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Em agosto a Igreja celebra as vocações: sacerdotal, diaconal, familiar, religiosa, leiga e catequista. É um mês voltado para a refl exão e 
a oração pelas vocações e os ministérios, de forma a pedir a Deus para que todos os batizados “sejam fi éis como apóstolos leigos, como 
sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade” (João Paulo II).

P. 16

A 83ª Romaria Interestadual da Salette, 
de Marcelino Ramos já tem 

dada e cartaz defi nidos. 
P. 12

ROMARIA DA SALETE Esclarecimento

Dom José faz esclarecimento sobre 
os tapetes de Corpus Christi, em 

Aratiba
P. 16



COMUNICAÇÃO DIOCESANA - Agosto de 2018

2 Agenda do Bispo - Agosto

- 1º, 19h, reunião da Área de São Valentim, em Barão de 
Cotegipe.
- 03, aniversário de ordenação episcopal de Dom José 
Gislon (2012).
¬- 04 e 05, festa de São Roque, dos padroeiros e das 
capelinhas na sede paroquial de Paulo Bento.
- 05, primeiro domingo do mês vocacional – vocação ao 
ministério ordenado
- 06 – Dia de oração pelos cristãos perseguidos - 
confraternização pelo dia do padre; das 09 às 16h, reunião 
Coordenadoras paroquiais da Catequese, no Centro 
Diocesano de Pastoral; reunião da Comissão de Diáconos 
do Regional Sul 3.
- 08, às 19h30, 4ª reunião Equipe Vocacional, em 
Marcelino Ramos.
09,  às 08h30, reunião da Área Pastoral e Erexim na sede 
paroquial Santa Luzia, Atlântico; 19h, reunião do Setor das 
Pastorais Sociais, no Centro Diocesano.
- 11, 10h, crismas na igreja São Roque, Itatiba do Sul; 
08h30, reunião da equipe de coordenação do Núcleo 
dos Religiosos da Diocese de Erexim, na comunidade 
Imaculada Conceição, Viadutos.
- 12, Dia dos pais, até dia 19, Vocação à vida matrimonial, 
Semana Nacional da Família. 
- 13, 14h, 3ª Reunião do Conselho Diocesano de 
Presbíteros e em seguida, 2ª reunião do Conselho de 
Consultores no Centro Diocesano; 19h, 3ª reunião da 
Coordenação Diocesana de Pastoral, no Centro Diocesano. 
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- 1º, até dia 10, estará de 
férias.
- 11, às 10h, Crismas na 
igreja São Roque, Itatiba do 
Sul, com festa do padroeiro.
-13, às 14h, reunião do 
Conselho Presbiteral; 16h, 
reunião com os formadores; 
19h, reunião da coordenação 
de pastoral.
- 14,  reunião dos 
presbíteros, no Centro 
Diocesano.
- 15, 19h, visita pastoral na 
Paróquia Sagrado Coração 
de Jesus, Paulo Bento.
- 17 e 18, Seminário 

Agenda Pastoral - Agosto

Diocesano de Liturgia.
-  19, às 09h, missa na 
Catedral São José, com 
abertura das comemorações 
do centenário da 
Paróquia; às 10h, missa na 
comunidade São Roque, 
Vila Várzea, Paróquia de 
Mariano Moro, que celebra 
100 anos de criação; 10h, 
missa da festa de N. Sra. 
da Glória, Erval Grande; 
10h30, ofi cialização de 
Valdir Luís Cechet e 
Luiza Gonçalves da Silva 
Cechet como ministros e 
renovação de mandato de 
Deonildo Antonio Sonda, na 

- 14, 08h30, 3ª reunião anual dos bispos e presbíteros, no 
Centro Diocesano. 
- 17, 14- h30, encontro de oração do Apostolado da Oração 
das Paróquias de Erechim, na Catedral São José.
- 17 e 18, Seminário diocesano de Liturgia, no Seminário.
- 17 a 19, 49º Cursilho masculino, no Seminário N. Sra. da 
Salette, Marcelino Ramos.
- 19, Assunção de N. Sra., Vocação à Vida Consagrada – às 
09h, na Catedral, Missa de abertura do Ano do Centenário 
da Paróquia São José; 2ª Caminhada Vocacional; às 10h, 
missa da festa da padroeira N. Sra. da Glória, Erval Grande.
- 21, reunião da Área Pastoral de Getúlio Vargas, em  
Getúlio Vargas.
- 24 a 26, 49º Cursilho masculino, no Seminário N. Sra. da 
Salette, Marcelino Ramos.
- 25, às 08h30, Reunião da Comissão Diocesana de Leigos/
as, no Centro Diocesano; das 08h30 às 19h, retiro dos 
diáconos permanentes, no Seminário de Fátima, com 
orientação do Pe. Ângelo Rosset; das 09h às 15h30, 3º 
Encontro Vocacional, no Seminário de Fátima; das 09h 
às 16h, no Centro Diocesano, encontro de formação para 
todas as assessoras da Infância e Adolescência Missionária; 
encontro de preparação ao matrimônio da Área de São 
Valentim, em Barão de Cotegipe.
- 26, Vocação dos leigos e das leigas, Dia Nacional do/a 
Catequista.
- 27 a 05 de setembro, Curso Regional para Presbíteros, no 
Centro de Espiritualidade Cristo Rei, São Leopoldo, RS.

comunidade São Roque da Paróquia São Pedro de Erexim; 
19h30, missa de encerramento do 49º Cursilho masculino 
na igreja N. Sra. Aparecida, Bela Vista, Erexim. 
¬- 23, às 13h30, Vista Pastoral com encontro das lideranças 
na Paróquia Santa Ana de Carlos Gomes.
- 24, às 19h30, Visita Pastoral com encontro das lideranças 
na Paróquia Santa Terezinha, Estação.
- 26, às 10h, crismas na igreja São Roque, Benjamin 
Constant do Sul; 19h30, Missa de encerramento do 49º 
Cursilho feminino, na igreja N. Sra. Aparecida, Bela Vista, 
Erechim.
- 29, às 19h30, Visita Pastoral com encontro das lideranças 
na Paróquia São Cristóvão, Erexim.
- 30, às 19h30, Visita Pastoral com encontro das lideranças 
na Paróquia N. Sra. da Glória, Erval Grande.
- 31,  às 19h, Visita Pastoral com encontro das lideranças 
na Paróquia N. Sra. do Monte Claro, Áurea.
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Discurso do Papa Francisco aos funcionários da polícia de estado e da 
direção central de saúde do departamento de segurança pública 

(Sobre a família)
 Sala Paulo VI, 25 de maio de 2018
 Senhor Chefe da Polícia
Distintas Autoridades 
Caros familiares das Vítimas do terrorismo e do dever 
Estimados Funcionários, Agentes e Pessoal civil da 

Polícia de Estado!
Dou-vos as boas-vindas e agradeço ao Chefe da Polícia 

as suas palavras. A ele e a todos vós renovo a expressão do 
meu agradecimento à Polícia de Estado pelo serviço que 
presta ao Papa e à Igreja.

Quando o vosso Capelão me pediu audiência para o Pessoal 
da Polícia de Estado de Roma e para a Direção Central de 
Saúde do Departamento da Segurança Pública juntamente 
com as famílias, alegrei-me imediatamente. Encontrar-me 
convosco, com os filhos, as esposas, os maridos, os pais, 
dá-me alegria! Fitar-vos nos olhos, apertar a vossa mão, 
acariciar os vossos filhos dilata o coração, aproxima-nos e 
une-nos no louvor e no agradecimento ao Senhor. Obrigado 
por terdes vindo com as famílias, obrigado!

A família é a primeira comunidade na qual se ensina e se 
aprende a amar. E é o âmbito privilegiado no qual se ensina e 
aprende também a fé, se aprende a fazer o bem. E estas coisas, 
a fé, o amor, praticar o bem, só se aprendem “em dialeto”, 
o dialeto da família. Noutra língua não se compreendem. 
Aprendem-se em dialeto, o dialeto da família. A boa saúde 
da família é decisiva para o futuro do mundo e da Igreja, 
considerando os numerosos desafios e dificuldades que hoje 
se apresentam na vida de todos os dias. Com efeito, quando 
se encontra uma realidade amarga, quando a dor se faz sentir, 
quando irrompe a experiência do mal ou da violência, é na 
família, na sua comunhão de vida e de amor que tudo pode 
ser compreendido e superado.

A própria família, como cada realidade humana, está 
marcada pelo sofrimento; confirmam-no muitas páginas da 
Bíblia: a violência fratricida de Caim contra Abel, os litígios 
entre filhos e entre as esposas de Abraão, Isaque e Jacob, 
as tragédias que atingem David, o sofrimento de Tobias, a 
dor de Job. Também a vida da Sagrada Família conheceu 
contradições dolorosas, como a fuga de Maria e José que 
foram exilados no Egito com o pequenino Jesus. Maria 
ponderava todas estas experiências no seu coração; e Jesus, 
Filho de Deus e Filho de Maria, por sua vez, vê, ouve, sofre e 
rejubila, experimentando no seu coração as vicissitudes das 
pessoas que encontra: a sogra de Pedro está de cama, doente, 
Marta e Maria choram a morte do irmão Lázaro, a viúva 
de Naim que perdeu o único filho, o centurião provado pela 
grave doença de quem lhe é querido... Jesus é sempre capaz 
de se medir com as pessoas que o imploram pela saúde ou 
que choram inconsoláveis.

A exemplo de Jesus, também a Igreja, no seu caminho 
diário, conhece as ansiedades e as tensões das famílias, 

os conflitos geracionais, as violências domésticas, as 
dificuldades económicas, a precariedade do trabalho... 
Confrontando-se todos os dias com o Evangelho, a Igreja é 
conduzida pelo Espírito Santo a estar próxima das famílias, 
como companheira de viagem, sobretudo daquelas que 
atravessam alguma crise ou vivem alguma dor, e também 
para indicar a meta final, onde a morte e o sofrimento 
desaparecerão para sempre.

No caminho da vida Jesus nunca nos abandona: Ele segue 
e acompanha com misericórdia todos os seres humanos; de 
maneira particular as famílias, que santifica no amor. A sua 
presença manifesta-se através da ternura, das carícias, do 
abraço de uma mãe, de um pai, de um filho. A família é o 
lugar da ternura. Por favor, nunca percais a ternura! E a esta 
época falta a ternura, é preciso reencontrá-la, e a família 
pode ajudar-nos agora. Por isso nas Escrituras Deus mostra-
se pai mas também mãe que cuida e se inclina no gesto de 
amamentar e dar de comer.

A Igreja, como mãe cuidadosa, ensina-nos a permanecer 
firmes em Deus, aquele Deus que nos ama e nos ampara. 
A partir desta experiência interior fundamental é possível 
conseguir enfrentar todas as contrariedades e vicissitudes da 
vida, as agressões do mundo, as infidelidades e os nossos 
defeitos e os dos outros. Somente partindo desta sólida 
experiência interior podemos ser santos na perseverança do 
bem, que com a graça de Deus vence qualquer mal.

Também a fé se transmite em família. Nela aprende-se a 
rezar: a oração humilde, simples e ao mesmo tempo aberta 
à esperança, acompanhada da alegria, aquela verdadeira, 
que vem de uma harmonia entre as pessoas, da beleza de 
estar juntos e apoiar-se reciprocamente no caminho da vida, 
mesmo estando cientes de todos os nossos limites.

A época na qual vivemos está percorrida de mudanças 
profundas. Vós experimentais isto continuamente no vosso 
trabalho, quer nas averiguações quer nas estradas, sobretudo 
numa cidade como Roma. E a experiência familiar ajuda-vos 
também nisto, porque vos dá equilíbrio humano, sabedoria, 
valores de referência. Uma família boa transmite também 
os valores civis, educa a sentir-se parte do corpo social, a 
comportar-se como cidadãos leais e honestos. Uma nação 
não se pode reger se as famílias não cumprirem esta tarefa. 
A primeira educação cívica recebe-se — também ela em 
“dialeto” — na família.

Queridos irmãos e irmãs, agradeço-vos esta visita e 
acompanho-vos com a minha grata recordação na oração. A 
Família de Nazaré e São Miguel Arcanjo, vosso Padroeiro, 
ajudem todas as vossas famílias e a grande família da Polícia 
de Estado. Obrigado!

Rezemos a Nossa Senhora, nossa Mãe, para que abençoe 
todos os polícias, as famílias dos polícias e os ajude a ir em 
frente com coragem, mansidão e ternura.
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Domingo, 3 de junho de 2018  
No Evangelho que acabamos 

de ouvir, narra-se a Última 
Ceia, mas, surpreendentemente, 
a atenção fixa-se mais nos 
preparativos do que na própria 
ceia. Aparece várias vezes o 
verbo «preparar». Por exemplo, 
os discípulos perguntam: 
«Onde queres que façamos os 
preparativos para comeres a 
Páscoa?» (Mc 14, 12). Jesus 
envia-os para fazerem os 

preparativos com indicações precisas e eles encontram «uma 
grande sala (…) mobiliada e toda pronta» (14, 15). Os discípulos 
vão preparar, mas o Senhor já tinha preparado.

Sucede algo parecido depois da ressurreição, quando Jesus 
aparece aos discípulos pela terceira vez: andam a pescar e Jesus vai 
ter com eles à praia; enquanto espera por eles já lhes vai preparando 
pão e peixe. Entretanto pede-lhes para trazerem um pouco do peixe 
que acabaram de apanhar sob indicação, aliás, d’Ele próprio (cf. 
Jo 21, 6.9-10). Também neste caso Jesus prepara antecipadamente, 
mas pede aos seus para colaborar. Noutra ocasião, pouco antes da 
Páscoa, Jesus dissera aos discípulos: «Vou preparar-vos um lugar, 
(...) a fim de que, onde Eu estou, vós estejais também» (Jo 14, 
2.3). Quem prepara, é Jesus; e todavia o mesmo Jesus, antes da 
sua Páscoa, pede-nos, com sérias advertências e parábolas, que 
nos preparemos, que estejamos prontos (cf. Mt 24, 44; Lc 12, 40).

Em resumo, Jesus prepara para nós, mas pede também a nós 
para preparar. Que prepara Jesus para nós? Prepara um lugar e 
um alimento. Um lugar muito mais digno do que a «grande sala 
mobiliada» do Evangelho. É a nossa casa espaçosa e ampla aqui 
na terra, a Igreja, onde há, e deve haver, lugar para todos. Mas 
tem-nos reservado um lugar também lá no Céu, no Paraíso, 
para estarmos com Ele e uns com os outros para sempre. Além 
do lugar, prepara-nos um alimento, um Pão que é Ele próprio. 
«Tomai: isto é o meu corpo» (Mc 14, 22). Estas duas dádivas – o 
lugar e o alimento – são aquilo de que precisamos para viver. São 
a alimentação e a morada definitivas; e são-nos dadas ambas na 
Eucaristia. Alimento e um lugar.

Nela Jesus prepara-nos um lugar cá na terra, porque a Eucaristia 
é o coração palpitante da Igreja, gera-a e regenera-a, congrega-a 
e dá-lhe força. Mas a Eucaristia prepara-nos também um lugar 
lá em cima na eternidade, porque é o Pão do Céu. Vem de lá, 
é a única matéria nesta terra que tem verdadeiramente sabor de 
eternidade. É o pão do futuro, que já agora nos faz saborear um 
futuro infinitamente maior do que as mais risonhas expectativas. 
É o pão que sacia os nossos maiores anseios e nutre os nossos 
mais belos sonhos. Numa palavra, é o penhor da vida eterna: não 
apenas uma promessa, mas um penhor, isto é, uma antecipação, 
uma antecipação concreta daquilo que nos será concedido. A 
Eucaristia é a marcação, a «reserva» do paraíso; é Jesus, viático 
do nosso caminho rumo à vida beatífica que não acabará jamais.

Na Hóstia consagrada, além do lugar, Jesus prepara-nos 
o alimento, a nutrição. Na vida, precisamos de nutrir-nos 
continuamente, e não apenas com alimentos, mas também com 
projetos e afetos, anseios e esperanças. Temos fome de ser 
amados; mas as congratulações mais aprazíveis, as prendas mais 

Eucaristia na solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo 
belas e as tecnologias mais avançadas não bastam: nunca nos 
saciam completamente. A Eucaristia é um alimento simples, como 
o pão, mas é o único que sacia, porque não há amor maior. Nela 
encontramos realmente Jesus, partilhamos a vida d’Ele, sentimos o 
seu amor. Nela podes experimentar que a sua morte e ressurreição 
são para ti. E, quando adoras Jesus na Eucaristia, recebes d’Ele o 
Espírito Santo e encontras paz e alegria. Queridos irmãos e irmãs, 
escolhamos este alimento de vida: ponhamos em primeiro lugar a 
Missa, voltemos a descobrir a adoração nas nossas comunidades! 
Peçamos a graça de nos sentirmos esfomeados de Deus, de nunca 
nos fartarmos de receber o que Ele prepara para nós.

Mas, como aos discípulos de então, também hoje Jesus nos 
pede para preparar. Perguntemos-Lhe, como os discípulos: 
«Senhor, onde queres que façamos os preparativos?» Onde: 
as preferências de Jesus não recaem sobre lugares exclusivos 
e excludentes. Procura lugares não atingidos pelo amor, não 
tocados pela esperança. É a tais lugares desconfortáveis que 
Ele quer ir e pede-nos para Lhe fazer os preparativos. Há tantas 
pessoas privadas dum lugar decente para viver e do alimento para 
comer! Mas todos conhecemos pessoas sozinhas, atribuladas, 
necessitadas: são sacrários abandonados. Nós, que recebemos 
de Jesus alimentação e morada, estamos aqui para preparar um 
lugar e o alimento para estes irmãos mais frágeis. Ele fez-Se pão 
repartido para nós; pede que nos doemos aos outros, que deixemos 
de viver para nós mesmos, mas vivamos um para o outro. É assim 
que se vive eucaristicamente: derramando sobre o mundo o amor 
que recebemos da carne do Senhor. A Eucaristia traduz-se, na 
vida, passando do eu ao tu.

E o Evangelho deixa entender que os discípulos prepararam a 
Ceia, depois de ter entrado na cidade (cf. 14, 16). O Senhor chama-
nos também hoje a preparar a sua chegada, não permanecendo 
fora, afastados; mas entrando nas nossas cidades, inclusive nesta 
cidade, cujo nome – «Óstia» – sugere precisamente a entrada, a 
porta. Senhor, quais são as portas que quereis que Vos abramos 
aqui? Quais são os portões que nos chamais a escancarar, quais 
são as reclusões que devemos superar? Jesus deseja que sejam 
abatidos os muros da indiferença e da conivência, que sejam 
removidas as grades dos abusos e arrogâncias, que sejam abertos 
os caminhos da justiça, da equidade e da legalidade. A ampla praia 
desta cidade sugere a beleza de abrir-se e fazer-se ao largo na vida. 
Mas, para o fazer, precisamos de desamarrar os cabos que nos 
prendem aos pegões do medo e da opressão. A Eucaristia convida 
a deixar-nos levar pela onda de Jesus, não ficar arenados na praia 
à espera que chegue qualquer coisa, mas zarpar livres, corajosos, 
unidos.

