
Diocese de Erexim - RS

1COMUNICAÇÃO
DIOCESANA

Erechim / RS - Setembro  de 2018 - Ano 41 - N°460
O Jornal da Diocese de Erexim

“A Voz da Diocese”Mensagem 
do Papa

Homilias de Dom José

6
3

8

P. 10

A Paróquia São Pedro de Erechim 
comemorou 60 anos de criação em 
celebração solene no dia 1° de julho, 
solenidade de São Pedro e São Paulo e 
Dia do Papa.

P. 16

Contempla a missão dos leigos e leigas

P. 20

Romaria de Fátima 2018 Setembro: o mês da Bíblia
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Paróquia São Pedro de Erechim 
celebra jubileu de diamante
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2 Agenda do Bispo 
Setembro

- 2, crismas 
na igreja N. 
Sra. da Salete, 
Faxinalzinho, 
Paróquia de 
Benjamin 
Constant do 
Sul. 

- 1º, 4º Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação – 
das 09h às 16h, encontro de ministros e ministras da Área 
Pastoral de Gaurama, em Áurea
- 03, 14h, reunião das coordenadoras paroquiais das 
zeladoras de capelinhas, no Centro Diocesano.
- 04, 08h30 – 16h, retiro das Pastorais da Saúde no Centro 
de Eventos do Seminário de Fátima; - - -19h30, reunião da 
Área Pastoral de Gaurama em Gaurama.
- 07, Dia da Pátria
- 08, às 13h30, no salão da sede paroquial de Barão de 
Cotegipe, encontro dos ministros da Área Pastoral de São 
Valentim. 
- 09, 10h, crismas na igreja Nossa Senhora das Dores, 
Capo-Erê.
- 10 - Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio – 19h, reunião 
dos formadores.
- 10 e 11, encontro de formação dos presbíteros, organizado 
pela Pastoral Presbiteral, no Seminário.
- 12, das 09h às 10h30, assembleia de avaliação e 
planejamento da Pastoral da Saúde no Centro Diocesano 
de Pastoral; às 19h30, 5ª reunião da Equipe Vocacional, na 
Paróquia São Cristóvão, Erechim; Reunião de Assessoria 
Diocesana do serviço de evangelização da juventude, na 
sede do Regional Sul 3 da CNBB.. 
- 12 e 13, encontro regional da Animação Bíblico-
catequética em Porto Alegre.
- 13, 19h30, reunião da Área Pastoral de Erexim com 
participação de leigos, na sede paroquial São Pedro. 
- 14, 31ª Romaria de N. Sra. da Santa Cruz, Lajeado Paca, 

Programação Diocesana

COMUNICAÇÃO DIOCESANA

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

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

secretariado@diocesedeerexim.org.br

Erechim; 14h30, tarde de oração do Apostolado da Oração 
das Paróquias de Erechim, igreja N. Sra. da Salette, Três 
Vendas.
- 15, das 08h30min às 17h, Assembleia Regional dos 
Diáconos, Centro Pastoral de Porto Alegre. 
- 15 e 16, Reunião de Lideranças do Serviço de 
Evangelização da Juventude – Província Eclesiástica de 
Passo Fundo.
- 16, das 08h30 às 16h, encontrão de agentes da pastoral da 
criança; das 08h30 às 16h, Assembleia eletiva do Núcleo 
dos Religiosos da Diocese de Erexim, no colégio São 
José, Erechim, com refl exão e assessoria da coordenação 
regional da Conferência dos Religiosos do Brasil.
- 19, celebração especial 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 
no Santuário de Marcelino Ramos: 07h, oração solene da 
manhã; 10h, missa; 14h30, oração do terço; 15h, missa com 
bênção da saúde; 19h, missa na igreja São João Batista, 
seguida de procissão luminosa ao Santuário. 
- 25, das 08h30 às 16h, retiro com agentes da Cáritas; 
reunião da assessoria regional do serviço de evangelização 
da juventude, na sede do Secretariado Regional da CNBB.
- 29, das 13h30 às 17h, no Centro Diocesano, encontro de 
líderes de grupos da Infância e Adolescência Missionária; 
18h, crismas na igreja São Pedro, Erechim.  
- 29 e 30, Congresso Estadual da Pastoral Familiar, em 
Santo Ângelo.
- 30, 83ª Romaria Interestadual da Salette, em Marcelino 
Ramos; 09h, Crismas na igreja São Pedro, em Erechim. 
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- 5, das 19h às 21h30, 
visita pastoral na Paróquia 
São Roque, em Itatiba do 
Sul, com encontro com 
as lideranças de todas as 
comunidades.
- 9- 10h, Crismas na Igreja 

