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P. 10

Erechim completou 100 anos de emancipação, dia 30 de abril. 
Em comemoração da data, houve Missa de Ações de Graças, no 
dia 27 de abril. 

P. 14

Ministros (as) refletem visão cristã da 
morte e celebração de exéquias

P. 17

Reunião de Ministros da Eucaristia Encontro Nacional de Presbíteros

Padres de Erexim acolhem carta do 
Encontro Nacional de Presbíteros

P. 18

Missa pelo centenário do 
Município de Erechim 
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2 Agenda do Bispo 
Julho

- 1º, 10h, missa festiva na 
igreja São Pedro, Erechim, 
em comemoração dos 60 
anos da Paróquia.
- 7, 09h, visita pastoral com 
encontro das lideranças na 
Catedral São José.
- 8, 09h, missa na igreja N. 
Sra. do Rosário, Barão de 
Cotegipe
- 9 11, Curso dos 

- 1º, São Pedro e São Paulo – dia do Papa, óbolo de São 
Pedro.
- 02, reunião com representantes paroquiais do Apostolado 
da Oração, no Centro Diocesano.
- 03, aniversário de ordenação presbiteral de Dom 
Girônimo Zanandréa, 1964).
- 06 a 08, 6º encontro regional para jovens do Cursilho de 
Cristandade; 44ª Assembleia Nacional da Pastoral Familiar, 
em Brasília,  DF.
- 09 a 11, curso anual dos presbíteros, no Seminário; 
18h30, 2ª reunião do Conselho Econômico Diocesano, no 
Centro de Pastoral.
- 10, 29h125, encontro de formação para leigos e leigas, no 
Seminário de Fátima, com o mesmo assessor do curso para 
os padres, Daniel Seidel, da Comissão Brasileira de Justiça 
e Paz e do Conselho Nacional de Leigos, de Brasília, DF.
- 11, Dia Mundial da População - Reunião de Assessoria 
Diocesana do serviço de evangelização da juventude, na 
sede do Regional Sul 3 da CNBB.
- 13, 50º ano de ordenação presbiteral Pe. Antonio José 
Scheffel, ocorrida em Tapera, RS.
- 14, às 08h30, reunião da equipe de coordenação do 
Núcleo dos Religiosos da Diocese de Erexim, na casa 
provincial das Irmãs da Sagrada Familia de Maria, 
Erechim; das 09h às 16h, encontro de ministros e ministras 
da Área Pastoral de Severiano de Almeida, em Três 
Arroios.
- 15, festa do agricultor/a e do motorista na comunidade N. 
Sra. das Dores, Chapadão, Paulo Bento.
- 17, 19h, reunião da Área Pastoral de Severiano de 

Programação Diocesana

COMUNICAÇÃO DIOCESANA

 Secretariado Diocesano De Pastoral
Av. Sete de Setembro, 1251 | 99709-28 Erechim – RS

 Telefone: (54) 3522-3611
www.diocesedeerexim.org.br 

secretariado@diocesedeerexim.org.br

Almeida, em Mariano Moro; 19h30, reunião da Área 
Pastoral de Gaurama em Marcelino Ramos.
- 20 a 22, 21º Cursilho para jovens feminino, no Seminário 
N. Sra. da Salette, Marcelino Ramos; terceira etapa da 
Escola de Assessores – Centro Mariápolis Arnold – São 
Leopoldo.
- 21, 09h30, na igreja Santo Antonio, de Jacutinga, 
ordenação presbiteral de Jean Carlos Demboski.
- 22, Festa do padroeiro na Paróquia São Cristóvão, 
Erechim.
- 26, das 08h30 às 16h, no Centro Diocesano, reunião dos 
coordenadores e oficina de formação contínua integrada da 
Pastoral da Criança. 
- 27 a 29, 21º Cursilho de jovens masculino, no Seminário 
N. Sra. da Salette, em Marcelino Ramos.
- 29, 09h30min, crismas na igreja Santa Ana, Carlos 
Gomes; 09h30, missa da festa do padroeiro na Paróquia 
São Tiago de Aratiba e de São Cristóvão, com bênção dos 
motoristas e dos carros; das 08h30 às 16h, retiro da Pastoral 
da Pessoa Idosa, no Seminário.
- 31, das 14h às 16h, reunião dos coordenadores da Cáritas 
no Centro Diocesano de Pastoral.
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Presbíteros, no Seminário; às 18h30min, reunião do 
Conselho Econômico, no Centro Diocesano.
- 16, 15h, reunião dos formadores.
- 19 a 22, encontro nacional da Pastoral da Comunicação 
em Aparecida, SP. 
- 21, 09h30, na igreja Santo Antonio, Jacutinga, ordenação 
presbiteral do diácono Jean Carlos Demboski.
- De 23 a 1º de agosto, retiro na Áustria.
- 29- 09h30min, por representante, Crismas na igreja Santa 
Ana, em Carlos Gomes.

Julho
Agenda Pastoral
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Mensagem do Papa Francisco aos participantes no 2º Fórum Interna-
cional sobre a Escravidão Moderna 

Buenos Aires, 5-8 de maio de 2018
  
Estimados irmãos e irmãs!
Foi com prazer que aceitei o convite a dirigir uma 

saudação a vós, que participais neste Fórum sobre as 
modernas formas de escravidão «Velhos problemas no novo 
mundo», organizado pela Arquidiocese ortodoxa de Buenos 
Aires, guiada pelo amado Metropolita Tarasios, e pelo 
Instituto ortodoxo «Patriarca Atenágoras» de Berkeley, na 
Califórnia, e com o patrocínio do Patriarcado ecuménico. 
Antes de tudo, exprimo o meu agradecimento mais sentido 
ao Patriarca ecuménico, Sua Santidade Bartolomeu I, e ao 
Arcebispo de Canterbury, Sua Graça Justin Welby, que no 
ano passado inauguraram este Fórum. Consola-me saber 
que compartilhamos a mesma preocupação pelas vítimas da 
escravidão moderna.

A escravidão não é algo de outros tempos. É uma prática 
que tem raízes profundas e que se manifesta ainda hoje e 
de muitas formas diferentes: tráfico de seres humanos, 
exploração do trabalho através de dívidas, exploração de 
menores, exploração sexual e de trabalhos domésticos 
forçados são algumas destas numerosas formas. Todas 
graves e desumanas. Não obstante a falta de informação 
disponível sobre algumas regiões do mundo, os números 
são dramaticamente elevados e, com muita probabilidade, 
subestimados. Segundo estatísticas recentes, haveria mais 
de 40 milhões de pessoas, homens, mas sobretudo mulheres 
e crianças, que sofrem por causa da escravidão. Só para 
termos uma ideia, podemos pensar que se vivessem numa 
única cidade, seria a maior metrópole do nosso planeta 
e teria, mais ou menos, o quádruplo de toda a população 
urbana de Buenos Aires e da Grande Buenos Aires.

Perante esta trágica realidade, ninguém pode lavar as 
próprias mãos, se não quiser ser, de certa forma, cúmplice 
deste crime contra a humanidade. Um primeiro compromisso 
que se impõe é pôr em ação uma estratégia que permita 
um conhecimento importante do tema, dilacerando aquele 
véu de indiferença que parece pesar sobre o destino desta 
porção da humanidade que padece, que continua a sofrer. 
Parece que muitos não querem compreender a dimensão 
do problema. Existem algumas pessoas que, envolvidas 
diretamente em organizações criminosas, não querem que se 
fale sobre isto, simplesmente porque, graças às novas formas 
de escravidão, obtêm elevados benefícios. Além disso, há 
também aqueles que, não obstante conheçam o problema, 
não querem falar porque se encontram onde termina a 
«cadeia de consumo», como consumidores de “serviços” 
oferecidos por homens, mulheres e crianças transformados 
em escravos. Não podemos fingir que estamos distraídos: 
todos nós somos chamados a sair de qualquer forma de 
hipocrisia, enfrentando a realidade de sermos parte do 
problema. O problema não está na calçada à minha frente: 
envolve-me. Não nos é permitido olhar para o outro lado e 

declarar a nossa ignorância ou inocência.
Um segundo compromisso consiste em agir a favor 

daqueles que são transformados em escravos: defender 
os seus direitos, impedir que os corruptos e os criminosos 
escapem à justiça e tenham a última palavra sobre as 
pessoas exploradas. Não é suficiente que alguns Estados 
e Organismos internacionais adotem uma política 
particularmente dura, quando querem punir a exploração 
de seres humanos, se depois não são enfrentadas as suas 
causas, as raízes mais profundas do problema. Quando os 
países sofrem de pobreza extrema, violência e corrupção, 
nem a economia, nem o quadro legislativo, nem sequer as 
infraestruturas de base são eficazes; não conseguem garantir 
a segurança, nem os bens, nem os direitos essenciais. Deste 
modo, é mais fácil que os autores destes crimes continuem 
a agir com total impunidade. Além disso, existe um dado 
sociológico: a criminalidade organizada e o tráfico ilegal de 
seres humanos escolhem as suas vítimas entre as pessoas 
que hoje têm escassos meios de subsistência e ainda menos 
esperanças no futuro. Para ser mais claro: os pobres, os 
mais marginalizados e os descartados. A principal resposta 
consiste em criar oportunidades para um desenvolvimento 
integral, a começar por uma educação de qualidade: este 
é o ponto-chave, uma educação de qualidade desde a 
primeira infância, para continuar a gerar em seguida novas 
oportunidades de crescimento através do trabalho. Educação 
e trabalho.

Esta obra imensa, que exige coragem, paciência e 
perseverança, tem necessidade de um esforço comum e 
global por parte de vários protagonistas que compõem a 
sociedade. Inclusive as Igrejas devem comprometer-se 
a favor disto. Enquanto indivíduos e grupos especulam 
vergonhosamente sobre a escravidão, nós cristãos, todos 
juntos, somos chamados a desenvolver uma colaboração 
cada vez maior, a fim de que se superem todos os tipos de 
desigualdade e discriminação, pois são precisamente elas 
que tornam possível que um homem escravize outro. Um 
compromisso comum para enfrentar este desafio será uma 
ajuda preciosa para a construção de uma sociedade renovada 
e orientada para a liberdade, a justiça e a paz.

Faço votos para que este Fórum tenha bom êxito; peço ao 
Senhor que vos abençoe e abençoe também o trabalho que 
estais a fazer. E, por favor, não vos esqueçais de rezar por 
mim. Obrigado!
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O cuidado pastoral está incardinado no batismo, floresce 
da fraternidade e não é tarefa somente do pároco ou dos 
sacerdotes, mas de todos os batizados, disse o Papa Francisco 
ao encontrar-se na tarde do dia 14 de maio com a Diocese 
de Roma.

  “Como vocês entenderam, convido-os a empreender 
outra etapa do caminho da Igreja de Roma: num certo 
sentido um novo êxodo, uma nova partida, que renove nossa 
identidade de povo de Deus, sem pesares por aquilo de que 
devemos abrir mão.”

Foi o convite do Papa Francisco em seu encontro esta 
segunda-feira com a Diocese de Roma na Basílica de São 
João de Latrão. Encontravam-se presentes, entre outros, 
os bispos auxiliares, sacerdotes, religiosos e religiosas e 
centenas de leigos engajados nas comunidades paroquiais e 
nas outras realidades eclesiais. Com este encontro O Santo 
Padre concluiu o caminho iniciado no período quaresmal 
pelas paróquias e vicariatos sobre as “doenças espirituais”.

No início de seu discurso, o Pontífice referiu-se ao trabalho 
realizado pela comunidade diocesana sobre as doenças 
espirituais ressaltando, entre outros, que nesse caminho o 
Senhor nos iluminou, nos sustentou, iniciou um percurso de 
certa forma inédito de comunhão ente nós, afirmou, “e tudo 
isso para que possamos retomar nosso caminho seguindo-O”.

Aludindo ao que fora vivido pelo povo da antiga aliança, 
que por primeiro se deixou guiar por Deus a tornar-se seu 
povo, afirmou que “também nós podemos novamente deixar-
nos iluminar pelo paradigma do Êxodo”. Com este povo que 
somos hoje, disse, “Ele agirá com a mesma potência com a 
qual agiu libertando seu povo e doando-lhe uma nova terra”.

É necessário ouvir, sem temor, nossa sede de Deus e o 
grito do nosso povo de Roma, perguntando-nos: em que 

sentido este grito expressa uma necessidade de salvação, isto 
é, de Deus? Como Deus vê e ouve aquele grito? Quantas 
situações, entre as que emergiram das verificações que vocês 
fizeram, expressam na realidade aquele grito!

Como disse, continuou Francisco, é preciso ouvir o grito 
do povo, como Moisés foi exortado a fazer: sabendo assim 
interpretar, à luz da Palavra de Deus, os fenômenos sociais e 
culturais nos quais encontram-se imersos.

É preciso que nossas comunidades tornem-se capazes 
de gerar um povo, capazes de oferecer e gerar relações nas 
quais nosso povo possa sentir-se conhecido, reconhecido, 
acolhido, bem-vindo, em suma: parte não anônima de um 
todo.

O cuidado pastoral está incardinado no batismo, floresce 
da fraternidade e não é tarefa somente do pároco ou dos 
sacerdotes, mas de todos os batizados, frisou ainda o Papa.

Com o vigário do Papa para a Diocese de Roma, 
Dom Angelo de Donatis, estiveram presentes também 
representantes das agregações eclesiais, das capelanias e das 
escolas católicas da Cidade Eterna.

Fonte: Vatican News

Tweets do Papa Francisco:

“A vida tem pleno significado quando é oferecida como dom; torna-se insípida quando é mantida para si 
mesmo.” 24 de abril de 2018.

“Quando nos abrimos à graça de Deus, o impossível se torna realidade.” 27 
de abril de 2018.

“Celebramos São José trabalhador recordando-nos sempre que o trabalho é 
um elemento fundamental para a dignidade da pessoa.” 01 de maio de 2018.

“A oração é estar com Deus, é viver Deus, é amar Deus..” 02 de maio de 
2018.

“Não há maior liberdade do que deixar-se guiar pelo Espírito Santo e permitir-lhe que nos conduza para onde 
quiser..” 14 de maio de 2018.

Papa: ouvir sem temor a nossa sede de Deus, o grito do povo de Roma
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Papa aos consagrados: sejam fecundos graças à oração, pobreza e 
paciência

“A oração na vida consagrada é o ar que nos faz respirar o 
chamado, renovar o chamado. Sem este ar não podemos ser 
bons consagrados”, disso Francisco.

 O Papa Francisco recebeu, na manhã do dia 04 de maio, 
na Sala Paulo VI, no Vaticano, cerca de 700 participantes do 
encontro internacional promovido pela Congregação para 
os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida 
Apostólica.

O encontro realizou-se, em Roma, na Pontifícia 
Universidade Antonianum, de 3 a 6 de maio, com o tema 
“Consagração por meio dos Conselhos evangélicos”.

O Papa falou espontaneamente aos consagrados, indicando 
critérios autênticos a fim de discernir o que está acontecendo 
e “não se perder neste mundo, no nevoeiro da mundanidade, 
nas provocações e no espírito de guerra. Precisamos de 
critérios autênticos que nos guiem no discernimento”.

Colunas da vida consagrada

A seguir, o Papa ressaltou que o Espírito Santo é uma 
“calamidade, porque nunca se cansa de ser criativo”! “Autor 
da diversidade e ao mesmo tempo Criador de unidade. Ele 
faz a unidade do Corpo de Cristo, a unidade da consagração. 
Isso é também um desafio”, sublinhou Francisco.

“Quais são as coisas que o Espírito quer que se mantenham 
fortes na vida consagrada?”, perguntou o Papa, recordando 
três critérios autênticos, pilares da vida consagrada: oração, 
pobreza e paciência.

Oração

“A oração é voltar sempre ao primeiro chamado”, ao 
encontro com o Senhor que chamou o consagrado a deixar 
tudo: mãe, pai, família e carreira para segui-Lo de perto. 
“Toda oração é voltar a isso, ao sorriso dos primeiros passos.”

“A oração na vida consagrada é o ar que nos faz respirar 
o chamado, renovar o chamado. Sem este ar não podemos 
ser bons consagrados. Seremos talvez pessoas boas, bons 
cristãos, bons católicos que trabalham em muitas obras da 
Igreja, mas a consagração deve ser renovada continuamente 
ali, na oração, no encontro com o Senhor.”