Os discípulos – conclui o Evangelho –, «após o canto dos 
salmos, saíram» (14, 26). No final da missa, sairemos também 
nós. Caminharemos com Jesus, que percorrerá as estradas desta 
cidade. Deseja habitar no vosso meio. Quer visitar as situações, 
entrar nas casas, oferecer a sua misericórdia libertadora, abençoar, 
consolar. Experimentastes situações dolorosas; o Senhor quer 
estar perto de vós. Abramos-Lhe as portas e digamos-Lhe:

Vinde visitar-nos, Senhor. Acolhemos-Vos nos nossos 
corações, nas nossas famílias, na nossa cidade. Obrigado porque 
nos preparais o alimento da vida e um lugar no vosso Reino. 
Tornai-nos preparadores ativos, portadores jubilosos de Vós que 
sois a vida, para levar fraternidade, justiça e paz pelas nossas 
estradas. Amém.



Diocese de Erexim - RS

5Papa Francisco

Papa aos executivos de empresas de energia, 
petróleo e gás natural 

Nos dias 08 e 09 de junho, em Roma, foi realizado 
simpósio dedicado aos temas da transição energética e do 
cuidado do lar comum, com executivos de empresas de 
energia, petróleo e gás natural.  Recebendo-os na conclusão 
do encontro Papa Francisco pediu-lhes que olhem pelos 
pobres e pelo meio amb iente.

 “Somos afetados por crises climáticas. No entanto, 
os efeitos das mudanças climáticas não são distribuídos 
uniformemente. São os pobres que mais sofrem com os 
estragos do aquecimento global”. 

Sobre a energia gerada pelas empresas e os principais 
desafios de tal processo, o Pontífice alertou: “Muitas das 
áreas de nossas vidas são condicionadas pela energia, e 
infelizmente ainda há muitas pessoas que não têm acesso 
à eletricidade: fala-se até de mais de um bilhão de pessoas. 
Daí o desafio de ser capaz de fornecer a enorme energia 
necessária para todos, de forma que a exploração dos 
recursos evitem desequilíbrios ambientais ou que causem 
um processo de degradação e poluição, a partir do qual toda 
a humanidade hoje e amanhã seria gravemente ferida”.

Durante seu discurso, o Santo Padre afirmou também 
sobre as muitas formas de degradação provenientes do 
consumo desenfreado de energia. “A qualidade do ar, 
o nível dos mares, as reservas de água doce, o clima e o 
equilíbrio dos ecossistemas não podem sofrer por causa das 
modalidades com que os seres humanos saciam sua ‘sede’ 
de energia”, reforçou. Sobre este tipo de consumo, Francisco 
foi categórico: “Para satisfazer esta ‘sede’, não é lícito 
aumentar a verdadeira sede de água, pobreza ou exclusão 
social”. A necessidade de dispor de quantidades crescentes 
de energia para o funcionamento das máquinas não pode, 
segundo o Papa, ser satisfeita ao preço de envenenar o ar e 
comprometer seriamente a existência de todas de espécies de 
seres vivos na Terra. Segundo sua Encíclica Laudato Si, “é 
falso o pressuposto de que existe uma quantidade ilimitada 
de energia e meios utilizáveis, que a sua regeneração 
imediata é possível e que os efeitos adversos da manipulação 
da natureza podem ser facilmente absorvidos”.

Diante de tantas questões delicadas, o Pontífice 
reconheceu a complexidade da demanda energética e os 
principais desafios, teóricos e práticos, para a comunidade 
internacional. Por isso, o Santo Padre apontou a necessidade 
de uma estratégia global de longo prazo, que forneça 
segurança energética e a estabilidade econômica, protegendo 
a saúde do ambiente e o desenvolvimento humano integral. 

“Na Encíclica Laudato Si, apelei a todas as pessoas de 
boa vontade (ver nn. 31-64) para o cuidado do lar comum, 
e precisamente para uma transição energética (n. 165) 
que evite mudanças desastrosas, mudanças climáticas que 
poderiam comprometer o bem-estar e o futuro da família 

humana e seu lar comum. Neste contexto, é importante que, 
com seriedade e compromisso, prossigamos em direção a 
uma transição que aumente constantemente o uso de energia 
com alta eficiência e baixa taxa de poluição”, afirmou.

Sobre o acesso à energia nos países mais vulneráveis, 
o Papa reafirmou a ideia de uma diversificação das fontes 
de energia que acelerem o desenvolvimento sustentável de 
energias renováveis. “Se quisermos eliminar a pobreza e a 
fome, conforme exigido pelas metas de desenvolvimento 
sustentável da ONU, os bilhões de pessoas que não têm 
eletricidade hoje devem poder tê-la de maneira acessível. 
Mas, ao mesmo tempo, é bom que essa energia seja limpa, 
contendo o uso sistemático de combustíveis fósseis”, frisou.

Acordo de Paris

O Santo Padre relembrou a adoção de 196 países ao 
Acordo de Paris, realizado em dezembro de 2015, que 
limitava o crescimento do aquecimento global. Desde a data, 
Francisco salientou a ainda crescente taxa de emissões de CO 
2 e concentrações atmosféricas devido aos gases de efeito 
estufa. “Isso é bastante perturbador”, opinou. O Pontífice 
prosseguiu reforçando o impacto ambiental sob as decisões 
econômicas e a necessidade de sempre ser considerado os 
custos humanos e ambientais de longo prazo, envolvendo 
instituições e comunidades nos processos de tomada de 
decisão.

“O progresso foi feito através de seus esforços. As 
empresas de petróleo e gás estão desenvolvendo abordagens 
mais aprofundadas para avaliar o risco climático e modificar 
seus planos de negócios. Isso é digno de louvor. Investidores 
globais estão revendo suas estratégias de investimento para 
levar em conta considerações ambientais. Novas abordagens 
para ‘finanças verdes’ estão surgindo. Certamente, houve 
progresso. Mas isso é suficiente?, questionou.

Para Francisco não há avanço sem uma consciência 
crescente de que todo o ser humano pertence a uma única 
família ligada por laços de fraternidade e solidariedade. 

Por fim, o Papa exortou todos os executivos a contribuírem 
com duas grandes fragilidades do mundo atual: os pobres 
e o meio ambiente. “Convido vocês a serem o núcleo de 
um grupo de líderes que imagina a transição energética 
global de uma maneira que leve em conta todos os povos da 
Terra, bem como as futuras gerações e todas as espécies e 
ecossistemas. (…) Com gratidão, os abençoo e oro para que 
o Deus Todo-Poderoso conceda a cada um de vocês grande 
determinação e coragem para servir ao lar comum em uma 
forma renovada de cooperação”, concluiu.



COMUNICAÇÃO DIOCESANA - Agosto de 2018

6

Estimados Diocesanos! Celebrar a solenidade de 
Pentecostes não é apenas fazer memória do que aconteceu na 
vida dos discípulos do Senhor Jesus, que receberam o fogo 
do “Espírito Santo”, e os libertou do medo de partirem em 
missão, reavivando em seus corações o compromisso de darem 
testemunho do Senhor através do anúncio do Evangelho. 

 Celebrar a solenidade de Pentecostes, neste Ano Nacional 
do Laicato, é uma grande oportunidade para refletirmos 
sobre o nosso testemunho de cristãos, comprometidos com o 
projeto de Deus na sociedade em que vivemos. Isto a começar 
pelo batismo, que não deveria ser relegado a um evento 
social, mas recebido e assumido como um compromisso de 
vida, que contempla o discipulado, a missão e o testemunho 
de vida. Porque a vida do cristão é a página do Evangelho 

que pode ser lida e entendida em todas as línguas e culturas.
O Espírito Santo, que tocou o coração dos discípulos, não só 

tirou o medo do coração deles, mas os impulsionou a saírem 
pelas estradas do mundo a anunciar o Evangelho, que ajudou 
a formar a grande fraternidade dos batizados, em todas as 
nações de todos os continentes. O fogo do Espírito Santo não 
divide, porém nos une como irmãos e irmãs que participam do 
projeto de amor do Pai, que envolve o Filho e o Espírito Santo. 

A solenidade de Pentecoste oferece a cada batizado uma 
nova oportunidade de transformação na sua vida de cristão, 
na medida em que ele deixar que o sopro do Espírito Santo 
toque a sua vida e afaste do seu coração o medo de acolher 
o Senhor Jesus, o medo de testemunhá-lo com suas atitudes, 
na família, no mundo do trabalho e na comunidade de fé. É 
uma oportunidade também para pedirmos ao Espírito Santo 
que nos liberte do medo da indiferença, do comodismo, do 
pessimismo que nos leva a vivermos a passividade doentia, 
diante dos desafios da realidade, que impedem a realização do 
projeto do Reino na nossa família e na sociedade. Que o fogo 
do Espírito Santo faça arder no nosso coração de discípulos e 
discípulas do Senhor Jesus a chama do amor compromisso com 
a vida, a verdade, a fraternidade e a missão de trabalharmos 
juntos por um mundo mais justo, solidário e fraterno.

Deixe o Espírito Santo agir 

Estimados Diocesanos! A nossa vida de fé, celebrada à luz 
da Palavra de Deus, nos aproxima dos irmãos e irmãs, que, em 
nome da Santíssima Trindade, Pai e Filho e Espírito Santo, 
receberam o Sacramento do Santo Batismo e formam a Igreja 
comunidade dos discípulos e discípulas do Senhor Jesus.

Mas o mandato que o Senhor dá aos seus discípulos 
não é para ser vivido no comodismo e na indiferença, 
pois não é desprovido de compromisso. “Ide, pois, fazei 
discípulos de todos os povos, batizando-os..., ensinando-
os a cumprir tudo quanto vos tenho mandado!” (Mt 20,19-
20). Celebrar o mistério da Santíssima Trindade é abrir as 
portas do coração para entrar e tomar parte da intimidade 

da vida divina, onde é possível sentir-se herdeiros porque, 
pelo batismo, nos tornamos filhos e filhas de Deus.  

O Santo Batismo não deve ser entendido apenas como 
a participação num “rito”, mas como um momento único 
da nossa vida, que deveríamos celebrar ao longo de toda 
a nossa existência. Pelo batismo, renascemos de novo 
em Cristo Jesus, abençoados pela Trindade Santa, para 
vivermos a dimensão da filiação divina, do amor comunhão 
e compromisso através do testemunho e da missionariedade. 

Através do batismo, somos acolhidos numa comunidade 
de fé. Nesta comunidade, somos também responsáveis pelos 
nossos irmãos e irmãs, partilhando com eles as provações 
e as esperanças da nossa peregrinação para a casa do Pai. 
A fraternidade dos discípulos e missionários do Senhor 
não pode deixar de se colocar em oração e alimentar a sua 
fé, com o pão Palavra e o pão da Eucaristia, Cristo Jesus. 

“Eu estarei sempre convosco todos os dias, até ao fim do 
mundo” (Mt 28,20), nos assegura o Senhor Jesus. E nós 
batizados com quem estamos? Estamos dando testemunho, 
com a nossa vida, do Batismo que recebemos em nome da 
Trindade Santa? Que no dia a dia, na vivência do nosso 
Batismo, possamos fazer a experiência de um Deus que antes 
de ser por nós é capaz de estar conosco em cada passo da 
nossa vida, feito no pranto, na alegria ou no grito da vitória.

Dom José - 20/5/2018

Trindade – comunhão e missão 
Dom José - 27/5/2018

A Voz da Diocese
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Estimados Diocesanos! Estamos iniciando o mês de 
junho. No contexto sociocultural brasileiro, ele é fortemente 
marcado pelas festas populares que evocam a vida nos 
pequenos povoados e cidades, onde todos sentiam-se 
como parte de uma grande família chamada comunidade. 
Nela, celebrava-se a fé, acolhia-se a vida e se pranteava 
aqueles que partiam para o descanso eterno na casa do 
Pai. Os acontecimentos da coletividade eram marcados 
pela simplicidade e por um forte espírito de fraternidade. 

As transfo rmações socioculturais e econômicas 
desenraizaram e, em nossos dias, continuam tirando 
muitas pessoas de suas comunidades de origem, levando-
as a percorrem um êxodo muitas vezes forçado pela luta 
da sobrevivência, sem um destino certo. Levavam e levam 
consigo seus poucos pertences que podem ser acomodados 
em algumas velhas malas ou trouxas amarradas. No 
amanhecer, em qualquer estação rodoviária das nossas 
médias e grandes cidades, podemos observar cenas de 
caminheiros retirantes que envolvem famílias inteiras. Mas 
os poucos pertences que carregam, “graças a Deus”, não 
representam aquilo que levam no coração. O rosto abatido 
pelo cansaço de uma noite mal dormida, o olhar assustado 
diante do desconhecido e das incertezas da vida não tiram 
do coração destes nossos irmãos a fé, a solidariedade, a 

esperança e a vontade de recomeçar, mesmo partindo, 
quem sabe, de um pequeno barraco de papelão à beira da 
estrada ou de uma preferia esquecida pelo poder público.

As festas juninas, marcadas pela religiosidade popular, 
nos trazem presente um homem, João Batista, escolhido e 
marcado por Deus para anunciar a sua Palavra e falar de 
esperança ao coração do povo. Foi um profeta que tomou a 
sério as perguntas que habitavam nos corações dos homens e 
mulheres na realidade da vida. Também nós, hoje, diante da 
nossa realidade brasileira, deveríamos nos perguntar: quais 
são as interrogações que estão no coração dos homens, das 
mulheres, dos jovens e das classes sociais que compõem a 
nossa sociedade e que gostariam de ter uma resposta, por 
parte das Igrejas no que diz respeito à fé, mas também 
da classe política, no que diz respeito ao descaso e às 
incertezas a que estamos relegados como povo brasileiro?

Que a realidade de incertezas socioeconômicas do 
momento não tire do coração do nosso povo a alegria 
de celebrar as festas juninas, sempre com os pés no 
chão da história, tendo presente a responsabilidade de 
cada um na construção de uma sociedade democrática 
e de direito que respeite a vida, construa a paz, busque 
a justiça social e não sufoque a esperança de um novo 
amanhã que está no coração de milhões de brasileiros.

Profecia e esperança! 
Dom José - 03/6/2018

Estimados Diocesanos! A vida oferece a cada um 
de nós inúmeras oportunidades para fazermos o 
bem, através de pequenos gestos de caridade, que 
expressam amor e gratidão a Deus pela vida, por aquilo 
que somos, mas também pelas oportunidades que 
Ele nos oferece através da caridade de nos libertarm 
os do egoísmo que fecha os olhos do coração e nos 
impede de ver as necessidades e a dor dos outros.

Educar e conscientizar para a prática da caridade 
favoreceria o desenvolvimento de uma sociedade voltada 
para o cuidado da vida, da justiça e do bem comum. O 
Papa emérito Bento XVI, na carta encíclica “Caritas in 
Veritate”, sobre o desenvolvimento humano integral na 
caridade e na verdade, recorda que “A caridade supera 
a justiça, porque amar é dar, oferecer ao outro do que é 
‘meu’; mas nunca existe sem justiça, que induz a dar ao 
outro o que é ‘dele’, o que lhe pertence em razão do seu 
ser e do seu agir. Não posso ‘dar’ ao outro do que é meu, 
sem antes lhe dar aquilo que lhe compete por justiça. 
Quem ama os outros com caridade é, antes de mais 
nada, justo para com eles. A justiça não só não é alheia 
à caridade, não só não é um caminho alternativo ou 
paralelo à caridade, mas é ‘inseparável da caridade’, é-lhe 
intrínseca. A justiça é o primeiro caminho da caridade...”

A caridade, rainha das virtudes sociais 
Dom José - 10/6/2018

Na religiosidade do nosso povo, temos um ícone 
da devoção popular, Santo Antônio, de Pádua e de 
Lisboa, homem de Deus, frade do povo, que conhecia 
muito bem a Sagrada Escritura, soube falar da Palavra 
de Deus ao coração do povo, incluindo os doutos e 
nobres, para que se ocupassem do cuidado da vida dos 
pequenos e pobres através da caridade, simbolizada 
muitas vezes na partilha do pão, lembrando que no 
pão da Eucaristia, Cristo Jesus se oferece a todos e a 
todos enriquece com a sua graça e sua misericórdia.

Que a nossa devoção a Santo Antônio nos ajude a 
entrarmos no coração da história de sua vida, para 
podermos viver uma profunda comunhão com a Palavra 
de Deus, encarnada e comprometida com a vida, a justiça 
e a prática da caridade nos dias de hoje. Ela tem o poder 
de abrir os olhos do nosso coração para vermos a presença 
do Senhor Jesus que caminha conosco, mas também os 
famintos e necessitados do nosso contexto social que 
esperam de nós um gesto de amor através da caridade.

A Voz da Diocese
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Corpus Christi 

31 de maio de 2018, Catedral São José
Saúdo os sacerdotes, os diáconos, os irmãos e irmãs 

que estão celebrando conosco esta Solenidade do “Corpus 
Christi” aqui na Catedral São José. Neste momento de 
apreensão e incertezas na nossa realidade nacional, queremos 
colocar diante do Senhor a vida do povo brasileiro, com suas 
dores, frustrações e esperanças.

A Solenidade que estamos celebrando nos remete ao tempo 
pascal quando recordamos que: “O Senhor Jesus Cristo, no 
admirável sacramento da Eucaristia, nos deixou o memorial 
da sua Páscoa”. A Igreja Católica no Brasil, neste Ano 
Nacional do Laicato, com olhar cheio de ternura de mãe, 
convida seus filhos para adorar, isto é, tomar consciência da 
grandeza do dom que nos é oferecido, para que a obra da 
redenção – fruto da Páscoa de Cristo – traga sempre mais 
benefícios na vida pessoal e social dos seus filhos e filhas 
que vivem neste grande País. 

A Eucaristia é para a Igreja a garantia da ligação com o seu 
Senhor. Na verdade, a partir do Pentecostes, ela não cessa de 
celebrar a Eucaristia até o dia do seu ingresso no banquete do 
Reino. Existe uma profunda ligação entre a contemplação do 
Deus amor e o Cristo presente no sacramento. A Eucaristia 
é, na verdade, o meio – sacramento – através do qual a vida 
de Deus é derramada na nossa própria vida, a ponto de fazer 
da Igreja o corpo de Cristo, por meio do corpo místico de 
Cristo. Como diz Éfrem, o Sírio: “O fogo e o Espírito estão 
no nosso batismo, mas também no cálice estão o fogo e o 
Espírito.