Agenda Pastoral

Nossa Senhora das Dores, Capo-Erê.
- 10, 19h, reunião com os formadores
- 10 e 11- Encontro de formação dos padres organizado pela Pastoral Presbiteral.
- 12, 13h30, visita pastoral com encontro com as lideranças na Paróquia São Pedro, Sede 
Dourado.
- 14, 13h30, encontro de formação missionária com os seminaristas.
- 15- das 8h30min às 17h, Assembleia Regional dos Diáconos – Centro de Pastoral em 
Porto Alegre.
- 16, das 08h30 às 16h, encontrão diocesano de agentes da pastoral da criança, na igreja 
Nossa Senhora da Salete, Bairro Três Vendas, Erechim; às 10h, Renovação e Ofi cialização 
de Ministros na igreja Santa Ana, Carlos Gomes;
- 23, 08h às 12h, retiro com os membros da Ordem Franciscana Secular de Erexim.
- 29, 18h, Crismas na igreja São Pedro, Erechim. 
- 30, 09h, Crismas na igreja São Pedro, Erechim. 
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Santa Missa e Bênção dos Pálios para os Novos Arcebispos 
Metropolitanos, na Solenidade dos Apóstolos São Pedro e São Paulo 

Praça São Pedro, 29 de junho de 2018
As leituras proclamadas (At 12,1-11; 2Tm 4,6-8.17-

18; Mt 16,13-19) permitem-nos entrar em contato com a 
Tradição Apostólica, que «não é transmissão de coisas ou de 
palavras, uma coleção de coisas mortas. A Tradição é o rio 
vivo que nos liga às origens, o rio vivo no qual as origens 
sempre estão presentes» (Bento XVI, Catequese, 26 de abril 
de 2006) e oferecem-nos as chaves do Reino dos Céus (cf. 
Mt 16, 19). Tradição perene e sempre nova, que acende e 
revigora a alegria do Evangelho, consentindo-nos assim de 
confessar com os nossos lábios e o nosso coração: «“Jesus 
Cristo é o Senhor”, para glória de Deus Pai» (Flp 2, 11).

O Evangelho inteiro quer responder à pergunta que se 
abrigava no coração do Povo de Israel e que, mesmo hoje, 
não cessa de habitar em tantos rostos sedentos de vida: «És 
Tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro?» (Mt 11, 
3). Pergunta que Jesus retoma e coloca aos seus discípulos: 
«E vós, quem dizeis que Eu sou?» (Mt 16, 15).

Pedro, tomando a palavra, atribui a Jesus o título maior 
com que O podia designar: «Tu és o Messias» (Mt 16, 16), 
isto é, o Ungido, o Consagrado de Deus. Apraz-me saber 
que foi o Pai a inspirar esta resposta a Pedro, que via como 
Jesus «ungia» o seu povo. Jesus, o Ungido que caminha, de 
aldeia em aldeia, com o único desejo de salvar e levantar 
quem era tido por perdido: «unge» o morto (cf. Mc 5, 41-42; 
Lc 7, 14-15), unge o doente (cf. Mc 6, 13; Tg 5, 14), unge 
as feridas (cf. Lc 10, 34), unge o penitente (cf. Mt 6, 17). 
Unge a esperança (cf. Lc 7, 38.46; Jo 11, 2; 12, 3). Numa 
tal unção, cada pecador, cada vencido, doente, pagão – no 
ponto onde se encontrava – pôde sentir-se membro amado 
da família de Deus. Com os seus gestos, Jesus dizia-lhe de 
maneira pessoal: tu pertences-Me. Como Pedro, também nós 
podemos confessar com os nossos lábios e o nosso coração 
não só aquilo que ouvimos, mas também a experiência 
concreta da nossa vida: fomos ressuscitados, acudidos, 
renovados, cumulados de esperança pela unção do Santo. 
Todo o jugo de escravidão é destruído graças à sua unção 
(cf. Is 10, 27). A nós não é lícito perder a alegria e a memória 
de nos sabermos resgatados, aquela alegria que nos leva a 
confessar: «Tu és (…) o Filho de Deus vivo» (Mt 16, 16).

