abandoná-la. Quem sabe esperando que 
outro pudesse abraçá-la para completar o percurso que tu 
havias planejado completar nesta Quaresma. Quem sabe 
fizeste este propósito de joelhos, em oração, colocando diante 
do Senhor uma intenção que era muito especial no teu coração 
e o Senhor acolheu tua oração, tua dor, teu silêncio e teu 
propósito, ele se dispôs a caminhar contigo. Por que queres, 
agora, deixar a tua cruz, que marca o teu caminho de conversão, 
abandonada à margem do caminho, sem chegar ao destino? 

O que te fez desistir? A falta de forças ou cedeste ao 
demônio da preguiça, do comodismo, da indiferença, do 
egoísmo e do orgulho da auto-suficiência, não aceitando 
a companhia do Senhor Jesus? Às vezes, rejeitamos a 
“luz do Senhor” que ilumina o nosso caminhar, porque 
preferimos a companhia das trevas que estão em nós, e a 
elas estamos tão apegados, que preferimos abandonar as 
iniciativas para encontrar a ‘luz’. Mesmo assim, o Senhor 
não deixa de nos convidar para retomarmos a cruz e o 
caminho da conversão. Ele está próximo de nós, com seu 
amor e sua misericórdia, no bem e na dor que marcam o 
nosso coração e a nossa vida de peregrinos. Ele é o bálsamo 
da presença solidária, que alivia as nossas dores e alimenta 
a esperança no nosso coração, mesmo quando desistimos e 
deixamos a nossa cruz abandonada à margem do caminho.

As cruzes ao longo do caminho 

Estimados diocesanos! A celebração do Domingo de 
Ramos e da Paixão nos convida a revivermos, na história da 
nossa vida de fé, a entrada de Jesus em Jerusalém, aclamado 
pelo povo nas ruas, como o Bendito de Deus Pai. Não foi 
um desfile marcado pela conquista de uma grande vitória, 
mas a aurora da esperança de um novo amanhã na vida dos 
pequenos e simples que colocavam a confiança na Aliança 
que Deus tinha feito com o seu povo, através dos patriarcas 
– Abraão, Isaac e Jacó, de que não abandonaria o seu 
povo, pois Deus sempre se mostrou fiel às suas promessas. 

O Messias anunciado e esperado por gerações entra 
em Jerusalém de forma humilde, não para receber os 
louros da vitória, mas para receber os açoites, a coroa 
de espinhos e, nos ombros, a cruz da humilhação, da 
missão e da redenção da humanidade ferida sob o jugo 
do pecado. O pecado, que com todas as suas faces, gera a 
violência que traz a dor nos corações dos pais e dos filhos, 
que clamam aos ouvidos do coração do Pai, por justiça, 
paz, misericórdia e respeito pela vida e sua dignidade.

O caminho espiritual, marcado pela oração, pelo 
jejum e a caridade, percorrido no tempo da Quaresma, 
não nos oferecia ingresso para estarmos na primeira fila 
da multidão, e assim poder ver e aclamar o Senhor que 
passa, mas para examinarmos, à luz da misericórdia do 

Pai, o nosso modo de agir e testemunharmos a nossa 
fé no Senhor Jesus, como seus discípulos no mundo.

Podemos ter no coração a vontade de correr para ver e 
aclamar o espetáculo do Senhor que passa, carregando 
a cruz sob os açoites, talvez nos comovermos, mas 
permanecendo de braços cruzados e silenciando quando 
ele cai oprimido pelo peso da cruz da corrupção, que tira 
dos pobres o direito de ter acesso à saúde, à educação 
de qualidade, ao saneamento básico e à moradia digna.

Podemos correr a risco de aclamar o Senhor que passa, 
mas não acolhê-lo no nosso coração como o Senhor da nossa 
vida, não escutando suas palavras, não subindo até o Calvário 
para testemunhar o supremo gesto de amor da entrega da 
vida. Podemos nos contentar em aclamar o Senhor que passa 
e nos darmos por satisfeitos em saber que ele morreu na 
cruz. Acomodamos nossa vida vivendo uma fé no Senhor 
morto, esquecendo de correr para ver o sepulcro vazio e 
cantar na noite da vigília pascal o glória da ressurreição, da 
vitória da vida sobre a morte, da realização das palavras de 
Jesus: “Eu sou a ressurreição e a vida, o caminho que leva ao 
Pai”. Por isso, quero aclamar, com minha fé, não o Senhor 
que passa, ou o Senhor morto, derrotado, mas o Senhor 
ressuscitado que venceu a morte e, vivo, caminha conosco 
na nossa história até o fim dos tempos, como Ele garantiu.

Dom José - 18/3/18

Não quero aclamar apenas o Senhor que passa
Dom José - 25/3/2018

A Voz da Diocese
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Estimados Diocesanos! Percorremos o tempo da 
Quaresma refletindo sobre o tema proposto pela 
Campanha da Fraternidade: “Fraternidade e superação 
da violência”. Creio que foi extremamente oportuno e 
“inspirado” termos refletido, como Igreja comunidade 
de fé, sobre esta triste realidade da sociedade brasileira. 

O processo de conscientização para criarmos uma 
cultura da paz não termina com as celebrações da 
Semana Santa, ricas em conteúdo e espiritualidade, que 
nos fazem retornar ao caminho do amor misericordioso 
do Pai, manifestado por Jesus, através da instituição do 
sacerdócio, da eucaristia, e revivido de forma intensa pelo 
nosso povo através da celebração da Paixão do Senhor. 

A dor da violência, da indiferença e da omissão, infligida ao 
Cordeiro de Deus, continua muito presente na nossa realidade 

social. Penso que muitos gostariam que a missão do Senhor 
tivesse seu grande final com a Sexta-feira da Paixão, na qual, 
o “Verbo que se fez Palavra fez silêncio”. Assim, com sua 
morte, o silêncio da justiça reinaria soberano sobre a terra, 
não alimentaria o amor, a esperança, a busca de dignidade 
daqueles que estendem a mão à beira do caminho ou têm o 
coração ferido pela perda de forma brutal e absurda de alguém 
que amavam, que era presente de Deus, presença de vida, a 
quem a violência impõe de forma antecipada o sono da morte.

No silêncio do sábado santo, fomos convidados a entrar 
no repouso de Deus (Hb 4,9), no silêncio de Deus, no 
vazio de Deus de onde cada coisa toma vida, até mesmo 
a morte. A ressurreição, a esperança de uma vida nova 
e do renovar-se continuamente na vida parece depender 
da nossa capacidade em aceitar, depois dos momentos 
mais difíceis da nossa existência, que uma “pedra” (Jo 
11,41; 20,1) nos separe de tudo e de todos na espera do 
grande acordar que é a ressurreição como insurreição 
da vida, dom de Deus contra todo atentado de morte.

Na caminhada de filhos e filhas para a casa do Pai, podemos 
ter sempre aquela esperança de que o sono da morte não 
conhece a eternidade, porque a eternidade Deus a reservou 
para a vida, através da ressurreição, da qual o Senhor Jesus 
nos dá testemunho de que vive e é luz a iluminar a nossa vida.

Do silêncio da morte, a exaltação da vida
Dom José - 1º/4/2018

Estimados Diocesanos! Este 2º Domingo da Páscoa, 
chamado também de Domingo da Divina Misericórdia, 
nos apresenta a figura do apóstolo Tomé, que tem em 
seu coração dificuldades em acreditar na ressurreição 
do Senhor, por não estar presente quando Ele foi 
ao encontro dos discípulos depois de ressuscitado, 
desejando-lhes a paz e mostrando-lhes as mãos com 
as marcas dos cravos e o lado traspassado pela espada. 

A presença do Senhor enche de alegria e esperança o 
coração dos discípulos, mas revela também a fragilidade 
da fé na ressurreição do discípulo ausente. Ele queria ver 
as marcas dos pregos nas mãos e colocar nelas seu dedo, 
além da mão na chaga feita pela espada no corpo do 
Senhor, para poder acreditar no Mestre que o acolhera 
como discípulo, caminhando e partilhando com Ele o 
pão na Sagrada Ceia. Tivera também o testemunho de 
um amor sem limite, vivido na dor da flagelação, da 
coroa de espinhos, da cruz carregada sob os açoites, do 
sarcasmo e da indiferença de muitos e da compaixão 
de poucos, que se comoviam e O acompanhavam nos 
passos vacilantes de alguém humilhado e ferido, mas 
não derrotado. Tomé representa a figura do discípulo, de 
ontem e de hoje, que não tinha acolhido no seu coração 
a dor das mãos e pés feridos, de um corpo suspenso entre 

As chagas da misericórdia divina 
Dom José - 08/04/2018

o céu e a terra, do golpe final da espada, que tirou a vida 
de um homem, mas não foi capaz de matar o projeto 
de amor, de compaixão e misericórdia do Pai. Para 
Tomé, o mais importante era ver “as marcas da dor no 
corpo do Senhor”, do que acolher, através da fé, no seu 
coração, as palavras e os ensinamentos do Mestre Jesus. 

Como comunidade de fé, celebramos a Páscoa do 
Senhor, mas a vitória de Cristo ressuscitado não pode 
marcar a nossa vida de forma positiva sem o nosso 
consentimento. Quando deixarmos de lado o orgulho da 
autossuficiência, venceremos as resistências do coração 
e aceitaremos que o Senhor Jesus possa fazer-se presente 
em nossa vida, não para mostrar as suas chagas, mas 
curando as nossas, que nos impedem de crer e ver o 
Senhor ressuscitado presente em nossa história de vida.

Tomé queria colocar o dedo nas chagas de Jesus, mas o 
Senhor ressuscitado quer passar o dedo nas chagas do nosso 
coração para curá-las com seu amor e a sua misericórdia. 
Deus Pai dá a cada um de nós a oportunidade de 
renascermos para uma vida nova em Cristo ressuscitado.

A Voz da Diocese
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Missa do Crisma Catedral São José, 28/4/2018

Saúdo o bispo emérito, Dom Girônimo, o Pe. Cleocir 
Bonetti, Vigário Geral, o Pe. Maicon Malacarne, Coordenador 
de Pastoral, o Pe. Antonio Valentini, Chanceler da Cúria, o 
Pe. Alvise Follador, pároco da Paróquia Catedral São José, 
que nos acolhe nesta noite; através deles saúdo todos os 
sacerdotes, os diáconos, religiosas, religiosos e seminaristas. 
Saúdo os irmãos e irmãs aqui presentes, lembrando com 
carinho aqueles e aquelas que por amor a Cristo Jesus e 
aos irmãos estão envolvidos nas pastorais e movimentos 
da nossa Igreja Diocesana, os participantes do coral Nossa 
Senhora de Fátima, com seu maestro Pe. Sala. Com espírito 
de comunhão, acolhemos todos vocês que vieram celebrar 
conosco esta Santa Eucaristia, a “Missa do Crisma”, 
expressão de comunhão do bispo com o seu presbitério, e 
uma oportunidade para manifestarmos gratidão a Deus pelo 
dom da vocação episcopal, sacerdotal e diaconal, com a 
qual fomos revestidos pela graça de Deus, apesar das nossas 
fragilidades. 

Queridos irmãos e irmãs, na Igreja que é “a casa e escola 
de comunhão” e que “tira a sua unidade da unidade do Pai, 
do Filho e do Espírito Santo, o presbítero é chamado a ser 
“o homem da comunhão”. O espírito de comunhão baseia-
se no fato de que a Igreja, enquanto povo convocado por 
Cristo, é chamada a viver, e vive desde suas origens, uma 
forte experiência de vida comunitária (At 2,42). Deve-
se, portanto, considerar que, ao receberem a ordem do 
presbiterato, os sacerdotes “estão unidos entre si em uma 
íntima fraternidade sacramental” e na diocese formam um só 
presbitério, no qual cada presbítero é parte de uma família – 
a família presbiteral.

Concluímos o tempo da Quaresma para celebrarmos a 
Páscoa do Senhor. Foi tempo com forte apelo de conversão, 
dirigido não só aos leigos e leigas, mas também ao nosso 
coração de pastores do rebanho. Estimados sacerdotes e 
diáconos, sei que foram dias de intenso trabalho no vosso 
ministério. Visita aos enfermos, que são em número sempre 
maior na nossa sociedade, atendimento aos que procuraram 
o Sacramento da Reconciliação, celebrações, reuniões, etc. 
Quanto trabalho e entrega de vós mesmos que fazeis no 
exercício diário do vosso ministério. A vida do sacerdote 
deve ser caracterizada por uma disponibilidade permanente à 
vontade de Deus, seguindo o exemplo de Cristo. Isso implica 
uma contínua conversão do coração, que nos dá a capacidade 
de ler a vida e os fatos à luz da fé e, particularmente, à luz da 
caridade pastoral, para um dom total de si à Igreja segundo 
o desígnio de Deus (Ratio Fundamentalis Institutionis 
Sacerdotalis).

Durante as celebrações da Semana Santa, fazemos 
memória da instituição do Sacerdócio da Nova Aliança, 
marcada não pelo sangue de animais, mas pelo sangue 
de Cristo Jesus, sacerdote, profeta e rei, imolado na cruz 
como cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O 
vosso ministério sacerdotal, às vezes tão incompreendido, 
está ligado ao sacerdócio de Cristo, vítima que é também 

oferenda ao Pai. Através das vossas mãos consagradas, 
ofereceis a Deus o sacrifício da eucaristia, dele alimentais 
a vossa fé, e alimentais o povo de Deus que peregrina para 
a casa do Pai, com o Pão da Palavra e o Pão da vida, Cristo 
Jesus.  

Queridos sacerdotes e diáconos, se às vezes a dor da 
incompreensão bater à porta do vosso coração, recordai-vos 
das palavras do profeta Isaías: “O espírito do Senhor Deus 
está sobre mim, porque o Senhor me ungiu: enviou-me para 
levar a boa-nova aos que sofrem, para curar os corações 
aflitos... consolar os tristes... dar uma coroa aos aflitos em 
vez de cinza... Todos os que os virem hão-de reconhecê-los 
como a linhagem abençoada pelo Senhor (Is 61, 1-9). Isaías 
se reconhece impuro diante de Deus, mas é purificado nos 
lábios com o fogo tirado do altar. Este fogo não queima, mas 
habilita Isaías para ser profeta, homem de Deus a serviço 
do Senhor. Aquele que nos ama e nos purificou dos nossos 
pecados com o seu sangue fez de nós sacerdotes para 
estarmos a serviço do Reino junto ao povo de Deus.

A dignidade do ministério sacerdotal não está ligada ao 
lugar ou ao cargo e às funções que exercemos, na vida da 
Igreja ou na comunidade de fé, mas na docilidade com que 
nos colocamos na escuta de Deus e ao serviço da Igreja e 
dos irmãos. O Papa Francisco nos recorda que não podemos 
perder de vista as nossas raízes, “para o que nos sustenta 
no curso do tempo, nos sustenta no curso da história para 
crescer rumo ao Alto e dar fruto. Sem raízes, não há flores, 
não há frutos. Dizia um poeta que tudo aquilo que a árvore 
tem de florido provém da parte dela que está debaixo da 
terra, das raízes. As nossas vocações sempre terão esta dupla 
dimensão: raízes na terra e coração no céu. Quando falta 
uma das duas, algo começa a correr mal e a nossa vida pouco 
a pouco definha (cf. Lc 13, 6-9), como definha uma árvore 
que não tem raízes... 

Devemos recordar que a nossa vocação é rica de memória 
que sabe reconhecer que nem a vida, nem a fé, nem a Igreja 
começaram com o nascimento de qualquer um de nós: a 
memória olha para o passado a fim de encontrar a seiva que, 
ao longo dos séculos, irrigou o coração dos discípulos e, 
assim, reconhece a passagem de Deus pela vida do seu povo. 
Memória da promessa que Ele fez aos nossos pais e que, 
perdurando viva no meio de nós, é causa da nossa alegria 
e nos faz cantar: «O Senhor fez por nós grandes coisas; por 
isso exultamos de alegria» (Sl 126/125, 3 - Discurso do Papa 
Francisco no encontro com sacerdotes e consagrados, 20 de 
janeiro de 2018 – Trujillo – Peru).