Quando a Igreja nos convida a nos colocarmos numa 
relação particular com o mistério da Eucaristia, o faz na 
esperança de que cada batizado possa ter a graça de alimentar 

a sua vida espiritual, a sua fé, a sua proximidade com o 
Senhor Jesus, tomando consciência e ratificando o caminho 
de uma vida errônea diante deste dom que nutre e fortifica a 
vida de todo batizado. Mas, quantas vezes, corremos o risco 
de esquecer, ou, por fraqueza na fé, deixar de alimentar a 
nossa comunhão com o Senhor, com o Pão da Vida, como 
nos recordam as fortes palavras de Santo Agostinho: “O 
mistério que vós sois está nas vossas mãos”. 

A Eucaristia é o sacramento pelo qual aprendemos a 
viver como Cristo, doando a vida e amando até o fim (cf. 
Mc 14,13;15 – Jo 13,1). Através da Eucaristia, o mesmo 
Deus – em Cristo Jesus – se coloca em nossas mãos, entra 
no nosso corpo para que possa assemelhar-se ao seu e fazer-
se uma só coisa com todos os irmãos e irmãs. Na verdade, 
comungar o Cristo ressuscitado significa fazer entrar em nós 
uma semente de vida incorruptível, que deseja encontrar na 
nossa vida o terreno bom e fértil no qual produzir frutos em 
abundância.

A semente da ressurreição colocada dentro do nosso 
corpo quer ser em nós semente de “imortalidade”, como 
escreveu Santo Inácio de Antioquia e isto “em virtude do 
próprio sangue” (Eb 9,12). Este fermento fará a sua obra 
somente quando a nossa vida for uma vida de ressuscitados, 
ou seja, marcada pela mesma lógica do Cristo: a auto-
doação, o dom total de si, o deixar-se tomar na forma de um 
alimento e de uma bebida. Comer e olhar para ser absorvido 
e absorver uma presença do Mistério que nos transforma, em 
comunhão com todos os irmãos e irmãs, no mesmo corpo 
de Cristo, no caminho rumo à unidade. Um Deus que aceita 
ser colocado nas nossas mãos não deixa de esperar de nós a 
mesma coisa: que tenhamos a confiança de nos colocarmos e 
nos abandonarmos nas mãos de um Pai misericordioso, que 
acolhe, num abraço de ternura e compaixão, os seus filhos e 
filhas, nas alegrias e prantos, nas derrotas e vitórias da vida. 

A presença de sangue acompanhou a vida cultural e cultual 
de Israel, e de certa forma traz uma ligação com a Páscoa. A 
aliança pascal foi renovada no Sinai quando Moisés “pegou 
o sangue e aspergiu o povo” (Ex 24,8), lembrando a aliança 
que o Senhor tinha feito com o povo, na terra da escravidão, 
mas que deveria ser mantida durante o caminho do êxodo e 
também ao chegar na terra prometida. Manter a aliança com o 
Senhor, significa ouvir a sua Palavra, e deixar que ela oriente 
a nossa vida, de povo de Deus, de peregrinos famintos e 
saciados com o Pão da Palavra e o Pão da Eucaristia – Cristo 
Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.

Homilias de Dom José

6º Domingo da Páscoa – 06/5/18
Saúdo o Bispo emérito Dom Girônimo Zanandréa, o 

Vigário Geral Pe. Cleocir Bonetti, o Coordenador Diocesano 

de Pastoral Pe. Maicon Malacarne e através dele todos os 
sacerdotes e diáconos, os ministros e ministras presentes, seus 
familiares, amigos e todas as pessoas que estão participando 

Homilia no Encontro de Ministros e Ministras da 
Área Pastoral de Erechim 
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conosco deste banquete da Santa Eucaristia.

Neste Ano Nacional do Laicato, permitam-me trazer 
presente todos os batizados que formam o povo de Deus 
das nossas comunidades, que vocês assistem como padres, 
diáconos, ministros e ministras. Meu pensamento se volta 
neste momento para os enfermos e seus familiares. Pessoas 
que vivem unidas ao Senhor Jesus, sob o olhar e a ternura 
de Maria, e sentem-se parte da comunidade de fé. Mesmo 
estando enfermas, no silêncio do quarto, deixam falar a 
voz do coração, vivendo uma profunda comunhão de amor 
com o Senhor Jesus, sua santíssima mãe a Virgem Maria e a 
comunidade de fé.

Queridos irmãos e irmãs, na Semana Santa deste ano, 
foi feito o lançamento da Ação Evangelizadora: “Cada 
comunidade, uma nova vocação”. É uma ação que parte 
da oração, da oração de uma dezena do terço, ou do terço 
todo. Algo simples que está ao alcance das crianças, dos 
jovens, das famílias, dos avós, de cada um de nós. Rezar 
o terço é colocar-se diante da Mãe, e pedir que ela nos 
apresente Jesus, caminho, verdade e vida, que nos conduz 
ao Pai. Vocês, queridos servidores e servidoras, são os 
grandes protagonistas dessa Ação Evangelizadora porque 
semanalmente vocês vêem o rosto do povo de Deus nas 
comunidades, e alimentam sua fome e saciam sua sede de 
Deus, com o Pão da Palavra e o Pão da Eucaristia.

O Papa Francisco dedica a intenção de oração do mês 
de maio aos leigos. Ele afirma a necessidade de os leigos 
colocarem sua criatividade a serviço dos desafios do 
mundo, dando exemplo com sua fé através da solidariedade 
e do compromisso com a sociedade. Ele nos convida a 
nos unirmos em oração “para que os fiéis leigos e leigas, 
cumpram sua missão, a missão específica, que receberam no 
batismo, colocando sua criatividade a serviço dos desafios 
do mundo atual”. “Precisamos do seu testemunho sobre a 
verdade do Evangelho e de seu exemplo ao expressar sua fé 
com a prática da solidariedade”, acrescentou.

Ele nos lembra, que depois da celebração do Concílio 
Vaticano II, a Igreja Católica se esforçou para deixar mais 
claro o papel dos leigos, que têm sido fundamental desde os 
primeiros séculos. A função dos membros que não integram 
o clero é ajudar nas quatro dimensiones tradicionais da 
Igreja: a caridade, a comunhão, a evangelização e a liturgia.

“Os leigos encontram-se na linha mais avançada da vida 
da Igreja”, enfatizou Francisco. “Demos graças pelos leigos 
que arriscam, que não têm medo e que oferecem razões de 
esperança aos mais pobres, excluídos e marginalizados”. 

Queridos irmãos e irmãs, o apóstolo São João, através das 
leituras, nos conduz diretamente ao coração, ao centro, ao 
núcleo incandescente do mistério de Cristo ressuscitado e 
Senhor da história: “Nisto consiste o amor: não fomos nós 
que amamos a Deus, mas foi ele que nos amou e enviou o seu 
Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados” (1Jo 
4,10). O sentido desta palavra vem confirmado e reforçado 
por uma afirmação do próprio Senhor Jesus, e pode ser 
assumido como a síntese essencial de todo o Evangelho que 

é Jesus Cristo, morto e ressuscitado para nós: “Ninguém 
tem um amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos 
amigos” (Jo 15,13). Essa é uma palavra que alarga os 
espaços da nossa alma como os pulmões se alargam ou se 
dilatam para respirar o ar rarefeito quando se sobe nas altas 
montanhas, quando, finalmente, se pode sentir a parte mais 
sublime da nossa pessoa. Ter amigos na própria vida e estar 
em condições de dar a vida por eles, parece ser o segredo de 
uma felicidade plena e duradoura.

Mas como podemos chegar a sermos capazes de vivermos 
tudo isso, o dom de ter amigos e a capacidade de dar a vida 
por eles? A experiência do apóstolo São Pedro na casa de 
Cornélio pode nos ajudar na compreensão deste caminho. 
As atitudes de Cornélio revelam um homem tocado pelo 
Espírito Santo. Mas é a abertura de coração de Pedro que 
chama a nossa atenção: “De fato, estou compreendendo que 
Deus não faz distinção entre pessoas. Pelo contrário, ele 
aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a 
nação a que pertença. Pedro estava ainda falando, quando o 
Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a palavra”.

Em plena celebração do tempo pascal, somos convidados 
a abrirmo-nos para um horizonte sempre mais de inclusão. 
No sentido de termos olhos abertos para discernirmos quanto 
o amor do Senhor se estende sobre todos, e é capaz de fazer 
brotar os sinais do seu Reino que vem, também de realidades 
e de lugares de que muitas vezes não esperamos. É este 
horizonte que nos abriu à palavra e aos gestos do Senhor, que 
mais uma vez nos pede para acolhermos a sua palavra como 
uma semente capaz de fecundar e transformar a história, da 
minha vida, da minha família e da minha comunidade: “Este 
é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como 
eu vos amei” (Jo 15,12).

O Senhor Jesus nos pede para aprendermos com ele a 
capacidade e a modalidade de amar, e de nos deixarmos 
educar ou conduzir pelas atitudes do seu coração “porque 
Deus é amor” (1Jo 4,8). Não um amor egoísta, que tem 
preferência pelos justos, mas que sabe 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.

Que a Virgem Maria, Senhora de Fátima, mãe presente 
na vida de Jesus e de cada um de nós, com sua ternura, seu 
silêncio e seu amor de mãe, interceda junto ao seu Filho 
Jesus pelos enfermos e seus familiares, pelas famílias, pelas 
nossas mães, pelos jovens, pelas nossas crianças, pelos 
nossos padres, pelos diáconos, pelas consagradas/os, pela 
perseverança dos seminaristas, pelos servidores e servidoras 
do Senhor na Igreja, para que continuem sendo sal da 
terra e luz do mundo a serviço do Evangelho nas nossas 
comunidades de fé.

Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
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“Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja 
convosco”(Jo 20,19)

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – 
CNBB, solidária com os caminhoneiros, trabalhadores e 
trabalhadoras, em manifestações em todo território nacional, 
e preocupada com as duras consequências que sempre 
recaem sobre os mais pobres, conclama toda a sociedade 
para o diálogo e para a não violência. Reconhecemos a 
importância da profissão e da atividade dos caminhoneiros.

A crise é grave e pede soluções justas. Contudo, “qualquer 
solução que atenda à lógica do mercado e aos interesses 
partidários antes que às necessidades do povo, especialmente 
dos mais pobres, nega a ética e se desvia do caminho da 
justiça” (CNBB, 10/03/2016). Nenhuma solução que se 
utilize da violência ou prejudique a democracia pode ser 
admitida como saída para a crise.

Não é justo submeter o Estado ao mercado. Quando é 
o mercado que governa, o Estado torna-se fraco e acaba 
submetido a uma perversa lógica financista. “O dinheiro é 

NOTA DA CNBB SOBRE O MOMENTO NACIONAL
para servir e não para governar” (Papa Francisco, Evangelii 
Gaudium, 58). 

É necessário cultivar o diálogo que exige humilde escuta 
recíproca e decidido respeito ao Estado democrático 
de direito, para o atendimento, na justa medida, das 
reivindicações.

As eleições se aproximam. É preciso assegurar que sejam 
realizadas de acordo com os princípios democráticos e 
éticos, para restabelecer nossa confiança e nossa esperança. 
Propostas que desrespeitam a liberdade e o estado de direito 
não conduzem ao bem comum, mas à violência.

Celebramos a Solenidade do Corpus Christi, fonte de 
unidade e de paz. Quem participa da Eucaristia não pode 
deixar de ser artífice da unidade e da paz. O Pão da unidade 
nos cure da ambição de prevalecer sobre os outros, da 
ganância de entesourar para nós mesmos, de fomentar 
discórdias e disseminar críticas; que desperte a alegria de nos 
amarmos sem rivalidades, nem invejas, nem murmurações 
maldizentes (cf. Papa Francisco, Festa do Corpus Christi, 
2017). O Pão da Vida nos motive a cultivar o perdão, a 
desenvolver a capacidade de diálogo e nos anime a imitar 
Jesus Cristo, que veio para servir, não para ser servido.

Conclamamos, por fim, todos à oração e ao compromisso 
na busca de um Brasil solidário, pacífico, justo e fraterno. 
A paz é um dom de Deus, mas é também fruto de nosso 
trabalho.

Nossa Senhora Aparecida interceda por todos!
Cardeal Sergio da Rocha,  Arcebispo de Brasília (DF),  

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

Salvador (BA), Vice-Presidente da CNBB  
Dom Leonardo Ulrich Steiner, OFM - Bispo Auxiliar de 

Brasília (DF), Secretário-Geral da CNBB

Igreja Católica é apontada como principal adversária do re-
gime militar

Matéria jornalística feita por Gerson Camarotti, apresentada 
na semana passada pela Globonews, e reproduzida no Portal 
G1 por Tereza Carneiro, traz notícia de que “telegramas do 
Departamento de Estado Americano e relatórios da CIA 
(Agência de Inteligência dos EUA) revelam que o governo 
dos Estados Unidos acompanhou durante quase duas décadas 
a tensa relação entre a ditadura militar brasileira e a cúpula 
da Igreja Católica no país“.

A questão
Segundo o texto do Portal, “Os documentos a que 

GloboNews teve acesso, classificados como confidencial 
ou secretos, foram liberados nos últimos anos. Em vários 
desses textos, a Igreja Católica é apontada como a mais 
influente organização não-governamental do Brasil e como 
a principal adversária do regime militar. Segundo um 

desses relatos de 1981, o governo estava apreensivo sobre 
o potencial para influenciar a política eleitoral e radicalizar 
os pobres. Telegramas do início dos anos 70 já alertavam 
para o confronto entre as duas instituições e ressaltavam a 
deterioração das relações“.

Os relatórios também destacam, no texto da matéria de 
TV reproduzida pelo G1 que “a atuação especial de alguns 
influentes prelados como o arcebispo Dom Helder Câmara 
e os cardeais Dom Paulo Evaristo Arns e Dom Aloisio 
Lorscheider, que denunciavam torturas e violações aos 
direitos humanos do regime militar. Num relatório secreto 
de 1971, se destacava a preocupação com as denúncias 
feitas por Dom Helder ao governo brasileiro em viagem pela 
Europa e ressaltava que sua indicação ao prêmio Nobel da 
Paz foi um golpe para o governo Médici. Essa informação 

30 de maio de 2018
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NOTA SOBRE O SACRAMENTO DA PENITÊNCIA

“Deixai-vos reconciliar com Deus” (2Cor 5,20).
Nós, Bispos do Regional Sul 3 da CNBB, reunidos 

em Assembleia, desejamos recordar às nossas dioceses 
alguns aspectos litúrgico-pastorais sobre a celebração do 
Sacramento da Penitência.

O rosto da misericórdia do Pai se manifesta de maneira 
especial no Sacramento da Penitência. Constatamos, com 
alegria, o aumento da busca por esse Sacramento em nossas 
comunidades, sobretudo em momentos de peregrinação, 
romaria e nos tempos de Advento e Quaresma. Numa época 
de intenso secularismo, massificação e crises que levam 
ao vazio, muitos recorrem ao confessionário em busca do 
perdão, da reconciliação e da paz interior. Há, também, uma 
procura por orientação espiritual com pessoas que saibam 
ouvir com fé e oferecer uma palavra de consolação. Entre 
nós, igualmente, se realiza uma prática muito importante 
que é a Celebração Comunitária da Penitência, na qual se 
faz uma preparação conjunta para a confissão e a absolvição 
individuais, seguidas da ação de graças pelo perdão recebido 
(1).

“A confissão individual e íntegra e a absolvição constituem 
o único modo ordinário pelo qual o fiel, consciente de pecado 
grave, se reconcilia com Deus e com a Igreja” (2). Somente 
em casos de grave necessidade, com autorização do Bispo, 
pode-se recorrer à celebração comunitária da reconciliação 
com confissão e absolvição geral, por exemplo: numa guerra 
ou em perigo de morte iminente de vários penitentes, sem 
que o sacerdote tenha condições de atender a todos. Uma 
numerosa afluência de fiéis, por ocasião de grandes festas 
ou de peregrinações, não justifica o uso da absolvição geral. 

Nós, como episcopado do Rio Grande do Sul, assumimos, 
em conjunto, as orientações da Igreja sobre a celebração 
comunitária do Sacramento da Penitência. Igualmente 
exortamos que, na Iniciação à Vida Cristã, se mostre a beleza 
da confissão individual para adultos, jovens e crianças.

Os confessores são chamados a ser um verdadeiro sinal 

da misericórdia do Pai e servos fiéis do perdão de Deus. 
Para isso é preciso acolher os penitentes, como o pai na 
parábola do filho pródigo (3), dispondo do tempo necessário 
para o atendimento de todos os que buscam a forma 
sacramental do perdão. Para acolher adequadamente os fiéis 
e oferecer oportunidades de reconciliação, são louváveis as 
iniciativas existentes de mútua ajuda entre os presbíteros 
para as confissões na mesma região pastoral ou diocese, 
especialmente em grandes concentrações de fiéis. 

Aos presbíteros, ministros desse sacramento, agradecemos 
a generosidade pastoral e a dedicação em oferecer o perdão 
de Deus e a reconciliação aos filhos e filhas da Igreja. Sobre 
todos invocamos a bênção do Senhor sob a intercessão da 
Mãe da Misericórdia. 

São Leopoldo, 6 de junho de 2018.
Jaime Spengler OFM, Arcebispo de Porto Alegre e 

Presidente do Regional Sul 3 da CNBB
Dom José Gislon, Bispo de Erexim, Vice-Presidente do 

Regional Sul 3 da CNBB
Dom Zeno Hastenteufel, Secretário do Regional Sul 3 da 

CNBB
___________________________________________.
1) Catecismo da Igreja Católica, n. 482;
2) Código de Direito Canônico, cânon 960;
3) Papa Francisco, Misericordiae Vultus, n. 17.

é confirmada num relatório secreto do Itamaraty, do início 
dos anos 70, e que foi revelado pela Comissão Nacional 
da Verdade. O governo militar agiu por diversos anos para 
impedir que Dom Helder ganhasse o Prêmio Nobel”.

A matéria do G1 prossegue: “Com a eleição do presidente 
Jimmy Carter, nos Estados Unidos, em 1977, a Igreja 
no Brasil passa a ganhar nova força no enfrentamento ao 
regime durante o governo Geisel. Relatórios citam inclusive 
uma troca de correspondência entre o então arcebispo de 
São Paulo, cardeal Dom Paulo Evaristo Arns e o presidente 
Carter. Um outro memorando do departamento de estado 
mostra a carta do cardeal enviada ao presidente Carter que 
fazia um alerta sobre a repressão com uma lista de nomes de 
pessoas que haviam desaparecido”.

Dom Leonardo Steiner
O secretário-geral da CNBB dom Leonardo Steiner foi 

ouvido pelo repórter Gerson Camarotti na quinta-feira, 7 de 
junho, e falou que esses documentos servem como reflexão 
para que essa história não se repita: “O que nós conseguimos 
com a Constituição de 1988. Isso para o futuro é vital. 
As novas gerações não conhecem a história. Hoje se fala 
inclusive na volta dos militares. Não é o que os militares 
estão querendo. Os militares têm se manifestado de maneira 
muito digna, muito precisa em relação à Constituição. Mas 
esse desejo de achar que é uma força que pode reconquistar 
a tranquilidade de um país. Só a democracia pode”.