Entretanto é interessante notar o seguimento desta 
passagem do Evangelho onde Pedro confessa a fé: «A partir 
desse momento, Jesus Cristo começou a fazer ver aos seus 
discípulos que tinha de ir a Jerusalém e sofrer muito, da parte 
dos anciãos, dos sumos-sacerdotes e dos doutores da Lei, ser 
morto e, ao terceiro dia, ressuscitar» (Mt 16, 21). O Ungido 
de Deus leva o amor e a misericórdia do Pai até às extremas 
consequências. Este amor misericordioso exige ir a todos os 
cantos da vida para alcançar a todos, ainda que isso custe o 
«bom nome», as comodidades, a posição... o martírio.

Perante anúncio tão inesperado, Pedro reage: «Deus 
Te livre, Senhor! Isso nunca Te há de acontecer» (Mt 16, 
22) e transforma-se imediatamente em pedra de tropeço 

no caminho do Messias; e, pensando defender os direitos 
de Deus, sem se dar conta transforma-se em seu inimigo 
(Jesus chama-o «Satanás»). Contemplar a vida de Pedro e 
a sua confissão significa também aprender a conhecer as 
tentações que hão de acompanhar a vida do discípulo. À 
semelhança de Pedro, como Igreja, seremos sempre tentados 
por aqueles «sussurros» do maligno que serão pedra de 
tropeço para a missão. Digo «sussurros» porque o demônio 
seduz veladamente, fazendo com que não se reconheça a sua 
intenção, «comporta-se como um ser falso, que quer ficar 
escondido e não ser descoberto» (Santo Inácio de Loyola, 
Exercícios Espirituais, n. 326).

Pelo contrário, participar na unção de Cristo é participar 
na sua glória, que é a própria Cruz: Pai, glorifica o teu Filho... 
«Pai, manifesta a tua glória!» (Jo 12, 28). Glória e cruz, 
em Jesus Cristo, caminham juntas e não se podem separar; 
porque, quando se abandona a cruz, ainda que entremos 
no deslumbrante esplendor da glória, enganar-nos-emos 
porque aquela não será a glória de Deus, mas a pantomina 
do adversário.

Várias vezes sentimos a tentação de ser cristãos, mantendo 
uma prudente distância das chagas do Senhor. Jesus toca a 
miséria humana, convidando-nos a estar com Ele e a tocar 
a carne sofredora dos outros. Confessar a fé com os nossos 
lábios e o nosso coração exige – como o exigiu a Pedro – 
identificar os «sussurros» do maligno; aprender a discernir 
e descobrir as «coberturas» pessoais e comunitárias que nos 
mantêm à distância do drama humano real, impedindo-nos 
de entrar em contato com a existência concreta dos outros 
e, em última análise, de conhecer a força revolucionária da 
ternura de Deus (cf. Evangelii gaudium, 270).