Que a Virgem Maria, Senhora do Rosário de Fátima, Mãe 
de Jesus Cristo, sacerdote, profeta e rei, da Igreja e de todo 
sacerdote, e São José, intercedam junto ao Pai por copiosas 
benções sobre vós, sacerdotes e diáconos. Sobre as nossas 
famílias, berço e escola de vocações, sobre os chamados 
à vocação matrimonial, sacerdotal e religiosa, neste Ano 
Nacional do Laicato e na Ação Evangelizadora “cada 
comunidade, uma nova vocação”. LSNS Jesus Cristo. 

Homilias de Dom José
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Domingo de Ramos – 25/3/2018

Saúdo os sacerdotes, os diáconos, os irmãos e irmãs que 
estão participando desta celebração eucarística aqui na 
Catedral e também aqueles que nos acompanham através da 
Rádio Difusão. Com afeto e estima, saúdo os enfermos, seus 
familiares e os profissionais que atuam na área da saúde. 

A liturgia deste domingo nos convida a aclamarmos o 
Senhor, como outrora fez o povo nas ruas da cidade Santa 
de Jerusalém, que estava pronta para celebrar a Páscoa da 
Antiga Aliança, mas acolhe o Cordeiro do sacrifício da 
Nova Aliança, estendendo seus mantos e ramos, recebendo 
com júbilo o Cristo, o Bendito de Deus Pai, que, através da 
sua Paixão e morte na Cruz, selaria a Nova Aliança, entre 
Deus, Pai criador, e a humanidade. Uma Aliança consumada 
não por sacrifícios e sangue de animais, mas por um amor 
sem limites, que faz da vida uma oferenda a Deus, no altar 
da Cruz.

Neste Ano Nacional do Laicato, a Campanha da 
Fraternidade, com o tema: “Fraternidade e superação da 
violência”, nos leva a refletirmos sobre uma realidade que 
constantemente abre feridas no coração de tantos irmãos e 
irmãs da nossa sociedade brasileira. Não podemos, em nome 
do Evangelho e da nossa fé, permanecermos na indiferença, 
ou justificarmos esta realidade de dor diante dos olhos de 
Deus, que ofereceu ao mundo seu amado Filho, Cordeiro 
imolado pelos nossos pecados, para que tivéssemos vida e 
vida em abundancia. 

Com a celebração da liturgia deste domingo, nós também 
somos chamados a entrar num modo novo e único no 
mistério pascal de Cristo. Os ritos que iremos celebrar 
durante a Semana Santa, à luz das diversas leituras da 
Palavra de Deus, querem nos ajudar na nossa conversão a 
partir do nosso silêncio interior. Queremos escutar a voz do 
“Senhor, que, na agonia da cruz, grita” aos nossos ouvidos 
e ao nosso coração para respeitarmos e cuidarmos da vida 
como dom precioso de Deus.

As palavras do livro do profeta Isaías: “O Senhor Deus 
deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras 
de conforto à pessoa abatida... Ofereci as costas para me 
baterem... não desviei o rosto dos bofetões...” (Is 50,4-
7), nos revelam o Servo sofredor, humilde e obediente ao 
Pai, mas humilhado pela violência que habita no coração 
das pessoas humanas em todos os tempos. O servo e o 
discípulo do Senhor são as duas figuras fundamentais para 

compreendermos o mistério daquele que se deixa humilhar 
sem jamais perder a sua dignidade. 

Queridos irmãos e irmãs, a cruz de Cristo resplandece como 
uma manifestação que põe fim aos privilégios, indicando 
que devemos abrir-nos sempre mais à solidariedade e à 
compaixão. No mistério pascal contemplamos o auge de 
todos os abaixamentos do Verbo que se tornam um estilo 
inconfundível dos seus discípulos. Humilhar-se é próprio de 
um coração que ama até esquecer-se de si mesmo, mas sem 
jamais se desumanizar. 

A alegria do ingresso triunfal de Jesus em Jerusalém, 
aclamado entusiasticamente com “Hosana”, se transforma 
depois de alguns dias em um silêncio sufocado e quase 
cúmplice diante dos gritos “de crucifica-o”. Escutar 
novamente a primeira narração da paixão escrita por São 
Marcos significa entrar no drama da rejeição do amor, 
não como espectadores de um drama teatral, mas como 
participantes de uma causa que envolve a nossa vida e a 
nossa fé. Cada um dos personagens da Paixão do Senhor 
nos fala de algo que está no nosso coração, trazem para 
fora o nosso desejo de vermos uma sociedade pacificada, 
solidária e comprometida com o cuidado da vida e da Casa 
Comum, mas também o nosso medo, que nos impede de 
nos envolvermos na construção de uma cultura da paz. 
Este medo nos faz fugir da realidade, nos leva a vivermos 
na indiferença, achando que outros trarão soluções prontas, 
sem precisarmos nos envolver.

Não é este o caminho que o Senhor Jesus nos aponta 
através da sua Paixão. Ele nos convida a abrirmos os olhos 
do coração, para desamarrarmos em nós a liberdade de amar, 
para podermos superar a violência que nasce da falta de amor 
a Deus e ao próximo. Um amor que é capaz de ultrapassar a 
barreira do egoísmo e da indiferença, para cuidar e proteger 
a vida em todas as realidades sociais e institucionais.

Queridos irmãos e irmãs, saibamos, no peregrinar deste 
mundo, saciar os sedentos que encontrarmos ao longo do 
caminho com a água da vida, que jorra através do amor, da 
solidariedade, da justiça e da caridade. Saibamos deixar de 
lado o vinagre do azedume, fermentado através das intrigas, 
das calúnias, da falta de perdão e reconciliação, que podem 
transbordar de um coração que fechou as portas para o amor 
e a misericórdia de Deus.

Convido a todos vocês aqui presentes e aqueles que nos 
acompanham através da Rádio Difusão e outros meios de 
comunicação a celebrarmos e vivermos intensamente esta 
Semana Santa, para nos alegrarmos e cantarmos com os 
anjos do céu o “glória” da Ressurreição do Senhor na Páscoa 
que iremos celebrar.

Que a Virgem Maria, Senhora de Fátima, e São José 
intercedam junto ao Senhor para que abençoe com 
generosidade vocês, suas famílias, seus empreendimentos e 
seus projetos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
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O que vimos e ouvimos nós vos anunciamos, para que 
também vós tenhais comunhão conosco. Ora, a nossa 
comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo (1Jo 
1,3)

Em comunhão com o Papa Francisco, nós, Bispos membros 
da CNBB, reunidos na 56ª Assembleia Geral, em Aparecida 
– SP, agradecemos a Deus pelos 65 anos da CNBB, dom de 
Deus para a Igreja e para a sociedade brasileira. Convidamos 
os membros de nossas comunidades e todas as pessoas de 
boa vontade a se associarem à reflexão que fazemos sobre 
nossa missão e assumirem conosco o compromisso de 
percorrer este caminho de comunhão e serviço.

Vivemos um tempo de politização e polarizações que 
geram polêmicas pelas redes sociais e atingem a CNBB. 
Queremos promover o diálogo respeitoso, que estimule e 
faça crescer a nossa comunhão na fé, pois, só permanecendo 
unidos em Cristo podemos experimentar a alegria de ser 
discípulos missionários.

A Igreja fundada por Cristo é mistério de comunhão: “povo 
reunido na unidade do Pai e do Filho e do Espírito Santo” 
(São Cipriano). Como Cristo amou a Igreja e se entregou por 
ela (cf. Ef 5,25), assim devemos amá-la e por ela nos doar. 
Por isso, não é possível compreender a Igreja simplesmente 
a partir de categorias sociológicas, políticas e ideológicas, 
pois ela é, na história, o povo de Deus, o corpo de Cristo, e o 
templo do Espírito Santo.

Nós, Bispos da Igreja Católica, sucessores dos Apóstolos, 
estamos unidos entre nós por uma fraternidade sacramental 
e em comunhão com o sucessor de Pedro; isso nos constitui 
um colégio a serviço da Igreja (cf. Christus Dominus, 3). O 
nosso afeto colegial se concretiza também nas Conferências 
Episcopais, expressão da catolicidade e unidade da Igreja. 
O Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium, 23, atribui 
o surgimento das Conferências à Divina Providência e, 
no decreto Christus Dominus, 37, determina que sejam 
estabelecidas em todos os países em que está presente a 
Igreja.

Em sua missão evangelizadora, a CNBB vem servindo à 
sociedade brasileira, pautando sua atuação pelo Evangelho 
e pelo Magistério, particularmente pela Doutrina Social da 
Igreja. “A fé age pela caridade” (Gl 5,6); por isso, a Igreja, 
a partir de Jesus Cristo, que revela o mistério do homem, 

Mensagem da Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil ao Povo de Deus

promove o humanismo integral e solidário em defesa da vida, 
desde a concepção até o fim natural. Igualmente, a opção 
preferencial pelos pobres é uma marca distintiva da história 
desta Conferência. O Papa Bento XVI afirmou que “a opção 
preferencial pelos pobres está implícita na fé cristológica 
naquele Deus que se fez pobre por nós, para enriquecer-nos 
com a sua pobreza”. É a partir de Jesus Cristo que a Igreja 
se dedica aos pobres e marginalizados, pois neles ela toca 
a própria carne sofredora de Cristo, como exorta o Papa 
Francisco.

A CNBB não se identifica com nenhuma ideologia ou 
partido político. As ideologias levam a dois erros nocivos: por 
um lado, transformar o cristianismo numa espécie de ONG, 
sem levar em conta a graça e a união interior com Cristo; 
por outro, viver entregue ao intimismo, suspeitando do 
compromisso social dos outros e considerando-o superficial 
e mundano (cf. Gaudete et Exsultate, n. 100-101).

Ao assumir posicionamentos pastorais em questões 
sociais, econômicas e políticas, a CNBB o faz por exigência 
do Evangelho. A Igreja reivindica sempre a liberdade, a que 
tem direito, para pronunciar o seu juízo moral acerca das 
realidades sociais, sempre que os direitos fundamentais da 
pessoa, o bem comum ou a salvação humana o exigirem (cf. 
Gaudium et Spes, 76). Isso nos compromete profeticamente. 
Não podemos nos calar quando a vida é ameaçada, os 
direitos desrespeitados, a justiça corrompida e a violência 
instaurada. Se, por este motivo, formos perseguidos, nos 
configuraremos a Jesus Cristo, vivendo a bem-aventurança 
da perseguição (Mt 5,11).

A Conferência Episcopal, como instituição colegiada, não 
pode ser responsabilizada por palavras ou ações isoladas que 
não estejam em sintonia com a fé da Igreja, sua liturgia e 
doutrina social, mesmo quando realizadas por eclesiásticos.

Neste Ano Nacional do Laicato, conclamamos todos os 
fiéis a viverem a integralidade da fé, na comunhão eclesial, 
construindo uma sociedade impregnada dos valores do 
Reino de Deus. Para isso, a liberdade de expressão e o 
diálogo responsável são indispensáveis. Devem, porém, 
ser pautados pela verdade, fortaleza, prudência, reverência 
e amor “para com aqueles que, em razão do seu cargo, 
representam a pessoa de Cristo” (LG 37). “Para discernir a 
verdade, é preciso examinar aquilo que favorece a comunhão 
e promove o bem e aquilo que, ao invés, tende a isolar, 
dividir e contrapor” (Papa Francisco, Mensagem para o 52º 
dia Mundial das Comunicações de 2018).

Deste Santuário de Nossa Senhora Aparecida, invocamos, 
por sua materna intercessão, abundantes bênçãos divinas 
sobre todos.

Aparecida-SP, 19 de abril de 2018.
Cardeal Sergio da Rocha,  Arcebispo de Brasília – DF,  

Presidente da CNBB
Dom Murilo Sebastião Ramos Krieger, SCJ, Arcebispo 

São Salvador da Bahia,  Vice-Presidente da CNBB
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Eleições 2018: Compromisso e Esperança
“Continuemos a afirmar a nossa esperança, sem esmorecer” 

(Hb 10,23) 
Nós, bispos católicos do Brasil, conscientes de que a Igreja “não 

pode nem deve ficar à margem na luta pela justiça” (Papa Bento 
XVI – Deus Caritas Est, 28), olhamos para a realidade brasileira 
com o coração de pastores, preocupados com a defesa integral da 
vida e da dignidade da pessoa humana, especialmente dos pobres e 
excluídos. Do Evangelho nos vem a consciência de que “todos os 
cristãos, incluindo os Pastores, são chamados a preocupar-se com 
a construção de um mundo melhor” (Papa Francisco – Evangelii 
Gaudium, 183), sinal do Reino de Deus.

Neste ano eleitoral, o Brasil vive um momento complexo, 
alimentado por uma aguda crise que abala fortemente suas 
estruturas democráticas e compromete a construção do bem 
comum, razão da verdadeira política. A atual situação do País 
exige discernimento e compromisso de todos os cidadãos e 
das instituições e organizações responsáveis pela justiça e pela 
construção do bem comum.

Ao abdicarem da ética e da busca do bem comum, muitos 
agentes públicos e privados tornaram-se protagonistas de um 
cenário desolador, no qual a corrupção ganha destaque, ao revelar 
raízes cada vez mais alastradas e profundas. Nem mesmo os 
avanços em seu combate conseguem convencer a todos de que 
a corrupção será definitivamente erradicada. Cresce, por isso, na 
população, um perigoso descrédito com a política. A esse respeito, 
adverte-nos o Papa Francisco que, “muitas vezes, a própria política 
é responsável pelo seu descrédito, devido à corrupção e à falta 
de boas políticas públicas” (Laudato Sì, 197). De fato, a carência 
de políticas públicas consistentes, no país, está na raiz de graves 
questões sociais, como o aumento do desemprego e da violência 
que, no campo e na cidade, vitima milhares de pessoas, sobretudo, 
mulheres, pobres, jovens, negros e indígenas.

Além disso, a perda de direitos e de conquistas sociais, resultado 
de uma economia que submete a política aos interesses do mercado, 
tem aumentado o número dos pobres e dos que vivem em situação 
de vulnerabilidade. Inúmeras situações exigem soluções urgentes, 
como a dos presidiários, que clama aos céus e é causa, em grande 
parte, das rebeliões que ceifam muitas vidas. Os discursos e atos 
de intolerância, de ódio e de violência, tanto nas redes sociais 
como em manifestações públicas, revelam uma polarização e uma 
radicalização que produzem posturas antidemocráticas, fechadas 
a toda possibilidade de diálogo e conciliação.

Nesse contexto, as eleições de 2018 têm sentido particularmente 
importante e promissor. Elas devem garantir o fortalecimento da 
democracia e o exercício da cidadania da população brasileira. 
Constituem-se, na atual conjuntura, num passo importante para 
que o Brasil reafirme a normalidade democrática, supere a crise 
institucional vigente, garanta a independência e a autonomia dos 
três poderes constituídos – Executivo, Legislativo e Judiciário – e 
evite o risco de judicialização da política e de politização da Justiça.  
É imperativo assegurar que as eleições sejam realizadas dentro 
dos princípios democráticos e éticos para que se restabeleçam a 
confiança e a esperança tão abaladas do povo brasileiro. O bem 
maior do País, para além de ideologias e interesses particulares, 
deve conduzir a consciência e o coração tanto de candidatos, 
quanto de eleitores.

Nas eleições, não se deve abrir mão de princípios éticos e de 
dispositivos legais, como o valor e a importância do voto, embora 
este não esgote o exercício da cidadania; o compromisso de 

acompanhar os eleitos e participar efetivamente da construção de 
um país justo, ético e igualitário; a lisura do processo eleitoral, 
fazendo valer as leis que o regem, particularmente, a Lei 9840/1999 
de combate à corrupção eleitoral mediante a compra de votos e 
o uso da máquina administrativa, e a Lei 135/2010, conhecida 
como “Lei da Ficha Limpa”, que torna inelegível quem tenha sido 
condenado em decisão proferida por órgão judicial colegiado.