BISPOS DO RIO GRANDE DO SUL
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Oficina de Formação 
As Pastorais da Criança de 10 paróquias da Diocese de 

Erexim participaram do Encontro de Formação e Reflexão, 
no dia 23 de maio, no Centro Diocesano de Pastoral. O 
encontro iniciou com um momento de oração conduzido 
pela Irmã Geneci, da Paróquia São Francisco de Assis. 

Esteve presente, também, o Padre Giovani Momo e contou 
com a assessoria da Psicóloga Lisiane Maalozzo, refletiram 
sobre o autocuidado e a importância de uma vida de oração 
como sustento para a missão. 

A coordenadora da Pastora da Criança, Marinês Agnoletto, 
orientou o planejamento e ações para serem realizados no 
decorrer do ano. 

PASTORAL DA CRIANÇA

Notícias
ROMARIA DA SALETE

Os missionários saletinos de Marcelino Ramos estão 
intensificando os preparativos para a 83ª Romaria 
Interestadual da Salette. Seu lema é: Salette, ensina-nos a 
viver a reconciliação e a paz. 

A Revista Salette terá número comemorativa com 
roteiros de preparação da Romaria. Além da novena, 
haverá celebração especial no dia 19 de setembro, data das 
aparições de N. Sra. na montanha da Salette, na França, 
em 1846, aos adolescentes Maximin Giraud, de 11 anos, e 
Mélanie Calvat, de 15 anos. 

Será a primeira Romaria sem o Pe. Arlindo Fávero depois 
de 36 anos. O novo Reitor do Santuário, que coordena os 
preparativos da Romaria é o Pe. Renoir Dalpizol. 

Definido cartaz deste ano

Formação de novas 
assessoras

Representantes de nove Paróquias e do Colégio 
Franciscano São José participaram do segundo encontro de 
formação de novas assessoras da Infância e Adolescência 
Missionária no Centro Diocesano no dia 19 de maio, dia em 
que esta obra da Igreja completa 175 anos de existência. 

Depois da oração inicial do terço missionário, com a 
assessoria da Irmã Cristiane Bisolo, coordenadora diocesana 
da Infância e Adolescência Missionária, o grupo refletiu 
sobre a psicopedagogia das idades e a metodologia desta 
obra da Igreja.

O encontro encerrou com a partilha da experiência das 
assessoras do grupo de Infância e Adolescência Missionária 
da Paróquia Nossa Senhora da Salete, do Bairro Três Vendas 
de Erechim. 

Comissão de ministros e 
servidores aprofunda “Igreja 

nas casas”

Membros da Comissão de ministros e servidores realizaram 
reunião na manhã do dia 04 de junho, no Centro Diocesano, 
sob a coordenação do Pe. Cleocir Bonetti, seu assessor. 
Após a oração inicial, Pe. Maicon Malacarne, coordenador 
diocesano de pastoral, falou da iniciativa pastoral “Igreja 
nas casas”. Referiu passagens bíblicas que mostram Jesus 
na casa das pessoas, à mesa com pecadores. A iniciativa 
“Igreja nas casas”, reúne famílias próximas para a reflexão 
da Palavra de Deus, a oração, a partilha de vida.

Depois, o grupo tratou dos encontros de ministros e 
ministras por Áreas Pastorais. Os que pertencem a Áreas 
nas quais já foram realizados relataram suas impressões e 
repercussões dos mesmos. 

A próxima reunião da comissão será na manhã do dia 12 
de novembro, no Centro Diocesano, para avaliação do ano e 
planejamento do próximo. 

INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 
MISSIONÁRIA
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PAULO BENTO
Falece irmã da Sagrada Família que 

trabalhava no Município
Na tarde do dia 27 de maio, solenidade da Santíssima 

Trindade, faleceu Ir. Celestina Wodziski, da Congregação das 
Irmãs Franciscanas da Sagrada Família de Maria. Seu corpo 
foi velado na casa das irmãs em Viadutos, onde também foi 
sepultada, após missa de corpo presente na igreja Sagrado 
Coração de Jesus daquela Paróquia, às 15h do dia 28. Ela 
estava na casa da Congregação daquela cidade há 15 dias 
para tratamento de saúde por problemas no fígado.

Ir. Celestina tinha 80 anos. Nasceu em Capo Erê, no dia 
10 de janeiro de 1938, no município de Getúlio Vargas, 
tendo sido registrada com o nome de Maria. Era a última 
dos sete filhos de Adão e Verônica Wodziski, dos quais dois 
são vivos, o segundo, João, residente em Getúlio Vargas, e 
o penúltimo, Clemente, residente em Maravilha, SC. Foi 
batizada na igreja São José, de Erechim, RS, em 20 de 
janeiro de 1938.  

Estudando no Colégio das Irmãs da Sagrada Família em 
Áurea, como interna, percebeu o chamado de Deus para a 
vida religiosa. Expressou este desejo aos pais, que muito a 
apoiaram. Teve grande incentivo e apoio da Irmã Domingas 
daquele Colégio.

Como candidata à Vida Religiosa, entrou na Congregação 
das Irmãs da Sagrada Família em julho de 1951. Após o 
noviciado, em janeiro de 1955, fez os primeiros votos de 
vida consagrada. Depois do juniorato, em janeiro de 1961, 
fez votos definitivos na Congregação. 

Concluiu a Faculdade de Letras (Inglês / Português), 
Licenciatura Plena, em julho de 1976, na Universidade de 
Passo Fundo, RS. Fez Curso de Teologia em julho de 1995, 
pelo Instituto de Teologia de Passo Fundo, RS, ITEPA. 
Realizou também Cursos de Psicanálise, Fitoterapia e outros 
na área da saúde alternativa.

Exerceu as seguintes atividades: 
- professora do Jardim da Infância no Colégio Sagrada 

Família em Ponta Grossa, PR, de janeiro de 1955 a junho 
de 1956;

- professora no colégio São José de Ponta Grossa, de junho 
de 1956 a março de 1957; 

- professora no Colégio Santa Teresinha de Curitibanos, 
SC, de março de 1957 a janeiro de 1958;

- professora e catequista em Areia Branca, PR, de janeiro 
de 1958 a janeiro de 1959;

- professora e outras funções no Colégio Sant’Ana de 
Carlos Gomes, de janeiro a agosto de 1959;

- professora no Colégio Imaculada Conceição de Viadutos, 
catequista e outras funções, de agosto de 1959 a fevereiro de 
1963;

- professora e secretária no Colégio Sant’Ana de Carlos 
Gomes, de 1963 a 1996, sendo também catequista na 
comunidade e, como não havia Posto de Saúde na localidade, 
fazia curativos, aplicava injeções e orientava muitas pessoas 

em relação à saúde;
- secretária no Colégio 

São José de Guarani das 
Missões, de fevereiro de 
1996 a maio de 1997;

- atividades pastorais, 
atuando na liturgia, no 
Apostolado da Oração, 
pastoral da saúde e da 
pessoa idosa e atividades 
domésticas na cozinha, 
jardim e horta, em Paulo 
Bento, de maio de 1997 a 
maio deste ano. Foi também 

coordenadora da comunidade religiosa que integrava. 
Ir. Celestina sempre foi uma religiosa de muita oração, 

profunda fé, muito dedicada para com a Igreja e as 
comunidades por onde passou, ajudando e animando as 
pessoas em tudo o que estava a seu alcance. 

Teve como princípio vida: “Seguir a Cristo, ajudando os 
irmãos a realizar o projeto de Cristo, a fim de construir o 
Reino de Deus, aqui e agora, isto é, sentir o céu já aqui na 
terra”.

Com assessoria do Pe. Maicon Malacarne, Coordenador 
Diocesano de Pastoral e Pároco da Paróquia N. Sra. 
Aparecida, Bairro Bela Vista, Erechim, e do casal Sandra e 
Paulo Fassina, da Catedral e membros a comissão diocesana 
e leigos, religiosas da Diocese de Erexim viveram encontro 
de formação e convivência dia 27 de maio, nas dependências 
do Colégio Franciscano São José, refletindo sobre a natureza, 
objetivos e atividades em andamento do Ano Nacional do 
Laicato. A falta de combustível e de transporte, impediu 
a participação de integrantes de três Congregações. O 
próximo encontro de religiosos/as será a assembleia eletiva 
a realizar-se no dia 16 de setembro, das 8h30 às 16h, no 
Colégio Franciscano São José.

Religiosas da Diocese de Erexim 
refletem sobre o Ano do Laicato
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Esclarecimento da Diocese de Erexim sobre 
os tapetes de Corpus Christi

Os tapetes da procissão de Corpus Christi na sede paroquial 
São Tiago de Aratiba sofreram verdadeira adulteração 
momentânea depois que sua confecção estava praticamente 
pronta e os grupos que d ela participaram já se terem 
retirado no final da manhã desta quinta-feira. Alguém, com 
intenções escusas, maldosas e com total falta de respeito 
com os símbolos da fé representados nesta tradição católica 
popular, colocou nos tapetes dizeres e desenhos previamente 
preparados, totalmente alheios e rejeitados pela coordenação 
da celebração local, tirou fotos e postou nas redes sociais, 
causando indignação e revolta a muitas pessoas. 

O Conselho comunitário e outras pessoas das escolas, 
entidades e pastorais que, desde as seis horas da manhã, 
participaram da confecção dos referidos tapetes, dirigiram-
se ao Pároco, Pe. Dirceu Balestrin, sempre muito zeloso 
em sua ação pastoral, que havia estado com eles durante 
toda a manhã, para verem o melhor procedimento a se 
tomar. Com a concordância dele, retiraram os mencionados 
dizerem espúrios e ofensivos, sentindo-se indignados e 
traídos em algo em que se haviam empenhado com alegria, 
generosidade e fé. 

Ao fazer este esclarecimento, repudiamos veementemente 
tal intromissão na manifestação religiosa e cultural em 
Aratiba; lamentamos a compreensível inconformidade e 
aflição causada aos que viram a postagem de tal violação 
aos símbolos eucarísticos e alertamos para a disseminação 
fácil, maldosa e de consequências imensuráveis, muitas 
irreversíveis das chamadas “Fake News”, notícias falsas, das 
quais falou nosso Papa Francisco em sua mensagem para o 

52º Dia Mundial das Comunicações Sociais, dia 20 de maio 
passado. Ao mesmo tempo, contamos com a retratação e 
reparação pública de quem assim procedeu, que é o mínimo 
a se esperar para não se tomar as medidas cabíveis. 

Solicitamos também aos paroquianos, no espírito da 
correção fraterna recomendada pelo Evangelho (Mt 18, 
15-18) que ajudem a quem praticou tal ação a reconhecer a 
grave falta cometida e a fazer a devida reparação. Ao mesmo 
tempo, solicitamos que todos permaneçam unidos e renovem 
seu amor à Santa Eucaristia, motivo e núcleo central da 
solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo.

Erechim, primeiro de junho de 2018.
Dom José Gislon, Bispo, Diocesano.

Igrejas ecumênicas rezam pela unidade
Fiéis e sete ministros da Igreja Evangélica de Confissão 

Luterana no Brasil, da Igreja Evangélica Anglicana do 
Brasil e da Igreja Católica Romana realizaram encontro 
de oração pela unidade cristã na igreja anglicana, junto ao 
Colégio Barão do Rio Branco, na sexta-feira, 18 de maio, 
enfrentando a chuva que caia na região. 

O roteiro da celebração seguiu o subsídio da semana de 
oração pela unidade cristã, preparado pelas Igrejas cristãs 
do Caribe, com o tema trabalho escravo e refugiados, tendo 
como lema a frase bíblica do livro do Êxodo “a mão de Deus 
nos une e liberta”.

Reverendo Rodrigo Espiúca, da Igreja anglicana, proferiu 
a homilia. Recordou que a região do Caribe como toda a 
América Latina foi marcada por desigualdade e injustiça 
do período da escravidão. Hoje, muitas pessoas, por não 
terem outra alternativa, se submetem a qualquer trabalho. 
Ainda continua trabalho análogo à situação de escravidão. 
Referindo-se à passagem do evangelho, lida no encontro, 

da cura da mulher que sofria de hemorragia há 12 anos por 
Jesus, ressaltou a discriminação que pesava sobre a mulher. 
Ele a curou de sua doença e restabeleceu sua dignidade 
porque para ele cada pessoa é importante. Alertou para o 
risco de não se reconhecer os irmãos e irmãs. É necessário, 
a exemplo de Cristo, reconhecer que o outro é igual a nós e 
então se pode viver a união. 
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MARCELINO RAMOS

Missa de corpo presente do ex-reitor do Santuário da Salette
Na tarde chuvosa do dia 18 de  maio, o atual reitor do 

Santuário da Salette de Marcelino Ramos, Pe. Renoir Dalpizol, 
presidiu missa de corpo presente de seu antecessor por 36 
anos, Pe. Arlindo Daga Fávero. A missa foi concelebrada 
por 8 padres saletinos, 6 da Diocese de Erexim e um frei 
franciscano de Xaxim, paróquia de muita ligação com Pe. 
Arlindo e os missionários da Salette, com a participação 
de um diácono, dos noviços saletinos, religiosas, as duas 
irmãs e um irmão do Pe. Arlindo, muitas pessoas ligadas ao 
Santuário onde ele atuou por tanto tempo. 

Após a celebração eucarística, o corpo do Pe. Arlindo 
foi sepultado no cemitério de Marcelino Ramos, de onde 
seus restos mortais, com o tempo, serão transferidos para a 
Capela da Saudade no Santuário. 

Iniciando sua homilia, Pe. Renoir lembrou que pela 
Palavra de Deus e pela Eucaristia todos alimentam sua 
missão, árdua e exigente que termina quando Deus chama 
de volta a cada pessoa, não importando quanto anos tenha 
vivido. A despedida de alguém é oportunidade para cada um 
se perguntar como está vivendo a missão recebida de Deus. 
Na fidelidade a ela, se pode dar muitos frutos para o Reino. 
Ressaltou que Pe. Arlindo realizou sua missão e está junto 
de Cristo glorificado, como foi celebrado domingo último, 
solenidade de sua Ascensão ao céu. Frisou que Pe. Arlindo 
procurou estar ao lado de quem necessitasse, servindo a todos 
com alegria. Olhando o que o envolveu ultimamente, ele 
parecia perceber o momento que vivia. Foi preparando sua 
partida. No final da romaria da Salette do ano passado, disse 
que talvez sua última romaria. Há pouco tempo, num sábado 
e domingo, recebeu um grupo de amigos com quem passou 
horas de alegre convivência. Na segunda-feira seguinte, 
na última mensagem no programa de Rádio que mantinha 
insistiu na importância de se viver bem o momento presente, 
com retidão, com generosidade, com dedicação plena como 
se cada dia fosse o último. Para expressar melhor a vida do 
Pe. Arlindo, apresentada a Deus na Eucaristia, Pe. Renoir 
mencionou alguns símbolos que foram sendo colocados 
junto ao corpo dele: o rádio que utilizava para controlar a 
entrada da rádio na missa dominical no Santuário, o último 
número da revista Salette que ele ajudou a organizar, a 
pochete que sempre carregava presa à cintura, uma caneta, 
lembrando o que redigia e documentos que assinava, uma 
imagem da Salette, recordando sua devoção a Maria.

No final da celebração, pelo Conselho Provincial da 
Congregação, falou o Pe. Pedro Pilonetto. Pe. Cleocir 
Bonetti, em nome do Bispo e dos padres diocesanos, 
expressou solidariedade com a família e com a congregação. 
Irmã Ivaldina Basso transmitiu a saudação dos religiosos de 
religiosas da Diocese.

Ao toque fúnebre dos sinos do Santuário, o corpo do 
Pe. Arlindo foi conduzido até o carro fúnebre enquanto 
os presentes expressaram seu reconhecimento a ele com 
prolongada salva de palmas.

Dados biográficos: Nasceu no dia 04 de setembro de 

1944, na comunidade São Caetano, Município de Marcelino 
Ramos. Primeiro dos 4 filhos de Alexandre Fávero e 
Celestina Daga Fávero, Josefina Fávero Kirst, Maria Daga 
Fávero Rodrigues e Victorino Afonso Fávero.

Com 11 anos, Pe. Alindo ingressou no Seminário da 
Salette de Marcelino Ramos para os estudos eclesiásticos. 
Realizou sua profissão religiosa no dia 06 de janeiro de 1964.  
Em seguida, foi para Curitiba a fim de cursar os estudos 
acadêmicos, Filosofia e Teologia. Militando no movimento 
estudantil, foi perseguido e preso pelo Regime Militar. A 
censura não encontrou provas de seu envolvimento com 
atos subversivos.  Com a ajuda dos padres Saletinos, foi 
para a Bahia, assumindo o nome de Osvaldo Bortolotti. Por 
dois anos, desenvolveu atividades em municípios do Sul da 
Bahia, especialmente em Valença, onde o então Ir. Osvaldo 
foi ordenado presbítero, no dia 03 de janeiro de 1971.

 Com o fim da Ditadura, Padre Arlindo voltou a assumir 
sua verdadeira identidade e foi designado para trabalhar 
no Santuário de Nossa Senhora da Salette em Curitiba. Lá 
permaneceu por 10 anos. Nesse período, administrou aulas 
de Ciências Sociais para professores.

Em 1981, padre Arlindo Fávero voltou para a sua terra 
natal, Marcelino Ramos, a fim de exercer a função de Reitor 
do Santuário, administrador do Seminário Salette e Diretor 
geral da Revista Salette. Por causa dos desgastes financeiros 
que passavam estas obras citadas, Pe. Arlindo encontrou 
o Seminário Salette com dividas e a Revista em queda 
acentuada de assinantes. Com coragem, empenho e firmeza, 
conseguiu quitar as dívidas e recuperar boa parte dos bens 
do Seminário Salette.

Com ajuda da comunidade saletina e da cidade, Pe. 
Arlindo desenvolveu diversas obras, como a restauração do 
Santuário, com reconstrução de sua cúpula e reforma dos 
vitrais, construção de banheiros externos, estacionamento e 
churrasqueira para atendimento dos romeiros, pavimentação 
asfáltica do entorno do Santuário, Altar Campal e Santuário 
da Reconciliação e da Luz. Articulou uma rede de Zeladores 
e Zeladoras da Revista Salette, alcançando expressivo 
número de assinantes.

Padre Arlindo atuou também no contexto social de 
Marcelino Ramos.  Constituiu uma comissão suprapartidária 
para lutar pelo asfalto de Marcelino Ramos a Erechim. 
Por sua persistência, indo diversas vezes a Porto Alegre 
para tratativas junto ao Governo Estadual, o objetivo foi 
alcançado. No início deste ano, ele foi substituído nas funções 
em Marcelino Ramos, sendo nomeado vigário paroquial em 
Curitiba, PR, atividade que não chegou a assumir.