Jesus, não separando da cruz a glória, quer resgatar os 
seus discípulos, a sua Igreja, de triunfalismos vazios: vazios 
de amor, vazios de serviço, vazios de compaixão, vazios de 
povo. Quer resgatá-la duma imaginação sem limites que 
não sabe criar raízes na vida do Povo fiel ou, pior ainda, crê 
que o serviço ao Senhor lhe pede para se livrar das estradas 
poeirentas da história. Contemplar e seguir a Cristo exige 
deixar que o coração se abra ao Pai e a todos aqueles com 
quem Ele próprio Se quis identificar (cf. João Paulo II, Novo 
millennio ineunte, 49), e isto na certeza de saber que não 
abandona o seu povo.

Queridos irmãos, continua a habitar em milhões de rostos 
a pergunta: «És Tu aquele que há de vir, ou devemos esperar 
outro?» (Mt 11, 3). Confessemos com os nossos lábios e 
com o nosso coração: Jesus Cristo é o Senhor (cf. Flp 2, 11). 
Este é o nosso cantus firmus que somos convidados a entoar 
todos os dias. Com a simplicidade, a certeza e a alegria de 
saber que «a Igreja não brilha de luz própria, mas da de 
Cristo; extrai de tal modo o seu esplendor do Sol de justiça, 
que pode dizer: “Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que 
vive em mim” (Gal 2, 20)» (Santo Ambrósio, Hexaemeron, 
IV, 8, 32).
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Para Francisco, a sacralidade da vida embrional deve ser 
defendida com a mesma paixão que a sacralidade da vida 
dos pobres que já nasceram.

O Papa Francisco concluiu sua série de audiências 
recebendo os participantes da Plenária da Pontifícia 
Academia para a Vida.

A Plenária se realiza no Vaticano de 25 a 27 de junho, 
sobre o tema “Iguais no nascimento? Uma responsabilidade 
global”.

No início do seu discurso, o Pontífice agrade ceu 
publicamente o empenho e a dedicação do Cardeal Elio 
Sgreccia, um dos maiores especialistas em bioética do mundo 
e presidente da Pontifícia Academia para a Vida no passado. 
Hoje, este cargo é ocupado pelo arcebispo Vincenzo Paglia.

Para Francisco, quando se fala de vida humana é preciso 
considerar a qualidade ética e espiritual da vida em todas as 
suas fases: desde a concepção até a morte. Mas não só a vida 
biológica: existe a vida eterna, existe a vida que é família e 
comunidade, existe a vida humana frágil e doente, ofendida, 
marginalizada, descartada. “É sempre vida humana”, 
reiterou o Papa.

A síndrome de Narciso
“Quando entregamos as crianças à privação, os pobres 

à fome, os perseguidos à guerra, os idosos ao abandono, 
não fazemos nós mesmos o trabalho ‘sujo’ da morte?”, 
questionou o Pontífice.

Excluindo o outro do nosso horizonte, a vida se fecha 
em si mesma e se torna bem de consumo. Como Narciso, 
acrescentou Francisco, nos tornamos homens e mulheres-
espelho, que veem somente a si mesmos e nada mais.

Visão global da bioética
Por isso, é necessária uma visão global da bioética. Em 

primeiro lugar, explica o Papa, esta bioética global será uma 
modalidade específica para desenvolver a perspectiva da 
ecologia integral, própria da Encílica Laudato si’. Portanto, 

temas como a relação entre pobreza e fragilidade do planeta, 
a crítica ao novo para¬digma e às formas de poder, a cultura 
do descarte e a proposta de um novo estilo de vida.

Em segundo lugar, um discernimento meticuloso das 
complexas diferenças fundamentais da vida humana: do 
homem e da mulher, da paternidade da maternidade, a 
fraternidade, a sexualidade, a doença, o envelhecimento, a 
violência e guerra.

Defender a sacralidade da vida
Para Francisco, a sacralidade da vida embrional deve ser 

defendida com a mesma paixão que a sacralidade da vida 
dos pobres que já nasceram.

A bioética global, portanto, requer um discernimento 
profundo e objetivo da valor da vida pessoal e comunitária, 
que deve ser protegida e promovida também nas condições 
mais difíceis.

Todavia, observou o Papa, a regulamentação jurídica 
e a técnica não são suficientes para garantir o respeito à 
dignidade da pessoa.