Exemplo de Madre Teresa

O Papa Francisco citou como exemplo Madre Teresa 
de Calcutá que não obstante o trabalho de todos os dias, 
permanecia duas horas diárias em oração, diante do 
Santíssimo. “O tempo para a oração  deve ser encontrado”, 
reiterou Francisco. “Não é possível viver a vida consagrada 

e discernir o que está acontecendo sem conversar com o 
Senhor.”

Pobreza

“A pobreza”, como dizia Santo Inácio de Loyola, “é a 
mãe, o muro de contenção da vida consagrada” e “defende do 
espírito mundano”. O espírito de pobreza não é negociável, 
pois corre-se o risco de passar da “consagração religiosa” à 
“mundanidade religiosa”. Um percurso que tem três degraus:

“O primeiro: o dinheiro, ou seja, a falta de pobreza. O 
segundo, a vaidade, que parte do extremo de ser um pavão e 
vai até as pequenas coisas de vaidade. O terceiro: a soberbia, 
o orgulho. E dali, todos os vícios. Mas, o primeiro degrau é 
o apego às riquezas, o apego ao dinheiro.”

Paciência

Entende-se por paciência, “aquela que Jesus teve para 
chegar ao fim de sua vida”, a condição em que depois da 
última ceia vai ao Horto das Oliveiras. “Sem paciência se 
entendem as guerras internas de uma congregação”, “os 
carreirismos nos capítulos gerais”, e prossegue Francisco, 
“algumas decisões tomadas diante de problemas da vida 
comunitária como a perda das vocações”.

Evitar a “ars bene moriendi”

O Papa citou o exemplo de duas províncias masculinas de 
duas congregações diferentes que, num país “secularizado”, 
encerraram a admissão ao noviciado, condenando o futuro 
da congregação naquele período. “Ars bene moriendi”, disse 
o Papa a propósito dessa “Arte de morrer bem”.

“Falta paciência e terminamos com o “ars bene moriendi”. 
Falta paciência e não vêm as vocações? Vendemos e nos 
apegamos ao dinheiro por qualquer coisa que possa acontecer 
no futuro. Esse é um sinal de que se está perto da morte: 
quando uma congregação começa a apegar-se ao dinheiro. 
Não tem paciência e cai na falta de pobreza.”

Fecundidade espiritual

“Fiquem atentos à oração, pobreza e paciência”, disse 
Francisco, convidando os consagrados a seguirem essas 
“opções radicais” na vida pessoal e comunitária, e a apostar 
nelas. “Desejo que vocês continuem estudando e sendo 
fecundos na vida religiosa.”

“Nunca se sabe por onde anda a minha fecundidade, mas 
se você reza, é pobre e paciente, tenha certeza de que será 
fecundo. Como? O Senhor lhe mostrará. É a receita para a 
fecundidade. Você será pai, será mãe. É o que eu desejo para 
a vida religiosa: ser fecunda.”

Fonte: Vatican News
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Estimados Diocesanos! O tempo pascal nos convida 
a olharmos a nossa vida de fé à luz da presença do 
Senhor ressuscitado, que caminha conosco. Porém, 
às vezes, temos dificuldades em acolhê-lo na nossa 
casa interior, o nosso coração, para que ele faça parte 
da nossa história pessoal, familiar e comunitária.

 Podemos ter a  quela tentação de falar muito do Senhor 
morto e das maravilhas que Ele fez, mas fechamos as 
portas do coração a sete chaves, impedindo que Ele entre 
na nossa vida, para fazer em nós maravilhas ainda maiores. 
Estamos às vezes tão seguros, no nosso modo de viver uma 
fé “superficial”, que vamos perdendo o sentido do pecado, 
do sagrado, do mistério, de família, de comunidade, da 
presença do Senhor que alimenta com seu amor, sua ternura e 
misericórdia, a nossa esperança de vida eterna na casa do Pai. 

O evangelista São Lucas (Lc 24,36), diz que o Senhor 
ressuscitado reencontra os discípulos, lhes deseja a 
paz e lhes doa uma “paz” interior incondicional, capaz 
de recolocar em movimento a vida e o amor. Uma 
paz que os fortificou e nos fortifica para a missão de 
discípulos e testemunhas do ressuscitado, que rompe 
as barreiras do “medo”, que leva ao isolamento e à 
indiferença em relação ao compromisso na comunidade 

de fé, mas também no testemunho de cristão no mundo.
O Senhor ressuscitado não só caminha conosco. Ele 

também nos ensina a caminhar com os outros, mesmo nas 
diferenças sociais e culturais da nossa sociedade. A fé no 
Ressuscitado tem o poder de nos unir para trabalharmos juntos 
na propagação de uma cultura da paz, que favorece a vida e 
a sua dignidade em todas as realidades. Mesmo diante de 
constantes sinais de morte, como cristãos, não devemos ceder 
à tentação de deixarmos apagar a chama da fé, que alimenta 
a esperança na vida e a confiança na paz, e nos dá a força de 
construirmos juntos uma sociedade pacificada e pacificadora. 

Percorrendo o caminho da vida, podemos testemunhar 
a presença da paz do Ressuscitado entre nós, depositando 
nossa confiança no Senhor, com as palavras do 
salmista: “Deito-me em paz e logo adormeço, porque 
só tu, Senhor, me fazes viver em segurança” (Sl 4,9).

Reconhecer a presença do ressuscitado na nossa vida 

Estimados Diocesanos! Na missa do Santo Crisma deste 
ano, foi feito o lançamento da “Ação Evangelizadora” 
Cada Comunidade uma nova vocação. Não foi um gesto 
isolado da nossa Diocese, mas um projeto que envolve 
todas as Dioceses dos três Estados do Sul do Brasil, 
que está sendo acolhido também por outras Dioceses 
em nível nacional. O primeiro passo no chamado 
vocacional, em todos os níveis, começa através da escuta 
“em oração”, para discernir o que Deus quer dizer-nos.

 Neste quarto domingo do tempo pascal, lembrado 
também como o domingo do Bom Pastor, nas palavras do 
Evangelho, no qual Jesus, o Divino Mestre, se apresenta 
como o “bom pastor, que dá a vida por suas ovelhas” (Jo 
10,11), a Igreja, “comunidade de fé”, coloca-se em prece 
no 55º Dia Mundial de oração pelas vocações. Todos os 
batizados fazem parte da comunidade dos discípulos/as 
missionários/as, chamados a seguir de perto o Senhor Jesus, 
a estar com Ele dia e noite, a partilhar o mistério da sua 
Cruz e Ressurreição, a expor-se à Palavra e ao Espírito, 
para “escutar, discernir, viver a chamada do Senhor”.

A mensagem do Papa Francisco para o 55º Dia mundial 
de oração pelas vocações nos lembra que “também nestes 

tempos agitados, a nossa vida e a nossa presença no mundo 
são fruto duma vocação divina”. Não estamos abandonados 
à própria sorte, pois “o mistério da Encarnação nos lembra 
que Deus não cessa jamais de vir ao nosso encontro: é 
Deus conosco, nos acompanha nas estradas por vezes 
poeirentas da nossa vida, na dor e nas alegrias da nossa 
caminhada, marcada pela sede de amor e felicidade”. 

Assumir uma vocação pessoal, que nasce da escuta e do 
discernimento diante do Senhor, nos dá a possibilidade de 
vivê-la intensamente, colocando os nossos talentos a serviço 
do Evangelho, mas também sendo instrumentos do amor de 
Deus no mundo, através da doação no amor serviço, que vai se 
consumindo e fazendo da vida uma contínua oferenda ao Pai.

Dom José - 15/4/18

Colocar-se em oração para escutar, 
discernir e viver o chamado 

Dom José - 22/4/2018

A Voz da Diocese
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Estimados Diocesanos! Entre tantas realidades que 
fazem parte da nossa vida, o trabalho ocupa um lugar  
especial, pois ele não está associado só a uma escolha 
profissional, mas é parte fundamental da nossa  existência. 
O dia 1º de maio, lembrado e comemorado como o dia do 
trabalho, nos convida a olharmos a realidade do mundo 
do trabalho que está ao nosso redor, sem desviarmos o 
olhar de realidades mais amplas que envolvem milhões 
de pessoas do nosso país e em todos os continentes.

A Sagrada Escritura nos fala do trabalho na ação de Deus, 
Pai e criador, como também da humilhação do homem e da 
mulher, criados à imagem e semelhança de Deus, quando 
submetidos à escravidão e exploração através do trabalho 

forçado, que viola a dignidade da pessoa. “Onde não há 
trabalho, falta dignidade. Trabalho quer dizer levar pão 
para casa, trabalho quer dizer amar” (Papa Francisco). 
Por isso, é importante fomentar na sociedade a cultura do 
trabalho, a partir das famílias, mas também uma “educação 
para o trabalho desde a juventude”. Não basta querer 
ter um emprego. “É importante a dedicação ao próprio 
trabalho com assiduidade, dedicação e competência, 
é importante o hábito do trabalho” (Papa Francisco – 
Discurso em Cagliari, 22-09-2013). Também é importante 
e fundamental o respeito aos direitos dos trabalhadores. 
Uma crise social não atinge só os trabalhadores, atinge 
também os empresários. E, na sua raiz, pode não estar “só 
uma questão econômica, mas também ética, espiritual e 
humana”, está “a traição do bem comum” (Papa Francisco).

O mundo do trabalho tem um papel importante na vida 
pessoal, familiar, mas também na construção do tecido 
social de uma nação. A falta de trabalho não atinge só 
quem está desempregado ou sua família, mas contribui 
para a desagregação social, esvazia o sonho de futuro no 
coração dos jovens e abre as portas para o caminho do 
“êxodo”, não para a terra prometida, mas para a busca 
de um lugar que ofereça trabalho que garanta dignidade 
de vida e alimente a esperança em relação ao futuro.

Trabalho e dignidade 
Dom José - 29/4/2018

Estimados Diocesanos! O mês de maio, dedicado à 
Mãe de Jesus, nos traz presente, com maior intensidade, 
a participação e a importância da mulher no projeto 
criador e redentor de Deus nosso Pai. À luz do Ano 
Nacional do Laicato, a Igreja Católica no Brasil quer 
valorizar a presença e a ação dos “Cristãos leigos e leigas 
na Igreja e na sociedade”. Pelo batismo que receberam, 
são protagonistas do anúncio do Reino de Deus e 
chamados a serem “Sal da terra e luz do mundo” (Mt 
5,13-14) através do testemunho de vida e do compromisso 
na ação evangelizadora de discípulos e discípulas do 
Senhor Jesus em nossas comunidades e na sociedade.

 Mas seria uma omissão de nossa parte, como Igreja 
comunidade de fé, vivermos este mês sem manifestarmos 
gratidão a Deus pela presença materna de Maria no projeto 
de amor do Pai e na vida da Igreja. Ela foi mãe servidora 
e discípula de Jesus. Por isso, este mês é tempo propício 
também para refletirmos e reconhecermos “a dignidade 
da mulher e a sua indispensável contribuição na Igreja e 
na sociedade, ampliando sua presença, especialmente na 
formação e nos espaços decisórios”, como nos lembra o 
documento 105 da CNBB, sobre os cristãos leigos e leigas.

A participação da mulher sempre esteve presente no 
projeto de amor de Deus, e a sua atuação na missão e 

Mulheres e discípulas do Senhor 
Dom José - 06/05/2018

na vida da Igreja ajudou a tornar mais visível o amor 
do Pai, manifestando sua ternura divina e humana na 
vida das pessoas, nas famílias e em tantas realidades 
de abandono, de violência e de dor, muitas vezes 
desconhecidas ou ignoradas por muitos de nós.

Na sua exortação apostólica Gaudete et Exsultate, sobre 
a alegria da santidade, falando do caminho para alcançá-
la, o Papa Francisco nos lembra que Maria “viveu como 
ninguém as bem-aventuranças de Jesus. É aquela que 
estremecia de júbilo na presença de Deus, aquela que 
conservava tudo no seu coração e se deixou atravessar 
pela espada... Ela nos mostra o caminho da santidade e 
nos acompanha. E, quando caímos, não aceita deixar-
nos por terra e, às vezes, leva-nos nos braços, sem nos 
julgar”. Isto porque ela sabe que o amor é o melhor 
remédio para curar as feridas do coração que nos afastam 
de Deus e dos irmãos e irmãs na comunidade de fé.

A Voz da Diocese
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Missa de Ação de Graças - Centenário de Erechim

Catedral São José, 27/4/2018
Saúdo o Bispo emérito, Dom Girônimo Zanandréa, o 

pároco da Paróquia Catedral São José, Pe. Alvise Follador, 
e através dele todos os sacerdotes, diáconos, religiosas, 
seminaristas. 

Saúdo o Prefeito Municipal, Senhor Luis Francisco 
Schmidt, o Vice-Prefeito, Senhor Marcos Lando, recordando 
todos os que durante os 100 anos deste município de Erechim 
que estamos celebrando exerceram aqui o Poder Executivo, 
os que estão em vida e também aqueles que partiram para o 
repouso eterno na casa do Pai; minha saudação igualmente aos 
Secretários e Secretárias das várias Secretarias Municipais 
que dão assistência à população do nosso Município. Penso 
que cada governo empenhou-se e empenha-se para semear a 
semente do progresso, do bem e da paz, para melhorar a vida 
dos munícipes ao longo destes cem anos. 

Saúdo o Presidente da Câmara de Vereadores, Senhor 
Rafael Martins Ayub; em sua pessoa, saúdo todos os 
Vereadores da atual legislação, sem deixar de fazer memória 
de todos aqueles e aquelas que durante estes cem anos 
participaram do Poder Legislativo, ouvindo a comunidade, 
seus anseios e necessidades, transformando-os em projetos 
e leis que certamente muito contribuíram para o seu 
crescimento, tornando Erechim um município acolhedor, 
que sabe valorizar com gratidão seus antepassados, sem 
descuidar do presente e alimentando esperança em relação 
ao futuro no coração das novas gerações.

Saúdo as autoridades do Poder Judiciário aqui presentes 
ou representadas; as autoridades da Segurança Pública, 
integrantes da Brigada Militar, Polícia Civil, Corpo de 
Bombeiros, Delegacias de Polícia; os representantes das 
entidades de classe, CDL, ACCIE, OAB, da Educação e da 
Saúde, dos Sindicatos e outras que se ocupam do cuidado e 
bem-estar do nosso povo.

Com estima, saúdo todos os presentes, neste Ano Nacional 
do Laicato, na proximidade do dia do trabalhador e da 
trabalhadora, mas permitam-me colocar nesta celebração de 
ação de graças, diante do Senhor da vida, todas as pessoas 

do nosso município, independentemente do credo que 
professam ou da sua opção religiosa.

Queridos irmãos e irmãs, o Salmo 144 inicia com palavras 
que nos falam da presença do Senhor na história humana: “Ó 
meu Deus, quero exaltar-vos, ó meu Rei, e bendizer o vosso 
nome pelos séculos”. Estamos aqui dando graças a Deus pelo 
centenário do nosso Município, pela nossa história, pelos 
feitos de ontem, pela realidade do hoje e pela esperança que 
trazemos no coração em relação ao futuro da nossa cidade. 

São Paulo, na carta aos Colossenses (Col 3,12-17), 
dirige-se a todos os batizados, chamando-os a uma vida em 
comunhão com o Ressuscitado. Não é uma lista de coisas a 
evitar e de coisas a fazer. Porém nos recorda que o batismo 
é o ponto de partida e de chegada, e o amor é o dinamismo 
fundamental da vida cristã. Um amor aberto ao perdão e à 
reconciliação, que nos proporciona a paz de Cristo. “E tudo 
quanto fizermos por palavras ou por obras, devemos fazê-lo 
em nome do Senhor Jesus, dando graças por ele a Deus Pai”.

A vida humana, espiritual e profética de Jesus, o enviado 
do Pai, é manifestada, primeiramente, na sua pequena 
cidade de Nazaré, onde ele vivia e participava da vida da 
comunidade. Foi lá que o Espírito do Senhor manifestou-se 
sobre ele, tornando-o conhecido como Jesus de Nazaré. E 
ele não deixou da amar a sua cidade, de viver a sua missão 
no mundo, mesmo sendo para muitos apenas o filho do 
carpinteiro José.