Pe. Arlindo Fávero foi pessoa simples, de poucas palavras, 
firme em seus ideais, apaixonado pela cultura e história de 
seu povo. Serviu a todos como Sacerdote e religioso. Nos 40 
dias de sua hospitalização por problemas renais e cardíacos, 
concluiu sua caminhada terrena. Consumiu sua vida como 
a vela queima no altar no silêncio e na dor, a exemplo de 
Jesus Cristo. 
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Agosto: Mês Vocacional

Em agosto a Igreja celebra as vocações: sacerdotal, diaconal, familiar, religiosa, leiga e catequista. É um mês voltado 
para a reflexão e a oração pelas vocações e os ministérios, de forma a pedir a Deus para que todos os batizados “sejam fiéis 
como apóstolos leigos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade” 
(João Paulo II).

Vocação é um termo derivado do verbo vocare, que em latim significa chamar. Por isso tamanha importância dada ao 
tema. Porque vocação é o início de tudo. Em um sentido mais preciso, é um chamado a partir da pessoa de Jesus, que nos 
convida a segui-Lo. Vocação, portanto, quer dizer que anterior a nós há um chamado, uma escolha pessoal que vem de 
Deus, a quem seguimos com total empenho, como afirma São Paulo na Carta aos Romanos: “Eu, Paulo, servo de Jesus 
Cristo, apóstolo por vocação, escolhido para o Evangelho de Deus.” (Rom 1, 1).

O mês vocacional nos provoca a refletir a importância da vocação, nos levando a descobrir nosso papel e nosso 
compromisso com a Igreja e a sociedade. A partir do momento em que tomamos consciência, ela precisa nos levar à ação, 
vivenciando no dia-a-dia o chamado que o Pai nos faz.

Instituído na 19ª Assembleia Geral da CNBB, em 1981, o Mês Vocacional tem como objetivo conscientizar as comunidades 
da responsabilidade que elas compartilham no processo vocacional. Por isso, a cada domingo de agosto celebramos, 
respectivamente, os dias do padre, da família, dos religiosos, dos leigos e dos catequistas.

Que a celebração do mês vocacional nos traga as bênçãos do Pai para vivermos a nossa vocação, na certeza de que todas 
são importantes e indispensáveis. Cada uma, na sua especificidade, nos leva à perfeição da caridade, que é a essência da 
vocação universal à santidade.

Primeiro Domingo: Vocações Sacerdotais

“Não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário, fui eu que vos escolhi e vos designeis para ir e produzir muitos frutos” 
(Jo 15,16). É Jesus quem escolhe o padre e o envia em missão. Em Seu nome o sacerdote se coloca a serviço da comunidade 
cristã, na missão de acolher, perdoar, unir, e motivar a vivência da fé.

Dom Urbano Allgayer, bispo emérito de Passo Fundo, explica que “a vocação sacerdotal é vivida por diáconos, presbíteros 
e bispos, membros do clero da Igreja.”. Segundo ele, é importante rezar e trabalhar pelas vocações sacerdotais. Por que 
“sem o clero a Igreja não funcionaria. A Igreja necessita de boas e numerosas vocações sacerdotais, que têm sua origem em 
Deus”.

É difícil ser padre hoje, diante de uma sociedade materialista na qual o dinheiro, o poder, a fama e o prestígio são 
elementos que têm muita força de sedução, mas que se contrapõem aos valores cristãos. O convite de Jesus é este: “Quem 
quiser me seguir renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga”.
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Segundo Domingo: Vocação Familiar

No mês vocacional, a Igreja também propõe a reflexão acerca da importância da família no cotidiano das pessoas. No ano 
de 2015, o tema é discutido especialmente entre os dias 09 a 15, durante a Semana Nacional da Família.

A família é o lugar do início da vida física, mas, igualmente, onde deve brotar a vida espiritual, o conceito de liberdade, 
de responsabilidade, de respeito, de educação e, sobretudo, o lugar para experienciar o amor familiar e o amor a Deus e de 
Deus.

Na sociedade atual, marcada pelas mudanças de época e pela constante sobreposição de valores, pensar na família tem 
grande importância. O tempo que se dedica aos filhos depois do trabalho, as conversas em irmãos aos finais de semana e a 
reza do terço em família, são algumas das reflexões propostas pela Semana Nacional da Família.

Uma das possíveis respostas às reflexões propostas está no exemplo da Sagrada Família. Contemplando-a, percebemos 
como Jesus foi gerado, cuidado, orientado e amado por seus pais. Jesus de Nazaré experimentou esse amor e, por isso, não 
reteve para si este dom: viveu-o.

Padre Zezinho, sabiamente relembra a importância da família quando diz: “são seis pessoas naquele sofá, amando junto e 
brincando em família, passando a limpo as tarefas da vida, família lá em casa tem vez”. Se o verbo amar, for destacado em 
cada família, assim como é destacado na música do padre Zezinho, pequenas Igrejas serão construídas.

Terceiro Domingo: Vocações Religiosas

“Os consagrados são homens e mulheres que podem acordar o mundo. A vida consagrada é uma profecia. Profecia no 
sentido de transformar todas as realidades estéreis e áridas sob o olhar fecundo e terno de Deus”. A frase dita pelo Papa 
Francisco na promulgação do Ano da Vida Consagrada expressa, de forma clara, a missão dos religiosos e religiosas na 
Igreja.

No terceiro domingo do mês vocacional, este ano no dia 16, a Igreja lembra da vida religiosa. Desta vocação brotam 
carismas e atuações que enriquecem nossas comunidades com pessoas que buscam viver verdadeiramente seus votos de 
castidade, obediência e pobreza. São testemunhos vivos do Evangelho.

Perseverantes, os religiosos estão a serviço do Povo de Deus por meio da oração, das missões, da educação e de tantas 
outras obras de caridade. Com sua vocação, eles demonstram que o Evangelho é plenamente possível de ser vivido, mesmo 
em mundo excessivamente material e consumista. São sinais do amor de Deus e da entrega que o homem é capaz de fazer 
ao Senhor.

Quarto Domingo: Vocações Leigas

Ser leigo atuante é ter consciência do chamado de Deus a participar ativamente da Igreja e do Reino, contribuindo para a 
caminhada e o crescimento das comunidades rumo a Pátria Celeste. Assumir esta vocação é doar-se pelo Evangelho e estar 
junto a Cristo em sua missão de salvação e redenção.

No dia 23, celebramos todos os leigos que, entre família e afazeres, dedicam-se aos trabalhos pastorais e também 
missionários. Os leigos atuam como colaboradores na catequese, na liturgia, nos ministérios de música, nas obras de 
caridade e nas diversas pastorais existentes.

Para Dom Frei Severino Clasen, Presidente da Comissão Episcopal Pastoral para o Laicato, “Somos convocados para 
instaurar um reinado, renovando a face da terra, que nada mais é do que a edificação de uma nova sociedade, um novo 
mundo, uma nova humanidade. Pela graça do batismo os leigos têm essa missão de ajudar a construir o Reino de Jesus 
Cristo”.

Quinto Domingo: Vocação do Catequista

Nos anos em que o mês de agosto possui cinco domingos, a Igreja celebra neste dia o ministério do catequista. Os 
catequistas são, por vocação e missão, os grandes promovedores da fé na comunidade cristã, preparando crianças, jovens e 
adultos não só para os sacramentos, mas também para darem testemunho de Cristo e do Evangelho no mundo.

É importante que, diante da grande responsabilidade de vida na fé exercida pelo catequista, seja favorecida a constante 
formação humana e cristã, que propicie coerência entre anúncio e vivência da Palavra de Deus. No dia do catequista, a 
comunidade é convidada a renovar seu compromisso missionário diante da Igreja e de todo o povo.

Fonte: site da Arquidiocese de Passo  Fundo.
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Zeladoras de Capelinhas refletem aparições de N. Sra. em Fátima
Coordenadoras e 

coordenadores paroquiais 
das zeladoras de Capelinhas 
de N. Sra. participaram de 
reunião na tarde do dia 04 de 
junho, no Centro Diocesano, 
sob a coordenação de 
seu assessor diocesano, 
Pe. Moacir Noskoski que 
acolheu a todos e motivou a 
oração inicial.

A seguir, Pe. Cleocir 

Bonetti, Vigário Geral da 
Diocese, conduziu reflexão 
sobre as aparições de N. Sra. 
em Fátima, Portugal, a partir 
de 13 de maio 1917, aos três 
pastorinhos, Lúcia, Jacinta 
e Francisco. Observou que 
já em 1916, eles tiveram a 
aparição do Anjo do Senhor, 
que os exortou a não ter 
medo e a rezar. Descreveu 
cada uma das sete aparições 

de N. Sra. aos pastorinhos, 
ressaltando que suas 
mensagens giram em torno 
de cinco núcleos: oração, 
conversão, saúde, família e 
paz. 

Após a reflexão, Pe. 
Moacir lembrou as próximas 
reuniões do grupo: 03 
de setembro, no Centro 
Diocesano, para preparar a 
oração do terço e animação 

da missa da tarde do primeiro 
dia novena de Fátima, dia 
05 de outubro, para as 
quais todos os zeladores e 
zeladoras da Diocese são 
convidados; 03 de dezembro, 
retiro no Santuário de N. Sra. 
da Santa Cruz, com ônibus 
partindo às 08h30 do Centro 
Diocesano.

Papa Francisco acolhe pedido de renúncia
A Nunciatura Apostólica 

no Brasil comunicou nesta 
quarta-feira, 06 de junho, a 
decisão do papa Francisco 
em acolher o pedido de 
renúncia ao governo pastoral 
da diocese de Bagé, no 
Estado do Rio Grande do 
Sul, apresentado por dom 
Gílio Felício. A notícia 
foi publicada no Jornal 
“L’Osservatore Romano”, às 
12 horas de Roma.

Dom Gílio
Nasceu no dia 11 de 

novembro de 1949, em 
Lajeado, RS. Cursou 
filosofia em  Santa Cruz do 
Sul e teologia na PUCRS. 
Em Porto Alegre. Fez 
especialização em Liturgia, 
em São Paulo e curso 
litúrgico ecumênico e curso 
litúrgico musical em São 
Leopoldo. Foi ordenado 
padre no dia 11 de novembro 
de 1978, em Santa Cruz do 
Sul e bispo, no dia 21 de 
janeiro de 1998, tabmém em 
Santa Cruz do Sul. 

Foi nomeado bispo 
auxiliar da arquidiocese 
de Salvador em 1998, pelo 
papa João Paulo II, dom 
Gílio escolheu como lema 
de vida episcopal o termo 
“Evangelizar a todos”. Foi o 
criador da Pastoral Afro na 
arquidiocese. Em dezembro 
de 2002 foi nomeado bispo 

da diocese de Bagé, no Rio 
Grande do Sul. Tomou posse 
em março de 2003. Até 2007 
tinha sido o coordenador 
nacional da Pastoral-Afro 
Brasileira. Desde 2011 
era membro do Conselho 
Econômico e Social do 
Estado do Rio Grande do 
Sul.

Saudação
A Conferência Nacional 

dos Bispos do Brasil (CNBB) 
enviou saudação a dom 
Gílio. O texto é assinado 
pelo secretário-geral da 
entidade, dom Leonardo 
Steiner. Confira, abaixo, a 
mensagem na íntegra:

Mensagem de 
agradecimento da CNBB a 
dom Gílio Felício

Prezado Irmão, dom Gílio 
Felício.

A Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB), 
por ocasião na qual o Santo 
Padre aceitou sua renúncia 
ao governo da diocese de 
Bagé (RS), vem manifestar 
o seu agradecimento pelo 
trabalho pastoral realizado 
pelo senhor, na Igreja.

A biografia do senhor 
registra uma caminhada 
de grande empenho 
pela evangelização. O 
testemunho dado pelo povo 
a respeito de sua pessoa e 
do seu ministério contém 

elementos que nos levam 
a louvar bendizer a Deus, 
principalmente no combate e 
na superação do racismo no 
Brasil.

Buscamos nas palavras 
do Papa Francisco uma 
inspiração para agradecer o 
senhor pela dedicação em 
seu ministério episcopal: “’A 
vida se alcança e amadurece 
à medida que é entregue para 
dar vida aos outros”. Isto é, 
definitivamente, a missão’” 
(EG, 10).

Seu lema episcopal 
“Evangelizar a todos” é, na 
verdade, um convite que 
se estende a todos nós e 
um incentivo missionário. 
Lembramos o Papa Emérito, 
Bento XVI quando falou, em 
2008, aos bispos de Hong 
Kong: “’A todo o homem 
e mulher foi-lhe concedido 

pelo Senhor o direito de ouvir 
o anúncio de que Jesus Cristo 
‘me amou e Se entregou a Si 
mesmo por mim’ (Gal 2, 20). 
A tal direito corresponde um 
dever de evangelizar: ‘Se 
anuncio o Evangelho, não 
tenho de que me gloriar, 
pois que me é imposta esta 
obrigação: Ai de mim se não 
evangelizar!’ (1 Cor 9, 16; 
cf. Rom 10, 14). Na Igreja, 
toda a atividade tem uma 
dimensão evangelizadora 
que é essencial, pelo que não 
deve jamais ser dissociada 
do compromisso de ajudar a 
todos a encontrarem Cristo 
na fé, que é o objetivo 
primário da evangelização”.

Com o nosso abraço 
fraterno, em Cristo,

Dom Leonardo Ulrich 
Steiner, Secretário-Geral da 
CNBB
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Documento da Igreja sobre o esporte - 
“Dar o melhor de si”

Em coletiva de imprensa, no dia primeiro de junho, o Organismo 
da Santa Sé para os Leigos, a Família e a Vida, de assessoria ao 
Papa, apresentou o documento “Dar o melhor de si”, sobre a 
perspectiva cristã do esporte. 

Ao apresentar o Documento, o prefeito do Organismo, Kevin 
Farrell, referindo-se ao título dele  é uma expressão que atrai os 
dois mundos que são lembrados nas suas páginas. Por um lado, o 
esforço, o sacrifício no mundo do esporte, que é uma constante 
para alcançar o sucesso ou simplesmente para atingir o objetivo. 
Mas também na área da fé, somos chamados a dar o nosso melhor 
para chegar à santidade que, como o Papa destacou em sua última 
exortação apostólica, é um chamado universal, dirigido a todos e, 
portanto, também aos esportistas”.

Ressaltou que “o esporte é um ponto de encontro onde pessoas 
de todos os níveis e condições sociais se reúnem para alcançar 
um resultado comum. É também um veículo de formação. Talvez 
hoje, mais do que nunca, devamos fixar o olhar nos jovens, 
uma vez que o processo de formação começará o quanto antes, 
mais fácil será o desenvolvimento integral da pessoa através do 
esporte. Finalmente, gostaria de enfatizar o papel do esporte como 
um meio de missão e santificação. Dar o melhor de si no esporte 
também é um apelo para aspirar à santidade”.

O Documento, em cinco capítulos. 
O primeiro capítulo explica as razões do interesse da Igreja no 

esporte e a necessidade de uma pastoral esportiva, lembrando que 
essa relação se apoia sobre três pilares: o esforço físico necessário 
para que o atleta se expresse, as qualidades morais que devem 
sustentar o seu compromisso, o desejo de paz, fraternidade e 
solidariedade que o esporte deve ajudar a propagar.

No segundo capítulo, o Documento traça as linhas salientes do 
fenômeno esportivo e sua contextualização na sociedade atual: o 
esporte como uma espécie de constante antropológica e como um 
fenômeno universal compatível com quase todas as culturas.

No terceiro capítulo, é aprofundado o tema do significado do 
esporte para a pessoa. Se parte da considerações sobre temas já 
conhecidos do debate católico sobre esporte (corpo-alma-espírito) 
para ampliar a perspectiva de análise a algumas qualidades inerentes 
ao esporte; sentimentos que fazem parte do DNA esportivo e que 
muitas vezes são esquecidos: o espírito de sacrifício, o senso de 
responsabilidade, o respeito às regras, a capacidade de trabalhar 
em equipe, a alegria, a coragem, a solidariedade, a harmonia.

O quarto capítulo é dedicado a desafios abertos, ao desejo 
de contribuir através do esporte para a promoção de valores 
autênticos, que possa fornecer a cada esportista uma herança para 
superar os muitos perigos que o esporte moderno enfrenta, como 
o doping, corrupção e tifo violento.

O quinto e último capítulo é dedicado ao papel da Igreja como 
protagonista nesse caminho de humanização através do esporte. 
Em casa, na família, na escola, na academia, na paróquia: há muitos 
lugares onde há uma pastoral do esporte que quer desenvolver em 
cada sujeito, praticante ou espectador, aquele conjunto de boas 
qualidades e virtudes que caracterizam um bom esportista, um 
bom cidadão e um bom cristão.

Carta do Papa por ocasião da publicação do documento 
sobre o esporte

Papa Franacisco enviou carta ao Cardeal responsável pelo 

Organismo para os leigos, a família e a vida por ocasião da 
publicação do Documento sobre o esporte.

Nela, o Papa expressou sua alegria por esta nova publicação do 
Dicastério, que tem como objetivo evidenciar o papel da Igreja no 
mundo do esporte e ressaltar como o esporte pode ser instrumento 
de encontro, formação, missão e santificação.

O esporte, explicou Francisco, é um lugar de encontro, onde 
as pessoas, de todos os níveis e condições sociais, se unem para 
obter um resultado comum.

Em uma cultura, dominada pelo individualismo e pelo descarte 
das jovens gerações e dos idosos, “o esporte é um âmbito 
privilegiado, no qual as pessoas se encontram, sem distinção 
de raça, sexo, religião ou ideologia; onde também podem 
experimentar a alegria de competir e atingir uma meta em equipe.

A disciplina esportiva envolve, não apenas os companheiros 
de uma equipe ou time, mas também os dirigentes, treinadores, 
torcedores, a família e todos os que se esforçam e se dedicam 
“dando o melhor de si”. Isto faz com que o esporte seja um 
catalisador de experiências comunitárias e familiares e um lugar 
de união e encontro entre as pessoas.

O esporte, afirmou o Papa, é também um veículo de formação. 
Hoje, mais do que nunca, devemos apostar nos jovens, na sua 
formação e no seu desenvolvimento integral.

Sabemos que as novas gerações se inspiram nos atletas e 
desportistas, que, por sua vez, devem dar exemplo de virtudes, 
como a generosidade, humildade, sacrifício, constância e alegria; 
devem ainda contribuir para o espírito de equipe, o respeito, a 
saudável competição e solidariedade com os outros.

Por fim, em sua Carta, o Santo Padre evidenciou a função do 
esporte como instrumento de missão e santificação. A Igreja, 
afirmou, é chamada a ser sinal de Jesus Cristo no mundo, também 
mediante o esporte nos oratórios, nas paróquias, escolas e 
associações.

É importante, salientou Francisco, transmitir a alegria que 
brota do esporte, que pode abrir caminhos para Cristo, em todo 
e qualquer lugar; as pessoas, ao darem testemunho desta alegria, 
em ambiente comunitário, se tornam mensageiras da Boa Nova 
de Jesus.

“Dar o melhor de si” no esporte, - como diz o título do novo 
documento vaticano, - é um convite a aspirar à santidade, um 
convite muito oportuno, sobretudo, em vista do próximo Sínodo 
para os Jovens.