Neste Ano Nacional do Laicato, com o Papa Francisco, 
afirmamos que “há necessidade de dirigentes políticos que vivam 
com paixão o seu serviço aos povos, (…) solidários com os seus 
sofrimentos e esperanças; políticos que anteponham o bem comum 
aos seus interesses privados; que não se deixem intimidar pelos 
grandes poderes financeiros e midiáticos; que sejam competentes 
e pacientes face a problemas complexos; que sejam abertos a 
ouvir e a aprender no diálogo democrático; que conjuguem a 
busca da justiça com a misericórdia e a reconciliação” (Mensagem 
aos participantes no encontro de políticos católicos – Bogotá, 
Dezembro-2017).

É fundamental, portanto, conhecer e avaliar as propostas 
e a vida dos candidatos, procurando identificar com clareza os 
interesses subjacentes a cada candidatura. A campanha eleitoral 
torna-se, assim, oportunidade para os candidatos revelarem 
seu pensamento sobre o Brasil que queremos construir. Não 
merecem ser eleitos ou reeleitos candidatos que se rendem a uma 
economia que coloca o lucro acima de tudo e não assumem o 
bem comum como sua meta, nem os que propõem e defendem 
reformas que atentam contra a vida dos pobres e sua dignidade. 
São igualmente reprováveis candidaturas motivadas pela busca do 
foro privilegiado e outras vantagens.

Reafirmamos que “dos agentes políticos, em cargos executivos, 
se exige a conduta ética, nas ações públicas, nos contratos 
assinados, nas relações com os demais agentes políticos e com 
os poderes econômicos” (CNBB – Doc. 91, n. 40 – 2010). Dos 
que forem eleitos para o Parlamento espera-se uma ação de 
fiscalização e legislação que não se limite à simples presença na 
bancada de sustentação ou de oposição ao Executivo (cf. CNBB 
– Doc. 91, n. 40– 2010). As eleições são ocasião para os eleitores 
avaliarem os candidatos, sobretudo, os que já exercem mandatos, 
aprovando os que honraram o exercício da política e reprovando 
os que se deixaram corromper pelo poder político e econômico.

Exortamos a população brasileira a fazer desse momento difícil 
uma oportunidade de crescimento, abandonando os caminhos 
da intolerância, do desânimo e do desencanto. Incentivamos 
as comunidades eclesiais a assumirem, à luz do Evangelho, a 
dimensão política da fé, a serviço do Reino de Deus. Sem tirar 
os pés do duro chão da realidade, somos movidos pela esperança, 
que nos compromete com a superação de tudo o que aflige o povo. 
Alertamos para o cuidado com fake news, já presentes nesse 
período pré-eleitoral, com tendência a se proliferarem, em ocasião 
das eleições, causando graves prejuízos à democracia.

O Senhor “nos conceda mais políticos, que tenham 
verdadeiramente a peito a sociedade, o povo, a vida dos pobres” 
(Papa Francisco – Evangelii Gaudium, 205). Nossa Senhora 
Aparecida, Padroeira do Brasil, seja nossa fiel intercessora.

Aparecida – SP, 17 de abril de 2018.
Cardeal Sergio da Rocha,  Arcebispo de Brasília – DF, Presidente 

da CNBB
Dom Murilo Sebastião Ramos Krieger, SCJ, Arcebispo São 

Salvador da Bahia,  Vice-Presidente da CNBB
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Encontro de formação para 
membros

Mais de cem integrantes do Cursilho de Cristandade da 
Diocese de Erexim participaram do 5º encontro de formação 
deste Movimento de leigos católicos, no dia 15/04, que 
iniciou com a missa das 08h no Santuário de Fátima.

Em seguida, até ao meio-dia, na sala atrás do Santuário, 
Vitor e Lisiane Madalozzo, coordenadores da equipe da 
Escola de formação do Movimento, conduziram reflexão 
sobre os três dias do retiro inicial do mesmo e as dimensões 
fundamentais da vida do cristão: humana e comunitária, 
espiritual, intelectual, pastoral e missionária. A reflexão teve 
diversas intervenções dos participantes com depoimentos e 
partilha de experiências, bem como cantos de animação.

Na parte da tarde, Pe. Mateus Danielli, da Arquidiocese de 
Passo Fundo e assessor do Grupo Executivo Regional, e Sr. 
Darci Berlatto, Coordenador do mesmo grupo, abordaram a 
evangelização dos ambientes e o cuidado da pessoa consigo 
mesma, com o irmão e com o Movimento de Cursilhos de 
Cristandade. 

Na conclusão do encontro, houve celebração de envio dos 
participantes.     

CURSILHO DE CRISTANDADE

Notícias
COMISSÃO DE MINISTROS 

Representantes de 16 Paróquias da Diocese de Erexim, 
integrantes da Comissão de Ministros e Servidores, 
participaram de reunião, no dia 19/03, solenidade de São 
José, no Centro Diocesano, com seu assessor, Pe. Cleocir 
Bonetti, Vigário Geral. Tiveram oportunidade de colocar 
em comum o andamento das atividades dos ministros nas 
comunidades, com destaque para algumas urgências, como 
a visita permanente aos doentes, a boa convivência com 
todas as lideranças, a unidade de ação entre os ministros das 
sedes paroquiais e as outras comunidades, a participação 
conjunta e integrada entre equipes de liturgia, ministros e 
coroinhas, retomada do processo de renovação do mandato 
dos ministros, evitando que seja mero procedimento 
burocrático. 

O grupo refletiu sobre a natureza e a forma de participar 
do curso de preparação de agentes para a Pastoral da 
Consolação e da Esperança. Na parte final da reunião, houve 
encaminhamentos para o encontro de ministros por Áreas 
Pastorais no corrente ano, tendo como assunto a celebração 
das exéquias.

Encontros por Áreas Pastorais 
são encaminhados 

Padres da Diocese de Erexim 
refletem sobre o sacerdócio 
e celebram o sacramento da 

confissão 
No dia 28/03, os padres da Diocese de Erexim, com Dom 

José e Dom Girônimo, reuniram-se no Seminário de Fátima 
para um tempo de meditação e celebração do sacramento da 
penitência com oportunidade de sua confissão em preparação 
imediata para o Tríduo Pascal. 

Pe. Milton Mattia, Pároco da Paróquia Santa Isabel 
da Hungria, de Três Arroios, conduziu a oração inicial, 
lembrando as celebrações da Semana Santa com símbolos 
que as caracterizam. 

Pe. Ivanir Rodrighero, da Arquidiocese de Passo Fundo, 
Diretor do Instituto de Teologia de Passo Fundo, conduziu 
a reflexão, abordando o sacerdócio de Cristo, a formação 
permanente do presbítero e atitudes que edificam no seu 
ministério. Em relação ao sacerdócio, ressaltou que ele não 
é do padre, mas de Cristo, seu mediador e fundamento.  O 
padre participa do sacerdócio de Cristo, sacerdote segundo 
a ordem de Melquisedec, conforme a carta aos Hebreus. Em 
Cristo, o padre encontra consolo e força no exercício do 
ministério, especialmente nas dificuldades.  Fundamentou 
a importância, a necessidade e aspectos da formação 
permanente do padre no recente documento da Congregação 
para o Clero, organismo de assessoria ao Papa, intitulado 
“O dom da vocação presbiteral, a formação dos sacerdotes”. 
Referiu alguns riscos para o padre: sentir-se funcionário do 
sagrado, a atração da riqueza e do poder, o desafio do celibato. 
Enfatizou a necessidade da dedicação total ao ministério. 
As atitudes que edificam apontadas pelo assessor foram: o 
cultivo da alegria de evangelizar, a conversão permanente e 
a ajuda para a Igreja ser fonte de água viva.  

Depois da reflexão, a equipe responsável pela tarde de 
retiro animou a celebração penitencial com oportunidade de 
confissão individual entre os padres. 

Na conclusão do encontro, Dom José agradeceu aos 
padres e a Dom Girônimo o exercício do ministério em 
favor do povo. Destacou a missão dos formadores dos 
seminaristas, futuros padres. Deu sua bênção e convidou a 
equipe de pastoral presbiteral para entregar pequeno brinde 
que a Diocese oferecia aos padres.
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CÁRITAS DIOCESANA 
Novo diretor realiza primeira reunião

Representantes paroquiais da Cáritas diocesana 
participaram de reunião no dia 27/03, no Centro Diocesano. 

Inicialmente, Dom José apresentou ao grupo o novo 
Diretor da Cáritas Diocesana, senhor João Alberto Agnoletto, 
bancário aposentado, casado há 22 anos com Marinês Rocha 
Agnoletto, coordenadora diocesana da Pastoral da Criança. 
Recordou o Ir. Darci Zacaron, o Diretor anterior, que a 
Congregação a que pertence transferiu para obra social no 
Pará. O Bispo também se referiu ao desafio da ajuda ao 
acolhimento aos migrantes, especialmente os venezuelanos 
na Diocese de Roraima. Enfatizou a importância de todas as 
Paróquias terem a Cáritas organizada. 

O coordenador diocesano de pastoral, Pe. Maicon 
Malacarne também destacou a disponibilidade do novo 
Diretor da Cáritas e a necessidade do trabalho em conjunto 
com os diversos setores de pastoral.

João Agnoletto seguiu coordenando sua primeira reunião 
na nova função. Propôs aos participantes colocarem em 
comum as atividades em andamento nas Paróquias, as 
dificuldades encontradas e as sugestões de atividades para 

Sede paroquial tem encenação 
da Paixão de Cristo

Um grupo de 52 voluntários da sede paroquial de Carlos 
Gomes, cujo Pároco é Pe. Carlos Pontel, encenou a Paixão 
de Cristo na tarde da sexta-feira santa, 30 de março. Com 
simplicidade e muita dedicação, realizaram diversos 
ensaios e resultando num momento de grande emoção e 
de compenetração dos fiéis qu puderam assim reviver mais 
vivamente a oração de Jesus no Jardim das Oliveiras, sua 
prisão, sua condenação pelas autoridades civis e religiosas, 
sua flagelação, caminhada ao Calvário, crucificação, morte 
e sepultura. (Fotos e informação de Pe. Carlos Pontel).

este ano. Entre as atividades, foram destacadas a doação de 
alimentos e roupas a necessitados e o acompanhamento a 
refugiados. As dificuldades mais comuns são a falta de mais 
doações e de agentes. As principais sugestões de atividades 
para o ano foram: o fortalecimento dos grupos paroquiais, a 
comunicação recíproca com o pároco e o envio de donativos 
disponíveis à coordenação diocesana para o repasse a 
paróquias com maior necessidade. 

Membros do Movimento de Cursilhos de Cristandade 
da Diocese de Erexim realizaram sua 19ª Assembleia do 
Grupo Executivo Diocesano, no dia 25 de março, Domingo 
de Ramos, no Santuário e no Seminário de Fátima. A 
Assembleia, que teve como lema “Vós sois o sal da terra e 
a luz do mundo” e o tema “O Movimento de Cursilhos de 
Cristandade em estado permanente de missão”, iniciou com 
a missa e bênção de ramos às 08h no Santuário e prosseguiu 
na sala de reuniões Dom Cláudio Colling, com o estudo do 
Documento da CNBB “Cristãos Leigos e Leigas na Igreja e 
na Sociedade”, conduzido por Vitor e Lisiane Madalozzo. 

A partir do estudo, seguindo os passos “Ver-Discernir-
Agir”, foram definidas ações prioritárias do Movimento 
neste ano, em seu carisma de evangelizar ambientes. Com 
motivação do assessor eclesiástico, Pe. Valtuir Bolzan, 
a primeira prioridade é fortalecer a formação permanente 
evidenciando o movimento em saída. 

Os participantes da Assembleia elegeram a coordenação 
do Grupo Executivo Diocesano para o biênio 2019-2020, 
que ficou assim constituída: Coordenadora: Liseane 
Madalozzo, Vice Coordenador: Cássio dos Anjos, 1ª 
Secretária: Bruna Dal Prá, 2º Secretário: Ricardo Machado 
Corrêa, 1º Tesoureiro: Ademir Argenta e 2ª Tesoureira: Lais 
Chiodelli.

A Assembleia foi encerrada com a celebração do envio, 
presidida pelo assistente eclesiástico.

MOVIMENTO DE CURSILHOS 
Diocese de Erexim define 

prioridades e nova coordenação 

CARLOS GOMES 
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FORMAÇÃO LITÚRGICA 

Dom José, Dom 
Girônimo, padres, 
diáconos, religiosas 
e leigos da maioria 
das Paróquias da 
Diocese de Erexim 
participaram de 
reunião no Seminário 
de Fátima, no dia 
07/04, para estudo e 
sugestões de inciativas 
a serem desenvolvidas 
para uma retomada da 
reflexão e formação 
litúrgica.

A reunião foi 
coordenada pela 
Comissão Diocesana 
de Liturgia, Música 
Sacra, Espaço 
Litúrgico e Arte Sacra, 
assim constituída: Pe. 
André Ricardo Lopes, 
Pe. Clair Favreto, Pe. 
José Carlos Sala, Pe. 
Olírio Luís Streher, 
Pe. Paulo Cesar 
Bernardi, Cássio 

Diocese de Erexim retoma processo 

Curzel e Clarice 
Barbieri.

Depois da oração 
inicial, em forma 
de ofício divino 
das comunidades, 
com ritualidade e 
outras características 
fundamentais de uma 
celebração litúrgica, 
Dom José dirigiu sua 
palavra aos mais de 
60 participantes do 
encontro. Recordou as 
recentes celebrações 
do Tríduo Pascal, 
que são o centro do 
ano litúrgico e da 
vida cristã. Recordou 
a necessidade de 
se cultivar a arte 
de celebrar bem e 
de colocar vida em 
toas as celebrações, 
evitando improviso 
e a rotina que as 
esvaziam e deixam 
sem sentido.

Pe. Clair Favretto, 
Reitor do Seminário 
Maior São José da 
Diocese de Erexim 
em Passo Fundo, 
com doutorado em 
Liturgia, apresentou 
concisa reflexão sobre 
os seguintes pontos: O 
que significa celebrar; 
o que celebramos; 
quem celebra; como 
celebramos; quando 
e onde celebramos; 
porque celebramos. 
Abordou o sentido 
etimológico do termo 
liturgia e a natureza 
da mesma a partir 
do documento do 
Concílio Vaticano II 
sobre ela. Acentuou a 
dimensão diálogo da 
liturgia entre Deus e 
a assembleia reunida. 
Mencionou sinais, 
símbolos, elementos e 
formas da celebração 

litúrgica. 
A partir da reflexão, Pe. André Lopes, Pároco 

da Paróquia N. Sra. da Salette, Bairro Três 
Vendas, Erexim, propôs reflexão em grupo 
sobre duas questões: 1. Como nós celebramos? 
2. O que precisamos aprofundar (refletir) para 
celebrar melhor, a fim de tornar nossas liturgias 
fonte e ápice da vida cristã?

No plenário, entre outros aspectos, foram 
constatados estes em relação à primeira 
questão: algumas celebrações são feitas com 
melhor preparação e realização e outras com 
certa improvisação; a forma como celebramos 
depende de cada realidade; celebramos com 
diversos avanços, com participação mais 
consciente e ativa do povo e equipes mais 
qualificadas; com preocupação constante pela 
preparação das celebrações dos sacramentos; 
celebramos ainda com ritualismo, mecanicismo, 
com equipes preocupadas em animar a liturgia 
para a assembleia e não celebrando com ela.