Deus, Pai e Criador, quis que no centro do mundo não 
estivesse um ídolo, mas o homem e a mulher, que com o 
próprio trabalho fazem avançar a sua obra, construindo 
uma sociedade fraterna marcada pela valorização da vida, 
da família, pelo cuidado do bem comum, pela inclusão dos 
idosos, dos jovens e das crianças, e não de exclusão dos 
pobres e dos menos favorecidos.

Hoje damos graças a Deus pelo centenário de Erechim, 
pelos pioneiros, que traziam no coração a fé, que lhes deu a 
força de superarem os desafios, de manterem a tenacidade, 
o amor pela vida e a esperança no futuro. O espírito de 
comunidade do nosso povo manifestou-se na edificação dos 
locais para as celebrações religiosas, as festas, a educação, 
o cuidado da saúde, a promoção humana e as obras sociais. 

Não podemos esquecer que a fé e o heroísmo faziam parte 
da vida dos pioneiros, ajudando-os a superarem as condições 
precárias da realidade em que se encontravam. Não faltaram 
mãos amigas, homens de Deus que assistiam o povo com amor 
e fervor em suas necessidades, que davam acompanhamento 
constante aos agricultores e aos núcleos urbanos. Entre eles, 
o Pe. Benjamin Busato, Pároco da Paróquia São José de 1926 
a 1950, estudioso e escritor. Deu especial atenção à catequese 
familiar; incentivou decisivamente a Romaria da Salette; 
empenhou-se pela defesa e promoção dos agricultores; teve 
também atuação sócio-política por suas iniciativas em favor 
do desenvolvimento da região. 

O nosso povo têm a riqueza cultural das várias etnias 

Homilias de Dom José
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que o compõem, mas também os valores da fé, o apreço 
pelo trabalho, pelo progresso, pela justiça e pela paz, sem 
perder o senso de corresponsabilidade pelo bem comum da 
coletividade, da comunidade do meio rural ou urbano que 
nos acolhe, onde cada um é chamado a construir ou colocar 
um tijolo a cada dia, não só o tijolo de barro, mas o tijolo do 
bem, que se torna visível em tantas pequenas ações do dia 
a dia, na educação, na saúde, na caridade, no cuidar da casa 
comum que acolhe esta grande família erechinense.

Nossos antepassados nos ensinaram a não temermos o 
futuro. Eles souberam se reinventar, através das mudanças da 
história. Por isso, não devemos ter medo de darmos espaço à 
criatividade, de termos amor pela nossa terra, pela empresa 
de trabalho, de cultivarmos paixão e orgulho pela obra das 
mãos dos trabalhadores, educadores, políticos e empresários 
que fizeram a fazem história, que no passado e no presente 
continuam construindo o nosso município, seja na área 
urbana seja na rural. O empresário é uma figura fundamental 
de todas as boas economias: não existe economia boa 
sem empresários bons. Não há boa economia sem bons 

empresários, sem a sua capacidade de empreendedorismo, 
de criar trabalho, criar produtos, que tenham estima pela 
cidade, pela qualidade de vida dos trabalhadores e também 
pelo meio ambiente.

Com espírito de amor e gratidão, hoje colocamos diante 
de Deus, em ação de graças, cem anos de história do 
nosso Município de Erechim. Podemos dizer que é um 
centenário que tem o rosto e as marcas do nosso povo, da 
nossa gente, de ontem e de hoje. Um centenário marcado 
pelo rosto da fé, da família, do trabalho, do amor, da paz, da 
justiça, da solidariedade, pela bravura dos pioneiros, pelo 
empreendedorismo das gerações que os sucederam, pela 
criatividade da geração atual que trabalha arduamente para 
que todos tenham dignidade de vida no presente, sem deixar 
de semear a esperança em relação ao futuro.

Que Deus Pai, na sua infinita misericórdia, acolha nossos 
antepassados falecidos na sua santa morada. E derrame 
abundantes graças sobre o povo do nosso município e sobre 
todos aqueles que por aqui passarem. Amém

Um amor que não conhece distâncias!

Estimados Diocesanos! Neste domingo, a mãe Igreja 
convida seus filhos e filhas para celebrarem a solenidade 
da Ascensão do Senhor. Foi um momento marcante na vida 
dos discípulos, que tinham sido encontrados, chamados 
e preparados pelo Mestre para uma missão. Uma missão 
exigente, marcada por um amor serviço, que não tem 
medo de comprometer-se com o Evangelho, a vida e a sua 
dignidade em todas as realidades. Uma missão vivida na 
proximidade do Mestre e marcada pela alegria do encontro, 
pela dor da cruz e a esperança jubilosa da ressurreição. Uma 
missão vivida entre encontros e despedidas, nos quais não 
houve separação, porque a Ascensão do Senhor não O separa 
dos discípulos de ontem e de hoje, mas O torna presente 
em nós, mediante o dom do Espírito Santo que conduz a 
labuta das nossas almas para colocar no mundo um homem 
novo, primícias da nova humanidade redimida pelo sangue 
do Cordeiro na cruz.

Encontros e despedidas marcaram também a vida do 
Senhor Jesus com a sua mãe Maria.  A missão do Reino O fez 
deixar a sua família e a pequena Nazaré, mas no seu coração, 
levou consigo aquela que O acolheu para a vida e esteve ao 
seu lado em todos os momentos da vida. Mesmo naquele 
mais difícil, a entrega da vida na cruz. Ali, com o corpo 
elevado entre o céu e a terra, Ele contou com a presença, 
a ternura e a compaixão materna e amorosa de Maria, sua 
mãe.  A dor da cruz que tirou a vida do corpo do Senhor não 
teve a força de tirar do seu coração o amor pela sua mãe ou 
de separar a proximidade da Mãe do seu Filho, porque um 
amor verdadeiro não conhece separação. 

No segundo domingo de maio, recordamos o dia das mães, 
introduzido, no Brasil, há 100 anos, pela Associação Cristã 
de Moços de Porto Alegre. Penso que é um dia especial para 
manifestarmos gratidão a Deus pela vida e por aquela que 
nos trouxe à vida. Estando perto ou distante, acompanha os 
nossos passos de vitória, mas também os tropeços que a vida 
nos oferece, independentemente de sermos crianças, jovens 
ou adultos. Na trajetória da vida, nunca deixamos de ser 
filhos ou filhas, mesmo quando o ciclo da vida nos pede para 
nos despedirmos de quem nos apresentou ao mundo e nos 
acolheu nos braços, ele não pede para apagarmos do nosso 
coração e da memória as lembranças de quem fez e faz parte 
da história da minha vida. Que Deus abençoe com seu amor 
e ternura todas as mães.

Dom José - 13/05/2018
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“O clamor dos trabalhadores chegou aos ouvidos do 
Senhor todo-poderoso” (Tg 5,4)

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil -CNBB, 
fiel à sua missão profética, iluminada pela Palavra de Deus 
e pela Doutrina Social da Igreja, saúda os trabalhadores 
e trabalhadoras do Brasil que celebram o seu dia neste 1º 
de Maio. “Convencida de que o trabalho constitui uma 
dimensão fundamental da existência do ser humano sobre 
a terra” (Laborem Exercens, 4), a Igreja coloca-se ao lado 
dos trabalhadores e trabalhadoras em sua luta por justiça e 
dignidade, sobretudo, neste momento de prolongada crise 
vivida pelo Brasil.

O trabalho não é mercadoria, mas um modo de expressão 
direta da pessoa humana (cf. Mater et Magistra, 18) que, por 
meio dele, “deve procurar o pão quotidiano e contribuir para 
o progresso contínuo das ciências e da técnica, e sobretudo 
para a incessante elevação cultural e moral da sociedade, na 
qual vive em comunidade com os próprios irmãos” (Laborem 
Exercens, Intr.).

Além disso, recorda-nos o Papa Francisco, o trabalho 
humano é participação na criação que continua todos os 
dias, inclusive, graças às mãos, à mente e ao coração dos 
trabalhadores: “Na terra, há poucas alegrias maiores do que 
as que sentimos ao trabalhar, assim como há poucas dores 
maiores do que as do trabalho, quando ele explora, esmaga, 

Mensagem aos Trabalhadores e Trabalhadoras 
humilha e mata” (Gênova, 2017). Com tão grande dignidade, 
o trabalho humano não pode ser governado por uma 
economia voltada exclusivamente para o lucro, sacrificando 
a vida e os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras.

Ao Estado compete cuidar para que as relações de trabalho 
se deem na justiça e na equidade (cf. Mater et Magistra, 21). 
A solução para a crise, que abate o País, não pode provocar 
a perda de direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Nos 
projetos políticos e reformas, o bem comum, especialmente 
dos mais pobres, e a soberania nacional devem estar acima 
dos interesses particulares, políticos ou econômicos.

Conforme temos insistido em nossos pronunciamentos, 
solidários com os movimentos sociais, especialmente com 
as organizações de trabalhadores e trabalhadoras que sofrem 
com as injustiças, com o desemprego e com as precárias 
condições de trabalho, reafirmamos seu papel indispensável 
para o avanço da democracia, apoiamos suas justas 
reivindicações e os incentivamos a contribuir, em clima de 
diálogo amplo e manifestações pacíficas, para a edificação 
da justiça, da fraternidade e da paz no mundo do trabalho, 
sendo “sal da terra e luz do mundo”, segundo a Palavra de 
Jesus.

Neste 1º de maio, mais uma vez, conclamamos os católicos 
e todas as pessoas de boa vontade a vencerem a tentação da 
indiferença e da omissão, colocando-se decididamente ao 
lado dos trabalhadores e trabalhadoras, assumindo a defesa 
de seus direitos e de suas justas reivindicações.

O Senhor nosso Deus, que “ama a justiça e o direito” (Sl 
32,5), nos conceda a graça de construirmos juntos um país 
verdadeiramente justo e democrático.

São José Operário, cuja memória hoje celebramos, nos 
acompanhe com seu exemplo e intercessão.

Brasília-DF, 30 de abril de 2018
Cardeal Sergio da Rocha, Arcebispo de Brasília, Presidente 

da CNBB
Dom Murilo S. Ramos Krieger, Arcebispo de São Salvador 

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

Secretário-Geral da CNBB

Vaticano, documento sobre questões econômicas:
 “O dinheiro deve servir, não governar” 

É intitulado “Oeconomicae et pecuniariae quaestiones” o 
novo documento da Congregação para a Doutrina da Fé e 
do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano 
Integral, que reúne “considerações para um discernimento 
ético sobre alguns aspectos do atual sistema econômico-
financeiro”. O documento foi divulgado dia 17 de maio 
deste ano.

As temáticas econômicas e financeiras para progredirem 
“no caminho de um bem-estar para o homem que seja real 

e integral”, devem estar ligadas a um claro “fundamento 
ético” e à necessária “união entre o conhecimento técnico e a 
sabedoria humana”. Esta é uma das premissas que orientam o 
novo documento: “”Oeconomicae pecuniariae quaestiones. 
Considerações para um discernimento ético sobre alguns 
aspectos do atual sistema econômico-financeiro”. Trata-
se de considerações aprovadas pelo Papa Francisco, que 
também ordenou a sua publicação.

Participaram na apresentação do texto, na Sala de Imprensa 
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da Santa Sé, o cardeal Peter Kodwo Appiah Turkson, prefeito 
do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano 
Integral e Dom Luis Francisco Ladaria Ferrer, prefeito da 
Congregação para a Doutrina da Fé. No encontro com os 
jornalistas tomaram parte também os economistas Leonardo 
Becchetti, professor de economia política na Universidade 
Tor Vergata de Roma e Lorenzo Caprio, professor de finanças 
corporativas na Universidade Católica.

O amor pelo bem integral é a chave para o 
desenvolvimento

Referindo-se à Carta Encíclica Laudato si ‘do Papa 
Francisco, no documento sublinha-se que “o amor pela 
sociedade e o compromisso para com o bem comum são 
uma forma eminente de caridade, que diz respeito não 
apenas às relações entre indivíduos, mas também “macro-
relações, relações sociais, econômicas e políticas”. A chave 
para um desenvolvimento autêntico é “o amor pelo bem 
integral, inseparável do amor pela verdade”. Para promover 
tal desenvolvimento é crucial “o discernimento ético”. E a 
Igreja – lê-se ainda no documento - “reconhece entre suas 
tarefas primárias também a de recordar a todos, com humilde 
certeza, alguns claros princípios éticos”.

Mundo governado ainda com critérios obsoletos
O documento também analisa a história recente do tecido 

econômico mundial. “A recente crise financeira - é enfatizado 
-, poderia ser uma oportunidade para desenvolver uma nova 
economia mais atenta aos princípios éticos e para uma nova 
regulamentação da atividade financeira, neutralizando os 
aspectos predatórios e especulativos e valorizando o serviços 
à economia real”. Apesar dos “esforços positivos em vários 
níveis”, não houve “uma reação que tenha levado a repensar 
os critérios obsoletos que continuam a governar o mundo”.

Lucrar é deplorável
Um fenômeno inaceitável “é lucrar explorando a própria 

posição dominante com a injusta desvantagem de outras 
pessoas ou enriquecer-se gerando danos ou perturbações 
ao bem-estar coletivo”. E esta prática é particularmente 
deplorável, do ponto de vista moral, “quando a mera 
intenção de ganhar por parte de poucos através do risco de 
uma especulação visando provocar reduções artificiais nos 
preços dos títulos da dívida pública, e não se preocupa em 
afetar negativamente ou agravar a situação econômica de 
países inteiros “.

Economia e cultura do descarte
Preocupa, em particular, a difusão, também em âmbito 

econômico do que o Papa Francisco chama de “cultura 
do descarte”. “Está em jogo - recorda o documento - o 
autêntico bem-estar da maioria dos homens e mulheres de 
nosso planeta, os quais correm o risco de ficar cada vez mais 
confinado às margens, e até mesmo de serem excluídos e 
descartados pelo progresso e pelo bem-estar real, enquanto 
algumas minorias desfrutam e reservam para si mesmos 
enormes recursos e riquezas, indiferentes à condição da 
maioria “.

O egoísmo faz com que todos paguem um preço muito 
alto

Em um contexto marcado por profundas desigualdades é 
necessário repensar os modelos econômicos. “Portanto, é 
tempo – lê-se no texto – de seguir com uma recuperação 
do que é autenticamente humano, ampliar os horizontes da 
mente e do coração, para reconhecer com lealdade o que 
vem das exigências da verdade e do bem”. Está cada vez 
mais claro que “o egoísmo no final não paga e faz com que 
todos paguem um preço alto demais”. A economia não deve 
ser vista como um instrumento de poder, mas de serviço: 
“o dinheiro - se enfatiza no documento - deve servir e não 
governar”.

Novas formas de economia
Portanto, os operadores competentes e responsáveis são 

chamados a “desenvolver novas formas de economia e 
finança, cujas práticas e regras sejam dirigidas ao progresso 
do bem comum e respeitosas da dignidade humana, no 
seguro sulco oferecido pelo ensinamento social da Igreja”. 
Em particular, se sente a necessidade de empreender uma 
reflexão ética sobre “certos aspectos da intermediação 
financeira, cujo funcionamento, quando desconectado de 
adequados fundamentos antropológicas e morais, produz 
abusos e injustiças evidentes, como também se revelou 
capaz de criar crises sistêmicas e de amplitude mundial”.

Em busca do bem comum
Para remodelar os atuais sistemas econômico-financeiros, 

cada um de nós – lê-se enfim no documento - “pode fazer 
muito, especialmente se não permanecer sozinho”: “muitas 
associações da sociedade civil representam neste sentido 
uma reserva de consciência e responsabilidade social”. 
Hoje, mais do que nunca, “todos somos chamados a vigiar 
como sentinelas da vida boa e a nos tornarmos intérpretes 
de um novo protagonismo social, marcando nossa ação na 
busca do bem comum e baseando-a nos sólidos princípios da 
solidariedade e da subsidiariedade”.

Fonte: Vatican News
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Conselho Estadual do MFC 
reunido em Erechim

Em torno de 50 pessoas do Movimento Familiar Cristão 
de Porto Alegre, Rio Grande, Pelotas, Bagé, Selbach, Tapera 
e Erechim participaram de reunião ordinária neste domingo, 
no salão de eventos da igreja São Pedro em nossa cidade. 