Por isso, afirmou Francisco, é preciso aprofundar a íntima 
relação existente entre esporte e vida. Tal busca nos conduz, com 
a graça de Deus, a atingirmos a plenitude da vida, que se chama 
“santidade”.

O Papa concluiu sua Carta ao Cardeal Farrell recordando ainda 
que “o esporte é uma riquíssima fonte de valores e virtudes, 
que nos ajuda a melhorar: “Todo cristão, na medida em que se 
santifica, se torna mais fecundo para o mundo”.

Logo, para o desportista cristão, “a santidade consiste em viver 
o esporte como meio de encontro, formação da personalidade, 
testemunho e anúncio da alegria evangélica”.

Fonte: Vatican News
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Reconhecido o martírio de Dom Angelelli, ‘bispo 

dos pobres’ da Argentina
Dom Enrique Angelelli, “bispo dos pobres da Argentina”, 

será beatificado em breve. Assassinado por militares em 4 
de agosto de 1976, depois de 42 anos, o seu martírio e o dos 
companheiros padres Carlos Murias e Gabriel Longueville e 
o leigo Wenceslao Pedernera, foi reconhecido pelo Vaticano.

 Filho de imigrantes italianos, sempre ao lado de pobres e 
operários

“Para servir, é preciso ter um olho no Evangelho e outro 
no povo”, costumava dizer Dom Angelelli que com sua 
missão, deu impulso à evangelização do mundo do trabalho, 
procurando nos ensinamentos de Jesus e no Evangelho 
as respostas concretas e efetivas aos problemas dos 
trabalhadores.

Nascido em Córdoba em 1923, aos 15 anos entrou no 
seminário e se ordenou em 1949, em Roma. Em 1951 
retornou à Argentina e ali amadureceu sua predileção pelos 
pobres. Começou a visitar as “villas miserias”, as favelas 
argentinas. Fundou um movimento juvenil, tornou-se 
assistente da Juventude Operária Católica e Universitária; 
começou a ensinar no Seminário.

A experiência episcopal
Em 12 de dezembro de 1960, o Papa João XXIII o fez 

bispo auxiliar de Córdoba. A catedral ficou pequena no dia 
de sua consagração. Participou das três ultimas sessões do 
Concílio Vaticano II, respirando ares de renovação na Igreja. 
Em 1964 apoiou o pedido de alguns padres por uma nova 

concepção de missão na Igreja. Foi afastado do governo de 
sua diocese, mas Paulo VI, em 1968, o nomeou titular de La 
Rioja, noroeste do país, e ali iniciou um serviço pastoral de 
proximidade aos trabalhadores e agricultores, promovendo 
a organização de cooperativas. Denunciou a usura, a droga, 
as casas ilegais de jogo e a exploração da prostituição pelos 
poderosos da sociedade. Foi contestado pelos conservadores 
que, em junho de 1973, interrompem a celebração de uma 
missa, jogando pedras contra ele.

Padres Murias e Longueville e o leigo Pedernera
Começaram a aumentar os riscos para o bispo. Em julho 

de1976, foram encontrados massacrados e mutilados 
os corpos de seus dois padres mais engajados, o jovem 
franciscano Carlos Murias e o pároco de Chamical, Gabriel 
Longueville, fidei donum francês. Defendiam os direitos dos 
camponeses.

Alguns dias depois, o agricultor Wenceslao Pedernera, 
organizador do Movimento rural católico, foi assassinado 
em sua casa, diante da esposa e das filhas, por 4 homens 
encapuzados.

E logo em seguida, 4 de agosto, foi Dom Angelelli a morrer 
num falso acidente automobilístico. Em julho de 2014, dois 
altos militares foram condenados à pena de morte por aquele 
crime. Testemunhas os haviam visto atirar na cabeça do 
bispo depois da simulação do acidente. Fonte: Vatican News

Bispos, padres e agentes de Pastoral do Estado 
refletem realidade e revitalização das comunidades

Os Bispos, vigários gerais, coordenadores de pastoral e 
agentes de pastoral das Dioceses do Rio Grande do Sul e dos 
setores regionais de pastoral e movimentos leigos participaram 
da Assembleia da Ação Evangelizadora, nos dias 8 e 9 de 
junho, no Centro de Espiritualidade Cristo Rei, em São 
Leopoldo. À luz do Documento da CNBB “Comunidade de 
comunidades, uma nova Paróquia”, analisaram a realidade 
e a necessidade de revitalização das comunidades cristãs 
católicas, aprofundando alguns aspectos: reflexo da mudança 
de época no senso de pertença à comunidade; características 
da crise de pertença à comunidade; razões para pertencer à 
comunidade; experiências de revitalização das comunidades 
em cada Diocese; pistas para maior participação na vida 

das comunidades. Antes do início dos trabalhos em grupo, 
o Padre Rafael Martins Fernandes, assistente de Filosofia 
do Seminário Maior de Viamão, da Arquidiocese de Porto 
Alegre, fez uma introdução sobre os aspectos utilizados 
para a reflexão. O padre defendeu, em fevereiro deste ano, 
na Pontifícia Universidade Lateranense, em Roma (Itália), 
a sua Dissertação doutoral denominada “A Eclesiologia de 
Comunhão no Documento Comunidade de Comunidades 
– Um estudo no contexto das reflexões eclesiológicas da 
CNBB”.

“O documento 100 da CNBB ajuda a traçar um perfil 
de renovação da comunidade, e ele colabora com esta 
assembleia que busca justamente aprimorar o papel da Igreja 
na sociedade, ação imprescindível em especial neste Ano do 
Laicato”, avalia.

Segundo o Padre Rafael, o método Ver, Julgar e Agir é 
tradicionalmente aplicado pela CNBB desde a década de 
60. Este parte sempre de uma realidade para depois agir, 
com critérios (o julgar) da própria doutrina da Igreja. “A 
assembleia hoje aplica esse mesmo método, pois não se 
pode seccionar o ver, o julgar e o agir. O objetivo é que cada 
diocese, cada agente, possa partir daqui com uma visão de 
conjunto e motivado para ser um multiplicador.
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Junto com os jovens, levar o Evangelho a todos
Papa Francisco divulgou sua mensagem para o Dia Mundial 

das Missões no dia 19 de maio, véspera da Solenidade de 
Pentecostes. A coincidência ressalta a profunda ligação 
da missão da Igreja com a força do Espírito Santo que a 
impulsiona a sair continuamente a anunciar a todos os povos 
a Boa Nova  da Salvação. Como o Dia Mundial das Missões, 
neste ano dia 21 de outubro, se dá durante a Assembleia 
do Sínodo dos Bispos que tem como tema “Juventude, fé 
discernimento vocacional”, Francisco se dirige diretamente 
aos jovens e ao mesmo tempo a todos os cristãos, que vivem 
na Igreja a aventura da sua existência como filhos de Deus. 

A partir de sua experiência pastoral de contato direto com 
o sofrimento e a pobreza, o Papa exorta os jovens a não 
terem medo de Cristo e da sua Igreja: “Graças à fé, encontrei 
o fundamento dos meus sonhos e a força para os realizar”, 
revela, sugerindo que é sempre bom se questionar, diante 

de cada circunstância: “O que faria Cristo no meu lugar?”. 
Para o Papa, a Assembleia do Sínodo é oportunidade para se 
entender melhor, à luz da fé, aquilo que o Senhor Jesus quer 
dizer aos jovens, e, através deles, às comunidades cristãs. 
Fundamentalmente, o ser humano é uma missão, e esta é a 
razão pela qual ele vive na terra. 

O Papa recorda também aos jovens que, pelo Batismo, são 
membros da Igreja e os batizados têm a missão de levar o 
Evangelho a todos. Crescer na graça da fé, transmitida pelos 
sacramentos da Igreja, integra num fluxo de gerações de 
testemunhas, onde a sabedoria daqueles que têm experiência 
se torna testemunho e encorajamento para quem se abre ao 
futuro. E, por sua vez, a novidade dos jovens torna-se apoio 
e esperança para aqueles que estão próximo da meta do seu 
caminho. 

Outras reuniões regionais
Alguns outros encontros precederam essa Assembleia. De 

segunda-feira à tarde a terça-feira ao meio-dia, os Bispos se 
reuniram com os ecônomos e administradores diocesanos, 
tratando de questões trabalhistas, com assessoria do Dr. 
Hugo José Oliveira, do setor jurídico-civil do Secretariado 
Nacional da CNBB; questões patrimoniais, contábeis e de 
departamento de pessoal, com assessoria de Ildo Benincá, da 
Diocese de Erexim, do Dr. Jairo Harpen, de Pelotas e Sérgio 
Bergamaschi, de Porto Alegre. Terça-feira de tarde, houve 
assembleia dos Bispos com reflexão sobre o cuidado com 
os presbíteros, celebrações da penitência, CEBs, Cáritas, 
Romaria da Terra e outros assuntos. 

Emitiram nota sobre a celebração do sacramento da 
penitência. Na quarta-feira de manhã, houve encontro 
dos Bispos e Superiores das Congregações Religiosas 
no Rio Grande do Sul. Tema central da reunião: “A ação 
evangelizadora em cada comunidade” e revisão da dinâmica, 
periodicidade e objetivos desse encontro anual. Quarta-
feira de tarde, Bispos e Superiores provinciais trabalharam 
separadamente. Os Bispos analisaram o regulamento do 
Regional Sul 3 da CNBB no que diz respeito à Assembleia 
da Ação Evangelizadora, sua eclesiologia e seu objetivo 
principal. 

Número de assassinatos no campo em 
2017 é o maior desde 2003

A Comissão Pastoral da Terra (CPT), organismo vinculado 
à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), 
lançou na segunda-feira, dia 04, na sede da entidade, em 
Brasília (DF), a 33ª edição do relatório anual de Conflitos 
no Campo Brasil 2017. A publicação reúne dados sobre os 
conflitos e violências sofridas pelos trabalhadores do campo 
brasileiro, neles inclusos indígenas, quilombolas e demais 
povos tradicionais. Para Dom Leonardo Steiner, Secretário-
Geral da CNBB, o lançamento desse relatório anual é 
tentativa de a Igreja estar atenta às questões de tais conflitos, 
chamando a atenção de todos para o número de pessoas que 
morreram e o número das que perderam suas terras. 

É também momento propício para unir as forças e ideais 
em prol de um país mais “fraterno e justo, especialmente 
no campo”. Antonio Canuto, membro fundador da CPT, 
informou que em 2017 houve 71 assassinatos no campo, 
maior número desde 2003, quando houve 73 vítimas. É um 
pouco menor do número de 2016, com 61 assassinatos e 
quase o dobro de 2014, quando foram registradas 36 mortes. 

Canuto também ressaltou que o aspecto mais macabro em 
2017 foi o dos massacres. Do total de mortos, 31 pessoas 
morreram em cinco massacres pelo país. Outro dado 
preocupante levantado pela CPT é o relativo aos conflitos 
por água, 197 em 2017. 

Lideranças da Paróquia São 
Cristóvão refletem Ano do Laicato
Mais de 50 agentes de pastoral e integrantes de movimentos 

eclesiais da Paróquia São Cristóvão de Erexim participaram 
de encontro de formação na noite desta terça-feira no Centro 
Catequético da sede paroquial. No contexto do Ano Nacional 
do Laicato, aprofundaram a identidade e o compromisso 
do leigo de ser sal da terra e luz do mundo na Igreja e na 
sociedade, com a assessoria do Pároco, Pe. Anderson 
Faenello, e do diácono Edegar Passaglia, na Paróquia deste 
o último sábado, transferido de Getúlio Vargas. 
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Representantes dos padres das 18 dioceses do RS

reúnem-se em Porto Alegre
Na manhã do dia 12 de junho, representantes dos 

presbíteros das 18 dioceses do Regional Sul 3 estiveram 
reunidos, na sede do Regional Sul 3 da CNBB, para debater 
e refl etir sobre a realidade dos padres e, assim, buscar formas 
de apoiar a cada um deles nas comunidades em que atuam. 
Como de costume, no início da reunião da ocorreu um 
momento de formação, desta vez, ministrado pelo padre do 
clero de Porto Alegre, Marcos Sandrini. O tema “Presbíteros 
Misericordiosos em tempos de travessia” partiu de três 
aspectos: Mudança de Época: vivendo tempos de travessia; 
três perspectivas para esta mudança de época; Misericórdia 
em tempos de travessia – que tratam dos desafi os dos padres 
em uma sociedade cada vez mais complexa.

No segundo momento da reunião trimestral, o grupo fez 
uma avaliação sobre o 17º Encontro Nacional de Presbíteros, 
realizado em Aparecida (SP), de 26 de abril a 2 de maio, do 

qual participaram mais de 50 padres do Rio Grande do Sul. A 
Comissão formada pelos padres Cleocir Bonetti (presidente), 
da Diocese de Erexim, Pedro Nicolau Schneider (vice-
presidente), de Montenegro, Rudinei Lasch, de Cachoeira 
do Sul, e que tem em Dom Paulo De Conto, Bispo Emérito 
de Montenegro, seu bispo referencial, informa também a 
realização de mais dois eventos importantes ainda este ano. 
De 27 de agosto a 9 de setembro, no Centro de Espiritualidade 
Cristo Rei (CECREI), em São Leopoldo, será realizado o 
curso de formação para padres, no qual são abordados temas 
da teologia, questões da saúde dos presbíteros, entre outros. 
Em outubro, de 29 a 31, também no Cecrei, será realizado o 
Encontro Regional de Presbíteros, do qual participam cerca 
de 100 padres, e que este ano será eletivo, com a defi nição 
dos novos nomes da Comissão Regional de Presbíteros do 
Regional Sul 3. Fonte: Regional Sul 3 da CNBB

Anuário estatístico da Igreja – número de católicos 
no mundo e vocações

Os católicos batizados no mundo passaram de 1,285 
bilhão em 2015 a 1,299 bilhão em 2016, com um aumento 
global relativo a 1,1%. Este aumento se revela inferior à 
média anual relativa ao período 2010-2015 (1,5%); e agora 
este aumento é um pouco inferior à da população mundial 
entre 2015 e 2016; assim que a presença relativa   dos 
católicos batizados não que de poucos milésimos: passa-
se de 17,73 católicos por 100 habitantes em 2015 a 17,67 
no ano seguinte. A informação se encontra no Anuário 
Estatístico da Igreja 2016, preparado pelo Setor central de 
estatística da Igreja e que se encontra disponível nestes dias 
junto com o Anuário Pontifício 2018, com certo atraso por 
causa de mudanças nos métodos de reação e produção mais 
avançados e uniformizados nos dois anuários. As estatísticas 
se encontram na edição do jornal vaticano L’Osservatore 
Romano que saiu nesta terça/quarta-feira, 12/13 de junho. 

A distribuição dos católicos, de acordo com o diferente 
peso demográfi co dos vários continentes, é diferente nas 
várias áreas geográfi cas. A África tem 17,6% dos católicos 
de todo o planeta e se caracteriza por uma difusão da Igreja 
católica bem dinâmica. Consolida-se a posição da América 
como continente que tem o 48,6% de fi éis batizados do 
mundo. Destes, 57,5% moram na América do Sul, 14,1% 
na América do norte e o restante28,4% na América central. 

Moderadamente está crescendo a incidência do mundo 
católico no continente asiático que, com apesar de ter 60% 
da população do planeta, é de 11%. A Europa, também se 
tem 22% da comunidade católica mundial, se apresenta a 
área menos dinâmica, com um crescimento do número 
dos católicos no período de 2010 a 2016 igual a 0,2%. Os 
católicos da Oceania, por fi m, são um pouco mais de 10 
milhões e resultam levemente em crescimento em relação 
ao ano anterior.

Entre 2010 e 2016, o número dos bispos aumentou de 

4,88%, passando de 5.104 de 2010 para 5,353 em 2016; no 
entanto o aumento é diferenciado do ponto de vista territorial. 
Calculando-se o aumento médio linear aparecem diferenças 
consistentes nas diferentes partes do globo terrestre: passa-
se, iniciando do maior para o menor, do 1,4% na América 
central para 0,34% da América do norte. É o que revela o 
Anuário Estatístico Eclesial 2016. 

O número dos padres no mundo católico é de 414,969, 
assim distribuídos: 67,9% pertencem ao clero diocesano, 
enquanto o restante 32,1% é de sacerdotes religiosos; 
destaca-se que, em relação ao ano anterior, esta divisão 
é praticamente a mesma, enquanto a percentagem dos 
padres diocesanos aumentou de quase um ponto percentual 
em relação a de 2010. Os padre religiosos, com algumas 
exceções de aumento como na África, no sudeste da Ásia 
e na América central, são geralmente em diminuição com 
números bastante críticos na América do Norte e na Europa. 

Os diáconos permanentes constituem o grupo de clérigos 
que apresenta uma destacada vivacidade. O aumento médio 
anual no período 2010-2015 é de 2,88%, em nível mundial 
e continuou também em 2016, também se um ritmo menor 
(2,34%); nesse ano resultam ser 46.312 em relação aos 
39.564 registrados em 2010.

O grupo dos religiosos professos não sacerdotes no mundo 
é de 52.625, enquanto as religiosas professas eram 722 mil 
em 2010 e 659 mil em 2016 (com uma queda relativa neste 
período de 8,7%. Apesar da diminuição contatada em nível 
mundial e em nível continental, elas continuam sendo uma 
realidade muito importante: o total das religiosas representa 
o 59% a mais da população sacerdotal. 

Em 2016 a tendência das vocações sacerdotais, em linha 
com a fl exão já vista nos anos anteriores, continua a fase 
descendente: passou-se de 116.843 seminaristas maiores 
de 2015 aos 116.160 de 2016 (683 a menos, quase 0,6%); 
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a taxa de vocação (seminaristas por 100 mil católicos) 
cai de 9,09 para 8,94%. Com relação aos continentes, a 
América (especialmente aquela do sul) aparece sendo a 
área com a mais baixa taxa de vocações (5,13 seminaristas 
para cada 100 mil católicos); a Europa vem logo atrás com 
uma taxa de quase 6,17%. Estes números se encontram no 
Anuário Estatístico da Igreja 2016 (Annuarium Statisticum 
Ecclesiae). No mundo, entre 2010 e 2016, registra-se uma 
diminuição de 2830 seminaristas maiores. 

A crise das vocações se acentua, portanto, em nível 
mundial, mas uma análise por continentes evidencia 
situações territoriais diferenciadas. Andamento semelhante 
ao nível mundial (uma fase de crescimento, seguindo-se uma 

fase de queda) apresenta a Ásia, que registra um número 
positivo, durante 2015-16, de 779 unidades e com um ponto 
máximo em 2012. Na Europa e no continente americanos se 
registam, no entanto, uma constante queda que levou a uma 
diminuição total durante o inteiro período de 4.082 unidades 
na América e de 2.949 na Europa. A África manifesta uma 
tendência diferente seja em relação ao andamento mundial 
seja em relação aos outros continentes. Nesse continente, de 
fato, o número dos seminaristas maiores esteve sempre em 
constante crescimento com um incremento absoluto de 2010 
a 2016 de 3.538 unidades. 