Em relação à segunda questão, foram 
levantados pontos para a reflexão e sugestões 
de aspectos práticos a serem retomados. Mais 
para a reflexão, as sugestões foram: cada 
tempo litúrgico; a teologia dos sacramentos; 
a ritualidade e os serviços nas celebrações; o 
Ano Litúrgico; a comunicação na liturgia; 
a vida comunitária e a celebração litúrgica; 
criatividade e princípios litúrgicos. Aspectos 
práticos a serem considerados: manter processo 
permanente de formação litúrgica; realizar um 
seminário diocesano anual de liturgia; rever 
a etapa de liturgia na Escola de Servidores; 
retomar as fórmulas das partes fixas da missa 
(ato penitencial, glória, orações do ofertório...); 
resgatar subsídios de formação litúrgica de 
cunho popular; integrar mais pessoas nas 
equipes de liturgia; dispor de som de qualidade 
nas celebrações. 

Equipe da Diocese de Erexim assessora encontro em Guaporé
Vanessa Peretti, Irmã 

Isaulene Sampaio Azevedo 
e Irmã Cristiane Bisolo, 
integrantes da Equipe de 
Coordenação da Infância e 
Adolescência Missionária 
da Diocese de Erexim, 
estiveram em Guaporé, no 
dia 24/03, assessorando 
encontro de formação de 

INFÂNCIA MISSIONÁRIA 

novos assessores desta obra 
missionária da Paróquia 
Santo Antonio daquela 
cidade e da Paróquia de 
Nossa Senhora do Rosário 
de Serafina Correa. O 
encontro contou com 
20 participantes que 
refletiram sobre a história, 
carisma, espiritualidade e 

metodologia desta obra evangelizadora. 
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Falece, na Itália, segundo Pároco da Paróquia
CAMPINAS DO SUL

Pelas 18h do dia 07 de abril, em Fossatto di Vicco, Diocese 
de Assis. Itália, faleceu Pe. Angelo Moriconi.

Suas exéquias serão nesta segunda-feira, 09 de abril, 
às 15h, na igreja São Pedro e São Paulo, onde foi pároco, 
cidade de Fossatto di Vicco, Diocese de Assis. Itália.

O atual pároco de  Campinas do Sul, Pe. Dirceu Dalla 
Rosa, programou as seguintes missas pelo falecido Pe. 
Angelo: 18h do dia 07 na igreja N. Sra. dos Navegantes e 
19h30, na igreja de Cruzaltense; da 08 às 9h, na igreja N. 
Sra. dos Navegantes e 10h30, na comunidade N. Sra. das 
Graças, Linha Santa Cruz.

Pe. Angelo nasceu em 18 de maio de 1925 em Gualdo 
Tadino, Itália. 

Entrou no Seminário de Nocera Umbra em 1936. De 1942 
a 1949 fez o Ensino Clássico e Teológico no Seminário de 

Assis e em 10 de julho de 1949 foi Ordenado Sacerdote pelo 
Bispo Constantino Stella em Gualdo Tadino.

- Vice pároco na Paróquia de Sassoferrato Borgo
- de 27 novembro de 1949 até 1955 trabalhou na paróquia 

de Melano di Fabriano.
- em julho de 1955 veio para o Brasil para  a diocese de 

Passo Fundo, onde aprendeu a língua portuguesa, e em 1956 
foi nomeado vice pároco e pároco em 1957 da paróquia 
de Campinas do Sul. Ajudou na construção de um colégio 
primário, da igreja e de um salão paroquial . Foi o segundo 
pároco da Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes de 
Campinas do Sul - por 10 anos. (1957 a 1967) de 1968 e 1969 
retornou à Itália para participar em Roma de um curso de 
aggiornamento para sacerdotes que trabalhavam na América 
Latina e retomou seu caminho missionário na Amazônia (no 
território de Roraima, na fronteira coma Venezuela) onde 
permaneceu até 1974, onde trabalhou na propagação da 
Palavra de Deus a uma população prevalentemente indígena.

- retornou à Itália, onde, de agosto de 1974 até outubro 
de 1976, foi pároco da paróquia Madonna del Piano (S. 
Rocco) di Gualdo Tadino; depois, até fins de 1981 em 
Sassoferrato, junto com o Pe. Angelo Gaudenzi, de 1981 a 
1983 a Campodonico

- em dezembro de 1983, Pe. Angelo retornou ao Brasil, no 
Rio de Janeiro, vice pároco, com padre Alessandro Lingua, 
trabalhando nas favelas,

- em 1989, a pedido de seu bispo, Sergio Goeretti, retornou 
definitivamente para a Itália, assumindo como pároco da 
paróquia de Fossatto di Vicco, onde permaneceu trabalhando 
até o ano passado (2017), quando sofreu um acidente e de lá 
até agora, estava hospitalizado.  

PASTORAL DA ESPERANÇA E DA CONSOLAÇÃO
Diocese de Erexim inicia formação de agentes da Pastoral 

Mais de cinquenta representantes de Paróquias da Diocese 
de Erexim iniciaram curso de formação de agentes de 
Pastoral da Esperança e da Consolação no dia 10/04, no 
Centro de Pastoral.

Pe. Maicon Malacarne, coordenador diocesano de pastoral, 
motivou a oração inicial e Pe. Cleocir Bonetti, Vigário Geral 
da Diocese, em nome de Dom José, que já havia viajado 
para a Assembleia Geral da CNBB, fez a abertura oficial 
do encontro. Lembrou que a iniciativa é uma sugestão da 
Comissão de Ministros e Servidores há dois anos e tem o 
objetivo de oferecer formação continuada a quem se dispõe 
colocar-se a serviço dos outros, num percurso de esperança. 
Visa também qualificar a presença da Igreja junto às pessoas 
na experiência do luto, implementando a Pastoral da 
Esperança e da Consolação. 

Pe. Maicon deu informações sobre o programa do curso e 
aspectos práticos e apresentou o professor da noite, Eliziário 
Tomé Boeira Toledo, que abordou a dimensão sociológica e 
antropológica da morte. 

Professor Toledo é natural de Lagoa Vermelha, onde 
nasceu em 1959. Tem doutorado e mestrado em sociologia 
pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pela 
Universidade Nacional de Brasília. Está em Erechim desde 
julho passado, fazendo Mestrado em Ciência e Tecnologia 
Ambiental e estágio de docência na Universidade Federal 
Fronteira Sul Campus local. Nos dez anos anteriores, esteve 
em Brasília como assessor de movimento sociais. É casado 
com Maria Emília Botini, da área de psicologia e educação.

Pe. Angelo Moriconi tinha 92 anos de idade
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No dia 05 de junho é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente, data em que devemos rever as nossas atitudes 
diárias que consequentemente impactam na natureza. 

Meio Ambiente como parte 
da Fé Cristã

Capa

Esta data foi estabelecida pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 15 de dezembro de 1972, durante a Conferência 
de Estocolmo, que tratou do tema Ambiente. Foi durante esta conferência que foi aprovada também o Programa das Nações 
Unidas para o Meio Ambiente.

A criação desta data teve como objetivo principal a conscientização da população mundial sobre os temas ambientais, 
principalmente, aqueles que dizem respeito à preservação. Era intensão da ONU também, transformar as pessoas em 
agentes ativos da preservação e valorização do meio ambiente. Nunca é tarde para nos conscientizarmos e começar a ser 
mais sustentável. 

O Dia do Meio Ambiente é em 05 de junho, mas ocorrem diversos eventos no mundo todo ao longo da semana, desta data, 
ou até durante o mês todo. Palestras, campanhas educativas, documentários e eventos são realizados, em vários locais, com 
o propósito de despertar as pessoas para esta importante questão mundial. Em muitos países ocorrem acordos ambientais e 
definição de políticas voltadas para a proteção do meio ambiente.

Esta comemoração é muito importante nas escolas, pois os alunos, podem desenvolver uma consciência ambiental que é 
fundamental para o futuro do planeta.

Fique ligado nos seus resíduos

Muitas pessoas desconhecem qual é o seu fluxo de resíduo 
pessoal, ou seja, a quantidade de lixo que manda para o 
lixão. Cada item que você descartar de maneira inadequada 
vai diretamente para um aterro sanitário e pode causar danos 
à natureza.

Separe o lixo 

Às vezes é mais fácil jogar tudo fora na mesma lixeira, 
por ser mais cômodo, mas isso pode atrapalhar no processo 
de reciclagem. Um produto reciclável, ao entrar em contato 
com o orgânico pode deixar de ser reutilizado e acabar indo 
para os aterros e prejudicando a natureza. Fique atento e 
separe os resíduos. 

Seja mais consciente ao consumir

Como ser sustentável?
Reduza ao máximo a quantidade de lixo que você produz, 

na hora das compras fique atento ao que realmente falta em 
casa.

Preste atenção nas embalagens dos produtos

Os produtos alimentares têm uma quantidade desnecessária 
de embalagens, portanto dê preferência para aqueles que 
produzem menos resíduo. Hoje, as embalagens são um 
grande problema ambiental, muitas vezes são gastos mais 
recursos e energia na produção das embalagens do que nos 
produtos em si.

Faça o possível para evitar itens descartáveis

Prefira tudo que pode ser reutilizado, por exemplo, escolha 
copos e pratos de vidro ao invés dos de plástico. Mesmo que 
haja muita louça no final da festa, ainda é mais sustentável 
do que muito lixo.
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Instruir os que não sabem, alimentar os famintos e cuidar 
dos doentes são algumas das missões diárias indicadas aos 
católicos pela Igreja. Em uma mensagem, o Papa Francisco 
exortou o mundo a tomar medidas urgentes para frear 
as mudanças climáticas. Para o Pontífice, a preservação 
do ecossistema deveria constar nas chamadas “obras de 
misericórdia”, uma série de 14 diretrizes que norteiam os 
fiéis católicos, sendo sete espirituais — como aconselhar e 
consolar os aflitos — e sete corporais, como dar de beber a 
quem tem sede e visitar os presos, entre outras.

— Que as obras de misericórdia também incluam o 
cuidado com nosso lar comum— pediu o Papa, explicando 
o que se trata: — O cuidado da casa comum requer a 
grata contemplação do mundo, que nos permite descobrir 
qualquer ensinamento que Deus quer nos transmitir por meio 
de cada coisa. O cuidado da casa comum requer aqueles 
simples gestos cotidianos, pelos quais quebramos a lógica 
da violência, da exploração, do egoísmo, e se manifesta o 
amor em todas as ações que procuram construir um mundo 
melhor.

No documento, o Papa argumenta que as mudanças no 
clima e suas consequências afetam principalmente os mais 
pobres, incluindo os refugiados, que são aqueles que menos 
têm responsabilidade sobre impactos negativos causados no 
meio ambiente em favor da economia. Nesse sentido, o líder 
da Igreja apontou o consumismo e a ganância financeira 
como fatores de ameaça ao planeta.

— Deus nos deu um jardim abundante, mas nós o 
transformamos em uma terra devastada e poluída de destroços, 
desolação e sujeira. Economia e política, sociedade e cultura 
não podem ser dominadas pelo pensamento único no curto 
prazo e nos ganhos financeiros e eleitorais imediatos — 

Lembre-se das Pilhas e Lâmpadas

As pilhas e lâmpadas não podem ser descartadas nos lixos 
domésticos, existem estabelecimentos que fazem a coleta 
destes itens. Geralmente os locais de venda recolhem as 
lâmpadas queimadas e as pilhas são recolhidas em locais 
públicos. 

Eu quero reciclar

O primeiro passo é descobrir quais os postos de coleta 
mais próximos de você. Caso não existam postos de coleta 
na sua cidade, procure a prefeitura e ela dará informações 
sobre como proceder. 

Materiais comuns da reciclagem:

Aço, latas, latas de alumínio, jornais, revistas, catálogos, 
lixo eletrônico, garrafas plásticas de bebidas, jarros de leite, 
garrafas de vidro, caixas de papelão limpas e secas.

Geralmente não são recolhidos:

Isopor, lâmpadas, embalagens de alimentos sujas, cera 
e cerâmica. Estes matériais não são usuais para fins de 
reciclagem, mas existem lugares que os recolhem, certifique-
se disso. Use as composteiras para coletar o seu resíduo 
biodegradável dentro ou fora de casa.

Prefira produtos com conteúdo reciclado

Indústria e varejo estão investindo em material reciclado. 
Ele está cada vez mais presente nos produtos. Alguns 
exemplos incluem papel de embrulho, brinquedos, tecidos 
(vestuário, carpetes, tapetes) e produtos feitos com vidro.

Sacolas de Papel X Plástico

A resposta correta seria evitarmos, quando possível, o 
menor consumo de ambos – tanto papel como plásticos 
trazem impactos ao meio ambiente em sua produção. Ao 
abordarmos o tema consumo sustentável, não podemos 
afirmar que uma escolha é melhor do que a outra.  Portanto, 
o melhor a fazer é sempre ter uma sacola retornável feita de 
materiais reciclados por perto. Fonte: eCycle.com

Para Francisco, proteger a natureza deve ser obrigação 
católica, como alimentar os famintos

defendeu o Papa.

DEGRADAÇÃO MOVIDA PELO CONSUMO

“Por nossa causa, milhares de espécies já não darão glória 
a Deus com a sua existência, nem poderão comunicar-nos 
a sua própria mensagem. Não temos direito de o fazer”, 
afirmava um dos trechos da “Laudato Si”. Com a encíclica, 
o Papa deixou claro que pretende tornar a bandeira da 
preservação ambiental uma das marcas de seu pontificado. 
Um dos motivos para tamanha preocupação havia sido 
mencionado inclusive no texto da encíclica, segundo a qual 
o esgotamento de recursos naturais pode criar “um cenário 
favorável para novas guerras, disfarçadas sob nobres 
reivindicações. A guerra causa sempre danos graves ao meio 
ambiente e à riqueza cultural dos povos.”

De acordo com o pontífice, é fundamental que a população 
pressione governos para que cumpram os compromissos 
relacionados à preservação ambiental e ao controle das 
mudanças climáticas.

— Cabe aos cidadãos insistir para que isso aconteça, 
e realmente postular metas ainda mais ambiciosas— 
incentivou o Papa.
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Acompanhamento vocacional a 
jovens e adolescentes

Pe. Giovani Momo, Coordenador diocesano da Pastoral 
Vocacional, reuniu 9 jovens e adolescentes de três paróquias 
da Diocese de Erexim, no dia 14/04, no Seminário de Fátima. 
Foi o primeiro de alguns encontros ao longo deste ano com 
jovens e adolescentes que manifestam disposição de fazer 
um caminho de discernimento vocacional para o sacerdócio. 

Neste primeiro encontro, Pe. Giovani apresentou ao grupo 
o dia a dia do curso propedêutico, o tempo de preparação 
imediata para a Filosofia e a Teologia, no Seminário de 
Fátima e aspectos da vocação à vida sacerdotal.

Dom Girônimo também esteve com o grupo falando do 
longo tempo que dedicou à formação de padres e seu trabalho 
pastoral como bispo diocesano e agora como emérito.

No final da missa do Crisma, no dia 28/03, na Catedral, 
Dom José lançou oficialmente na Diocese de Erexim a ação 
evangelizadora “cada comunidade, uma nova vocação”, 
desencadeada pelas Dioceses do Paraná e assumida pelas de 
Santa Catarina, Rio Grande do Sul e outras. Esta iniciativa 
vocacional propõe duas ações principais: a oração pelas 
vocações ao Senhor da Messe pela intercessão de Maria, a 
Mãe de todas as vocações, e a motivação vocacional nas 
redes sociais, divulgando audiovisuais com testemunhos 
de pessoas felizes em sua consagração à missão e outras 
mensagens. 

Ao fazer o lançamento deste projeto vocacional, Dom 
José manifestou seu apreço e reconhecimento a todos 
os que rezam pelas vocações e ajudam na formação dos 
futuros padres. Exortou a todos a um empenho renovado, 
a um verdadeiro mutirão vocacional neste projeto “cada 
comunidade, uma vocação”. Convidou a equipe de pastoral 
vocacional, coordenada pelo Pe. Giovani Momo e integrada 
por religiosas e diversos casais, a apresentar o cartaz do 
projeto e depois entregar aos presentes um subsídio do 
mesmo. Como esta ação evangelizadora vocacional propõe 
que todo encontro de Igreja seja iniciado ou concluído por 
uma dezena do terço, convidou a todos a esta oração. 