A pauta da reunião incluiu reflexão sobre a liderança e a 
chefia em qualquer grupo humano e aspectos administrativos. 

A liderança é serviço ao grupo de forma partilhada e 
dialogada, possibilitando a participação responsável e ativa 
de todos. A chefia não conta com o diálogo e a busca comum 
dos encaminhamentos a serem dados. 

O MFC estimula a todos a serem líderes, no espírito de 
equipe, de partilha, de reflexão conjunta, de oração, de 
espiritualidade e formação em vista de maior participação e 
evangelização da família.

MOVIMENTO FAMILIAR CRISTÃO 

Notícias
COMISSÃO DE LITURGIA

A Comissão Diocesana de Liturgia, Música Sacra, Espaço 
Litúrgico e Arte Sacra e Sagradas Alfaias reuniu-se na manhã 
do dia 23 de abril, no Centro de Pastoral, com a presença de 
Dom José. Participaram também os padres Valter Girelli, 
Reitor do Seminário e do Santuário de Fátima, e Antonio 
Valentini Neto, do Centro Diocesano. O assunto principal da 
reunião foi a definição do coordenador da equipe de liturgia 
da Romaria de Fátima, função exercida pelo Pe. Antonio 
Valentini nos últimos cinco anos. 

Foi lembrado o processo de preparação da Romaria, 
com a definição do tema e lema, os enfoques de cada dia 
da novena, escolha das leituras bíblicas, distribuições de 
tarefas e outros aspectos. Viu-se também a necessidade de 
ampliação e reformulação da equipe da romaria. Depois de 
diversas considerações, o grupo escolheu o Pe. Clair Favreto 
para coordenar esta equipe, que teve sua primeira reunião 
no dia 14 de maio, às 19h30, no Seminário. 

Novo coordenador da equipe 
litúrgica da Romaria

Doença de Alzheimer, 
espiritualidade e exercícios 

físicos na Jornada da Pastoral da 
Saúde

Mais de 200 pessoas da Pastoral da Saúde de diversas 
paróquias da Diocese de Erexim participaram da 10ª Jornada 
da Pastoral da Saúde, promovida pelo Hospital de Caridade 
e pela Diocese, no Seminário de Fátima no dia 24 de abril.

Pe. Maicon Malacarne, coordenador diocesano de pastoral, 
fez a abertura do encontro encaminhando a oração inicial e 
a apresentação dos participantes. A oração foi animada pelo 
Pe. Adelar De David, assessor das pastorais sociais, e por 
grupo da comunidade Santa Augusta, do Bairro Triângulo 
de Erexim.

Dr. Rafael Badalotti, neurologista proferiu palestra sobre 
a doença de Alzheimer e depressão. Explicitou o significado 
de cada uma. Ressaltou também a natureza da doença de 
Alzheimer e da demência. Nem toda demência é Alzheimer. 
Para ambas, por ora, não há cura. A previsão é de que em 
2050 é que haja cem milhões de portadores da doença de 
Alzheimer em todo mundo e um milhão e duzentos mil no 
Brasil. Depois de sua exposição, houve tempo para perguntas 
e esclarecimentos. 

Dom José visitou o grupo, manifestando seu apreço pelo 
trabalho da Pastoral da Saúde e ressaltou a importância do 
cuidado pelos doentes e idosos, bem como da prevenção das 
doenças. 

O fisioterapeuta do Hospital de Caridade, Diego Tappia, 
falou dos benefícios da atividade física permanente e 
realizou alguns exercícios com os participantes.

Pe. Olírio Streher, Pároco da Paróquia Santo Antonio de 
Jacutinga, falou da espiritualidade como a força interior 
que leva à ação e conduziu momento de oração em forma 
de leitura orante da Palavra de Deus, no espírito do tempo 
pascal.

Por fim, houve apresentação artística do Grupo Vocal e 
Instrumentista do Cecris, que tem o acompanhamento da 
professora Avenir Bez e do maestro Carlos Baú.



Diocese de Erexim - RS

13Notícias

SECRETÁRIAS PAROQUIAIS
Encontro de formação e espiritualidade para secretárias

A Diocese de Erexim reuniu secretárias e secretários das 
Paróquias, da Cúria Diocesana e Seminário de Fátima para 
formação e espiritualidade no dia 10 de maio, no Seminário 
e Santuário de Fátima.

No início do encontro, depois do momento de oração, 
Dom José dirigiu sua palavra a todos, enfatizando a 
importância e a missão do e da secretária de instituição da 
Igreja. Servidores das pessoas, precisam também de cuidado 
humano, espiritual, emocional. Na secretaria, espaço de 
referência e de apresentação da Paróquia, não realizam 
apenas um trabalho burocrático, mas uma verdadeira missão, 
sendo presença de fé.

Em seguida, a psicóloga clínica e organizacional, Liseane 
Madalozzo, refletiu com o grupo a dimensão de serviço 
missionário à comunidade da secretaria paroquial. Neste 
serviço, a pessoa desenvolve uma forma de anúncio da 
Palavra de Deus. Ela revela o perfil da Paróquia. Deve estar 
atenta à maneira como comunica e o conteúdo que transmite. 
Neste serviço, a pessoa tem um compromisso de sigilo, de 
confiança, com uma postura profissional e missionária. Ela 
está aí em nome de Deus. 

Em continuidade, o grupo participou da celebração 
eucarística no Santuário, presidida por Dom José e 
concelebrada pelo Pe. Cleocir Bonetti, Vigário Geral da 

Animadores e animadoras 
da Catequese aprofundam 
evangelho de São Marcos

Integrantes das coordenações diocesanas da animação 
bíblico-catequética participaram de encontro de formação 
nos dias 02 e 03 de maio, na casa de cursos e retiros das 
irmãs salesianas no Bairro Moinhos de Vento em Porto 
Alegre. 

O tema central do encontro foi o evangelho segundo 
São Marcos, com assessoria do Professor Doutor Matthias 
Grenzer, da Faculdade de Teologia da PUC-SP. Na 
perspectiva do Querigma, ele se ateve a algumas passagens, 
a da multiplicação dos pães, a da questão do imposto a 
César, a do perfume caro que uma mulher derramou sobre a 
cabeça de Jesus em Betânia.

O assessor indicou algumas ações para os catequistas 
serem realmente portadores da Palavra de Deus: ser “Igreja 
em saída”, ter compaixão, ser pastores, cultivar intimidade 
com o Evangelho, que instrui e esclarece a fé, possibilitando 
o processo permanente de iniciação à vida cristã.

Diocese e Coordenador da Cúria Diocesana. Em sua homilia, 
o Bispo ressaltou a missão de Nossa Senhora e a missão das 
mães, na proximidade de seu dia.

Após o almoço, em clima de integração, Pe. Bonetti e 
membros da Cúria Diocesana abordaram diversas questões 
práticas do serviço na secretaria paroquial – seguro de 
veículos e construções, certidões bancárias, certidões de 
batismo para fins matrimoniais ou aposentadoria e cidadania, 
manutenção de equipamentos de informática, pagamento 
em dia da conta de luz por todas as comunidades para evitar 
bloqueio de serviços de manutenção de energia elétrica e 
outras.

Antes do encerramento das atividades, Pe. Bonetti 
coordenou a avaliação do dia. Depois, no Santuário, 
conduziu momento de oração a Nossa Senhora e invocou a 
bênção sobre todos. 

Mais de 20 leigos, 6 padres, 4 diáconos e um seminarista 
se reuniram na noite do dia 11 de maio no salão de eventos 
da sede paroquial São Pedro de Erexim para refletir sobre a 
Pastoral do Batismo.

No início, Pe. Maicon Malacarne, Coordenador Diocesano 
de Pastoral e Pároco da Paróquia N. Sra. Aparecida, Bairro 
Bela Vista, fez explanação ressaltando que a preparação ao 
Batismo deve ser vista na perspectiva da Iniciação à Vida 
Cristã e que ela inicia com o acompanhamento às mães 
gestantes, no itinerário da fé, na caminhada da vida cristã, 
que se prolonga pela vida toda, conclui-se na morte. Assim, 
a catequese vai do ventre materno ao ventre da terra. 

Segundo Pe. Maicon, a Pastoral do Batismo na perspectiva 
da Iniciação à Vida Cristã no espírito catecumenal tem 4 
passos: visita e encontro com as mães gestantes; encontro 
na comunidade de caráter vivencial, orante, mistagógico ou 
de iniciação aos mistérios da fé; momento do Batismo, com 
solenização dos seus diversos ritos; momento pós-Batismo, 
com novo contato com as famílias e celebração com todas as 
que batizaram crianças num determinado espaço de tempo, 
num ano, meio ano. 

Os participantes interagiram com perguntas, 
complementações e questionamentos sobre a atual prática 
da Pastoral do Batismo e sobre a proposta apresentada. 

Novos encontros serão realizados para a realização deste 
projeto.

Paróquias de Erexim refletem 
Pastoral do Batismo
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Erechim completou 100 anos de emancipação, dia 30 de abril. Em comemoração da data, houve Missa de Ações de 
Graças, no dia 27 de abril. 

Missa pelo centenário do 
Município de Erechim 

Capa

O toque dos 3 sinos da Catedral São José, às 19h30min da sexta-feira, 27 de abril, dia de Santa Zita, padroeira das 
servidoras domésticas, anunciou para a cidade de Erechim o início da missa de ação de graças pelo centenário do município. 
O ressoar dos sinos teve especial significado porque foram inaugurados justamente num 27 de abril, o de 1937, há 81 anos, 
portanto.  Após o toque dos sinos, o coral N. Sra. de Fátima, sob a regência do Pe. José Carlos Sala, com toda a assembleia 
litúrgica, cantou o refrão de louvor: “entoai ação de graças e cantai um canto novo. Aclamai a Deus Javé, aclamai com amor 
e fé”. 

A celebração eucarística foi presidida por Dom José e concelebrada por Dom Girônimo e dez padres, com a participação 
de 4 diáconos, religiosas, seminaristas, autoridades do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, da Segurança Pública, 
representantes das entidades de classe, da congregação israelita e de Igrejas ecumênicas. 

Fotos: Vinícius de Morais Freitas

Coral N. Sra. de Fátima juntamente com Dom José
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Dom José iniciou sua homilia saudando as autoridades 
e todos os presentes, mas recordando também os outros 
munícipes, neste Ano Nacional do Laicato e na proximidade 
do dia do trabalhador e da trabalhadora. Frisou que se 
estava louvando a Deus pelo centenário do Município, com 
as realizações de ontem, sua realidade atual e a esperança 
pelo futuro deste lugar. Recordou que Jesus, conforme o 
evangelho, amou a cidade em que se havia criado, Nazaré, 
e que era reconhecido como o filho do carpinteiro José, 
daquela localidade. O Bispo ressaltou a fé dos pioneiros, 
seus valores éticos e morais. Referiu-se aos homens e 
mulheres de Deus que assistiam o povo com amor e fervor, 
dando destaque ao Pe. Benjamin Busato. Enfatizou que cada 
munícipe é chamado a colocar, na construção da comunidade 
um tijolo a cada dia, não só o tijolo de barro, mas o tijolo 
do bem, que se torna visível em tantas pequenas ações do 
dia a dia, na educação, na saúde, na caridade, no cuidar da 
casa comum que acolhe esta grande família erechinense. 
Exaltou a bravura dos pioneiros, o empreendedorismo das 
gerações que os sucederam, a criatividade da geração atual 

O tijolo de cada pessoa na história do Município

que trabalha arduamente para que todos tenham dignidade 
de vida no presente, com esperança em relação ao futuro. 
Concluiu desejando que Deus acolha os antepassados 
falecidos na sua santa morada e derrame abundantes graças 
sobre o povo do município.

Mensagem do Prefeito de Erechim 

Fotos: Vinícius de Morais Freitas

No final da celebração, Dom José convidou o Prefeito, Sr. Luís Francisco Schmidt, a dirigir sua palavra aos presentes. 
Ele expressou sua alegria pela celebração e gratidão pela oportunidade de se pronunciar. Observou que todo dia é dia de dar 
graças a Deus. A cada noite, agradecer-lhe pelo que se consegue realizar, pedir-lhe perdão pelas faltas e a cada amanhecer 
suplicar-lhe a força para as tarefas da jornada. 
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VACARIA

A Nunciatura Apostólica 
no Brasil comunicou no dia 
09 de maio, a decisão do 
Papa Francisco em acolher 
o pedido de renúncia 
apresentado por dom Irineu 
Gassen, bispo de Vacaria no 
Estado do Rio Grande do 
Sul, por motivo de idade. 
Na ocasião, nomeou bispo 
da respectiva diocese, o 
padre Sílvio Guterres Dutra, 
atual reitor do Seminário 
Maior Nossa Senhora da 
Conceição, em Viamão, da 
arquidiocese de Porto Alegre 
(RS). A notícia foi publicada 
no Jornal “LÓsservatore 
Romano”, às 12 horas de 
Roma.

Padre Sílvio Guterres
Nascido em junho de 

1966, no município de 
Encruzilhada do Sul, no 
Estado do Rio Grande do Sul, 
padre Sílvio cursou Filosofia 
na Faculdade de Filosofia 
Imaculada Conceição e 
Teologia no Centro de 
Estudos Teológicos João 
Vianney. Fez Mestrado em 
Teologia Pastoral junto à 
Universidade Lateranense, 
em Roma.

Padre Sílvio foi ordenado 
sacerdote em 1993, na 
Paróquia Nossa Senhora 
dos Navegantes, em 
Charqueadas, por dom 
Altamiro Rossato. No 
exercício do ministério 
presbiteral cumpriu as 
funções de professor 
de Teologia Pastoral 

Nomeado novo bispo para a diocese
Pastoral, junto a Pontifícia 
Universidade Católica 
do Rio Grande do Sul 
(PUCRS); coordenador 
de pastoral do Vicariato 
Episcopal de Guaíba; 
membro do Conselho de 
Presbíteros; membro do 
Colégio de Consultores; 
membro da coordenação 
da Pastoral presbiteral; 
coordenador da Comissão 
arquidiocesana para os 
Ministérios Ordenados e 
a Vida Consagrada, entre 
outras funções.

Saudação
A Conferência Nacional 

dos Bispos do Brasil (CNBB) 
enviou saudação ao novo 
membro do episcopado. 
O texto é assinado pelo 
secretário-geral, dom 
Leonardo Steiner. Confira, 
abaixo, na íntegra:

Saudação da CNBB ao 
padre Sílvio Guterres Dutra

Brasília, 09 de maio de 
2018

Prezado P. Silvio Guterres 
Dutra.

A Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil 
(CNBB), manifesta alegria 
com o anúncio de sua 
nomeação feita nesta quarta-
feira, 09 de maio, pelo Papa 
Francisco como novo bispo 
de Vacaria (RS). O santo 
Padre aceitou a renúncia de 
dom Irineu Gassen e nos dá 
um novo membro do nosso 
episcopado.

Ao olhar para os seus dados 
biográficos, verificamos 
que o senhor percorreu um 
caminho de formação com 
especialmente voltado para 
o campo da Pastoral e da 
Formação do Clero. Estes 
elementos, entre outros, 
expressam as ferramentas 
que a Providência colocou 
em suas mãos em vista da 

missão que a Igreja lhe confia neste momento de sua vida.
Acolhendo-o em nossa Conferência Episcopal, citamos 

as palavras do Papa Francisco proferidas aos bispos 
participantes de um Seminário da Congregação para 
Evangelização dos Povos, organizado em setembro de 2014: 
“Estais chamados a vigiar incessantemente o rebanho a vós 
confiado, para o manter unido e fiel ao Evangelho e à Igreja. 
Esforçai-vos por dar um impulso missionário autêntico às 
vossas Comunidades diocesanas, para que cresçam cada vez 
mais com novos membros, graças ao vosso testemunho de 
vida e ao vosso ministério episcopal exercido como serviço 
ao Povo de Deus. Estai próximos dos vossos sacerdotes, 
cuidai a vida religiosa, amai os pobres”.