Fonte: Catolicos.

Mensagem do Papa para o 2º Dia Mundial dos Pobres

No dia 13 de junho, memória litúrgica de Santo Antonio,  Papa 
Francisco publicou sua mensagem para o Segundo Dia Mundial 
dos Pobres, a ser celebrado no 33º Domingo do Tempo Comum, 
neste ano no dia 18 de novembro.

Na mensagem, Francisco faz um convite a descobrir a beleza do 
Evangelho. O título dela foi tirado do Salmo 34: “Este pobre grita 
e o Senhor o escuta”. “As palavras do salmista tornam-se também 
as nossas no momento em que somos chamados a encontrar-nos 
com as diversas condições de sofrimento e marginalização em 
que vivem tantos irmãos e irmãs nossos que estamos habituados a 
designar com o termo genérico de ‘pobres’, explica o Papa.

Para ele, o que aparece nesta oração é o sentimento de abandono 
e de confi ança num Pai que escuta e acolhe. O salmo caracteriza 
com três verbos a atitude do pobre e a sua relação com Deus. 
Antes de tudo, “gritar”. A condição de pobreza não se esgota 
numa palavra, mas se torna um grito que atravessa os céus e 
chega até Deus. Num Dia como este, somos chamados a fazer um 
sério exame de consciência, de modo a compreender se somos 
verdadeiramente capazes de escutar os pobres, pois é do silêncio 
da escuta que precisamos para reconhecer a sua voz

Um segundo verbo é “responder”. O Senhor, diz o salmista, não 
só escuta o grito do pobre, como também responde. A sua resposta 
é uma participação cheia de amor na condição do pobre.

A resposta de Deus é também um apelo para que quem acredita 
Nele possa proceder de igual modo, dentro das limitações do que 
é hum

“O Dia Mundial dos Pobres pretende ser uma pequena resposta 
que, de toda a Igreja, dispersa por todo mundo, é dirigida aos 
pobres de todos os tipos e de todas as terras para que não pensem 
que o seu grito tenha caído no vazio. Provavelmente, é como uma 
gota de água no deserto da pobreza; e, contudo, pode ser um sinal 

de partilha para com os que estão em necessidade, para sentirem a 
presença ativa de um irmão e de uma irmã.

Um terceiro verbo é “libertar”. O pobre da Bíblia vive com 
a certeza que Deus intervém a seu favor para lhe restituir a 
dignidade. A pobreza não é procurada, mas é criada pelo egoísmo, 
pela soberba, pela avidez e pela injustiça. Males tão antigos como 
o ser humano, mas mesmo assim continuam a ser pecados que 
implicam tantos inocentes, conduzindo a consequências sociais 
dramáticas.

Francisco cita a falta de meios elementares de subsistência, a 
marginalidade, as diversas formas de escravidão social apesar dos 
progressos levados a cabo pela humanidade… “Quantos pobres, 
como Bartimeu, estão hoje à beira da estrada e procuram um 
sentido para a sua condição!”, escreve.

Marca da alegria

O Papa denuncia a aversão aos pobres, considerados não apenas 
como pessoas indigentes, mas também como gente que traz 
insegurança, instabilidade e desorientação. E na verdade, são os 
primeiros a estar habilitados para reconhecer a presença de Deus 
e para dar testemunho da sua proximidade na vida deles.

Francisco manifesta o desejo de que este Dia seja celebrado 
com a marca da alegria pela redescoberta capacidade de estar 
juntos. “Rezar juntos em comunidade e partilhar a refeição no dia 
de domingo. Uma experiência que nos leva de volta à primeira 
comunidade cristã.”

Beleza do Evangelho

O Papa conclui sua mensagem com uma palavra de esperança: 
“Muitas vezes, são os pobres a colocar em crise a nossa 
indiferença, fi lha de uma visão da vida demasiado imanente e 
ligada ao presente. (…) É na medida em que somos capazes de 
discernir o verdadeiro bem que nos tornamos ricos diante de Deus 
e sábios diante de nós mesmos e dos outros. É na medida em que 
se consegue dar um sentido justo e verdadeiro à riqueza, cresce-se 
em humanidade e torna-se capazes de partilha”.

Por fi m, Francisco convida toda a Igreja a viver este Dia 
Mundial como um momento privilegiado de nova evangelização. 
“Os pobres evangelizam-nos, ajudando-nos a descobrir cada 
dia a beleza do Evangelho. Não deixemos cair no vazio esta 
oportunidade de graça.” Fonte: Vatican News
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No dia 08 de junho, a Sala de Imprensa da Santa Sé 
apresentou o Documento de Preparação da Assembleia do 
Sínodo dos Bispos para a Região Panamazônica, em 2019. 
Seu título é: “Amazônia: novos caminhos para a Igreja e 
para uma ecologia integral”. O texto oferece uma análise da 
conjuntura atual da Amazônia e aponta percursos e novos 
caminhos para a Igreja a serviço da vida nesse bioma.

 O objetivo do subsídio é preparar as comunidades para o 
Sínodo e ouvi-las, para que essa grande assembleia repercuta, 
de fato, os clamores que saem das bases, o que é um desejo 
expresso do Papa Francisco.

O texto está dividido em três partes, segundo o método 
ver, discernir e agir. 

A primeira parte é o VER, um convite a olhar a identidade 
e os clamores da Pan-Amazônia. Território, diversidade 
sociocultural, identidade dos povos indígenas, memória 
histórica eclesial, justiça e direitos dos povos, espiritualidade 
e sabedoria, são os pontos apresentados nessa parte do 
texto. Segundo o documento preparatório, “em sua história 
missionária, a Amazônia tem sido lugar de testemunho 
concreto de estar na cruz, inclusive, muitas vezes, lugar de 
martírio. A Igreja também aprendeu que neste território, 
habitado por mais de 10 mil anos por uma grande diversidade 
de povos, suas culturas se construíram em harmonia com o 
meio ambiente”.

O DISCERNIR é a segunda parte do documento que 
ilumina as reflexões para uma conversão pastoral e 
ecológica. O anúncio do Evangelho de Jesus na Amazônia é 
apresentado a partir das dimensões bíblico-teológica, social, 
ecológica, sacramental e eclesial-missionária. “Hoje o grito 
da Amazônia ao Criador é semelhante ao grito do povo 
de Deus no Egito (cf. Ex 3,7). É um grito de escravidão e 
abandono, que clama pela liberdade e o cuidado de Deus. É 
um grito que anseia pela presença de Deus, especialmente 
quando os povos amazônicos, por defender suas terras, são 
criminalizados por parte das autoridades; ou quando são 
testemunhas da destruição do bosque tropical, que constitui 
seu habitat milenar; ou, ainda, quando as águas de seus rios 
se enchem de espécies mortas no lugar de estarem plenas de 
vida”, afirma o texto de preparação.

Por fim, o documento, na última parte, provoca a ação, 
a AGIR: novos caminhos para uma Igreja com rosto 
amazônico. O texto reflete o que seria esse rosto, a dimensão 
profética, os ministérios e os novos caminhos. “No processo 
de pensar uma Igreja com rosto amazônico, sonhamos com 
os pés fincados na terra de nossos ancestrais e com os olhos 
abertos pensamos como será essa Igreja a partir da vivência 
da diversidade cultural dos povos. Os novos caminhos terão 
uma incidência nos ministérios, na liturgia e na teologia 
(teologia indígena)”, destaca o texto.

Após as reflexões realizadas pelo documento, uma série 

de questões são apresentadas para contribuir com a escuta 
das realidades da Pan-Amazônia. O questionário está 
dividido, metodologicamente, de acordo com as partes do 
documento para facilitar os trabalhos que serão realizados 
pelas comunidades e grupos que responderão as perguntas. 
“A finalidade deste questionário é escutar a Igreja de Deus 
sobre os «novos caminhos para a Igreja e para uma ecologia 
integral» na Amazônia. O Espírito fala através de todo o 
povo de Deus. Nessa escuta podem-se conhecer os desafios, 
as esperanças, as propostas e reconhecer os novos caminhos 
que Deus pede à Igreja nesse território”, diz o Documento.

O documento preparatório termina com as palavras de 
Francisco em Porto Maldonado, no momento em que abre, 
oficialmente, o Sínodo especial para a Amazônia: “Ajudai 
os vossos Bispos, ajudai os vossos missionários e as 
vossas missionárias a fazerem-se um só convosco e assim, 
dialogando com todos, podeis plasmar uma Igreja com rosto 
amazônico e uma Igreja com rosto indígena. Com esse 
espírito, convoquei um Sínodo para a Amazônia no ano de 
2019”.

Apresentado logotipo do Sínodo para a Amazônia
Criado pelo artista baiano Aurélio Fred, o logotipo 

apresenta, no centro, um rio que une toda a região, com seus 
afluentes e bacias, símbolo também do caminho, motivação 
do tema do Sínodo, e que passa pela Cruz, nossa identidade 
de Igreja e de cristãos.

 “A base para a logo é uma folha, que aponta para toda 
a biodiversidade presente na Amazônia. O movimento 
dela também nos lembra o fogo, uma chama, que é ação 
do Espírito agindo neste momento da história na Igreja e 
na Amazônia. A folha, por sua vez, não tem um traçado 
simples que aponta para uma única direção, mas traz a trama 
de uma cesta indígena, recordando a cultura das populações 
tradicionais, a força, o trabalho e o sentido de unidade. 
Unidade, aqui, de toda a Pan-Amazônia, lembrada nas cores 
das bandeiras dos países que a compõem, não tendo uma 
cor ou bandeira que prevaleça sobre a outra. O logotipo do 
Sínodo para a Amazônia obteve a aprovação da Secretaria 
Geral do Sínodo dos Bispos, em Roma, e será utilizado 
para a difusão do material de divulgação do evento e do 
Documento Preparatório no território amazônico. Fonte: 
Vatican News

Documento Preparatório do Sínodo dos Bispos para a 
Assembleia Especial para a Região Panamazônica
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De 12 a 14 de junho, em Brasília, foi realizado o 
Seminário Internacional de Migrações e Refúgio, com 
o tema “Caminhos para a cultura do encontro”. Contou 
com a participação do Presidente da Cáritas Internacional, 
Cardeal Luis Antonio Tagle, Arcebispo de Manila, Filipinas. 
Participaram do Seminário migrantes e refugiados que 
vivem no Brasil, representando cerca 50 países, agentes 
Cáritas, Igrejas Cristãs, denominações religiosas, agentes de 
pastoral, agências de cooperação e governos, num total de 
200 pessoas.

O presidente da Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB), cardeal Sergio da Rocha participou da mesa 
de abertura do seminário. O secretário-geral da entidade, dom 
Leonardo Ulrich Steiner, participou da coletiva de imprensa 
e ressaltou a importância das comunidades, famílias e 
cristãos colocarem-se numa atitude de abertura para acolher 
os migrantes e refugiados que chegam ao Brasil. “Quase 
todos nós somos descendentes de imigrantes, quase todos 
nós somos descendentes daqueles que chegaram e tiveram 
de começar do zero, tiveram de lutar, quantos pereceram… 
Somos dessa descendência. Somos todos irmãos em Cristo 
e queremos acolher todos”, reforçou dom Leonardo que 
também lembrou de sua ancestralidade alemã.

O Cardeal Tagle, emocionado, enfatizou: “Sou neto de 
um homem que nasceu na China, sua mãe viúva, não tinha 
condições de criá-lo, deu a um tio comerciante que vivia 
nas Filipinas. O menino migrou e começou uma nova vida, 
casou-se e teve nove fi lhos, a terceira é a minha mãe. Eu 
também carrego o DNA de migrantes em meu sangue. Estou 
seguro que você também”.

Ele também ressaltou que é preciso crescer na inteligência 
cultural e inter-religiosa, assunto pouco dialogado na Igreja, 
segundo o cardeal. “A cultura é como uma segunda natureza. 
Agimos de acordo com a nossa cultura que é uma forma 
de a gente se expressar. Se eu não entender a cultura da 
outra pessoa, o mistério dela, vou começar a agir de modo 
suspeito, vou ter medo dela”. Ele declarou ainda que reza e 
espera que nas comunidades de fé as pessoas desenvolvam 
o interesse por estudar e aprender das diversas culturas que 
os migrantes trazem para assim construir pontes e não muros 
que promovem separação.

O Seminário abordou diversos aspectos, como direitos 
humanos; diálogo com organismos internacionais e 
governos; a questão da legislação brasileira para o 
migrante e refugiado; o protagonismo e empoderamento 
dos migrantes e refugiados; as práticas bem sucedidas 
de acolhida e integração no Brasil; a vulnerabilidade de 

crianças, adolescentes e jovens migrantes; a intolerância que 
gera violência e xenofobia; a crise humanitária no mundo 
e as práticas de solidariedade da humanidade a diversidade 
cultural e religiosa dos vários países representados pelos 
migrantes e refugiados, que se manifestou nas músicas, 
comidas, o colorido das roupas, sobretudo, nos diálogos e 
pontes estabelecidas a partir das convivências.

Uma participante do Seminário foi Mayra Alejandra 
Figura de Ortiz, venezuelana que vive no Brasil desde 2014, 
já conseguiu o visto permanente no país.  Emocionada contou 
que a fé em Deus e o espírito de solidariedade a fortalecem. 
Mayra trabalha como voluntária na Pastoral do Migrante 
em Boa Vista (RR) ajudando seus compatriotas que chegam 
aos milhares no Estado de Roraima. “A fé em Deus nos faz 
confi ar, a ter esperança! Por isso, eu também ajudo outras 
pessoas, porque sei que necessitam de uma palavra de ânimo 
e incentivo. Às vezes precisam somente de um cafezinho, um 
pão, um leite”, relatou Mayra. Ela recorda que diversas vezes 
deu a última comida que tinha na geladeira, com a confi ança 
que alguém ofereceria alguma coisa no dia seguinte à sua 
família. Mayra vibra, o fi lho mais velho conseguiu trabalho 
numa mercearia, recebe R$ 600 reais por mês, única renda 
fi xa mensal da família. Com esse valor conseguem pagar 
o aluguel e sobra R$ 200 reais para as demais despesas da 
família. O esposo chegou há seis meses ao Brasil, ainda está 
desempregado.

O presidente da Associação Comunidade de Ganeses 
de Criciúma (SC), Salihu Larry, partilhou que uma das 
maiores difi culdades que encontrou ao chegar no Brasil, foi 
o preconceito religioso e com as expressões culturais de seu 
pais, Gana, África Ocidental. “Nós somos seres humanos, 
cada um de nós tem direito de pertencer a religião que 
escolher. Eu sou islâmico, a forma de expressar e viver a 
minha fé não pode ser uma barreira que separa a gente. Temos 
de nos unir como família humana. A verdade é essa: temos 
de tratar uns aos outros como seres humanos”, enfatizou.

Seminário Internacional de Migrações e Refúgio aponta 
caminhos para a cultura do encontro
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Dom Walmor de Oliveira

Arcebispo de Belo Horizonte

A vida de um povo depende muito da maneira como seus 
representantes e dirigentes governam, mas determinante é a 
força da participação cidadã nos rumos de seu país. Pode-
se dizer que os sucessos de uma administração, ou o seu 
oposto, os “desgovernos”, são também de responsabilidade 
de todos os cidadãos. Afinal, cada pessoa é responsável 
por acompanhar, fiscalizar e contribuir com as ações de 
seus representantes. Essa participação do povo é processo 
complexo, pois exige investimentos educativos e culturais, 
para que as atitudes cidadãs sejam pertinentes e capazes de 
incidir nos processos de gestão. Uma qualificada participação 
popular não pode ser confundida com as configurações 
ideológico-partidárias que, não raramente, limitam-se à 
proliferação confusa de siglas, de conceitos equivocados 
sobre a realidade, com atitudes que beneficiam pequenos 
grupos, alimentando esquemas de corrupção que tanto 
prejudicam o bem comum.

A qualificada participação popular relaciona-se à 
profunda compreensão dos próprios direitos e deveres. 
Alicerça-se no reconhecimento da dignidade de todos. 
É incontestável a força que está no povo, capaz de 
promover grandes transformações, principalmente quando 
investimentos educativos enriquecem o tecido cultural de 
uma população. A cultura pode permitir ao povo estabelecer 
dinâmicas marcadas pela solidariedade, respeito mútuo e 
por um fecundo sentido de objetividade. Consequentemente, 
reconhece-se o valor da vida e são reduzidos os índices 
de violência, por exemplo. Eis, pois, uma verdade: são 
necessários investimentos em processos educacionais para 
uma eficaz participação popular. E diante dessa verdade, 
causa particular preocupação o comprometido estado da 
educação na sociedade brasileira.

Além do espantoso número de jovens que não têm a 
oportunidade de ingressarem nos processos da educação 
formal, é alarmante a quantidade dos que já abandonaram as 
salas de aula. Percebe-se que o mundo da educação é um dos 
que mais são impactados pelos “desgovernos”, com pessoas 
despreparadas ocupando cargos de gestão. Mesmo diante de 
graves erros, insistem nos equívocos, preocupando-se apenas 
com a manutenção do próprio cargo. A incompetência aliada 
à falta de capacidade para uma autocrítica produz passivos. 
Corroem não apenas os funcionamentos institucionais, mas 
também causam um vício – a “síndrome da desconexão.” O 
sintoma é a incapacidade para enxergar os males que certos 
processos causam na vida de organizações e indivíduos.

A cura para esse mal não é simples, demanda muito 
tempo. Por isso, instituições, não raramente, contam, 

em seus quadros, com profissionais de sólida formação 
conceitual e acadêmica, mas incapazes de exercerem bem as 
suas atribuições. Desconectados da realidade, permanecem 
presos ao egoísmo, atuam de modo descompromissado com 
o bem comum. Por isso, as metas não são alcançadas e as 
soluções para os problemas nunca são encontradas. No lugar 
da inventividade e da inovação, contentam-se com a própria 
mediocridade.

Assim os “desgovernos” são consolidados. A sociedade 
torna-se mais complacente com os medianos, e até se 
assusta quando surge alguém capaz de propor algo novo. A 
incompetência que se generaliza faz com que muitos passem 
a tratá-la como algo natural. E as terríveis consequências 
manifestam-se em diferentes âmbitos, a exemplo do campo 
político. O exercício da política, que deveria ser entendido 
como ação solidária, passa a ser percebido com desconfiança 
e rejeição. As pessoas se distanciam da tarefa de escolher 
bem seus candidatos, postura que é fruto dos “desgovernos” 
e, ao mesmo tempo, contribui para gerá-los. É importante 
reconhecer que a mudança social almejada depende da 
adequada escolha dos nomes que representarão o povo nos 
próximos anos. E isso depende da participação cidadã mais 
efetiva, do investimento nos processos educativos e culturais 
que consolidem atitudes orientadas pela solidariedade.