Lançada ação evangelizadora 
vocacional

PASTORAL VOCACIONAL PASTORAL DA CRIANÇA
Assembleia Eletiva da 

Pastoral da Criança
A Paróquia Imaculada Conceição de Getúlio Vargas 

recebeu, no dia 17/03, a Assembleia Eletiva da Pastoral da 
Criança. O encontro marcou a escolha da Coordenadora 
Paroquial, foi escolhida a Maria Luisa Vani. Participaram do 
evento o Pároco da cidade, Padre Agostinho, a coordenadora 
Diocesana Marinês, a coordenadora do Núcleo Norte, Clari 
e líderes da pastoral da criança da paróquia. 

COMISSÃO DE LITURGIA 
Encontro diocesano de 

formação encaminhado
A Comissão Diocesana de Liturgia reuniu-se na manhã 

desta segunda-feira, 09, solenidade da Anunciação do 
Senhor, no Centro de Pastoral e Administração, juntamente 
com Dom José. 

A equipe retomou o encontro de padres e leigos realizado 
sábado passado, considerando especialmente as sugestões 
levantadas naquele encontro para se celebrar melhor e a 
liturgia seja sempre mais fonte e culminância da vida cristã. 

O grupo identificou os seguintes aspectos a serem 
aprofundados: rito, serviços e ministérios, espaço litúrgico 
e música litúrgica. Acentuou também a importância do 
silêncio, que ajuda a vivenciar o mistério e a celebrar melhor. 
A partir destes aspectos, definiu o seguinte tema do encontro 
de estudo sobre liturgia nos dias 17 e 18 de agosto próximo: 
A ritualidade dos ministérios. No dia 17, o encontro será 
das 19 às 22h; no dia 18, das 08h30 às 16h. Os participantes 
serão três pessoas de cada paróquia, dez lideranças das 
pastorais, os padres e os seminaristas da filosofia e teologia. 
A comissão fará contato com liturgistas indicados para 
assessorar este seminário de estudos.

AÇÃO EVANGELIZADORA 
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No dia 06 de abril Dom 
José, com uma equipe da 
Cúria Diocesana, esteve 
na Paróquia São Francisco 
de Assis, Mariano Moro, 
iniciando sua visita pastoral 
às Paróquias neste ano, que 
constará de um encontro 
mais extenso com todas 
as lideranças de cada uma 
delas. Na visita anterior, 
ao longo de seus primeiros 
cinco anos na Diocese, 
esteve em todas as mais de 
450 comunidades das 30 
Paróquias, nas entidades 
locais e nas escolas de sua 
abrangência.

Na visita de hoje, 
esteve acompanhado pelo 
Vigário Geral da Diocese, 
Pe. Cleocir Bonetti; pelo 
Coordenador da Pastoral 
Vocacional, Pe. Giovani 
Momo; da Coordenadora 

da Catequese, Tânia 
Madalosso; do Liberado da 
Pastoral da Juventude, Felipe 
Toniolo; da responsável 
pela contabilidade, Cleusa 
Jacobowski e do auxiliar 
de administração, Juliano 
Petzhold. Participaram em 
torno de 70 pessoas com o 
Pároco, Pe. Davi Oliveira 
Pereira.

O Bispo e o Pe. Bonetti 
falaram da natureza, missão 
e organização da Diocese, da 
sua dimensão comunitária, 
do Plano Diocesano da Ação 
Evangelizadora, Pe. Giovani, 
Tânia e Felipe abordaram 
aspectos de seus respectivos 
setores. Cleusa e Juliano, 
aspectos administrativos e 
exigências legais, contábeis, 
trabalhistas, de segurança e 
saúde pública que devem ser 
seguidas. 

Bispo e equipe diocesana em 
visita pastoral em Mariano 

Moro

Da mensagem do Papa para o Dia 
Mundial do Refugiado e do Migrante: 

“Acolher, proteger, promover e 
integrar os migrantes e os refugiados

O estrangeiro que reside 
convosco será tratado 
como um dos vossos 
compatriotas e amá-lo-ás 
como a ti mesmo, porque 
foste estrangeiro na terra 
do Egito. Eu sou o Senhor, 
vosso Deus” (Lv 19, 34). 
Repetidas vezes, durante 
estes meus primeiros anos 
de pontificado, expressei 
especial preocupação pela 
triste situação de tantos 
migrantes e refugiados que 
fogem das guerras, das 
perseguições, dos desastres 
naturais e da pobreza. 
Trata-se, sem dúvida, dum 
“sinal dos tempos” que 
tenho procurado ler sob a 
luz do Espírito Santo. Cada 
peregrino que bate à nossa 
porta é ocasião de encontro 
com Jesus Cristo, que Se 
identifica com o forasteiro 
acolhido ou rejeitado de 
cada época (cf. Mt 25, 
35.43). O Senhor confia 
ao amor materno da Igreja 
cada ser humano forçado 
a deixar a sua pátria à 
procura dum futuro melhor. 
Acolher significa, antes de 
tudo, oferecer a migrantes 
e refugiados possibilidades 
mais amplas de entrada 

segura e legal nos países 
de destino. Proteger, 
conjuga-se numa ampla 
série de ações em defesa 
dos direitos e da dignidade 
dos migrantes e refugiados, 
independentemente da 
sua situação migratória. 
Promover significa, 
essencialmente, empenhar-
se por que todos os 
migrantes e refugiados, 
bem como as comunidades 
que os acolhem, tenham 
condições para se realizar 
como pessoas em todas as 
dimensões que compõem 
a humanidade querida pelo 
Criador. Integrar situa-se no 
plano das oportunidades de 
enriquecimento intercultural 
geradas pela presença de 
migrantes e refugiados. 
À materna intercessão 
de Maria, confiamos as 
esperanças de todos os 
migrantes e refugiados 
do mundo e as aspirações 
das comunidades que os 
acolhem, para que todos, no 
cumprimento do supremo 
mandamento divino, 
aprendamos a amar o outro, 
o estrangeiro, como a nós 
mesmos.
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Paróquia acolhe bispos e padres da Diocese 
de Erexim no encontro de Páscoa

Em vista do jubileu da 
Paróquia N. Sra. das Dores 
de Capo-Erê, celebrado dia 
11 de fevereiro com missa 
presidida por Dom José, 
seu atual Pároco, Pe. Altair 
José Steffens, propôs que ela 
acolhesse a confraternização 
de Páscoa dos bispos e 
padres da Diocese deste 
ano, dia 02 de abril. 

A convite dele, um grupo 
de colaboradores da sede 
paroquial (Ari Rigo, Vilmar 
e Rosane Sobis, Armênio e 
Sirlei Casagrande, Plácido 
Prichua, Silvana Ronsoni 
e Cristiani Prichua), 

Notícias

organizou a preparação do 
salão, do churrasco e das 
saladas e equipe de padres 
com a pastoral presbiteral 
preparou peixe assado e fez 
outros encaminhamentos 
para o encontro, nesta 
segunda-feira pascal, que 
teve a participação dos 
dois bispos, de 35 padres 
e um diácono seminarista.

Antes do almoço, Pe. 
Altair manifestou a alegria da 
Paróquia em acolher a todos 
para essa confraternização 
de Páscoa no cinquentenário 
da Paróquia, dizendo que os 
colaboradores lhe sugeriram 

registrar com fotos e 
relato esse acontecimento 
especial para a comunidade. 

Dom José ressaltou a 
importância do encontro 
após as intensas atividades 
da quaresma e semana santa 
para a convivência, o lazer e o 

fortalecimento da comunhão 
da família presbiteral da 
Diocese. Motivou a oração 
especial a N. Sra. própria 
do tempo pascal, “Rainha 
Céu, alegrai-vos, aleluia” 
e deu bênção sobre os 
alimentos e sobre todos. 

Em três anos e meio, Padre Altair perde pai e dois irmãos
Em agosto de 2014, em 

Sede Dourado, faleceu o 
irmão mais novo do Pe. Altair 
Steffen, Pároco da Paróquia 
N. Sra. das Dores, de Capo-
Erê, em consequência 
de choque elétrico. Em 
novembro daquele ano, 
perdeu o pai, com idade 
avançada. No dia 04 de abril, 
seu irmão mais velho, Pedro 
Neori teve um AVC, vindo a 
falecer às 21h do mesmo dia. 

Dom José e alguns padres 
estiveram no velório de 
Pedro Neori, no dia 05, 
em Sede Dourado. Treze 
padres e um diácono 
participaram da missa de 
corpo presente, presidida 
pelo Pe. Altair. Após a 
missa, houve o sepultamento 
no cemitério local.

Pedro Neori nasceu 
em Aratiba, no dia 19 de 
novembro de 1952. Era 
casado com Helga Maria 
Klein Steffen, há 37 
anos. Tiveram três filhos, 
Fátima Maria, falecida, 

Cleberson e Daniela.
Ele sempre residiu em Sede 

Dourado, onde trabalhou 
como agricultor, carpinteiro 
e pedreiro. Prestou muitos 
serviços à comunidade. 
Foi membro do Conselho 
Econômico da mesma. 

Era considerado 

reservado, silencioso e 
calmo. Muito amoroso e 
dedicado à sua família. 
Gostava de jogar baralho 
com os amigos e familiares. 
Viveu na simplicidade 
do convívio familiar e 
da comunidade. Passou 
por diversas dificuldades, 

problemas de saúde, mas 
sempre com muita fé. 

Nos últimos dias, participou 
das celebrações da semana 
santa. Preparava-se para 
uma viagem ao Santuário 
do Pai Eterno, em Goiás. 
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Dom José exorta animar o mundo 
com a força da Páscoa

Ao presidir a missa 
da manhã do dia 1° de 
abril, domingo, Dom José 
ressaltou que a solenidade 
é a oportunidade de todos 
poderem elevar a Deus a voz 
para cantarem com os anjos 
a glória do triunfo da vida 
sobre a morte, da esperança 
contra o desespero e do amor 
sobre a violência e o ódio. 
Observou que os discípulos 
de Cristo, após sua morte, 
precisaram aprender o 
caminho da comunhão, 
que não é limitada pelo 
espaço ou pelo tempo, mas é 
alimentada numa aliança de 

Notícias

amor e fé, que nasce da vida 
entregue na cruz e da vitória 
da ressurreição. 

Referindo-se à exortação 
de São Paulo de que, 
ressuscitando com Cristo 
deve se “buscar as coisas do 
alto”, disse que não significa 
fugir da realidade, em atitude 
de indiferença em relação 
à violência que causa tanta 
dor aos pais, às famílias 
e comunidades atingidas, 
mas um compromisso de 
fé assumido através do 
discipulado, como leigos e 
leigas, “sal da terra e luz do 
mundo”, colocando a serviço 

do Reino a capacidade e a 
vontade de animar o mundo, 
com a energia da força 
pascal. 

Concluiu desejando que a 
luz do Senhor ressuscitado 
continue iluminando o 

coração, os gestos de 
paz, amor e caridade de 
cada pessoa, a vida da sua 
família e seus projetos por 
uma sociedade pacificada e 
pacificadora.

Bispo de Erexim exorta diocesanos a escutar o 
grito divino para cuidar da vida

Dom José presidiu a missa 
das 09h do dia 25 de março, 
Domgingo de Ramos, na 
Catedral São José, com 
bênção de ramos. Como a 
liturgia prescreve que para o 
rito da bênção de ramos haja 
uma procissão, mesmo que 
breve, a cerimônia iniciou 
sob a marquise da Catedral 
com os fiéis portando ramos 
de oliveira e palmas levados 
de casa ou recebidos na 
porta da igreja. Caminhando 
para o altar da missa, todos 
cantaram o hino que recorda 
as aclamações do povo ao 
acolher Jesus em sua entrada 
em Jerusalém. 

Na homilia, o Bispo 
diocesano iniciou lembrando 
que a liturgia do dia abre a 
grande semana celebrativa da 
Paixão, Morte e Ressurreição 
de Cristo no Ano Nacional 
do Laicato com a Campanha 

da Fraternidade sobre a 
superação da violência, que 
constantemente abre feridas 
no coração de inúmeras 
pessoas na sociedade 
brasileira. Enfatizou que 
Cristo, na agonia da cruz, grita 
aos ouvidos e ao coração de 
todos para respeitar e cuidar 
da vida, dom precioso de 

Deus. Ressaltou que a cruz 
de Cristo resplandece como 
manifestação que põe fim 
aos privilégios, indicando 
a necessidade de abertura 
sempre maior à solidariedade 
e à compaixão. Nela, Ele 
revela um amor que é capaz 
de ultrapassar a barreira do 
egoísmo e da indiferença, 

para cuidar e proteger a 
vida em todas as realidades 
sociais e institucionais. 
Concluiu convidando a 
todos a celebrar e viver 
intensamente a Semana 
Santa, para participar da 
alegria da Ressurreição do 
Senhor na solenidade da 
Páscoa.
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RENOVAÇÃO DO COMPROMISSO SACERDOTAL

Às 19h do dia 28 de abril, 
na Catedral, Dom Girônimo 
e 48 padres da Diocese de 
Erexim e de Congregações 
religiosas concelebraram a 
missa do Crisma, presidida 
por Dom José, na qual 
ele abençoou os óleos dos 
catecúmenos e da unção dos 
enfermos e consagrou o da 
Crisma para os sacramentos 

Em missa do Crisma, padres da Diocese de Erexim 
renovam promessas sacerdotais

da confirmação e das 
ordenações. Nela também 
os padres renovaram as 
promessas de sua ordenação 
presbiteral. 

A missa teve a participação 
dos dois diáconos que 
serão ordenados padres 
neste ano, de três diáconos 
permanentes, de 7 noviços 
saletinos e dos seminaristas 

da Diocese de Erexim. A 
animação dos cantos foi do 
Coral N. Sra. de Fátima, 
regido pelo Pe. José Carlos 
Sala. 

No final da celebração, o 
Bispo fez o lançamento de um 
projeto vocacional chamado 
“Ação Evangelizadora cada 
comunidade, uma vocação”. 
Depois, entregou aos párocos 
e aos reitores do Santuário 
de Fátima e da Salette de 
Marcelino Ramos os vasos 
dos santos óleos para a 
celebração dos sacramentos 
nas comunidades em que 
atuam. 

O Pároco da Catedral, Pe. 
Alvise Follador, convidou 
membros da comunidade 
a entregarem brinde aos 
padres e aos dois bispos. 

Em sua homilia, Dom José 
recordou que o Presbítero 
é chamado a ser pessoa 
de comunhão, a qual se 
fundamenta na natureza 
comunitária da Igreja. Pelo 
sacramento da Ordenação, 
os padres estão unidos entre 
si por uma fraternidade 
sacramental, formando, 
na Diocese, uma família 
presbiteral. Lembrou as 
celebrações do Tríduo 
Pascal, para as quais os 
padres se prepararam a si e ao 
povo com muitas atividades 
e os exortou a permanecerem 
firmes nas dificuldades 
que sempre aparecem na 
missão, lembrados de que 
Deus continua a realizar 
maravilhas nos que a Ele se 
confiam.

Dom José convida a ver na Paixão de Cristo 
o amor que vai além da violência

O Bispo diocesano 
presidiu a solene ação 
litúrgica da Paixão do Senhor 
na Catedral São José às 15h 
da Sexta-feira Santa, 30 de 
abril. Descalço e prostrado 
diante do altar, em silêncio, 
ele deu início à cerimônia 
que tem a proclamação da 
Palavra com a narração da 
paixão de Cristo, a oração 

universal pelas necessidades 
da Igreja e do mundo, 
a adoração da cruz e a 
comunhão eucarística.