Por meio dessa mensagem pedimos ao senhor que faça 
chegar a dom Irineu Gassen nossa palavra de gratidão. Seu 
lema episcopal: “Preparar para o senhor um povo perfeito” 
retirado do Evangelho de São Lucas (1, 17) indicou, desde sua 
nomeação em 2008, a dinâmica de sua ação evangelizadora 
de animar os fiéis para serem uma Igreja viva, participativa 
e animada. Que Deus o fortaleça nesse tempo de emeritude 
concedendo-lhe saúde, serenidade e muita luz.

Em Cristo, Dom Leonardo Ulrich Steiner, Bispo auxiliar 
de Brasília, Secretário-geral da CNBB

Vinte e sete pessoas de nove Paróquias da Diocese de 
Erexim e do Colégio Franciscano São José participaram 
de encontro de formação, dia 28 de abril, no Seminário de 
Fátima. 

Depois de momento inicial de oração missionária, 
receberam a visita de Dom José que lhes falou da recente 
Assembleia Geral da CNBB, na qual houve destaque especial 
para a dimensão missionária, especialmente em relação à 
realidade da Amazônia. Relatou que o dia de retiro dos Bispos 
foi orientado pelo bispo emérito de Marajó, missionário 
espanhol que deixou a todos testemunho emocionante de 
doação e serviço àquele povo, de modo particular na defesa 
e promoção da vida. Enalteceu o trabalho da Infância e 
Adolescência Missionária, pois é fundamental a motivação 
para a participação na missão da Igreja junto às crianças e 
adolescentes. Mencionou outros aspectos da Assembleia, 
como o relato do bispo de Roraima a respeito dos migrantes 
venezuelanos em situação de extrema necessidade; o relato 
de um bispo da África a respeito da violência e outros 
problemas da região em que atua.

Ao longo do dia, o grupo refletiu os seguintes pontos: 
história e carisma da Infância e Adolescência Missionária 
(IAM), a espiritualidade missionária, os 12 passos para 
implantar a IAM e o perfil do assessor missionário, com 
coordenação da equipe diocesana desta obra da Igreja. 

O encontro teve muita animação, alegria e partilha 
missionária. No dia 19 de maio, o grupo terá outro encontro 
formativo no qual aprofundará a psicopedagogia das idades 
e a metodologia da IAM.

Formação para Infância e 
Adolescência Missionária



Diocese de Erexim - RS

17Notícias

Ministros (as) refletem visão cristã da morte e celebração de exéquias

O Salão de Eventos do Seminário e o Santuário de Fátima 
acolheram duzentos e dez ministros e ministras da Área 
Pastoral de Erexim, formada pelas sete Paróquias da cidade, 
para seu encontro anual, no dia 06 de maio, sexto domingo 
do tempo pascal. 

Os encontros de ministros, neste ano, estão sendo por 
Área Pastoral. Por sugestão da sua comissão diocesana, o 
tema de estudo é a visão cristã da morte e a ressurreição e a 
celebração das exéquias. 

No encontro deste domingo, Pe. Clair Favreto, Reitor 
do Seminário Maior São José da Diocese de Erexim em 
Passo Fundo, expôs a dimensão teológica e litúrgica de 
tal celebração. Lembrou alguns princípios da natureza da 
liturgia, dados históricos das exéquias na vida da Igreja e a 
dimensão pascal das mesmas, de passagem da morte para a 
vida. Enfatizou que o rito das exéquias, com celebração da 
Palavra ou com celebração eucarística, é direito do cristão e 
dever dos ministros da Igreja.

Pe. Cleocir Bonetti, Vigário Geral da Diocese, apresentou 
aspectos bíblicos e teológicos sobre a morte e a ressurreição. 
Teceu considerações sobre a morte biológica como percurso 
natural e a fé cristã na vida que vence a morte em Cristo 
Ressuscitado. Em sua exposição, aprofundou a passagem da 
ressureição de Lázaro, no capítulo 11 do evangelho de São 

João.
Já o Pe. José Carlos Sala, Pároco da Paróquia Santa Luzia, 

Atlântico, e assessor diocesano de música sacra e canto 
litúrgico, ensaiou diversos cantos próprios para as exéquias, 
alternando com reflexões sobre a natureza do serviço do 
canto litúrgico, das disposições pessoais de crescimento na 
fé e na conversão de quem o realiza. 

O encontro teve seu encerramento com a celebração 
eucarística presidida por Dom José e concelebrada por Dom 
Girônimo e 8 padres, com a participação de 2 diáconos. A 
missa foi precedida pelo rito da vestição, ainda no Salão 
de Eventos, quando os ministros e ministras colocaram sua 
veste litúrgica e seguiram em procissão ao Santuário. 

Na homilia, Dom José recordou o projeto vocacional 
“Cada comunidade, uma nova vocação”, lançado na 
Semana Santa, o Ano Nacional dos Leigos e a intenção do 
Papa Francisco proposta para o Apostolado da Oração em 
maio que contempla os leigos. A proposição do Papa está 
assim formulada: “Para que os fiéis leigos realizem a sua 
missão específica colocando a sua criatividade ao serviço 
dos desafios do mundo atual.”. À luz das duas leituras e do 
Evangelho do dia, o Bispo acentuou o mistério do amor de 
Deus e o mandamento dado por Cristo aos seus discípulos 
missionários: amar a todos como Ele amou. Trata-se de 
um amor que faz ir ao encontro dos caídos, machucados 
e feridos nas estradas do mundo. Estende os braços para 
erguer os pecadores com sua misericórdia, cura os corações 
feridos com o bálsamo do amor, rejuvenesce a esperança no 
coração dos aflitos com sua ternura, acalenta o coração e as 
forças dos desanimados com a sua presença, muitas vezes 
silenciosa, percebida apenas pelo coração de quem precisa 
de amor para continuar a viver e a amar.

COMISSÃO DIOCESANA DE LEIGOS 
Andamento do Ano Nacional do Laicato na Diocese

Representantes da maioria das Paróquias da Diocese de 
Erexim participaram da segunda das cinco reuniões do ano 
da Comissão Diocesana de Leigos, na manhã do dia 28 de 
abril, no Centro de Pastoral. 

Após a oração inicial, preparada e conduzida por equipe do 
grupo, Dom José lhes dirigiu sua palavra, relatando aspectos 
da recente Assembleia Geral da CNBB, que teve como 
tema central a formação dos futuros e atuais presbíteros 
no Brasil, a partir de documento da Congregação para o 
Clero sobre o assunto e diante dos desafios da realidade 
atual. A Assembleia também refletiu sobre a Assembleia 
do Sínodo dos Bispos sobre os jovens, em outubro deste 
ano, e o Sínodo dos Bispos da Amazônia no próximo ano. 
Destacou a necessidade de um olhar positivo em relação aos 
jovens, compreendendo suas aspirações e valorizando suas 
iniciativas. Destacou o testemunho missionário do Bispo 
emérito de Marajó, no Pará, no dia do retiro dos bispos e 
o depoimento de um bispo da África que relatou a situação 
de violência e miséria na região em que atua. Dom José 

mencionou também o desafio que a realidade atual apresenta 
aos leigos e leigas, exortando-os a viverem nela a sua missão 
transformadora.

Em seguida, houve partilha das atividades em andamento 
em cada paróquia em relação ao Ano Nacional do Laicato 
e foram dados os primeiros encaminhamentos para o 
encontro diocesano de leigos no encerramento deste ano a 
eles dedicado, no dia da Solenidade de Cristo Rei, em 25 de 
novembro. Em princípio, o encontro iniciará às 13h30, no 
Salão da URI, com show/palestra e missa às 17h. 
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Padres de Erexim acolhem carta do Encontro

Em sua segunda reunião 
anual, na terça-feira, 08 de 
maio, no Centro de Pastoral, 
os padres da Diocese, 
juntamente com Dom José 
e Dom Girônimo, leram e 
refletiram a carta dos 501 
sacerdotes participantes do 
17º Encontro Nacional de 
Presbíteros, realizado em 
Aparecida, de 26 de abril a 
dois deste mês. 

Outros assuntos tratados 
nesta reunião foram: questões 
administrativas, aspectos da 
recente Assembleia Geral da 
CNBB, pastoral presbiteral, 
pastoral do batismo, 
informação sobre os 
diáconos e Escola Diaconal, 
encontro diocesano de 
leigos no encerramento do 
Ano Nacional do Laicato, 
“Lar Sacerdotal”, capela 
da reconciliação junto 
ao Santuário de Fátima, 
programação de encontros e 
diversas comunicações. 

A Carta do Encontro 
Nacional de Presbíteros aos 
padres das 274 Dioceses do 
Brasil

Pe. Maximino Tiburski, 
Vigário Paroquial de Estação 
e Pe. Antonio Miro Serraglio, 
Pároco de Entre Rios do Sul, 
representantes da Diocese 
no Encontro Nacional de 
Presbíteros, fizeram relato 

geral sobre a organização e o 
desenvolvimento do evento 
e deram seu depoimento 
pessoal da experiência de 
participar dele. 

Pe. Cleocir Bonetti, 
Vigário Geral, integrante 
da Comissão Nacional do 
Clero, motivou a leitura 
da carta dos participantes 
do Encontro Nacional aos 
presbitérios do País. A 
carta inicia mencionando 
aspectos da realidade atual 
de sofrimento do povo 
brasileiro pela crise política, 
econômica, social, moral e 
ética atual e reafirmando a 
comunhão de todos com a 
Igreja e suas diretrizes de 
evangelização. Depois, o 
texto acentua a dimensão 
de discípulo missionário do 
padre, pastor do rebanho, 
que deve cuidar de si e 
do povo com quem vive, 
bebendo sempre das fontes 
da fé, a Palavra de Deus, 
a Tradição Apostólica, o 
Magistério da Igreja, a 
Liturgia. Como discípulo 
missionário, se fortalece no 
encontro com o Senhor. O 
pastoreio se dá entre o povo, 
protegendo-o de “lobos 
vorazes” e trabalhando pela 
transformação do mundo. 
O cuidado dos padres 
por si se dá pela pastoral 

presbiteral, que promove 
a formação permanente 
nas diversas dimensões, 
humana, comunitária, 
espiritual, intelectual, 
p a s t o r a l - m i s s i o n á r i a . 
Ressaltam que o ministério 
e a vida do presbítero são 
sustentados pela intimidade 
com Deus, com destaque 
especial à liturgia, na qual 
deve resplandecer a nobre 
simplicidade. 

Assuntos administrativos
Estando o ecônomo da 

Diocese, Ildo Benincá, 
prestando assessoria 
em reunião dos freis 
capuchinhos no Maranhão, 
Juliano Petzhold, da equipe 
da Cúria, apresentou o 
relatório financeiro sobre 
o dízimo de janeiro até o 
final de abril, observando 
que houve um aumento de 
3,36% em relação ao mesmo 
período do ano passado. 
Falou do seguro coletivo de 
veículos e de construções da 
Diocese. Abordou também 
a questão de bloqueio 
de contas bancárias e de 
serviços da operadora de 
energia elétrica. Contas 
bancárias de comunidades 
foram bloqueadas porque 
usaram indevidamente 
um CNPJ cujo titular está 
tendo que responder a uma 

ação judicial decorrente de 
acidente de carro. Pedidos 
para melhoria de serviços 
de energia elétrica não são 
atendidos por causa de contas 
de luz sem pagamento. 
Por isso, decidiu-se pedir 
à operadora que todas as 
contas de comunidades da 
Diocese tenham vencimento 
num único dia do mês, o dia 
12, com débito em conta 
nas que for possível, para 
garantir um espaço de tempo 
mensal com as contas em 
dia e se poder conseguir 
a execução dos serviços 
necessários. É oportuno 
ressaltar que esses problemas 
não têm outra causa, como 
alguns equivocadamente 
interpretaram. Uma das 
interpretações distorcidas 
foi que a Diocese bloqueou 
conta de uma comunidade 
para poder concluir as obras 
do Santuário. 

Lar Sacerdotal
Pe. Cleocir Bonetti, pela 

pastoral presbiteral, retomou 
o projeto arquitetônico 
para a adaptação de parte 
do seminário para a 
acolhida de padres idosos 
e/ou doentes, com um 
primeiro levantamento de 
custos. A previsão é de 
que, em princípio, serão 
necessários em torno de R$ 

ENCONTRO NACIONAL DE PRESBÍTEROS
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500.000,00. Os recursos 
serão conseguidos com 
contribuição dos próprios 
padres, ajuda das paróquias 
e conta diocesana, do 
Fraterno Auxílio Presbiteral 
e da doação de benfeitores. 
Foi aprovada uma doação 
mínima de R$ 10.000,00 de 
parte de cada padre. 

Novo Diretor da Cáritas 
Diocesana

Dom José apresentou 
o Sr. João Agnoletto, 
bancário aposentado, como 
novo Diretor da Cáritas 
Diocesana em substituição 
ao Ir. Darci Zacaron que foi 
transferido para obra social 
da Congregação no Norte 
do País. Sua esposa é a atual 
coordenadora da Pastoral 
da Criança. João disse que 
acolhe com alegria o desafio 
deste serviço à Igreja. Espera 
poder dar sua colaboração 
com a ajuda de todos e com 
a força do Espírito Santo. 

Processo catequético de 

iniciação à vida cristã
Tânia Madalosso, 

coordenadora do Setor 
B í b l i c o - c a t e q u é t i c o , 
dialogou com os padres, 
desejando ouvir deles 
como está a catequese de 
iniciação à vida cristã no 
espírito catecumenal. Padres 
destacaram: mais pessoas se 
dispuseram para a catequese, 
ligação maior entre a família, 
catequese e participação 
litúrgica, envolvimento das 
catequistas na preparação 
conjunta dos encontros, 
desafio da formação dos 
catequistas e a necessidade 
de subsídios acessíveis. 

Pastoral da Criança e 
evangelização da Família

Maria Agnoletto 
disse que a Pastoral da 
Criança dará prioridade 
a duas atividades neste 
ano: o acompanhamento 
nutricional e a formação 
permanente das líderes, 
especialmente na dimensão 

da espiritualidade, em vista 
da evangelização da família 
das crianças acompanhadas. 

Assembleia Geral da 
CNBB

Dom José relatou aspectos 
da Assembleia Geral dos 
Bispos, que teve como 
tema central a formação 
permanente dos atuais e 
dos futuros padres. Referiu-
se às notas divulgadas pela 
Assembleia, uma sobre a 
vida da Igreja e outra sobre 
as eleições deste ano; ao 
testemunho de um bispo da 
África a respeito da violência 
na região em que atua; ao 
desafio de acolhimento 
e ajuda humanitária aos 
venezuelanos em Roraima; 
ao testemunho missionário 
do bispo espanhol emérito 
da Ilha de Marajó, onde 
desenvolveu relevante 
trabalho especialmente em 
favor da defesa e promoção 
da vida; à prisão de um 
padre da Comissão Pastoral 

da Terra na região de Anapu, 
Pará, onde foi assassinada 
a missionária americana Ir. 
Dorothy Stang, com quem 
trabalhou, por denúncias 
infundadas de latifundiários; 
à prisão do bispo e padres 
de Formosa, Goiás, também 
com acusações infundadas 
e divulgação teatral das 
diligências policiais. 

Capela da Reconciliação 
junto ao Santuário de 
Fátima

Dom José apresentou 
aos padres o projeto 
arquitetônico reformulado da 
Capela da Reconciliação, em 
continuidade à revitalização 
do Santuário de Fátima. Ela 
terá a “sala das promessas”, 
comum nos Santuários, o 
espaço para a oração e dez 
confessionários. A previsão 
do custo é de R$ 459.000,00. 
As comissões pretendem 
angariar os recursos e 
concluir a obra até a Romaria 
deste ano. 

Iniciada preparação da Romaria de Fátima deste ano
A equipe de liturgia da 

Romaria de Fátima realizou 
reunião na noite desta 
segunda-feira, no Seminário 
de Fátima, dando início 
à preparação do grande 
evento da devoção popular 
da Diocese de Erexim neste 
ano.

No início da reunião, foi 
retomada a avaliação da 66ª 
Romaria, a do Centenário 
das aparições de Nossa 
Senhora em Fátima, no ano 
passado.