Na contramão da qualificada participação do povo, estão 
os descompassos gerados em muitos lugares, inclusive nas 
redes sociais. No ambiente digital, por exemplo, ao invés 
de se aproveitar as oportunidades da tecnologia para criar 
conexões e formatar novos costumes, são propagados 
infrutíferos ataques pessoais. Ora, para se construir uma 
sociedade melhor é preciso que todos caminhem juntos, 
vencendo as diferentes formas de egoísmo. Isto significa 
abandonar radicalismos e a indiferença diante da exclusão 
social. Esses males atrapalham a qualificada participação 
cidadã e o povo precisa combatê-los. Assim, se encontrará 
lucidez para superar os “desgovernos” e, com a participação 
de todos, efetivar governos que priorizem a promoção do 
bem, da justiça e da paz.

Governos e desgovernos 
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Dom Adelar Baruffi

Bispo de Cruz Alta (RS)

Deus nos quer santos e nos convida a empreendermos 
com coragem este caminho, superando uma vida medíocre 
e superficial. Com esta motivação, o Papa Francisco 
lançou no último dia 19 de março a Exortação Apostólica 
Gaudete et exultate, sobre o chamado à santidade no mundo 
atual. O título é tirado do Evangelho de Mateus, nas bem-
aventuranças, quando Jesus fala dos perseguidos: “Alegrai-
vos e exultai, porque grande é a recompensa de vocês nos 
céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que 
viveram antes de vocês”. O objetivo da Exortação é “fazer 
ressoar mais uma vez o chamado à santidade, procurando 
encarná-la no contexto atual, com os seus riscos, desafios 
e oportunidades, porque o Senhor escolheu cada um de nós 
«para ser santo e irrepreensível na sua presença, no amor» 
(cf. Ef 1, 4)” (n.2).

 “A santidade é o rosto mais belo da Igreja” (n.9), nos 
diz o Santo Padre. O testemunho de vida dos santos e 
santas são o grande patrimônio da Igreja. Como nos diz a 
Carta aos Hebreus, somos “circundados de tal nuvem de 
testemunhas” (Hb 12,1), que nos servem de exemplo e 
estímulo para trilhar o caminho e correr para a meta. Somos 
levados pela negatividade e talvez nos custe ver tantos belos 
exemplos que temos todos os dias de uma vida santa, talvez 
muito próximos de nós. Somos tentados a ver que os que 
estão longe são melhores: a família dos outros, os pais dos 
outros, o padre de outra paróquia, as pessoas de outra nação. 
Deixemos nos cativar pela santidade que Deus nos mostra 
nos mais humildes (cf.n.8), como afirma o Santo Padre: 
“gosto de ver a santidade no povo paciente de Deus: nos 
pais que criam os seus filhos com tanto amor, nos homens 
e mulheres que trabalham a fim de trazer o pão para casa, 
nos doentes, nas consagradas idosas que continuam a sorrir” 
(n.7).

Porém, este chamado o Senhor faz a cada um de nós: 

O chamado à santidade 

“sede santos, porque Eu sou santo” (Lv 11, 45; cf. 1 Pd 1, 
16). “Cada um por seu caminho” (LG 11), pois a história 
de cada um é única e a ninguém faltam os meios para 
testemunhar a medida larga da vida cristã. Superemos de 
vez a compreensão de que para ser santo é preciso ser bispo, 
padre ou religiosa. O Santo Padre nos diz que “Todos somos 
chamados a ser santos, vivendo com amor e oferecendo o 
próprio testemunho nas ocupações de cada dia, onde cada 
um se encontra. És uma consagrada ou um consagrado? Sê 
santo, vivendo com alegria a tua doação. Estás casado? Sê 
santo, amando e cuidando do teu marido ou da tua esposa, 
como Cristo fez com a Igreja. És um trabalhador? Sê santo, 
cumprindo com honestidade e competência o teu trabalho 
ao serviço dos irmãos. És progenitor, avó ou avô? Sê santo, 
ensinando com paciência as crianças a seguirem Jesus. Estás 
investido em autoridade? Sê santo, lutando pelo bem comum 
e renunciando aos teus interesses pessoais” (n.14).

O caminho da santidade é dado pelo nosso seguimento 
de Cristo: “viver em união com Ele os mistérios da sua 
vida; consiste em associar-se duma maneira única e pessoal 
à morte e ressurreição do Senhor, em morrer e ressuscitar 
continuamente com Ele. Mas pode também envolver a 
reprodução na própria existência de diferentes aspetos da 
vida terrena de Jesus: a vida oculta, a vida comunitária, a 
proximidade aos últimos, a pobreza e outras manifestações 
da sua doação por amor” (n.20). Este caminho é concreto 
e “requer o compromisso de construíres, com Ele, este 
Reino de amor, justiça e paz para todos” (n.25). As obras de 
caridade não são “distrações no caminho de santificação e da 
paz interior” (n.27), mas o sinal concreto de uma vida santa. 
Não tenhamos medo de “apontar para mais alto” (n.34). 
Quanto mais nos santificarmos, mais felizes e fecundos 
sermos para o mundo. 

Tweets do Papa Francisco:
“Na Eucaristia há todo o gosto das palavras e gestos de Jesus, o sabor da sua Páscoa, a fragrância do seu 
Espírito.” 31 de maio de 2018.

“Busca na oração o teu Senhor, Aquele que te chamou.” 02 de junho de 
2018.
“Senhor, despertai em nós o louvor e a gratidão pela nossa Terra e por 
todos os seres que criastes.” 05 de junho de 2018.

“Para aqueles que estão com Jesus, o mal é uma provocação a amar sempre 
mais.” 07 de junho de 2018.

“Envio uma saudação cordial aos jogadores e àqueles que acompanharão o Campeonato Mundial de Futebol, 
que começa hoje na Rússia. Espero que este evento esportivo seja uma oportunidade válida de encontro e de 
fraternidade.” 14 de junho de 2018.
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Dinâmica do Setor de Animação Bíblico-Catequética (107)
Tânia Madalosso, Coordenadora

Desejo e espera

Motivando a conversa:
Ambiente: cadeiras em círculo. No centro, sobre um pano colorido no chão, um relógio de parede, fi guras de pessoas 

apressadas (trabalho, no transito, crianças chorando), Bíblia, vela acessa, fundo musical suave e agitada.

Acolha os participantes com alegria.

Colocar o fundo musical suave e pedir aos participantes que andem pelo espaço, olhando as gravuras seguindo o ritmo 
da música. Fazer uma partilha sobre a experiência.

Leitura bíblica: Eclesiastes 3,1-8. Silêncio. Meditação e partilha.

Colocar um fundo musical agitado e pedir que os participantes revejam as gravuras, caminhando no mesmo ritmo da 
música. Partilhar a experiência.               

Depois deste momento escutar a música Roda viva, de Chico Buarque de Holanda, distribuir a letra da mesma e fazer 
uma partilha sobre a dinâmica.

111ª Receita de Culinária
Maria Busatta, Integrante da Pastoral da Saúde

Peixe espalmado com legumes

1 peixe inteiro (pacu, dourado, corvina, pargo, .. de escamas)
1 lata de milho em conserva
1 lata de ervilha em conserva
2 tomates picados em cubos
2 cebolas médias picadas em cubos
4 dentes de alho picados bem fi nos
100g de cogumelos picados em rodelas
1 vidro de palmito picados em rodelas
500 g de maionese
Salsinha e cebolinha picada
*Não é necessário tirar as escamas.
*Abra o peixe no sentido longitudinal da sua espinha dorsal, 
deixando duas partes – o peixe estará espalmado.
*Limpe cuidadosamente ambas as partes.
*Caldo de limão e sal a gosto para temperar o peixe.
*Deixe descansar por pelo menos 30 minutos.
*Levar ao forno num refratário, ou colocar numa grelha na 
churrasqueira, sempre com as escamas para baixo.
*Deixar assar até que a carne esteja tomando uma cor 
dourada.
*Enquanto o peixe espalmado é assado, misturar 
cuidadosamente os demais ingredientes.
*Após a carne de peixe ter tomado a cor dourada, retirar com 

um auxílio de um garfo a maior quantidade de espinhos, 
revirando a carne do peixe sobre o couro.
*Após a retirada dos espinhos cobrir ambas as partes 
espalmadas com camadas generosas dos demais ingredientes 
misturados. 
*Servir com arroz branco.

Creme de milho verde
12 espigas de milho verde
1 colher de manteiga
3 xícaras de leite
1 xícara de açúcar
2 xícaras de água
1 pitada de sal
*Descasque as espigas de milho.
* Tire os cabelos e rale.
*Limpe o sabugo com uma faca, para aproveitar bem.
*Junte a água misturando bem e passe esta mistura em um 
pano bem ralo e limpo. Dispense os resíduos.
*Junte os demais ingredientes à mistura  e cozinhe no forno 
em banho maria.
*Sirva quente ou frio acompanhado de carne assada, de 
panela ou outra maneira.
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- 01, Pe. Gilson V. Samuel
- 04, Pe. Agostinho Ribeiro
- 05, Pe. Renoir Dalpizol
- 07, Pe. Cleocir Bonetti
- 18, Seminarista Roberto Domingos Martelli 
- 21, Pe. Tranquilo Manfrói

Nascimento

Variedades

ANIVERSÁRIOS - Agosto

Ervas e alimentos medicinais (111) Pe. Ivacir Franco CNF/MT nº. 0120.

Hibisco

Hibiscus rosa-sinensis, L.

Pertence à família das Malváceas

Também conhecido como: Agrião-de-guiné, cameleão
O Hibisco é uma flor símbolo do Havaí. Ele esta adaptado 
em todas as regiões brasileiras para a ornamentação de casas 
e jardins. Cresce rapidamente e a sua reprodução é feita por 
estaquias ou mudas. Geralmente floresce o ano todo.

Propriedades medicinais:

As suas flores apresentam vitamina C, que é um antioxidante 
com capacidade de proteger o organismo dos danos 
provocados pelo estresse, e equilibra o organismo todo.
As flores do hibisco podem ser usadas em forma de banho 
para combater a conjuntivite, inflamação nas pálpebras dos 
olhos e para lavar a pele do couro cabeludo e a pele facial. 
O chá de suas flores também é ótimo para quem apresentar 
irritação de pele, principalmente  nas axilas ou os órgãos 
genitais. 
Pode ser feito também em forma de banho com inalação de 
seu vapor para desobstruir as vias respiratórias e ao mesmo 

tempo também acalmar a irritação nos olhos, alergias dos 
mesmos e eliminar a vermelhidão. 
Muitos usam fazer isto também com as suas raízes. Fervidas 
são ótimo amaciante do couro dos pés e das pernas. 
O chá de sua flor é meramente laxante e favorece também a 
diurese do organismo todo.
Obs.: Não foram encontrada contra indicações  na literatura 
consultada. Porém, nenhuma planta deve ser consumida em 
excesso e nenhum tratamento deve ser feito sem orientação 
médica ou conhecimento científico.

Ordenação

- 01, Pe. Olírio L. Streher
- 06, Diác. Almeri Bornelli
- 21, Pe. Moacir L. Noskoski
- 21, Pe. Marcos Oliveira Pereira
- 21, Diác. Osmar Antonio Lorenzi,
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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

Mês Vocacional 2018

Tema: Seguir Jesus à luz da fé
Lema: “Sei em quem acreditei” (2Tm1,12b)

Rezemos pelas Vocações – “Cada comunidade, uma nova vocação”
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E as trilhas da formação continuam... Confira as imagens da nossa Segunda etapa “trilha da fé”, que ocorreu no dia 09 e 
10 de Junho, na paróquia de Barão de Cotegipe. 

Ano 21 - Edição 204 - Agosto de 2018 - Erechim/RS

Pastoral da Juventude em ação...

Nessa etapa os/as jovens participantes, guiados pela paulista Daiane Zito puderam aprofundar um pouco mais sobre a 
fé, a espiritualidade e a mística.

Fique atento/a que dia 18 e 19 de agosto estará acontecendo a terceira etapa!



COMUNICAÇÃO DIOCESANA - Agosto de 2018

34

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

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

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

facebook.com/pj.diocesedeerexim
  SEMENTE NOVA | Junho de 2018

2

Juventude e Vocação

Oração Vocacional (Dom Pedro Casaldáliga)

Senhor, Mestre e Companheiro, Jesus de Nazaré, Filho de Deus e Filho de Maria: escuta-nos!
Tu que chamastes os Doze, na hora primeira da Igreja e nos ensinastes a pedir mais braços para a messe, 

que é muita; escuta-nos e chama! Convoca-nos, Jesus!
Ainda há juventude em nossa Pátria Grande. Ainda não acabou em nosso meio a raça dos profetas e dos 

mártires.
Ainda temos sede do Amor maior. Ainda somos capazes de viver teu Evangelho.
Queremos seguir-te! Podemos beber teu cálice. Prosseguiremos tua Missão:
de anunciar a Boa Nova aos pobres;
de libertar os cativos;
de abrir os olhos dos cegos;
proclamar para todos o Tempo Novo da Graça.
Como o Pai te enviou, envia-nos!
À glória do próprio Pai e na comunhão do Espírito, para a Salvação do mundo.
Amém!

Quando um(a) jovem ouve a palavra “vocação” seu pensamento logo transborda (equivocadamente) 
com imagens de padres e freiras, mas o signifi cado da palavra vocação é bem mais amplo e tem sua 
origem no verbo latino vocare, que signifi ca “chamar ou chamamento”. No âmbito religioso, trata-se 
de um chamado que provém da boca Daquele que tudo criou pela força de sua Palavra: Deus. Assim, 
compreender a vocação como um dom é reconhecer que, em todas as circunstâncias, Deus nos chama a 
viver e contribuir para a realização do seu projeto de amor.

E como perceber esse chamado e aceitar nossa vocação? Como a Pastoral da Juventude provoca os(as) 
jovens a despertarem sua vocação?

Nesse mês vocacional, somos convidados(as) a repensar o nosso Projeto de Vida, e como este se 
entrelaça e caminha junto com o Projeto da Civilização no Amor para o qual nós ousamos dizer sim 
enquanto Pastoral da Juventude. Somos estimulados(as) a ver e reconhecer todas as faces que Deus tem 
e todas as formas com que Ele nos chama a ser sal da terra e luz do mundo (cf. Mateus 5.13-14). Como 
disse nosso querido Papa Francisco: “Disponhamos, pois, o nosso coração para que seja ‘boa terra’ a 
fi m de ouvir, acolher e viver a Palavra e, assim, dar fruto”. Tenhamos a ousadia de dizer sim e despertar 
para o chamado, ousamos a ser juventude e ser Igreja Jovem, semear e dar frutos, sonhar (e realizar!) O 
mesmo sonho de Deus e seu fi lho Jesus.

Jéssica Czechowski                  
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Fala aí...

Ser estudante 
Nasce, cresce e vai à creche.

Volta, coloca uma mochila maior e vai para a escola. 
Sai do ensino fundamental e vai para o médio: chegou a juventude. 

Chegou o estágio. Chegou o Senac.
Chegou o ensino técnico para preparar para o mercado de trabalho. 

Volta, dorme, acorda e vai à escola.
Dorme na aula, porque o estágio foi cansativo, atrasa trabalho, não estuda, só faz prova.

A prova é a prova de que a prova nada prova. Não faz rima, idiota, não cola. 
Tem que saber o conteúdo: engolir, vomitar e fingir que aprendeu.

Faz vestibular, faz Enem. Não passa na federal e vai pagar mensalidade na particular.
Não passou porque não estudou?! Não passou porque teve que trabalhar.

O ensino foi técnico, nada libertador. 
Tudo isso acontecendo e eles chamam Paulo Freire de doutrinador. 

“A educação não transforma o mundo, a educação transforma as pessoas e as pessoas transformam o 
mundo”, que educação é essa que mais aliena do que liberta? 

Quero uma educação que transforme as pessoas e que essas transformem o mundo.

Tà rolando ...
ASSEMBLEIA DIOCESANA DA PASTORAL DA JUVENTUDE
A juventude da diocese vai se encontrar para dialogar e refletir a caminhada. Nos dias 08 e 09 de 

dezembro ocorrerá a assembleia diocesana que é um espaço que acontece a cada quatro anos, no qual 
é discutida e deliberada a caminhada da Pastoral da Juventude enquanto diocese. Em 2016 tivemos a 
ampliada diocesana, na qual avaliamos os dois anos da caminhada que foi traçada no ano de 2014, em 
nossa última assembleia. 

Nossa equipe já está construindo o processo da assembleia, contudo, somos Pastoral da Juventude e 
nossos processos se constroem coletivamente. Dessa forma, montamos um subsídio para os grupos de 
base, além de encontros de área que estão acontecendo para, juntas e juntos, irmos refletindo e definirmos, 
lá em dezembro na assembleia, o que queremos para os nossos próximos quatro anos.

Ajude-nos a construir esse caminho! Fique atenta/o para mais informações nas redes sociais. 

Rocheli Koralewski
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Quadrados Perfeitos

Objetivo:

Descobrir como a injustiça acontece em nosso meio e quais os sentimentos que temos diante dessa situação.

Número de pessoas: Indiferente.

Material necessário: Giz para desenhar três quadrados no chão (ou fita crepe para colar no chão), um por dentro do outro; 
pequeno, médio e grande; um gravador; Música dançante.

Como fazer:

Os participantes deverão estar em volta do quadrado maior. O animador explica que todos deverão entrar no quadrado 
maior, não podendo ninguém ficar de fora. O animador coloca a música e todos começam a dançar, quando a música parar 
inesperadamente todos tentam entrar no quadrado. Alguns ficarão de fora. Começa-se o mesmo processo no quadrado 
médio, onde muitos ficarão de fora. No quadrado pequeno deverá caber somente umas três pessoas. Essas pessoas ganharão 
bombons, balas, etc. Concluída a dinâmica todos comentam os sentimentos que experimentaram durante a mesma, os que 
ficaram de fora e os que chegaram ao final.

Observações:

Esta dinâmica pode ser usada em reuniões com temas sobre: injustiça, desigualdade social, competição, etc.

Dinâmica de grupo

Cantinho da Cultura
Música: Sonhos e Pandorgas (Pe. Sala) 
E                                    A      E                                     A                 B7
1. Deixe a pandorga viajar, mas segure firme para o vento não roubar.
E                                          A                E                                      A                B7
Porque nossos sonhos são pandorgas,    nos levando para o mundo transformar.
E                                    A                                           B7
Leve nessa mala de garupa toda a coragem que couber
                                         A                      E           B7
A missão é grande, o desafio é bem maior.
E                                      A                                                    B7
Solte o grito preso à garganta: Somos Pastoral da Juventude
                                      A      B7       A    E
Outro mundo é possível, vamos     fazer!

2. O Grupo de Jovens é o lugar, de felicidade, resistência e de paz. De fugir do individualismo, neste pagos vida nova vai 
brotar.

3. Se não for amor o que será, que conduz a dança e nosso caminhar.  Tem que levantar esta bandeira, Jesus Cristo é a razão 
para lutar.