Dom José iniciou 
sua homilia propondo a 
meditação sobre a vida e 
o amor que não deixam 
de amar, mesmo diante da 
brutalidade da violência que 
tira a vida. Um amor que 

vence o ódio e gera vida e 
esperança, porque aberto 
ao perdão e à compaixão. 
Um amor que é capaz de 
tocar o coração também 
daqueles que cometem 
violência, apontando-lhes o 
caminho da cura interior que 
lhes dará a paz dos filhos 
e filhas amados de Deus. 
Depois fez considerações 

sobre as últimas palavras 
de Jesus na cruz: tudo está 
consumado, tenho sede, 
mulher, eis aí teu filho e 
filho, eis aí tua mãe. Para o 
Bispo, mistério luminoso da 
cruz são explicadas até a dor 
e a morte, sob a forma de 
ternura de um amor extremo, 
de quem amou até o fim.
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Encenação da Paixão de Cristo contempla 
Campanha da Fraternidade

Com roteiro de Joemir 
Maria Camargo Rosset, 
professora aposentada, 
mãe de sete filhos, o Grupo 
Geração Arte do Bairro 
São Vicente de Paulo de 
Erechim, como faz há 39 
anos, encenou a Paixão e 
Morte de Cristo na manhã 
da Sexta-feira Santa, 30 
de março, contemplando a 
temática da Campanha da 
Fraternidade, a superação 
da violência. Em 10 cenas, 
o grupo representou Judas 
debatendo-se em dúvidas 
sobre a traição de seu Mestre 
Jesus e a prisão do mesmo, 
o interrogatório diante de 
Caifás, o Sumo Sacerdote 
daquele ano; Jesus diante de 
Pilatos que considera Jesus 
inocente, mas cede à pressão 
das autoridades judaicas 
políticas e religiosas, lava 
as mãos e o entrega para ser 
crucificado; o enforcamento 
de Judas; a primeira queda 
de Jesus e a ajuda de Simão 
de Cirene; cenas de violência 

contemplando o tema da 
Campanha da Fraternidade 
deste ano; a segunda queda 
de Jesus e o conforto de 
Verônica que lhe enxuga o 
rosto rompendo a barreira 
dos soldados; o encontro 
de Jesus com as mulheres 
que choram por ele; a 
terceira queda e finalmente a 
crucificação. 

Para cada cena, o 
roteiro apresentava 
pertinentes aproximações 
com a realidade atual. 
Mencionando a traição de 
Judas por trinta moedas, o 
texto enfatizou que hoje a 
violência consome vidas com 
as moedas da impunidade. 
Para expressar melhor 
as mortes de crianças, de 
jovens, de pais e mães de 
família, pessoas carregaram 
diversas cruzes. Em relação 
específica à violência em 
nosso país, que tira a vida 
de tantas pessoas, foram 
lidas diversas manchetes de 
assassinatos com pessoas 

BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULO 

estendidas como mortas 
num dos palcos ao longo 
do caminho. Neste quadro, 
o narrador pediu a Cristo 
que liberte este mundo do 
veneno do mal da violência, 
da intolerância e do ódio 
que polui a consciência das 
pessoas. Quando Simão de 
Cirene foi forçado a ajudar 
a Cristo a carregar a cruz, 
foi lembrada a atual cultura 
da indiferença, com falta de 
solidariedade.  No momento 
em que Verônica enxuga 
o rosto de Jesus, o texto 
dizia: a ternura feminina 
daquela mulher ameniza 
a crueldade e acolhe, no 
coração e no manto, o rosto 
misericordioso de Deus, 
declarando que atualmente 
a violência desfigura o rosto 
de tantos irmãos e irmãs que 
gemem e clamam por gestos 
de compaixão e cuidado. 
Referindo-se ao choro das 
mulheres por Jesus, foi 
lembrado que o pranto delas 
são as lágrimas que correm 

na face deste mundo. O 
comentário do momento 
em que Maria acolhe o 
corpo de Jesus descido da 
cruz ressalta: Maria recebe 
seu filho e suas lágrimas se 
misturam ao sangue dele. 
Ela é a mãe que une suas 
dores às dores de muitas 
mães que choram por seus 
filhos, vítimas da violência. 
Com o corpo do filho em 
seus braços, ela diz: choro as 
dores do meu Senhor. O que 
mais me faz chorar é que as 
pessoas por quem tanto sofre, 
vivem esquecidas dele.

Pe. Paulo Bernardi, Pároco 
da Paróquia São Pedro à qual 
pertence o Bairro São Vicente 
de Paulo, acompanhou toda 
a encenação com diversas 
intervenções. No final, 
ressaltou e agradeceu o 
esforço do grupo de teatro 
e motivou a todos para a 
participação intensa nas 
celebrações do Tríduo Pascal 
e a testemunharem sua fé na 
convivência fraterna.
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Em noite de chuva, fiéis participam da procissão 
e encenação da Paixão de Cristo

Partindo em procissão da 
Catedral, do Santuário e da 
Paróquia São Cristóvão, na 
noite da sexta-feira santa, 30 
de março, fiéis enfrentaram 
a chuva e se dirigiram, à 
Praça Prefeito Jayme Lago, 
acompanhando cantos, 
orações e reflexões, vivendo 
a morte de Cristo. 

 Ao chegarem à Praça, 
os participantes ouviram 
a mensagem do Bispo 
Diocesano de Erexim, Dom 
José Gislon, e do Pastor 
Orlando Saab, da Primeira 
Igreja Batista da cidade e 
Presidente do Conselho 
dos Pastores das Igrejas 
Evangélicas de Erexim. 

Dom José recordou que 
Jesus passou pelo mundo 
fazendo o bem, testemunhou 
a compaixão e a misericórdia 
pelos caídos. Destacou que a 
cruz se tornou o lugar do qual 
Cristo atrai o mundo a si, do 
qual salva os seres humanos 
do veneno do pecado que 
destrói a paz e fomenta a 
violência, que tira a vida 
de tantos irmãos e irmãs 
em nosso país, dos quais 
uma alta porcentagem é de 
jovens. Na cruz, realizam-se 
as palavras do profeta Isaías 
a respeito do Servo sofredor. 
Concluiu desejando que a 
violência manifestada na 

Paixão do Senhor, presente 
também em nossa sociedade, 
não sufoque em nenhum 
coração a responsabilidade 
e não roube a esperança 
de se trabalhar juntos pelo 
crescimento de uma cultura 
da paz, por uma sociedade 
pacificada e pacificadora, 
que expresse a presença de 
Cristo Ressuscitado, Senhor 
da Vida, que caminha com 
seu povo, para que todos 
tenham vida e vida em 
abundância. 

Pastor Orlando centrou 
sua reflexão na passagem 
do Evangelho de São 
Lucas que fala dos dois 
ladrões crucificados com 
Jesus. Um o insultou e o 
desafiou a salvar a si e a 
eles dois. O outro, confiante 
na misericórdia divina, 
repreendeu seu companheiro 
de suplício, reconheceu 
os pecados cometidos 
e implorou clemência, 
recebendo de Jesus a certeza 
de que naquele mesmo dia 
estaria com ele no paraíso. 
O Pastor questionou a todos 
perguntando qual seria a 
resposta pessoal de cada um a 
Cristo, a do ladrão revoltado 
ou a do arrependido. Exortou 
a todos à confiança em Cristo 
que, com sua morte, garante 
o perdão do pecado humano. 

A Secretária de 
Educação, Vanir Clara 
Bernardi Bombardelli, 
cumulativamente titular 
da Secretaria de Cultura, 
Esporte e Turismo, em 
nome do Prefeito Municipal, 
agradeceu a todos que 
ajudaram na organização do 
evento e dele participaram, 
assinalando o centenário 
do município de Erexim. 
Declarou que participação 
dos presentes, enfrentando a 
chuva, revelava a obstinação 
dos pioneiros da região. 
Desejou que Deus continue 
a abençoar a todos, dando 
esperança e paz. Lembrando 
que Páscoa é passagem, 
desejou que seja passagem 
da não esperança para a 
esperança.

Em seguida, a Cia Insight 
de Teatro, com participantes 
do grupo de teatro Geração 
Arte do Bairro São Vicente 
de Paulo, apresentou a 
encenação da Paixão de 
Cristo. Seu primeiro cenário 
foi o Jardim das Oliveiras 
para onde Cristo se dirigiu 
após a Ceia Pascal e onde 
ficou em oração, entrando 
em agonia. Para lá se dirigiu 
Judas com os soldados para 
prendê-lo, dando-lhe o 
beijo da traição. O cenário 
seguinte foi o Palácio de 

Pilatos, onde as autoridades 
civis e religiosas judaicas 
exigiram que o condenasse 
à morte. Pilatos ordenou 
que Jesus fosse castigado a 
rigor para despois soltá-lo. 
Porém, depois de flagelado, 
as mesmas autoridades 
exigiram que ele fosse 
condenado à morte de Cruz. 
Levaram então Jesus para 
o local da crucificação. Ao 
longo do caminho, soldados 
o espancaram violentamente. 
No trajeto, Jesus recebeu a 
ajuda de Simão de Cirene, 
o conforto de sua mãe, de 
Verônica que lhe enxugou o 
rosto e das mulheres que lhe 
manifestavam compaixão. 
Depois de crucificado e 
descido da Cruz, Jesus foi 
levado ao sepulcro. Na 
cena final, Cristo apareceu 
ressuscitado aos discípulos 
com sua mãe, repreendeu 
Tomé por não acreditar na 
sua ressurreição e os enviou 
a anunciar ao mundo seu 
Evangelho de salvação. 
A mãe de Jesus concluiu 
exortando aos discípulos 
a saírem pelo mundo a 
trabalhar por uma sociedade 
de fraternidade e de paz. 
Em expressiva apoteose, 
os atores retornaram ao 
palco principal, recebendo 
calorosos aplausos.
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Na Vigília Pascal, Dom José ressalta o 
encontro com Cristo Ressuscitado

A solene Vigília Pascal, 
dia 31 de março, celebrada 
pela Igreja após o pôr do 
sol neste sábado santo, teve 
quatro momentos: o rito 
da luz, com o acendimento 
do Círio, símbolo do 
Cristo Ressuscitado e a 
proclamação do hino da 

Páscoa, a liturgia da Palavra, 
a bênção da água, com a 
renovação das promessas 
batismais e o rito eucarístico. 
Dom José presidiu esta 
liturgia central da vida 
da Igreja na Catedral São 
José, que, no hino do glória 
voltou a repicar seus três 

sinos, agora com dispositivo 
mecânico adaptado. 

 Motivando o rito da 
proclamação da Palavra, 
Dom José lembrou que 
na Vigília Pascal diversas 
leituras ajudam a percorrer 
o caminho da revelação 
do amor de Deus desde 
a criação, passando pela 
aliança com Abraão, a voz 
dos patriarcas e dos profetas 
para chegar ao esperançoso 
anúncio da ressurreição de 
Cristo.

Na homilia, o Bispo 
ressaltou que para o encontro 
com Cristo Ressuscitado 
é necessário entender a 
mensagem do seu sepulcro 

vazio. Ele não está mais 
lá e nos convida à sua 
Ressurreição e reconfirma 
na esperança de podermos 
sempre nos colocarmos a 
caminho, para darmos asas 
à nossa vida de fé. Aquilo 
que celebramos e aquilo 
que de novo escolhemos, 
nesta noite, renovando as 
promessas batismais, é de ser 
e de querer ser “testemunhas 
vivas de Deus, em Cristo 
Jesus”. Se o sepulcro nos 
traz a imagem mais estática 
que podemos imaginar, o 
sepulcro vazio nos recoloca 
na estrada e a caminho com 
coragem e sem temor.

Pastoral do Batismo analisa 
encaminhamentos a serem feitos 
na Dioceseencontro com Cristo 

Ressuscitado

Integrantes da equipe 
de pastoral do batismo 
reuniram-se no dia 17 de 
março, no Centro de Pastoral 
para dar continuidade ao 
processo de renovação 
da pastoral do batismo 
na Diocese de Erexim.  
Retomaram iniciativas 
sugeridas no ano passado, 
como a visita às famílias dos 
batizandos, a preparação dos 
diversos ritos do batismo, 
o acompanhamento após o 

batismo. A equipe indicou 
Pe. Clair Favreto, Reitor 
do Seminário Maior São 
José em Passo Fundo, como 
assessor da Pastoral do 
Batismo. Este destacou a 
necessidade de celebrações 
bem preparadas, o desafio 
de pensar celebrações do 
Batismo fora da missa, 
bem como a beleza da 
organização dos batistérios 
nas igrejas. 

Pastoral da Criança reflete sobre 
a missão e prepara encontrão 

diocesano

Pastoral da Criança de 
Paróquias da Diocese de 
Erexim participaram de 
encontro de reflexão no 
dia 11 de abril, no Centro 
Diocesano. Com assessoria 
do Pe. Valter Girelli, Reitor 
do Seminário e Santuário 
de  Fátima, refletiram sobre 
a missão de Cristo, que é a 
missão da Igreja e todos os 

seus membros. Depois, com 
a coordenadora da própria 
Pastoral da Criança, Maria 
Agnoletto, analisaram 
as atribuições do/a 
coordenador/a paroquial 
da mesma, planejaram o 
encontrão de lideranças no 
dia 16 de setembro e tiveram 
diversas comunicações.
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Dentre as diversas temáticas eclesiológicas da atualidade, 
o laicato ocupa um lugar de destaque. A multiplicidade de 
reflexões sobre os leigos contribuiu para uma atualização 
da noção desta categoria eclesiológica e entendimento de 
sua função na vida eclesial. Evidentemente, das origens do 
cristianismo até a nossa contemporaneidade, a noção de leigo 
passou por várias transformações e renovadas atualizações 
de compreensão e sentido. 

Alexandre Faivre, em sua obra Os leigos nas origens da 
Igreja, identifica as dificuldades para a compreensão, desde 
a origem, da noção do termo leigo na história da Igreja. 
Conforme Faivre, vicejaram as ambiguidades e os paradoxos 
que o próprio vocábulo traz em si mesmo.  Segundo ele (p. 
21), “o Novo Testamento não conhece o laicato, mas um 
povo, um povo santo, um povo eleito, um povo posto à 
parte, um Kleros que exerce todo ele um sacerdócio régio e 
que chama cada um de seus membros a prestar a Deus um 
culto verdadeiro em espírito”. Na verdade, não se encontra 
nos escritos neotestamentários uma teologia do laicato, não 
há leigos e/ou sacerdotes como entendemos na atualidade, 
mas um povo todo sacerdotal, profético e régio, o Povo de 
Deus. A institucionalização da Igreja a partir do IV século 
provocou a sua hierarquização, colocando no ápice bispos e 
clérigos e na base, na condição de dependentes e submissos, 
os leigos. 

As mudanças profundas na compreensão da missão do 
laicato têm como marco histórico o Concílio Vaticano II, 
que empreendeu uma renovada compreensão teológica e 

Cristãos leigos e leigas: 
identidade e missão

Selina Maria Dal Moro

Professora e Vice-Diretora na Itepa Faculdades

pastoral da identidade e missão dos fiéis leigos. O ponto 
chave dessa ação é a valorização do laicato na Igreja, que 
ganha nas reflexões conciliares um impulso renovador.

No Concílio Vaticano II “pela primeira vez na bimilenar 
história da Igreja se presta atenção à identidade e ao papel 
dos leigos tanto na Igreja como no mundo”. Este Concílio 
“estabeleceu o pressuposto do novo status dos Leigos: A 
Igreja é o Povo de Deus”. A noção de Povo de Deus exprime 
a profunda unidade, a comum dignidade e fundamental 
habilitação de todos os membros da Igreja à participação na 
vida eclesial e à corresponsabilidade na missão na Igreja e 
na sociedade. 

Entendidos como membros desse povo, clérigos e 
leigos têm sua função própria. De modo específico, cabe 
aos leigos a missão de ordenar o mundo e a sociedade na 
perspectiva do Reino de Deus (cf LG 31). Na condição de 
colaboradores com os pastores e corresponsáveis com eles, 
leigos e leigas são chamados à santidade como testemunhas 
do Ressuscitado. Incorporados a Cristo pelo Batismo, são 
e constituem o Povo de Deus, participando ativamente das 
funções de Cristo Profeta, Sacerdote e Rei.