Depois, Pe. Clair Favreto, 
Reitor do Seminário Maior 
São José da Diocese de 
Erexim em Passo Fundo, 
novo coordenador da equipe, 
recordou o tema e o lema 

das últimas cinco Romarias 
e apresentou principais 
eventos deste ano em nível 
de Igreja e de sociedade 
em geral, a serem levados 
em conta na definição do 
tema e do lema da 67ª 
Romaria de Fátima, no dia 
14 de outubro, com a novena 
iniciando no dia 05 daquele 
mês. Entre os principais 
pontos destacados estão 
Campanha da Fraternidade 
sobre a superação da 
violência, Ano Nacional do 
Laicato, projeto vocacional 
“cada comunidade, uma 
nova vocação”, assembleia 
do Sínodo dos Bispos 
sobre o jovem, a fé e o 
discernimento vocacional, 
em outubro próximo, 
Campanha Missionária, 

recente exortação apostólica 
do Papa sobre a alegria da 
busca da santidade, processo 
eleitoral, semana nacional da 
vida, 13º Plano Diocesano 
da Ação Evangelizadora.

A partir deste panorama, 
os participantes levantaram 
sugestões para formulação 

do tema e do lema da próxima 
Romaria. Em nova reunião, 
deverão chegar à formulação 
final dos mesmos, levantar 
sugestões para o cartaz e 
para os enfoques de cada 
dia da novena, a serem 
apresentados na reunião 
do Conselho Diocesano de 
Pastoral no dia 30 de junho.
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Coordenadoras refletem 
natureza e missão dos leigos e 

leigas
Representantes paroquiais do setor de Animação Bíblico-

catequética de 28 das trinta Paróquias da Diocese de Erexim 
participaram de reunião nesta segunda-feira, no Centro de 
Pastoral e Administração.

Após a oração inicial, Luís Tomazelli, de Barão de 
Cotegipe, da Comissão Diocesana de Leigos apresentou 
atividades desenvolvidas e a serem efetuadas pela mesma. 
Entre elas, o encontro diocesano de leigos, no encerramento 
do Ano Nacional do Laicato, no dia 25 de novembro, no 
Salão da URI.

Pe. Maicon Malacarne, coordenador diocesano de pastoral, 
aprofundou a vocação e missão dos leigos e das leigas, 
sua espiritualidade, seu papel na Igreja e na sociedade, 
sendo sal da terra e luz do mundo. Ele também se referiu à 
responsabilidade da Iniciação à Via Cristã na formação de 
leigos e leigas conscientes de sua missão.

Na parte final do encontro, foram desenvolvidas dinâmicas 
sobre o diálogo numa catequese que seja experiência de 
fé, de amor e de testemunho cristão, possibilitando ao 
catequizando adesão consciente e comprometida a Jesus 
Cristo.

Andrea Bocelli: “Em Fátima cada 
respiração se torna uma oração”

CATEQUESE
Ampliada de Pastoral reflete 

“Igreja das Casas”
No contexto do Ano Nacional do Laicato, a Coordenação 

Ampliada de Pastoral se reuniu na noite desta segunda-feira, 
07, no Centro Diocesano. Inicialmente, Dom José lembrou 
alguns desafios atuais e atividades da Igreja. Depois, 
houve tempo de reflexão sobre a “Espiritualidade da Igreja 
das Casas”. O tema foi conduzido pelo Vigário Geral da 
diocese, Pe Cleocir Bonetti, que destacou a importância das 
casas para as comunidades primitivas. Sublinhou as diversas 
passagens bíblicas que mostram Jesus nas casas das pessoas, 
à mesa com pecadores, pessoas mal faladas. A espiritualidade 
da Igreja das casas contribui para a aproximação, para a 
partilha de vida, para inspirar a Iniciação à vida cristã... 
Depois da explanação do Pe. Bonetti, houve várias partilhas 
e destaques dos participantes.

Após visitar pela primeira vez o Santuário de Fátima, em 
Portugal, o tenor italiano Andrea Bocelli expressou o que 
sentiu neste local onde, para ele, até a respiração se torna 
uma prece.

Bocelli esteve em Fátima no 13 de maio, para o recital em 
ação de graças pelo Centenário das Aparições da Virgem na 
Cova da Iria.

Na ocasião, além do concerto voltado para músicas sacras, 
como o Ave de Fátima, o tenor aproveitou a oportunidade 
para vivê-la como um peregrino e, de joelhos percorreu um 
breve percurso na Capelinha das Aparições e rezou diante da 
imagem de Nossa Senhora de Fátima.

“Há certos lugares, como o santuário de Nossa Senhora do 
Rosário de Fátima, onde o ar está repleto de sua presença, 
tanto que cada respiração se torna uma oração”, postou o 
cantor em suas redes sociais Instagram e Facebook no dia 
15 de maio.

Junto com fotos de momentos vividos em Fátima no 
domingo em que também foi celebrado o Dia das Mães, 
Bocelli relacionou cada mãe à Virgem Maria.

Segundo ele, “toda mãe a simboliza, todo útero que dá 
vida a encarna e a traz entre nós”.

Além disso, o tenor ressaltou que Maria é o “caminho para 
chegar ao nosso Pai, Ela é nossa mãe celestial, a mediadora 
e consoladora”.

Bocelli já tinha expressado sua admiração por Fátima no 
início de maio, em um vídeo no qual convidou os peregrinos 
para o recital realizado no dia 13.

“Fátima é um dos lugares do mundo mais marcantes 
e sugestivos”, disse o cantor, ressaltando que teve a 
oportunidade de visitar Lourdes com sua mãe quando era 
criança, mas nunca tinha ido à Cova da Iria.

Entretanto, contou que conhece “este lugar desde os 
tempos de criança, na escola primária, porque tive uma 
professora que era muito religiosa e que contava muitas 
histórias sobre as Aparições, a vida dos três Pastorinhos, e 
a história do Segredo de Fátima”. Trata-se, segundo ele de 
“coisas que transformam este lugar num espaço cheio de 
espiritualidade”.

Fonte: ACIDigital
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Às 17h30 do dia 17 de maio, faleceu 
Pe. Arlindo Daga Fávero, depois de 40 
dias hospitalizado, 30 deles em coma. 
Ele teve problemas renais e cardíacos. 
Inicialmente, foi internado no Hospital 
Santa Terezinha de Erechim e depois 
no Hospital da Cidade em Passo Fundo, 
onde veio a falecer.

Pe. Arlindo nasceu no dia 04 de 
setembro de 1944, em Marcelino 

Falece ex-reitor do Santuário da 
Salette de Marcelino Ramos

Papa a embaixadores: acolher os que 
fogem da guerra e da fome

“Ninguém pode ignorar a nossa responsabilidade moral de 
desafiar a globalização da indiferença, o fingimento diante 
de situações trágicas de injustiça que exigem uma resposta 
humanitária imediata”, disse o Papa.

O Papa Francisco recebeu, no dia 17 de maio, na Sala 
Clementina, no Vaticano, os embaixadores da Tanzânia, 
Lesoto, Paquistão, Mongólia, Dinamarca, Etiópia e Finlândia 
junto à Santa Sé, para a apresentação de suas credenciais.

Em seu discurso, o Santo Padre ressaltou que o “trabalho 
paciente da diplomacia internacional na promoção da 
justiça e da harmonia no concerto das nações se baseia na 
convicção partilhada da unidade de nossa família humana e 
da dignidade inata de cada um de seus membros”.

Desenvolvimento integral
“Por esta razão, a Igreja está convencida de que o objetivo 

de toda atividade diplomática deve ser o desenvolvimento 
integral de cada pessoa, homem e mulher, criança e idoso, 
e o das nações dentro de uma quadro global de diálogo e 
cooperação a serviço do bem comum.”

Recordando que, este ano, celebram-se os setenta anos da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pelas 
Nações Unidas, o Papa frisou que este “deveria servir de 
apelo por uma espírito renovado de solidariedade aos nossos 
irmãos e irmãs, especialmente os que sofrem os flagelos da 
pobreza, doença e opressão”.  

Fingimento diante de situações trágicas
“Ninguém pode ignorar a nossa responsabilidade moral de 

desafiar a globalização da indiferença, o fingimento diante 
de situações trágicas de injustiça que exigem uma resposta 
humanitária imediata.”

Francisco recordou aos embaixadores que o “nosso tempo 
é um período de mudanças históricas que requer a sabedoria 
e o discernimento de todos aqueles que se preocupam com 
um futuro pacífico e próspero para as gerações futuras”.

“Espero que a sua presença e atividade dentro da 
comunidade diplomática junto à Santa Sé contribuam para 
o crescimento do espírito de colaboração e participação 
recíproca, essencial em vista de uma resposta eficaz aos 
desafios radicais de hoje.”

Acolher os que fogem da guerra e da fome 
O Papa frisou que a Igreja, por sua vez, “promove todos 

os esforços para cooperar, sem violência e sem engano, na 
construção do mundo num espírito de fraternidade e paz”.

O Santo Padre recordou aos embaixadores que “dentre 
as questões humanitárias mais urgentes que a comunidade 
internacional enfrenta está a necessidade de acolher, proteger, 
promover e integrar os que fogem da guerra e da fome ou 
são obrigados pela discriminação, perseguição, pobreza e 
degradação ambiental a deixar suas terras.”

“Como tive a oportunidade de reiterar em minha mensagem 
para o Dia Mundial da Paz deste ano, esse problema tem uma 
dimensão intrinsicamente ética que transcende as fronteiras 
nacionais e concepções limitadas sobre a segurança e o 
interesse próprio”.

Ramos. Assumiu a vida religiosa saletina pelos votos de 
pobreza, castidade e obediência no dia 06 de janeiro de 1964 
e foi ordenado presbítero no dia 03 de janeiro de 1971.

Por 36 e seis anos, foi reitor do Santuário da Salette. Por 
muitos anos, foi também Diretor da Revista Salette. Foi 
substituído nas duas funções no início deste ano e passaria a 
residir em Curitiba, PR.

O corpo do Pe. Arlindo será velado no Santuário da 
Salette em Marcelino Ramos a partir da madrugada desta 
sexta-feira, 18. A missa de corpo presente será às 16h, no 
mesmo local, seguindo-se o sepultamento no cemitério de 
Marcelino Ramos.

Falecimento de irmão do ecônomo 
da Diocese de Erexim

Nilo Benincá, irmão do Pe. Elli, da Arquidiocese de Passo 
Fundo, e do ecônomo da Diocese de Erexim, Sr. Ildo, foi 
sepultado na tarde do dia 17 de maio, após missa de corpo 
presente na igreja São Caetano de Severiano de Almeida, 
presidida pelo Pároco, Pe. Valtuir Bolzan e concelebrada por 
três padres, com a participação do diácono local, religiosas, 
familiares do falecido e membros da comunidade.

Pe. Valtuir, na homilia, lembrou que ainda como seminarista 
e depois como padre trabalhando no Seminário de Fátima 
esteve diversas vezes na casa do Senhor Nilo, buscando 
donativos para a Romaria de Fátima que ele recolhia entre 
os membros de sua comunidade, Linha Caracol daquela 
Paróquia. Ressaltou que toda a família foi grande benfeitora 
das vocações. Citou o Papa Francisco que disse pedir sempre 
três graças a Deus em sua oração: a de morrer em casa, a 
Igreja; de morrer na esperança e a de morrer deixando uma 
herança, o testemunho da fé. Confidenciou que na visita 
aos enfermos e idosos impossibilitados de sair de casa em 
preparação da Páscoa, em março passado, Nilo lhe disse: 
Padre, minha vida não é muito longa. Mas estou tranquilo. 
Testemunhou que era uma pessoa serena, tranquila, de 
profunda fé, dedicado à família, de intensa participação na 
comunidade.

No final da celebração, houve manifestação de alguém em 
nome da família e de alguém em nome do grupo da terceira 
idade São Francisco de Assis. 
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Os graves problemas sociais do mundo teriam sido 
superados se os “Objetivos do Milênio”, decididos, 
conjuntamente, por 191 nações, no ano 2000, tivessem sido 
implementados. Eram oito objetivos: acabar com a fome e a 
miséria; educação básica de qualidade para todos; igualdade 
de direitos entre sexos e autonomia das mulheres; reduzir 
a mortalidade infantil; melhorar a saúde das gestantes; 
combater a aids, a malária e outras doenças; sustentabilidade 
ambiental; e parceria mundial pelo desenvolvimento.

Novos compromissos foram feitos em 2015: “Nós 
resolvemos, entre agora e 2030, acabar com a pobreza 
e a fome em todos os lugares; combater as desigualdades 
nos e entre países; construir sociedades pacíficas, justas 
e inclusivas; proteger os direitos humanos e promover a 
igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres e 
meninas; e assegurar a proteção duradoura do planeta e seus 
recursos naturais. Resolvemos também criar condições para 
um crescimento inclusivo e economicamente sustentado, 
prosperidade compartilhada e trabalho decente para todos”.

Essa declaração dos Chefes de Estado de 169 nações, 
incluindo o Brasil, conhecida como “Agenda 2030”, poderá 
ter novamente, poucos efeitos, fazendo jus ao ditado popular: 
“de boas intenções o inferno está cheio”. O Brasil, apesar de 
ter avançado nos primeiros quinze anos deste novo milênio, 
na direção de um pais socialmente sustentável, passa agora, 
por momentos dramáticos, camuflados pela grande mídia, 
no estilo até mesmo de fake news (falsas notícias).

Governantes, indivíduos e grupos inescrupulosos utilizam 
poderes midiáticos para manipular consciências, incidindo 
de modo negativo na vida política. Por isso, a Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil, em sua mensagem de 17 

Assumir para valer vida dos pobres 

Dom Reginaldo Andrietta

Bispo Diocesano de Jales

de abril deste ano, em sintonia com a mensagem do Papa 
Francisco para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, 
celebrado este ano, no dia 13 de maio, alerta “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”.

Esses problemas desafiam todas as pessoas de bem, 
particularmente os cristãos, a quem Cristo confiou a missão 
de expandir seu Reino de justiça. Esses desafios necessitam 
ser tomados em conta, de modo especial na Semana de 
Oração pela Unidade dos Cristãos, que se realiza este ano 
entre 13 e 20 de maio, com o lema: “A mão de Deus nos une 
e liberta” (Ex 15,1-21).

Conforme o Livro do Êxodo, os hebreus, escravos no 
Egito, estimulados pela fé, se uniram, se organizaram, 
conquistaram sua libertação e construíram um sistema 
social solidário. Cristo, inspirador de nossa fé libertadora, 
nos estimula, hoje, a atuar de modo igualmente organizado, 
para que as intencionalidades políticas positivas, tais 
quais expressas na “Agenda 2030”, sejam realmente 
implementadas, não dependendo, portanto, de governantes 
hipócritas.

A advertência de Cristo a respeito dos “mestres da Lei e 
fariseus” é válida, então, com relação a muitos governantes 
e líderes políticos fingidos: “eles falam e não praticam” (Mt 
23,3). Cristo nos alerta a tomar cuidado com essas falsas 
lideranças (cf. Lc 12,1). Tomemos cuidado sobretudo 
nas eleições, unindo-nos ao Papa Francisco que, em sua 
Exortação Apostólica Alegria do Evangelho, nº 205, suplica 
a Deus por políticos que assumam para valer a vida dos 
pobres.

Dom Walmor de Oliveira

Arcebispo de Belo Horizonte

A busca da alegria é a meta essencial que rege o mais recôndito 
do coração humano.  Essa essencialidade se configura como o 
maior e mais exigente desafio da existência. Requer sabedoria 
própria para não resvalar o caminho em direções equivocadas, 
produzindo um tecido sociocultural descartável e ancorado em 
experiências efêmeras, que aprofundam o vazio existencial. 
Empurram o ser humano rumo a desejos desarvorados, a práticas 
de despersonalização, ao gosto pelo exótico e ao distanciamento 
da vida vivida com simplicidade.

Ninguém consegue viver sem experimentar a alegria. Mas 
a felicidade autêntica só pode ser alcançada quando a vida 
se desabrocha como dom de Deus. Isso significa que cada 

pessoa precisa encontrar o sentido de viver, fazendo da própria 
existência oportunidade para servir, ajudar, contribuir. Nessa 
perspectiva, há uma tarefa inadiável, que é de todos: compor – 
social e culturalmente – tudo que fortaleça as diferentes formas 
de solidariedade. São urgentes os programas e projetos capazes de 
dar novas feições aos degradantes cenários sociais e políticos, que 
desfiguram o rosto da humanidade neste terceiro milênio, mas a 
efetivação da solidariedade como fundamento social depende da 
articulação de elementos variados.