A perspectiva de uma globalização que tende a aumentar 
a aprofundar as desigualdades pede uma resposta ética a 
favor da justiça. Por isso é importante estar atentos a fatores 
sociais e econômicos, culturais e ambientais que determinam 
a qualidade de vida da pessoa humana.

Destino último da vida humana
Por fim, é preciso se interrogar mais profundamente sobre 

o destino último da vida.
“A vida do homem, encantadora e frágil, remete além 

de si mesma: nós somos infinitamente mais daquilo que 
podemos fazer para nós mesmos.”

A sabedoria cristã, concluiu o Papa, deve reabrir com 
paixão e audácia o pensamento do destino do gênero humano 
à vida de Deus, que prometeu abrir ao amor da vida além da 
morte.

Fonte: Vatican News

Tweets do Papa Francisco:

“Toda pobreza material e espiritual, toda discriminação de irmãos e irmãs é sempre uma consequência da 
rejeição de Deus e de seu amor. 29 de junho de 2018.

“Sabemos fazer silêncio no coração para ouvir a voz de Deus?” 05 de julho 
de 2018.

“A humanidade ouça o clamor das crianças do Oriente Médio. Enxugando 
as suas lágrimas, o mundo reencontrará a dignidade!” 07 de julho de 2018.

“Toda ocasião é boa para levar a mensagem de Cristo.” 08 de julho de 2018.

“Que a Virgem Maria, Mãe e Rainha do Carmelo, acompanhe os seus passos no caminho diário em direção ao 
Monte de Deus.” 16 de julho de 2018.

Vida humana: Papa Francisco propõe uma visão global da bioética
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Papa: conversão ecológica, compromisso inadiável

Francisco reiterou que a conversão ecológica é um 
compromisso inadiável ao receber participantes de evento 
que recorda o terceiro aniversário da publicação da Encíclica 
Laudato Si.

O Papa Francisco iniciou suas atividades do dia 06 de julho 
recebendo os participantes da Conferência internacional 
convocada no terceiro aniversário da publicação da Encíclica 
Laudato Si, sobre o cuidado da casa comum.

O Papa agradece aos participantes que se reuniram para 
“ouvir com o coração o clamor sempre mais angustiante da 
Terra e de seus pobres em busca de ajuda e responsabilidade”.

Compromisso inadiável

Francisco recorda que a conversão ecológica é um 
compromisso inadiável, como demonstram os estudos 
da comunidade científica. “Há o perigo real de deixar às 
gerações futuras ruínas, desertos e lixo.”

O Pontífice faz votos de que esta preocupação ecológica 
se traduza numa ação orgânica e comum, citando eventos 
importantes como a COP24 sobre o clima, programado 
para dezembro próximo em Katowice (Polônia). No centro, 
novamente, estará o Acordo de Paris de 2015.

“Todos os governos deveriam se esforçar para honrar 
os compromissos assumidos em Paris para evitar as 
piores consequências da crise climática”, afirmou o Papa, 
recordando que não se pode perder tempo neste processo.

Mudança de paradigma financeiro

Mas para a conversão ecológica, a política não basta. 
Francisco pede o envolvimento também da sociedade civil e 
de instituições econômicas e religiosas, fazendo votos de que 
o Encontro sobre a Ação Global de San Francisco (EUA), 
em setembro próximo, possa oferecer respostas adequadas, 
com o apoio de grupos de pressão de cidadãos de todas as 
partes do mundo.

Francisco chama em causa também organizações 
internacionais como o Fundo Monetário Internacional e o 
Banco Mundial, que podem contribuir para uma mudança 
do paradigma financeiro através de reformas eficazes para 
um desenvolvimento mais inclusivo e sustentável.

Mudança dos corações

Todas essas ações, reiterou o Papa, pressupõem uma 
transformação num nível mais profundo, isto é, uma mudança 
dos corações e das consciências. Nisto, as confissões cristãs 
têm um papel-chave a desempenhar e citou as iniciativas 
organizadas em parceria com a Igreja Ortodoxa.