Questões para refletir
1) Na atual conjuntura e iluminados pelo Concílio 

Vaticano II, como compreender a missão dos leigos e leigos 
na Igreja e na Sociedade?

2) O lugar e a missão do cristão leigo é, especialmente, no 
mundo. Quais são os principais desafios postos aos leigos no 
exercício de sua vida comunitária e eclesial?

Roberto Martelli

Seminarista do primeiro ano de Filosofia em Passo Fundo

É no silenciar o coração que somos capazes de escutar o 
Deus que nos ama, nos chama e nos envia. É no olhar doce 
e terno de uma criança que Ele se faz presente em nossas 
vidas, mostrando-nos como devemos ser gratos pelos dons 
que nos concede, principalmente o dom da vida.

A generosidade presente nos jovens mostra que devemos 
ser abertos a Deus. Quantos jovens dedicam sua vida a esse 
reino que pertence ao Pai, e que cada um embeleza com 
seu jeito de ser. Deus não escolhe os mais capacitados, mas 
aqueles que terão coragem e força para enfrentar o mundo 
com todas as suas dores e fragilidades, aqueles que serão 

remédio para as feridas mais dolorosas da humanidade, 
principalmente as feridas da alma.

 Agindo por intermédio de seus filhos, busca seus 
operários nas mais distintas realidades que se pode imaginar. 
Deus nos ama, nos chama e nos envia. Mas cabe somente a 
nós dizer um sim generoso para esse convite. Precisamos ter 
a coragem de dizer “SIM”, assim como fiz me deixei guiar 
por Sua mão, deixei abrigar-se em meu coração e mesmo 
tendo trilhado um caminho, já entrando para o segundo ano 
na graduação em administração, aceitei o convite, entrei 
para o seminário, deixei a casa paterna, a comunidade de 

Deus nos ama, nos chama e nos envia 
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Dom Adelar Baruffi

Bispo de Cruz Alta (RS)

Deus é jovem. Esta afirmação pode parecer estranha 
ou, ao menos, não usual. Mas exatamente é este o título 
do recente livro do Papa Francisco, lançado no dia 20 de 
março último, fruto de conversas com o jornalista italiano 
Thomas Leoncini. A abordagem do tema da realidade juvenil 
é justificada pelo fato que estamos vivendo o percurso 
sinodal, quando a Igreja se prepara para a XV Assembleia 
Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos sobre Os jovens, a fé 
e o discernimento vocacional, que será realizada no mês de 
outubro próximo. Desde janeiro de 2017 muitas iniciativas 
estão sendo realizadas para preparar este importante evento 
eclesial. Primeiro, todas as dioceses do mundo foram 
convidadas a responder a um questionário sobre a realidade 
juvenil. Depois, os próprios jovens, católicos ou não, tiveram 
canal aberto para enviar sugestões e observações sobre tudo 
o que diz respeito à sua vida. Recentemente, aconteceram 
dois encontros de aprofundamento da temática, em Roma. 
O último, nos dias 19 a 24 de março, reuniu 300 jovens do 
mundo todo, visto que o Papa quis ouvir os próprios jovens, 
que foram encorajados a falarem com franqueza.

O próprio Santo Padre explica o sentido da expressão 
“Deus é jovem”. “No livro do Apocalipse (21,5), há esta frase: 
‘Aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas 
todas as coisas’. Portanto, Deus é Aquele que sempre renova, 
porque Ele é sempre novo: Deus é jovem! Deus é o Eterno 
que não tem tempo, mas é capaz de renovar, rejuvenescer-
se continuamente e rejuvenescer tudo. As características 
mais peculiares dos jovens também são Suas. Ele é jovem 
porque ‘faz todas as coisas novas’ e ama a novidade; porque 
se encanta e ama o êxtase; porque sabe sonhar e deseja 
os nossos sonhos; porque é forte e entusiasmado; porque 
constrói relacionamentos e nos pede para fazer o mesmo, é 
social” (Deus é jovem, p. 67). 

Nesta lógica, o Santo Padre compreende a própria Igreja 
sempre jovem, renovada, atualizada. “O coração da Igreja 
é jovem precisamente porque o Evangelho é como uma 
linfa vital que a regenera continuamente. ” (Francisco, 
19 de março de 2018). Voltar sempre a Jesus Cristo e ao 
Evangelho é garantia da perene jovialidade de nossa fé 
cristã. A Igreja propõe aos jovens o encontro com Jesus 

Deus é jovem 

Cristo. Neste encontro, percebe que suas buscas, suas 
perguntas, esperanças e projetos encontram eco na pessoa 
e no ensinamento de Cristo. Então, ao encontrar a Cristo, 
encontra-se a si mesmo e abre a vida para novos e promissores 
horizontes, um projeto de vida que ajude a viver alegria de 
passar pelo mundo fazendo o bem. O próprio Jesus mostra 
aos jovens um “Pai que sempre olha para eles com um olhar 
benevolente e misericordioso, um Pai que não compete com 
eles” (p. 124).

O livro aborda com realismo os desafios que a juventude 
encontra hoje: o diálogo entre jovens e idosos; os medos; a 
falta de esperança e perspectiva; a incapacidade de sentir 
culpa; as drogas; o suicídio; a cultura do descartável; a 
questão climática e o descarte dos mais frágeis; a violência 
e as armas; a supervalorização dos animais de estimação; 
a corrupção; a rigidez mental e dificuldade de diálogo. As 
palavras são sempre de incentivo, convidando os jovens a 
viverem a alegria e a coragem de sonhar, de ousar. “Vejo 
um rapaz ou uma garota que procura seu próprio caminho, 
que deseja voar com seus pés, que olha para o mundo e 
contempla o horizonte com os olhos cheios de esperança, 
repletos de futuro e até de ilusões” (p. 20), diz o Papa ao 
descrever como vê um jovem. Propõe que jovens e idosos 
dialoguem, pois nossa sociedade tende a descartar a ambos. 
(A Livraria Diocesana já vendeu mais de 50 exemplares 
deste livro)

infância e peguei o rumo para a vida comunitária fraterna.
Ao encontro disto, temos a Ação Evangelizadora Cada 

Comunidade Uma Nova Vocação, que teve início na semana 
Santa, com a missa do Crisma, percorrendo o ano de 2018 e 
2019 sem data definitiva para seu término. Com o objetivo 
de buscar mais vocacionados e vocacionadas para o trabalho 
na messe, devemos estar mais abertos para Deus. Encontrar 
seu rosto misericordioso no olhar dos irmãos e irmãs que 
estão conosco todos os dias, debruçar-nos em seus braços e 

nos deixar envolver por seu amor, apoiando e incentivando 
as vocações em nossas comunidades.

 Assim tendo em mente a frase do Papa emérito Bento 
XVI: “Quem deixa entrar Cristo na sua vida não perde nada, 
nada, absolutamente nada do que faz a vida livre, bela e 
grande”, roguemos a Deus para que mande mais operários 
a fim de difundir o seu amor para com todos até o fim dos 
tempos.
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Família Franciscana denuncia privatização da água
No mês de março deste ano, em Brasília, aconteceu o 

Fórum Mundial da Água 2018 (FMA). Em contraponto a 
esse evento, realizou-se o Fórum Alternativo Mundial da 
Água 2018 (FAMA), que define o FMA como uma “feira 
de negócios que visa promover um mercado que dá acesso 
às multinacionais do setor de água e do saneamento”, como 
descrito no site oficial do encontro.

A Conferência da Família Franciscana do Brasil – CFFB, 
por meio de um grupo, esteve presente no FAMA 2018, e 
participou mais tarde de um Seminário Internacional, com 
o tema “Água como direito humano e como bem comum: 
estratégias e resistências frente à privatização”, organizado 
pelo Serviço-Interfranciscano Justiça, Paz e Ecologia, 
SINFRAJUPE, em parceria com diversas outras organizações 
da Igreja e da sociedade civil da América Latina, África e 
Europa.

Por meio de carta assinada pelo Presidente da Conferência, 
Frei Éderson Queiroz, OFMCap, a Família Franciscana pede 
que os religiosos e religiosas assumam e divulguem esse 
compromisso com a água.

A carta também convida todos e todas a conferirem as 
denúncias a respeito da negação ao direito à água e sugere 
caminhos para a superação das situações de injustiça que 
afetam as populações originárias em todo o mundo.

 Irmãs e Irmãos, O Senhor lhes dê a paz! 
Em continuidade com a Assembleia Geral de 2015, de 

dinamizar a Laudato Si e aos compromissos que assumimos 
com o Capítulo das Esteiras de 2017, de eleger “dentre os 
diversos apelos, um compromisso particular com a Irmã Água 
[...] através da participação da família em jornadas, fóruns 
e nas iniciativas de fortalecimento dos trabalhos ligados 
à Justiça e à Integridade da Criação” (Carta de Aparecida 
CFFB). Estivemos presentes no Fórum Alternativo Mundial 
da Água – FAMA 2018, em Brasília. 

Após nosso Capítulo, ainda em 2017, fizemos um 
caminho de preparação ao FAMA, a saber: (a) Um “Curso 
online de animadores de Laudato Si”, com os temas: em 18 
de outubro, Águas Vivas, Rios Voadores; 25 de outubro, 

Água, Bem Comum; 1 de novembro, FAMA - Água Não 
é Mercadoria. (b) A 8a Jornada Franciscana de Direitos 
Humanos, organizada pela JUFRA, em torno da defesa 
da água como bem comum, que aconteceu de 01 a 10 de 
dezembro de 2017. 

Agora, neste mês de março, um grupo da Família 
Franciscana, animados pelo SINFRAJUPE, participou das 
atividades do FAMA 2018. O SINFRAJUPE, com diversas 
outras organizações da Igreja e da sociedade civil da 
América Latina, África e Europa, organizou um Seminário 
Internacional, com o tema “Água como direito humano 
e como bem comum: estratégias e resistências frente à 
privatização”, que aconteceu no dia 18. 

Para afirmar o resultado dos debates realizados no 
seminário as organizações presentes assumiram um 
compromisso comum através de uma carta intitulada “Para a 
concretização do direito humano e da natureza à água”. Essa 
carta traz denúncias a respeito da negação ao direito à água e 
sugere caminhos possíveis para a superação das situações de 
injustiça que afetam especialmente as populações originárias 
em todo o mundo. 

Apresentamos aqui essa carta, como nosso compromisso 
em relação à Irmã Água. Pedimos a todas as irmãs e irmãos 
de nossa Conferência, que a leiam, divulguem e assumam 
esse compromisso, no dia a dia de seus trabalhos e vida, nas 
fraternidades e comunidades. 

Conforme, o que assumimos em nosso Capítulo das 
Esteiras 2017, vamos continuar nossa caminhada rumo ao 
Congresso de JPIC da Família Franciscana, que será realizado 
em 2018. Vamos apresentar em breve um roteiro rumo ao 
Congresso, tendo como base essa carta compromisso em 
relação à nossa Irmã Água. 

Segue em anexo a Carta Compromisso: “Para a 
concretização do direito humano e da natureza à água”. 

Frei Éderson Queiroz OFMCap 
Presidente da Conferência da Família Franciscana do 

Brasil – CFFB. Fonte: CRB

Carta Compromisso “Para a Concretização do 
Direito Humano e da Natureza à Água”

Nós, organizações participantes ao seminário 
autogestionário “Água como direito humano e como bem 
comum: estratégias e resistências frente à privatização” no 
Forum Alternativo Mundial da Água (FAMA) 2018 (março, 
Brasília) estamos convencidos de que não podemos permitir 
que:

- As empresas e os mercados, no Fórum Mundial da 
Água, se apoderem da água e estabeleçam as modalidades 
de acesso e concretização dos direitos humanos à água e ao 
saneamento;
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- Os Estados e a comunidade internacional, depois de 

oito anos da resolução da ONU, ainda não se encarregaram 
de definir as formas de garantir o acesso à água como um 
direito humano;

 - A agenda 2030 dos Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) não inclua o compromisso dos Estados 
em cumprir o direito humano a água e propondo somente o 
acesso a água através de um “preço acessível”;

- Os/as defensores/as dos direitos da Natureza e 
Humanos continuem sendo criminalizados, perseguidos e 
exterminados;

- Existam tantas violações do direito humano em todo o 
mundo a água e ficam os responsáveis estão impunes;

- Nas terras indígenas já demarcadas não é garanta às 
comunidades o Direito à Natureza, sobre tudo à água.

Como movimentos comprometidos na defensa do direito 
humano à água e do direito da natureza consideramos 
urgente uma mobilização dos Movimentos da água, do Meio 
Ambiente, dos Direitos Humanos para obter a adoção de 
ferramentas jurídicas de direito internacional que possua as 
seguintes características:

- Ser um instrumento de direito internacional, que regule 
os direitos humanos universais à água;

- Ser vinculante para os Países que o ratifiquem e seja 
referencia para os outros Países;

- Traduzir em normas vinculantes para os Estados 
o princípio, até agora reconhecido apenas em termos 
“Declarativos”, de que a água é um direito humano universal 
mantendo os aquíferos, mananciais e as áreas de recarga para 
continuidade do ciclo hídrico da água;

- Estabelecer princípios de implementação como: 
prioridade do uso humano para a vida, que inclui uso pessoal 
e para a produção de alimentos; gratuidade do mínimo vital 
de água para o consumo humano, animal e para produção de 
agricultores/as familiares. E defina normas quantitativas do 
uso da água pelas corporações do agronegócio;

- Ser adotada ferramenta de justiciabilidade das violações 
no Conselho dos Direitos Humanos;

- Reconhecer de modo universal o direito humano à água 
e ao saneamento como um Direito e Bem Comum;

- Reconheça e Garantir os Direitos da Natureza;

Os elementos característicos das ferramenta jurídica são:
+ a quantificação do direito à água e a obrigação dos 

Estados a garanti-los através de uma quantidade vital 
mínima de água por pessoa por dia, que define os direitos 
garantidos pelo Estado (min. de 50 a 100 litros de acordo 
com as diretrizes da OMS);

+ a gestão publica, participativa e sem finalidade de lucro 
do serviço hídrico e do saneamento;

+ o reconhecimento da gestão comunitária do serviço de 
água e saneamento, que tem o direito de determinar o tipo 
de serviço de água e as formas como esse serviço deve ser 
gerenciado;

+ reconhecer que as comunidades organizadas que auto-
gerenciam a água, autogarantem o direito o humano a água;

+ processar todas as formas de apropriação inadequada 
da água, (atividades minerarias, extrativistas, produtivas).

Convencidos de que estes princípios se tornem 
compromisso comum pelas organizações participantes deste 
seminário, esperamos que possam ser levados para contrastar 
a expropriação do direito à água pelas multinacionais e os 
mercados financeiros, através de mobilizações para adotar:

- No âmbito nacional: leis vinculantes para a concretização 
do direito humano a água e para o direito da natureza, e o 
reconhecimento da gestão publica e comunitária dos serviços 
hídricos;

- No âmbito internacional uma ferramenta jurídica 
vinculante por a concretização do direito humano a água e 
para o direito da natureza, através da adopção de um Pacto 
Internacional no marco dos Direitos Económicos, Sociais y 
Culturais da ONU (PIDESC).