Basta pensar que a busca da alegria, vetor que determina 
condutas individuais, envolve interesses diversos, múltiplos 

A Busca da santidade
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Dom Adelar Baruffi

Bispo de Cruz Alta (RS)

Ainda animados pela celebração da Páscoa, e pela certeza 
do Ressuscitado vivo e presente na vida pessoal e na história 
da humanidade, no quarto domingo do Tempo Pascal nos é 
apresentada a figura de Jesus Cristo, o Bom Pastor. Sem dúvidas, 
uma das mais belas imagens usadas pelo próprio Mestre de Nazaré 
para falar de si mesmo e da sua relação conosco, suas ovelhas, seu 
rebanho. Ele dá a vida pelas ovelhas, conhece-as todas, nunca as 
abandona. Não tira proveito delas, mas quer somente o seu bem. 
Por sua vez, as ovelhas o reconhecem pela sua voz e o seguem, 
pois sentem-se acolhidas, amadas e cuidadas. 

Com esta Palavra motivadora, celebra-se neste dia o 55º Dia 
Mundial de Oração pelas Vocações. Em sua mensagem, o Papa 
Francisco nos convida a “escutar, discernir, viver o chamado do 
Senhor”. Esta temática está ligada ao Sínodo dos Bispos sobre Os 
jovens, a fé e o discernimento vocacional, que acontecerá em Roma 
em outubro próximo. De fato, não estamos no mundo perdidos, 
mas “a nossa vida e a nossa presença no mundo são fruto duma 
vocação divina” (Francisco), que deve ser reconhecida, acolhida e 
vivida. Nela se manifesta o desejo de Deus para todas as pessoas: 
a alegria, uma vida feliz e movida pelo amor. 

Mas como saber o que Deus pensou para mim? Para escutar 
este chamado de Deus precisamos “preparar-se para uma escuta 
profunda da sua Palavra e da vida, prestar atenção aos próprios 
detalhes do nosso dia-a-dia, aprender a ler os acontecimentos 
com os olhos da fé e manter-se aberto às surpresas do Espírito” 
(Francisco). Além de escutar, é preciso discernir o chamado. 

Escutar, discernir e viver a vocação
“Todo o cristão deveria poder desenvolver a capacidade de «ler 
por dentro» a vida e individuar onde e para quê o está a chamar o 
Senhor a fim de ser continuador da sua missão” (Francisco). Através 
do diálogo com o Senhor e com um orientador, conseguirá ver a 
beleza de uma vida que vale a pena ser doada. Enfim, a vocação 
é para ser vivida, no hoje de nossa vida, sem medo. “A vocação 
é hoje! A missão cristã é para o momento presente! E cada um de 
nós é chamado – à vida laical no matrimônio, à vida sacerdotal no 
ministério ordenado, ou à vida de especial consagração – para se 
tornar testemunha do Senhor, aqui e agora” (Francisco).

Nossos jovens têm o direito de encontrar em nossas famílias 
e comunidades acolhida às suas grandes questões existenciais. 
Como resposta à sede humana de Deus, presente no coração, a 
Igreja oferece Jesus Cristo, “água viva” (cf. Jo 4,14). No encontro 
com Cristo e num percurso de fé que cresce na maturidade, abre-
se a possibilidade da escuta do Senhor para elaborar um projeto 
de vida cheio de sentido. A vocação, portanto, supõe um caminho 
de fé.  

Aos pais e mães, aos consagrados e aos padres é muito 
importante que testemunhemos aos jovens o que é belo, o 
que fascina e faz valer a pena viver a vocação. O modo como 
vivermos nossa vocação será determinante para que outros 
jovens se encantem pelo matrimônio ou por uma vida de especial 
consagração. Além disso, continuemos a rezar pelas vocações, 
acolhendo o que o Senhor disse: “Pedi ao dono da messe que 
envie operários à sua messe” (Lc 10,2). 

sentimentos, visões de mundo, práticas e posturas. Por isso, é 
muito necessária uma sabedoria experiencial que se fundamente 
na espiritualidade e no gosto por uma vida simples. Sem essas 
referências, mesmo que a pessoa alcance conquistas profissionais 
e acadêmicas, ou lugares de destaque na sociedade, não consegue 
experimentar felicidade duradoura, pois a verdadeira alegria é 
substituída por fugacidades, interesses mesquinhos, idolatria do 
dinheiro, satisfações passageiras. As instituições empobrecem 
e tornam-se mais fracas. E a mediocridade, que anda de braços 
dados com a busca de uma alegria superficial, toma conta de tudo.

Todos precisam reconhecer, e com clareza: para conquistar a 
felicidade duradoura não é suficiente a cada pessoa voltar-se apenas 
para si, desconsiderando o outro e a realidade. Viver a vida como 
dom, buscando sempre servir, é o único modo de contribuir para 
que a humanidade não se aprisione, cada vez mais, nas escolhas 
suicidas. Nesse sentido, há de ser ouvida a inspiradora palavra do 
Papa Francisco, na sua Exortação Apostólica intitulada “Alegrai-
vos e Exultai”, referência bíblica ao Sermão da Montanha, no 
Evangelho de Mateus. O Papa destaca o que deve ser meta de 
cada pessoa: viver a santidade no mundo atual – caminho para 
encontrar a verdadeira alegria.

Sabe-se que a alegria duradoura não está nas coisas materiais. 
O Papa Francisco, no capítulo 4 da Exortação Apostólica, aponta 
características da santidade no mundo atual, que são verdadeiros 
itinerários para se conquistar a alegria. Afinal, felicidade autêntica 
e santidade – o que se relaciona a uma vida honesta, fraterna, 
solidária – têm tudo a ver. A Exortação Apostólica, então, detalha 

grandes manifestações do amor a Deus e ao próximo, fonte de 
alegria, remédios para curar enfermidades próprias da cultura 
contemporânea – negativismos, tristezas, acomodação, ansiedade 
agressiva, egoísmo, consumismo, individualismo, formas falsas 
de espiritualidade e tantas outras moléstias.

Nesse itinerário para se conquistar a felicidade, delineado 
pelo Papa Francisco, está o desenvolvimento da capacidade de 
suportar situações, de ter paciência e de praticar a mansidão, 
remédios contra as exacerbações e os radicalismos. Além disso, 
essas atitudes produzem sabedoria e, consequentemente, a alegria 
que dá sentido à vida. A partir do caminho indicado pelo Papa, 
fomentam-se o ardor e a ousadia que curam o ser humano das 
mediocridades. A alma revigora-se para lutar pelo bem e pela 
justiça. E cada oferta pessoal que se faz, na busca por um mundo 
melhor, passa a ser reconhecida como um grande ganho de cada 
dia.

Que todos possam compreender: a busca por felicidade exige 
fazer da vida um verdadeiro dom, que pressupõe a dedicação aos 
outros, irmãos em Cristo. Trata-se de um exercício existencial 
e humano de relevância inquestionável, particularmente na 
atualidade, quando há urgente necessidade de se construir um 
tempo diferente, com relações mais equilibradas, livres da 
mesquinhez, sem os abismos entre os ricos e os que sobrevivem 
na miséria.  Viver a santidade é o único itinerário para quem está 
em busca da alegria.
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Divulgado tema do Mês 
Missionário Extraordinário de 2019

O papa Francisco comunicou o tema para o Mês 
Extraordinário Missionário, convocado para outubro de 
2019: “Batizados e enviados: a Igreja de Cristo em missão 
no mundo”. Em carta, enviada aos bispos, a Congregação 
para a Evangelização dos Povos dá indicações para viver 
este evento eclesial.

 Para o prefeito da Congregação, cardeal Fernando 
Filoni, “Oração, a reflexão e a ação, ajudar-nos-ão a viver 
o Extraordinário Mês Missionário nesta dimensão”, de 
batizados e enviados, como sugere a temática escolhida pelo 
papa. “Somos convidados a confirmar a nossa identidade 
batismal como um encontro pessoal com Jesus Cristo vivo: 
Ele envia-nos para sermos suas testemunhas no mundo”, 
completou.

O cardeal Filoni também sugeriu iniciativas para a 
celebração do Mês Extraordinário Missionário. “Tenho 
a consciência de que o estou a fazer com bastante 
antecedência, mas creio que é a única maneira para permitir 
que toda a Igreja, juntamente com seus pastores, já possa 
começar a refletir sobre como viver este Extraordinário Mês 
Missionário”, ponderou.

As propostas (veja abaixo) da Congregação para a 
Evangelização dos Povos e Pontifícias Obras Missionárias 
são inspiração para a criatividade das Igrejas locais que 
devem, de acordo com o cardeal, facilitar a celebração a 
nível local, que depois acompanhará a universal.

1. Organizar uma celebração diocesana ou nacional para 
a abertura do Extraordinário Mês Missionário de outubro de 
2019;

2. Celebrar a Vigília Missionária com o tema proposto 
pelo Santo Padre;

3. Propor uma celebração eucarística a nível diocesano 
para o domingo do Dia Missionário Mundial;

4. Propor que pequenos grupos de pessoas ou famílias se 
reúnam pelas casas para rezar o Santo Rosário com intenções 
missionárias, inspirados na intuição original da Venerável 
Pauline Jaricot, fundadora da Pontifícia Obra Missionária da 
Propagação da Fé;

5. Promover uma peregrinação mariana ou a um santuário, 
memória de santos ou mártires da missão;

6. Promover coleções de ofertas e doações econômicas 
para apoiar o trabalho apostólico Missio ad gentes e a 
formação missionária;

7. Propor aos jovens uma atividade pública de anúncio do 
Evangelho;

8. Organizar uma celebração diocesana ou nacional para 
o Encerramento do Mês Extraordinário Missionário de 
outubro de 2019.

Os diretores nacionais e diocesanos das Pontifícias 
Obras Missionárias (POM) serão “oportuna referência” de 
colaboração no sentido de pensar e trabalhar em conjunto 
as propostas apresentadas pela Congregação para a 
Evangelização dos Povos. Inclusive, estes responsáveis por 
este serviço no âmbito da missão colaboram na elaboração 
de um subsídio que será disponibilizado eletronicamente 
ainda neste ano.

Fonte: CNBB

Bispos lusófonos propõem ao Papa que o português 
seja «língua oficial» no Sínodo dos Bispos

Encontro em Cabo Verde analisou papel dos jovens e 
pediu reforço da colaboração entre países irmãos

Os participantes no XIII Encontro de Bispos dos Países 
Lusófonos (EBPL), que decorreu em Cabo Verde, apelam 
ao Vaticano para uma valorização da língua portuguesa, em 
particular pelo uso oficial no Sínodo.

“Propomos unanimemente que a língua portuguesa, a 
quinta língua do mundo falada por 260 milhões de pessoas, 
seja utilizada como língua oficial nas assembleias gerais do 
Sínodo dos Bispos”, refere o documento conclusivo, enviado 
hoje à Agência ECCLESIA.

As assembleias sinodais, que decorrem no Vaticano, têm 

grupos de trabalho (círculos menores) em várias línguas, 
nos quais os bispos lusófonos integram o chamado grupo 
‘Ibérico’ (Hibericus, denominação oficial em latim), cujas 
conclusões são publicadas em espanhol.

Os trabalhos do EBPL, que decorreram entre sexta-feira 
e domingo, na cidade da Praia, analisaram precisamente o 
tema da próxima assembleia do Sínodo dos Bispos (outubro 
de 2018, Vaticano), a presença dos jovens na Igreja, 
salientando as “boas práticas pastorais”, as iniciativas de 
voluntariado missionário, campos de férias e movimentos 
que acompanhem as novas gerações nas suas realidades 
quotidianas.

 Estiveram representados os episcopados católicos de 
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Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, 
Portugal e São Tomé e Príncipe.

“Verificamos uma maior consciência das nossas 
comunidades pela ecologia integral e a existência de 
inúmeros projetos em curso, em que destacamos a criação 
da «Floresta Laudato Si’» em Angola pela CEAST, com a 
plantação de milhares de árvores para travar o avanço do 
deserto”, assinalam os participantes.

A delegação portuguesa foi constituída por D. Manuel 
Clemente, cardeal-patriarca de Lisboa e presidente da 
Conferência Episcopal Portuguesa (CEP); padre Manuel 
Barbosa, secretário da CEP; e Jorge Líbano Monteiro, 
presidente da Fundação Fé e Cooperação (FEC).

Os participantes no XIII EBPL saudaram a simplificação 
da concessão de vistos nalguns países, que “facilita a livre 
circulação de pessoas e bens”.

“Esperamos que esse processo se possa estender a todos 
os países lusófonos, promovendo assim uma verdadeira 
comunidade de pessoas”, assinalam as conclusões.

Os trabalhos sublinharam a importância da “defesa 
O Vaticano II falou e falou bem sobre a missão dos Leigos

Dom Helder Camara, um dos dez mais importantes padres 
conciliares, gostava de afirmar que o Vaticano II disse uma palavra 
perfeita sobre a Igreja, pondo em relevo a ideia fecunda de Povo 
de Deus, abrindo espaço para os Leigos e Leigas. O Concílio 
falou e falou bem, de modo oportuno e justo, sobre a missão e o 
apostolado dos Leigos.

Palavras do Concílio
 “O SANTO CONCÍLIO, desejando tornar mais intensa a 

atividade apostólica do Povo de Deus, volta-se de maneira solícita 
aos cristãos leigos” cuja responsabilidade específica é necessária 
para a missão da Igreja no mundo atual. Assim começa o Decreto 
do Vaticano II sobre o Apostolado dos Leigos (Apostolicam 
Actuositatem). Sua missão – continua o decreto – é expandir o 
Reino de Deus no mundo, ou seja, nos ambientes familiares, nas 
realidades profissionais e na Igreja.

A Constituição Dogmática sobre a Igreja (Lumen Gentium) 
afirma que pelo Batismo, somos incorporados a Cristo e fazemos 
parte do Povo de Deus, recebendo a missão de buscar o Reino de 
Deus através das funções familiares e sociais. Nelas, vivendo o 
Evangelho, os leigos santificam o mundo (LG 31). Imbuídos do 
Espírito de Cristo, colabaram na busca da justiça, da caridade e 
da paz.

Avaliação dos resultados do Concílio
Houve uma evolução na missão e no apostolado dos leigos. De 

início, a Igreja reconheceu que a missão de todos os cristãos se 
fundamenta no Batismo. O que mais nos une é o mesmo Batismo 
e, portanto, nossa irmandade fundamental em Jesus Cristo. Pelo 
Batismo, todos somos enviados – não apenas os sacerdotes e os 
religiosos – para sermos instrumentos e sinais do Reino de Deus 
no mundo. O Concílio nos colocou numa dinâmica nova, mais 
dialógica, comunitária e de grande respeito.

O Vaticano II fortaleceu uma nova espiritualidade quando 
afirmou que as alegrias e as angústias dos homens e das mulheres 
do nosso tempo – principalmente dos pobres e dos que sofrem são 
as alegrias e as angústias dos discípulos de Cristo. Assim, a Igreja 

permitiu e aprovou, oficialmente, uma espiritualidade histórica, 
real, na qual entram todos os conteúdos vitais, e acima de tudo, 
os mais dramáticos. Aprovou uma espiritualidade “encarnada” ao 
invés de propor uma espiritualidade intimista.

Sem o Vaticano II não haveria a Conferência de Medellín. 
Nesta, bispos proféticos e sábios, iluminados pelo Espírito 
Santo, tomaram decisões de como “aplicar” o Vaticano II na 
América Latina. Perceberam que o mais dramático no nosso 
Continente era o empobrecimento. Éramos e somos pobres não 
por causa da natureza (que é tão generosa para conosco), nem 
por falta de talentos (nossos povos são criativos), mas por causa 
de uma situação pecaminosa de injustiça social e estrutural. 
Daí a necessidade de lutar pela verdadeira justiça assumindo as 
alegrias e as tristezas, as angústias e as esperanças dos povos 
historicamente oprimidos. Optar pelos pobres é uma questão de 
justiça, é expressão de fidelidade a Jesus Cristo; é viver na Graça 
Divina que santifica e liberta!