No âmbito católico, Francisco citou os dois Sínodos que 
terão como protagonistas grupos diretamente interessados 
na conversão ecológica: os jovens e os povos indígenas, de 
modo especial os da Amazônia. 

“São os jovens que deverão enfrentar as consequências da 
atual crise ambiental e climática. Portanto, a solidariedade 
intergeracional não é uma atitude opcional, mas uma questão 
essencial de justiça”, afirmou o Papa citando a Laudato Si.

Quanto aos indígenas, o Pontífice manifestou sua tristeza 
ao ver as terras expropriadas e cultura dos povos nativos 
espezinhada por uma atitude predatória, por novas formas 
de colonialismo, alimentadas pela cultura do descarte e do 
consumismo.

A injustiça não é invencível

Francisco encerrou seu discurso agradecendo aos 
participantes por seu engajamento e os encorajando a 
perseverarem mesmo diante desta tarefa árdua, onde o 
interesse econômico chega a prevalecer com facilidade 
sobre o bem comum.

E citando novamente a Laudato Si, recordou que os seres 
humanos são capazes de se degradar até o extremo, mas são 
capazes também de se superar, voltar a escolher o bem e se 
regenerar.

“ Por favor, continuem trabalhando pela mudança radical 
que as presentes circunstâncias impõem. A injustiça não é 
invencível. ”

Fonte: Vatican News
No final do discurso, Papa afirmou:

“São Francisco de Assis continue a inspirar-nos e a 
guiar-nos neste caminho, e ‘as nossas lutas e a nossa 
preocupação por este planeta não nos tirem a alegria da 
esperança’ (Laudato Si, n. 244). No fundo, o alicerce da 
nossa esperança repousa na fé no poder do nosso Pai 
celestial. Ele, ‘que nos chama a uma generosa entrega e a 
oferecer-lhe tudo, também nos dá as forças e a luz de que 
necessitamos para prosseguir. No coração deste mundo, 
permanece presente o Senhor da vida, que tanto nos ama. 
Ele não nos abandona, não nos deixa sozinhos, porque se 
uniu definitivamente à nossa terra e o seu amor sempre nos 
leva a encontrar novos caminhos. Que Ele seja louvado!’” 
(ibid., n. 245
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Estimados Diocesanos! À luz da Palavra de Deus, 
devemos agradecer a mãe terra que a cada estação acolhe 
no seu seio a semente lançada por mãos calejadas de 
homens e mulheres, ou, em grande parte ao menos na 
nossa região, por plantadeiras mecânicas sofisticadas, 
manobradas por jovens que facilmente se adaptam às 
novas tecnologias no campo e na cidade. O ato de semear é 
sempre marcado pela esperança de uma farta colheita, não 
importa qual o método usado para lançar a semente na terra. 

Toda semente tem um ciclo para produzir seus frutos, 
durante o qual precisa ser cultivada pelo semeador e pela ação 
favorável da mãe natureza. Sem isso, por melhor que seja a 
semente, ela corre o risco de não produzir os frutos esperados.

Na seara do Senhor, todos os batizados deveriam ser 
semeadores do Reino, independentemente do estado de 
vida que abraçaram como leigos, leigas, consagrados, 

consagradas ou sacerdotes, etc. Todos nós podemos semear 
a semente da Palavra de Deus, a semente do bem, da 
esperança, da caridade, da solidariedade, seja qual for o lugar 
em que habitamos ou a classe social a que pertencemos. Na 
fé, somos todos povo de Deus a caminho da casa do Pai.

Às vezes podemos cair na tentação de querer lançar 
sementes do bem para o ar, e querer que logo deem 
frutos, sem ter a paciência, a sabedoria e a humildade do 
semeador, que lança a semente na terra e espera que ela 
faça a sua parte. Quando estivermos convictos de que 
as sementes do bem, para produzirem frutos, precisam 
ser lançadas não ao vento, mas no coração das pessoas, 
mesmo diante de realidades socialmente e humanamente 
fragilizadas, então podemos alimentar no coração a 
esperança do semeador de que a colheita será abundante.