Caritas Brasileira (Brasil) – Cáritas Uruguay (Uruguay) 
- Comitato Italiano Contratto Mondiale Acqua (Italia) – 
Conferência da Família Franciscana do Brasil (CFFB) 
- Articulação do Semiárido ASA (Brasil) - Red VIDA 
(Americas) – Comission Nacional em Defensa da Agua 
CNDAV (Uruguay) – Movimento dos Trabalhadores Sem 
Terra (Brasil) – Movimento Atingidos por Barragem (MAB 
Brasil) - Red Iglesias y Minería (Americas) - People’s 
Dialogue (Americas e Africa)– SINFRAJUPE (Brasil)– 
EWM (European Water Movement - Europa) - Movimento 
Católico Global pelo Clima (Mundial) - Conselho Indigenista 
Missionário CIMI (Brasil). Fonte: CRB

Mensagem do Bispo Referencial da Pastoral da Saúde, 
para o Dia Mundial da Saúde

No marco do dia 8 de Abril, Dia Mundial da Saúde, 
estabelecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) o 
projeto Direitos Sociais e Saúde: Fortalecendo a Cidadania 
e a Incidência Política e a Pastoral da Saúde Nacional da 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) lançam 
mensagem em defesa da saúde pública, por um Sistema 
Único de Saúde voltado para o povo brasileiro, livre de 
mercantilização. 

“O XIII Fórum Social Mundial em Salvador denunciou e 

mostrou às claras o processo hegemônico do capital rentista 
e parasita que subtrai fundos públicos para os negócios 
especulativos do setor privado e, nesta tendência perversa, 
a saúde se torna mercadoria, acalentando a indústria dos 
planos de securitização para o consumo de quem possa 
pagar”, destaca a nota assinada por Dom Roberto Paz, bispo 
referencial da Pastoral da Saúde da Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB). 
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Dinâmica do Setor de Animação Bíblico-Catequética (105)
Tânia Madalosso Coordenadora

Carícia dos nomes

Objetivo: Identificar cada pessoa do grupo pelo nome, promover a amizade no grupo.
Desenvolvimento 1:

1. Grupo em círculo, sentado.

2. Cada participante fala o seu nome alto, de olhos fechados.

3. Todo o grupo repete o nome que foi falado, várias vezes, de forma cantada. Todos ao mesmo tempo, cada um a seu 
modo, até sentirem-se satisfeitos, passando, então, para outro participante, repetindo o mesmo procedimento.

4. Quando o grupo inteiro tiver realizado o exercício, pedir às pessoas que falem dos sentimentos surgidos durante a 
atividade.

   Desenvolvimento 2:

1- Em círculo, de pé. Cada participante diz seu nome em voz alta, cantando-o explicar que esse “cantar” é um novo 
ritmo, uma nova entonação que se dá ao nome próprio.

2- Após o “canto” de cada nome, o grupo repete, na mesma entonação e ritmo, o cantar do companheiro.

Comentários: Apesar de ser um trabalho leve e fácil de se realizar, muitas vezes o grupo se depara com sua timidez, 
crítica e censura. O facilitador deve estar atento às dificuldades surgidas para que, junto com uma discussão com o grupo, 
possa superá-las. É um trabalho a ser realizado nas fases iniciais do processo grupal, como uma atividade de apresentação, 
facilitando o conhecimento e a memorização dos nomes de cada participante e servindo como dinâmica de aquecimento. 
Outra ocasião em que pode ser aplicada é quando o grupo está envolvido em questões tensas e o facilitador sente a 
necessidade de modificar o clima.

109ª Receita de Culinária
Maria Busatta Integrante da Pastoral da Saúde

Empada de nata
1 pacote de nata
4 gemas
3 colheres de leite
farinha de trigo até a massa desprender da mão
Deixar descansar ½ hora na geladeira enrolada em um pano 
úmido. Espichar a massa, moldar as empadas, rechear com 
frango ou guisado, passar gema com umas gotas de azeite 

em cima e assar.

Empadinha mágica
2 xícaras de farinha de trigo (400g)
1 xícara de manteiga ou margarina (250g)
1 colher de chá bem cheia de sal
2 ovos batidos
Recheio a gosto.

Ervas e alimentos medicinais (109) Pe. Ivacir Franco CNF/MT nº. 0120.

Framboeseiro
Rubus fruticosus, L.
Pertence à família das Rosáceas
Também conhecido como: Framboesa

O framboeseiro (ou a framboesa) é uma planta adaptada na 
região Sul, Sudeste e cultivada em outras regiões do Brasil 
pelo seu fruto ser consumido na culinária. Quando adulta, 
chega a atingir 1,5 metros de altura. Os seus ramos são 
cobertos de espinhos bem como suas folhas nas nervuras. 
A sua reprodução é feita por estaquias e prefere solos 

preparados ricos em húmus. O consumo do seu fruto é 
para sucos e guloseimas diversas. A sua folha serve para 
excelentes chás.
Propriedades medicinais
O fruto da framboeza é rico em vitamina C, que é um 
antioxidante, e que tem capacidade de proteger o organismo 
dos danos provocados pelo estresse, e equilibra o organismo 
todo e flavonoides substância natural que ajuda a fortalecer 
e fortificar a pigmentação da pele.
O chá da mesma é indicado para combater diarreias, 
disenterias e regrar os intestinos. 
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- 05, Pe. Claudino Talaska
- 08, Sandra Rectenwald (Cúria Diocesana)
- 09, Dom Girônimo Zanandréa
- 24, Pe. João Zapani
- 14, Clarice B. Barbieri
- 27, seminarista Leonardo Silva Pereira Fávero

Nascimento

Variedades

ANIVERSÁRIOS - Junho

É também excelente depurativo do sangue e ao mesmo 
tempo auxilio na limpeza das artérias do organismo todo. 
Muitos usam fazer com as suas folhas misturadas com folhas 
da ameixa do inverno um excelente xarope para combater a 
gripe, o resfriado, a tosse e fortalecer o pulmão e fortificar 
todo o aparelho respiratório. 
Consumir as frutas ao natural também é benéfico para 
neutralizar e curar as inflamações das extremidades da boca 
e problemas de faringe. 
A folha fervida também pode ser usada para neutralizar 
os efeitos provocados pela conjuntivite, para aliviar a dor 

provocada na pele, dores crônicas. 
A água das folhas fervidas e depois de coadas pode ser 
usada em hemorroidas externas para diminuir a dor e o 
sangramento das mesmas. 
Outros usam o chá para curar feridas internas e sanguinolentas 
e ao mesmo tempo combater as afecções das cordas vocais, 
a afonia e para eliminar o mau hálito. 
A fruta é comestível e apresenta propriedades meramente 
laxantes sendo que é excelente para dietas em geral.
Obs.: Quem é portador de úlcera gástrica de utilizar 
moderadamente o chá ou a fruta.

Para Colorir: Junho, mês de São João, São Pedro e Santo Antônio.
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Sempre ligada em você!

Irmãs 
Franciscanas 
da Sagrada 
Família de 

Maria

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

(54) 3321-1432
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“A coisa não está nem na chegada
nem na partida está é na travessia.”

(Guimarães Rosa)

Fazemos a opção 
metodológica pelo 
planejamento pastoral, 
pela leitura orante da 
Bíblia, pelo método 
da Ação Católica 
e da Igreja Latino-
americana conhecido 
como “Ver-Julgar-
Agir”, acrescido pelo 
“Revisar” e “Celebrar”. 
É um método que parte 
da realidade concreta, 
conhecida, articulada 
(coletiva ou pessoal) da 
vida, da prática concreta 
para depois confrontar 
suas conclusões com a 
doutrina.

Essa metodologia ajuda a teoria a adaptar-se à realidade 
dos fatos. Dentro da vivência desse método destacam-se 
cinco passos: (1) o ver, como tomada de consciência da 
realidade com base em fatos concretos da vida cotidiana, 
buscando suas causas, conflitos e as consequências que se 
podem prever para o futuro. Tem como finalidade uma visão 
mais ampla, profunda e global; (2) o julgar, análise dos fatos e 
da realidade e da caminhada de acordo com os ensinamentos 
da fé, dos documentos da Igreja, da Palavra de Deus e das 
ciências sociais. Possibilita tomar consciência das estruturas 
injustas da sociedade e das posturas diante da mesma; (3) 

o agir, momento de 
concretizar, numa 
ação transformadora, 
o que se compreendeu 
acerca da realidade. 
É o compromisso e a 
prática. São as decisões 
quanto ao futuro. 
Parte das necessidades 
das pessoas e busca 
atacar as raízes dos 
problemas. Faz com 
que todos participem; 
(4) o revisar, ato de 
avaliação. Trata-se 
de verificar o grau 
de cumprimento dos 
objetivos e a forma 

de assumir responsabilidades, de avaliar o processo, de 
se perguntar pelas consequências das ações realizadas 
e de encontrar formas para avaliar os avanços, superar 
as dificuldades e continuar avançando; (5) o celebrar 
é o momento de festejar e comemorar o processo, o 
descobrimento da realidade pessoal e social, o encontro e 
o compromisso pela transformação da realidade. Celebram-
se as vitórias, as conquistas e os fracassos, as alegrias e as 
tristezas, as angústias e as esperanças, a vida do grupo, a 
penitência e a conversão, a união e a organização.

Do livro: “Somos igreja Jovem”, página:62
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Mês de Junho: Mês de São Pedro, Santo Antônio e 

São João, mês de Festa Junina 

Santos de Junho
– São João!

Com tua roupa de pele e um pequeno cordeiro,
eu te vejo, ó meu santo padroeiro

passeando nas margens do rio Jordão
e peço: Lava nessas águas meu coração!

Também vejo Santo Antônio, outro santo de junho,
que vem com a tocha do amor em punho!

– Eu peço um amor para mim, Santo Antônio,
e, se possível, um bom matrimônio…

Lá vai São Pedro em sua barca, remando,
pescador incansável as redes lançando.

– São Pedro, pesca minha alma e livra-a do mar revolto
e leva-a em tua barca, porque sei que vais

no rumo alegre e solto
do amor e da paz!

São João Menino
Aqui,

na noite antiga de garoa e frio fino,
subiam balões de luz

em honra do primo de Jesus,
São João Menino.

E em nosso coração
cada balão,

subindo rápido e em linha reta,
era o próprio João Menino

se transformando em João Profeta.

Era o profeta
que parecia o clarão da madrugada,

antecedendo a chegada
do grande Sol nascente, da maior luz:

o Cristo Jesus.

São João , meu São João
– São João, meu São João,

acende uma fogueira em meu coração!
Eu quero em mim o calor

do mais paciente e ardente amor,
para me unir em comunhão
a cada irmã, a cada irmão.

Que a batata assada na brasa alimente
quem quer que esteja aqui presente!

Que os doces feitos dos frutos da terra
transmitam a força que ela encerra!

Que as danças todas que vamos dançar
espalhem nossa alegria pelo ar!

Que suba ao céu, nas fagulhas da fogueira,
nosso fogo de amor pela terra inteira!

Êh, jongo africano!
Êh, cateretê tão brasil!
Êh, coco, ensinando

o trabalho febril!

Êh, dança do fandango,
e a cirandinha, sinhá,

e a quadrilha, viajando
de longe até cá!

Com uma coroinha de melão,
de cravo e rosa e manjericão,

e mais um galhinho de arruda para me proteger,
lavo-me no rio puro que vejo correr

no coração de todos os que aqui estão.

E com as crendices do alho e do tição
estará abençoada esta plantação
em que semeio e colho alegria

nesta festa de São João.
EXPEDIENTE

Publicação
Pastoral da Juventude
Endereço
Av. 7 de Setembro, 1251 - Caixa Postal - 795
Responsáveis
Felipe Toniolo Rocheli Cianchi e Jéssica Czechowski

Contatos
pjdeerexim@gmail.com / (54) 3522-3611 
Revisão
 Jean Debonski e Gabriela Z. Dornelles

Diagramação
Vinícius de Morais Freitas
Impressão
Gráfica Editora Berthier Ltda. Fone: (54) 3313-3255 Passo 
Fundo/RS

facebook.com/pj.diocesedeerexim

 Poemas de Ruth Salles 

  SEMENTE NOVA | Junho de 2018

2



Diocese de Erexim - RS

35

Minha história na PJ
Minha história na PJ começou em 2013 quando, 

por meio de um email diocesano, fiquei sabendo 
que estavam sendo disponibilizados onibus para ir 
à JMJ Rio 2013. Me inscrevi na Jornada Mundial 
da Juventude como uma jovem sem grupo e que 
sua principal relação com a igreja era através da 
contribuição na liturgia. Chegando no Rio de Janeiro 
me deparei com uma casa recheada de pejoteiros/
as cheios/as de vida, cantando e dançando depois 
de horas intermináveis de viagem. Neste e durante 
os dias que se seguiram eu via aqueles e aquelas 
jovens chegando a 1h da madrugada e acordando 
as 5h sem desanimar em nenhum momento, sempre 
cantando, sempre batucando. 

Quando voltei para casa decidi que queria 
finalmente conhecer essa tal PJ, entender de onde 
vinha aquela alegria. Foi assim que, em 2014, fiz 
minha Escola da Juventude. Nessa época eu ouvia 
meus colegas de escola cantando “Somos Pastoral 
da Juventude, outro mundo é possível, vamos fazer! 
” e eu cantava tímida, ainda tentando entender se 
já fazia parte daquilo, se já era “digna” de cantar 
e dançar “Nego Nagô” com aqueles e aquelas 

jovens bem mais novos/as que eu. Saí da Escola da 
Juventude com a necessidade de me sentir parte de 
um grupo, de me sentir Pastoral da Juventude. 

Foi assim que, junto com a Leonice Meneguel, 
começamos a reunir jovens e criamos o hoje chamado 
JDR, ou então Família Barão (para os íntimos). 
Nosso grupo de jovens, nossa outra família. 

Desde então fui coordenadora do grupo e 
coordenadora diocesana da PJ de Erexim, e hoje (5 
anos depois :O) finalmente reconheço aquela alegria 
em mim, a vontade de cantar, dançar e batucar 
o tempo todo, por ter encontrado meu lugar no 
mundo, ter encontrados pessoas que compartilham 
dos mesmos ideais que eu, que compartilham do 
mesmo amor pela missão que Jesus Cristo nos 
deixou, de não nos omitirmos, de não aceitar que 
injustiças ocorram bem debaixo dos nossos olhos, 
de sentar ao lado dos pobres e ouvir o que eles tem 
a dizer, de ser voz, ter vez e lugar num mundo onde 
tantos e tantas são calados/as todos os dias.

Laís Stachelski
Engenheira mecânica.
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Dinâmica de grupo

O Mistério do Presente

Objetivo: Motivar a discussão sobre o conceito de fé.
Número de pessoas: Indiferente
Material necessário: 1 caixa de sapato (ou outra do mesmo 
tamanho); 1 objeto pequeno (caneta, lápis, borracha, etc. ); 

Papéis para embrulho; Fita crepe
Como Fazer:
Colocar o objeto dentro da caixa e prendê-lo com fita. Encher 
a caixa de papel para que o objeto fique bem disfarçado e 
embrulhar a caixa. Reunir os participante da dinâmica em 
um círculo, e passar a caixa. Todos podem tocá-la, apalpá-la, 
cheirá-la. Depois da caixa ter passado por todos cada um dá a 
sua opinião sobre o que há na caixa. Em seguida o animador 
revela o conteúdo da caixa, porém sem abrir o embrulho 
e sem mostrar o objeto. Na seqüência passa novamente a 
caixa para que os participantes possam confirmar ou não 
se na caixa há mesmo o objeto mencionado pelo animador. 
Novamente com a caixa na mão o animador pergunta sobre 
qual o significado da dinâmica relacionando-a com o tema 
da fé. O que significa a caixa? O que significa o objeto? Qual 
o significado do conteúdo da caixa que foi revelado?

Esperança em versos

Os poemas são pássaros que chegam
não se sabe de onde e pousam

no livro que lês.
Quando fechas o livro, eles alçam vôo

como de um alçapão.
Eles não têm pouso

nem porto;
alimentam-se um instante em cada

par de mãos e partem.
E olhas, então, essas tuas mãos vazias,

no maravilhado espanto de saberes
que o alimento deles já estava em ti...

Mario Quintana

Partilhe suas inspirações poéticas conosco e ajude 
a inspirar outras pessoas. Envie sua poesia no 

nosso e-mail

pjdeerexim@gmail.com

Estaremos selecionando e também publicando-as 
em nosso jornal Semente Nova!
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