Esta “espiritualidade Vaticano II-Medellín” gerou uma 
primavera bela e audaciosa na Igreja. Leigos e leigas, unidos aos 
sacerdotes e religiosos, criaram dezenas de Pastorais, tais como: 
da Terra, Operária, Juventude, Criança, Pescadores, Refugiados, 
Carcerária, Povo da Rua, Pessoa Idosa... que buscaram agir 
para transformar as realidades sociais tendo como meta o Reino 
de Deus. Surgiram comunidades e agentes de pastoral, que 
alimentados pela Palavra de Deus, buscaram a conscientização e 
a libertação dos oprimidos.

Para refletir
1) O que o Concílio Vaticano II ensinou sobre a missão dos 

leigos e leigas?
2) O que os leigos e leigas podem fazer no mundo e na Igreja 

para expandir o Reino de Deus?
Pe. Ivanir Antonio Rampon
Itepa Faculdades
itepafaculdades@hotmail.com

intransigente da vida, da dignidade humana e da família, 
através de leis que protejam a vida e a família”, bem como 
“a luta contra a corrupção, o tráfico e a escravatura de 
pessoas, a ideologia do género, a eutanásia e tudo quanto 
não dignifica a pessoa”.

Os bispos dos países lusófonos alertam para uma 
“mentalidade individualista e consumista” que contraria 
perspectivas de futuro para os jovens, como a falta de 
emprego.

Em cima da mesa esteve ainda uma referência ao 
reinício da emissão nacional da Rádio Ecclesia em Angola, 
reforçando “a importância da liberdade de imprensa para a 
consolidação de uma sociedade plural e democrática”.

A agenda incluiu uma passagem pela Assembleia 
Nacional de Cabo Verde, o Instituto Internacional da 
Língua Portuguesa e a Cidade Velha, património mundial da 
Humanidade.

O próximo Encontro de Bispos dos Países Lusófonos vai 
decorrer na Guiné-Bissau, de 16 a 19 de janeiro de 2020.



COMUNICAÇÃO DIOCESANA - Julho de 2018

26 Variedades

Dinâmica do Setor de Animação Bíblico-Catequética (106)
Tânia Madalosso, Coordenadora

Valorizar as diferenças

Contar: A fábula do elefante
Seis, homens, todos muito curiosos e dedicados, queriam ver o elefante. Desejavam observar e aprender. Como se 

pareceria, quais seriam o formato e tamanho de tão rara criatura? Mas eram completamente cegos. Por isso podiam apenas 
tatear o animal, para depois tentar defini-lo. O primeiro aproximou-se, tocou a larga e dura barriga e disse: “O elefante é 
muito parecido com uma parede!” O segundo, ao sentir umas das presas de marfim, exclamou: “O elefante é muito parecido 
com uma lança!” O terceiro, por acaso, chocou-se com a tromba: “O elefante é muito parecido com uma cobra!” O quarto 
abraçou uma das pernas: “O elefante é muito parecido com uma árvore!” O quinto alcançou as orelhas: O quinto alcançou 
as orelhas: “O elefante é parecido com um leque!” E o sexto, por sua vez, ao perceber o fino rabo, constatou: “O elefante 
é muito parecido com uma corda!” Argumentaram entre si por horas em vão. Até brigaram para decidir qual deles estava 
com a verdade. Ao mesmo tempo que estavam todos parcialmente corretos, estavam também todos completamente errados.

Provocando um bate-papo:

*O que esta parábola sugere?

*Qual dos cegos estava certo?

*Será que há uma verdade absoluta?

*As pessoas aceitam bem os que pensam e vivem diferente?

Iluminando com a Palavra de Deus:

Texto: Mt 8,5-13

Após alguns instantes de silêncio e reflexão, fazer a partilha.

110ª Receita de Culinária
Maria Busatta, Integrante da Pastoral da Saúde

Bolo de aipim (mandioca)
Ingredientes
1 xícara (chá) de açúcar
½ xícara (chá) manteiga sem sal
2 gemas
50 g de coco ralado fresco
1 colher (sopa) cheia de farinha de trigo
2 e ½ xícaras (chá) de aipim ralado cru
1 vidro de leite de coco
2 colheres (sopa) rasa de fermento em pó
2 claras em neve
Açúcar de confeiteiro para polvilhar
Modo de fazer
*Bata o açúcar  com a manteiga até obter um creme leve. 
*Sem parar de bater, acrescente as gemas, uma a uma.
*Sem bater, junte o coco, a farinha, o aipim e leite de coco. 
*Por último, incorpore delicadamente o fermento e a clara 
em neve.
*Coloque na forma untada e enfarinhada e asse no forno 
preaquecido até dourar e polvilhe com açúcar.

Peixe bem temperado
Ingredientes
1 peixe inteiro (namorado, anchova, com cerca de 1 Kg)
50 g de toucinho defumado e picado
½ xícara (chá) de óleo
2 cebolas médias picadas
1 pimentão vermelho picado
3 colheres (sopa) de suco de limão
2 colheres (sopa) de salsa picadinha
Sal e pimenta a gosto
Modo de fazer
Doure o toucinho no óleo.
Junte a cebola, o pimentão e refogue bem.
Tempere com sal e pimenta.
Retire do fogo e junte o suco de limão e a salsa.
Reserve.
Numa assadeira, coloque o peixe e recheio com a mistura 
reservada.
Despeje o tempero restante.
Cubra com papel alumínio e leve ao forno médio por 1 hora.
Sirva quente.
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- 02, Pe. Edinaldo dos Santos Bruno
- 04, Pe. Waldemar Zapelini
- 06, Pe. Giovani Momo
- 08, Pe. Isalino Rodrigues
- 21, Pe. Carlos Pontel
- 21, Pe. Adelar Pedro De David
- 29, Diác. Selin José Picoli
- 30, Pe. Angelo Rosset

Nascimento

Variedades

ANIVERSÁRIOS - Julho

Ervas e alimentos medicinais (110) Pe. Ivacir Franco CNF/MT nº. 0120.

 Gengibre
Zingiber officinale, Roscoe.

Pertence à família das Zingiberáceas

Também conhecido como: Gengibre-branco, raiz-picante

O Gengibre é uma pequena planta perene, adaptado em 
varias regiões do Brasil. Quando adulto, chega a atingir até 
80 cm de altura. Usa-se para fins medicinais, a sua raiz.  
Propriedades medicinais
O gengibre é uma fonte de vitaminas B3, que ajuda a diminuir 
o colesterol sanguíneo, sendo uma ótima alternativa para 
quem sofre de colesterol alto; B6, que permite a assimilação 
das proteínas e das gorduras; C, que é um antioxidante, e 
que tem capacidade de proteger o organismo dos danos 
provocados pelo estresse e equilibra o organismo todo, Cálcio 
que visa fortalecer os ossos e os dentes, Zinco que equilibra a 
parte hormonal tanto de homens quanto de mulheres, auxilia 
o paladar e o olfato, estimula a cicatrização de feridas e 
irritações cutâneas, sendo útil para acnes, queimadura, ajuda 
na proteção contra resfriados, gripes, conjuntivite e outras 
infecções e fortifica a pele e o couro cabeludo; Manganês, 
que auxilia e fortalece os músculos e os tecidos da pele; 
Selênio, que é um antioxidante, intervém no funcionamento 
do hormônio tireoidiano, combate os radicais livres, estimula 
o sistema respiratório. 
O chá do gengibre é forte e picante. Quem consumir o mesmo 
em forma de chá ou ao natural é beneficiado pelo mesmo 

combater aerofagia, amigdalite, anorexia, asma brônquica e 
beribéri, doença causada por distúrbios digestivos, edemas e 
perturbações nervosas decorrentes da falta da vitamina B1. 
A vitamina B1 é importante para o bom funcionamento do 
sistema nervoso, dos músculos em geral.
A raiz do gengibre também ajuda a curar a broncorréia 
pulmonar que é a hemorragia nos brônquios dos pulmões, 
catarros crônicos, ciática, colesterol, cólicas do estômago e 
intestino. 
Consumido natural ou em forma de chá combate a cólera 
morbus que é a doença de cólera persistente, dispepsia 
atônita que é uma dificuldade ou embaraço na digestão, 
dores musculares, edemas artríticos e reumáticos, enjoo, 
estômago, feridas, fígado, flatulência que é a produção de 
gases do sistema digestivo, halitose que é o hálito fétido 
cheiroso e higienização da boca.
A raiz do gengibre também auxilia na impotência sexual, 
impurezas na pele, inflamação da garganta, má digestão, 
menorragia que é a hemorragia uterina que se segue ao 
período normal das regras femininas, meteorismo que é o 
aumento de volume do ventre devido ao acúmulo de gases, 
náusea e enjoos comuns, de gravidez. 
Estudos também nos dizem que o consumo do gengibre 
beneficia as pessoas com paralisia, reumatismo, resfriados, 
rouquidão, tosse, traumatismo, triglicerídeo e úlceras 
estomacais.
Obs.: O Gengibre é contra indicado para portadores de 
cálculos biliares.

Ordenação

- 03, Dom Girônimo Zanandréa
- 13, Pe. Antônio J. Scheffel
- 15, Pe. Angelo Rosset
- 15, Pe. Milton Lay Mattia
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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



Diocese de Erexim - RS

29

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:66

Ano 21 - Edição 203 - Junlo de 2018 - Erechim/RS

“A coisa não está nem na chegada
nem na partida está é na travessia.”

(Guimarães Rosa)

Nosso jeito de fazer pastoral
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Neste ano de 2018 estamos continuando nosso 
estimado processo de formação para a juventude 
de nossa Diocese, intitulado “Trilhas da formação”, 
que busca dar continuidade e maior profundidade 
às trilhas da animação que foram realizadas nas 7 
áreas pastorais de nossa Diocese no ano passado. 

As trilhas da formação têm o objetivo de, em 
quatro etapas, formar os/as jovens a partir de 
seus projetos pessoais de vida, para que vivam 
um amadurecimento de sua fé nas dimensões que 
integralizam sua vida como um todo, afim de que 
tenhamos jovens protagonistas de suas histórias, na 
caminhada de iniciação cristã na Igreja e no mundo, 
vivendo sua vocação, sendo “sal da terra e luz do 
mundo” (Mt 5, 13-14). 

O processo das trilhas da formação já iniciado 

conta com a participação de mais de 30 jovens, 
vindos/as de nossas Paróquias. Confira a seguir 
alguns depoimentos sobre a vivência da primeira 
etapa e a foto oficial do encontro realizado em 
Centenário, nos dias 21 e 22 de abril.

Nos dias 21 e 22 de abril aconteceu, em 
Centenário, a primeira etapa das trilhas de 
formação, na qual trabalhamos sobre quem 
somos, quem é o nosso próximo e como nos 
relacionamos com ele. Para nós foi incrível 
ter passado esse final de semana junto a 
algumas pessoas que não conhecíamos. 
Foram dois dias de muito aprendizado, onde 
tínhamos expectativas de conhecer pessoas 
novas, nos entender um pouco mais, fazer 

amizades, e essas expectativas foram alcançadas. A partir do encontro, voltamos com um pensamento 
novo. Depoimento de Thalia Gabrieli de Araújo e  Naila Biazus- Paróquia Santo Antônio/ Jacutinga

A experiência no primeiro encontro das trilhas de formação foi maravilhosa! Sem 
igual. Na minha opinião, foi o melhor encontro que participei. Desse encontro pude 
vivenciar meu EU e pensar melhor no modo como devo me amar e me aceitar do jeito 
que eu sou   e não como a sociedade impõe (sem contar na emoção de escrever uma 
carta para mi mesma). 

As dinâmicas que foram realizadas proporcionaram momentos ótimos, com o pequeno 
grupo que, por sinal, só tem gente boa e gente da paz...  É a primeira vez que participo 
das trilhas de formação e, com certeza, vou estar presente no próximo encontro. A 
comida “tava” deliciosa e a nossa pejoteira [a Miriam, nossa assessora da etapa] que 
veio passar o que sabia e um pouco mais, era muito querida. Gostei muito! E por fim, 
quero agradecer o convite e... sem palavras para descrever o quão bom é participar!

#EQUEVENHAOPROXIMO #AMOSERDAPJ Depoimento da Camila Stachelski- 
Itatiba do Sul

Trilhas da Formação 2018
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Vocação que inspira
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Conforme a tua PROMESSA (Lc 2, 29), a ESPERANÇA não decepciona (Rm 5,5a). E por isso, de perto 
e de longe, somos muitos os que nos alegramos com a ordenação do amigo e irmão Jean Carlos. É que a 
vida, nas trilhas de Jesus, vai se fazendo Eucaristia, doação, entrega... Não há como duvidar da promessa!

O filho da Elizabete e do Carlos, o irmão da Dani e da Aline, o tio do Bernardo e do Igor, o mano, o 
cunhado, o primo, o neto e sobrinho, vai agora cuidar da família humana: os/as filhos/as de Deus. É que 
o AMOR primeiro vindo da família, que reza junto todos os dias, é tamanho que transbordou: a vida do 
menino vai viver em doação total pelo REINO de Deus. Não há como duvidar da promessa!

“Não há amor maior do que doar a vida por seus amigos” (Jo 15, 13). E por isso, me alegro. O menino 
de Jacutinga/RS foi descobrindo a beleza de tecer a vida na partilha e na doação e por isso, foi tecendo 
amizades nos caminhos trilhados. E agora, esse amigo, se ordena. É que deseja ser fiel na amizade aos 

Conforme a tua PROMESSA... 
a ESPERANÇA não decepciona... 

pobres, aos excluídos, aos pequeninos. Não há como duvidar da promessa!
A paixão pela juventude foi ardendo no caminho desse amigo. Então, a vida 

também é entrega na causa juvenil. As vivências na PJ são parte de sua formação. 
Ele, sem dúvida alguma, não seria o Jean se não fosse tudo que viveu na PJ. E por 
isso, a PJ canta de alegria: um PJoteiro se ordenará para o serviço da Civilização 
do AMOR. Não há como duvidar da promessa!

De fato, não há como duvidar da promessa! A esperança não decepciona. Sou 
feliz e muito agradecido a Deus por tecer amizade e irmandade com o mano 
Jean. Sou feliz por caminhar junto com esse amigo que agora será enviado. Sua 
vida e sua entrega me faz reafirmar mais uma vez: Não há como duvidar da 
promessa, a ESPERANÇA não decepciona!

Luis Duarte Vieira
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Dinâmica de grupo

Transformando o Sonrisal
Objetivo: Refletir sobre a importância de colocar os dons a 
serviço na vida da comunidade.
Número de pessoas: Indiferente
Material necessário: 1 Sonrisal no envelope; 1 copo ou 
jarra com água
Como fazer:
Forma-se um círculo com os participantes e no centro coloca-
se um copo ou jarra com água e ao lado um Sonrisal dentro 
do envelope. Depois coloca-se o Sonrisal com o envelope 

dentro do copo com água pedindo que os participantes 
observem. Em seguida abre-se o Sonrisal e deixe-o dissolver 
na água. Leva-se então o grupo a reflexão: a) O que aconteceu 
com o Sonrisal quando caiu dentro d’água fechado em seu 
envelope? E o que aconteceu com a água? b) O que houve 
quando ele se desfez na água? c) A que podemos comparar 
o Sonrisal e a água?
Observações:
O copo com água representa a comunidade e Sonrisal nossos 
dons. Quando participamos na comunidade, mas guardamos 
nossos dons, não acontece nada. Quando colocamos esses 
dons em prática na comunidade estamos contribuindo 
para a sua vida e para que ela seja transformadora. Assim, 
o que antes era água, com a presença do Sonrisal passa a 
ser remédio. A água sem o Sonrisal não tem gosto, não é 
remédio. A comunidade sem participação não caminha, não 
promove transformações. O Sonrisal sem água não tem 
utilidade como o dom guardado, somente dissolvido ele é 
útil.
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A construção do nosso jornal semente nova e de toda a comunicação da Pastoral da Juventude de nossa Diocese é feito por 
muitas mãos. Veja os/as jovens que compõe nossa equipe Diocesana de Comunicação. Se você tem interesse em se somar 
a essa equipe, entre em contato com essas pessoas ou pelo watts (54) 9 97075075. 

Equipe da Comunicação

Andréia Klein Felipe Toniolo Giovani Meneguel Jean Carlos Demboski Jéssica Czechowski  

Laíza  Volinski Maurício Giacomel Milena Samoyedem Rocheli Koralewski Vivian Franklin 