O semeador do bem sabe ser solidário e pratica a caridade 
na gratuidade em virtude da sua fé, da sua consciência 
de que o necessitado é seu irmão e sua irmã aos olhos de 
Deus. Através da solidariedade e da caridade, podemos 
olhar o próximo com os olhos de Deus, isto é, não como 
mais um ser humano com seus direitos e deveres vivendo 
numa sociedade marcada fortemente pela indiferença 
e pelo mercado de consumo, mas alguém que é uma 
“viva imagem de Deus Pai, resgatada pelo sangue de 
Jesus Cristo e colocada sob a ação do Espírito Santo”.

Semeadores do bem

Estimados Diocesanos! A vida merece ser celebrada nos 
fatos da história que fazem parte da nossa realidade, mas 
também nos pequenos acontecimentos do cotidiano da vida, 
que não são publicados nos meios de comunicação, porém 
marcam profundamente a nossa existência familiar e pessoal.

 Na religiosidade popular e nas tradições folclóricas do 
nosso povo, o nascimento de João Batista, celebrado neste 
domingo, é lembrado como um momento de alegria, na 
família de Zacarias e Isabel, mas também pela comunidade 
de fé. Juntos, eles louvaram e agradeceram a Deus, porque 
manifestou sua graça, seu poder e a sua misericórdia, na 
vida daquele casal. O nascimento do pequeno João trouxe 
alegria e esperança à sua família, à comunidade de fé e fez 
despertar do silêncio a voz de Zacarias para louvar a Deus.

O pequeno João, tão esperado e frágil, era destinado a uma 
grande missão: ser Profeta do anúncio da chegada do Messias 
e testemunha da sua presença no mundo. Para preparar-se 
para a missão, ele não só se retirou para o deserto, vivendo 
uma vida ascética, despojada das vaidades deste mundo, 
marcada pela contemplação, mas fez do deserto e do silêncio 
que o envolve, um lugar privilegiado da escuta de Deus. 

João se retirou para o isolamento do deserto, porém 
manteve os ouvidos do coração bem abertos para ouvir o 
que Deus lhe falava no silêncio. Da escuta de Deus, nasceu 
o Profeta que atraiu muitas pessoas sedentas para o deserto. 
Elas iam até João para serem revigoradas com a água da 
esperança, da espiritualidade, da compaixão, da misericórdia 
que saciava a sede de amor dos peregrinos, homens e 
mulheres que acreditavam nas promessas do Senhor.

Celebrar a natividade de São João Batista é uma grande 
oportunidade para nos despojarmos das vaidades que nos 
impedem de nos colocarmos a caminho, não para irmos 
até o deserto, mas ao encontro do Senhor e deixarmos 
que Ele nos fale através do silêncio ao coração, para nos 
despertar do sono da indiferença e assim podermos abrir 
os olhos para contemplar a beleza da obra do criador, 
como também a dor e a esperança no rosto de tantos 
irmãos e irmãs migrantes que esperam serem acolhidos 
para viverem a vida sem medo e com dignidade.

Dom José - 17/6/18

Do silêncio do deserto, a voz da esperança 
Dom José - 24/6/18

A Voz da Diocese
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Estimados Diocesanos! Como Igreja comunidade de 
fé, somos convidados a celebrarmos, neste domingo, a 
solenidade do martírio de São Pedro e São Paulo, com 
o dia do Papa. Creio ser um momento especial para 
mergulharmos o coração na história do testemunho de fé 
desses dois apóstolos. Provenientes de realidades culturais 
e sociais tão diferentes, mas unidos pela fé no Senhor 
Jesus, abraçaram a missão de anunciar o Evangelho.

Na vida pessoal em geral, quando devemos fazer escolhas 
de natureza profissional, geralmente, somos levados a decidir 
por algo que nos dê perspectiva de segurança econômica, 
prestígio e muitas vezes de poder. Mesmo assim, as escolhas 
podem nos trazer apreensões e interrogações. Será que vai 
dar certo? Quando se fala em fazer uma opção de vida que 

nos coloca na estrada, sempre a caminho, como peregrinos, 
anunciando o Reino de Deus, os fatores que devem nos 
motivar não podem ser os do mercado, nem os da segurança 
econômica, mas os do amor serviço vivido e proposto por Cristo.

O discípulo que não consegue fazer renúncia pela sua 
missão também não tem no seu coração a disponibilidade 
de dar testemunho e entregar a vida através do martírio 
como fizeram Pedro e Paulo. A fidelidade à missão 
requer despojamento para colocar-se na escuta de Deus, 
para poder discernir os sinais dos tempos, sem deixar 
de anunciar e testemunhar o Evangelho no mundo, 
mesmo em meio a tantas contradições, que muitas 
vezes desorientam aqueles que buscam conhecer Jesus.

O Papa Francisco, na exortação apostólica “Gaudete et 
Exsultate”, recorda que: “Se não queremos afundar em uma 
obscura mediocridade, não pretendamos uma vida cômoda, 
porque ‘quem quiser salvar sua vida a perderá’” (Mt 16,25). 
“Para viver o Evangelho, não podemos esperar que tudo à 
nossa volta seja favorável, porque muitas vezes as ambições 
de poder e os interesses mundanos jogam contra nós”. 

Discípulo é aquele que entende que a força da sua missão não 
está só nas palavras, mas no testemunho de vida, que revela 
uma profunda comunhão com o Senhor Jesus, manifestada 
no amor serviço junto aos irmãos e irmãs na comunidade.

A vida consumida com amor na missão 
Dom José - 1º/7/18

Estimados Diocesanos! Quando olhamos a vocação de 
Ezequiel nas Sagradas Escrituras, podemos perceber que 
ele percorreu um longo caminho de formação para assumir 
a sua missão profética. A sua formação contemplava uma 
progressiva interiorização da “Palavra”, levando-o a viver 
uma relação sempre mais íntima e profunda com ela, que 
moldou e enriqueceu a história da sua vocação e missão. 

A vocação de Ezequiel não nasce unicamente das suas 
inquietações pessoais, mas também das interrogações 
que tocavam a vida das pessoas a quem o profeta seria 
enviado.  Ele é um exemplo de como a Palavra de Deus 
pode ser anunciada somente tomando a sério as perguntas 
que habitam o coração dos homens e das mulheres na 
realidade da vida. Caso contrário, corre-se o risco de levar 
uma palavra desencarnada e distante, incapaz de tocar 
a vida. Também nós hoje poderemos perguntar: quais 
são as interrogações que estão no coração dos homens e 
das mulheres do nosso país e que gostariam de ter uma 
resposta da classe política, do poder judiciário, de outros 
órgãos públicos, das Igrejas, e de outras instituições?

Na Sagrada Escritura, o profeta é mandado por Deus 
em uma missão difícil, da qual não deve esperar grandes 
satisfações. Mas é bom recordar que a missão do profeta 
não deve ser avaliada pelo sucesso ou pela acolhida 

Profetas para um novo tempo!
Dom José - 08/7/18 da parte do povo, porém pelo simples fato de “ser” ou 

existir. O valor da sua missão não depende de que todos 
acolham logo a Palavra, mas que ele por primeiro não seja 
aquele que abandone a fidelidade à vontade do Senhor 
que o enviou. É significativo aquilo que o Senhor diz ao 
profeta: “Tu, porém, filho de homem, escuta o que te digo. 
Não sejas rebelde como aquela gente rebelde” (Ez 2,8).

O dever do profeta é o de anunciar a Palavra de Deus 
sem nenhuma condição: “escutem ou não escutem” (Ez 
2,5.7), sem deixar-se contagiar pela rebelião ou pela 
afeição do povo ao qual ele é enviado. O “sucesso” de 
quem é chamado por Deus é muito diferente daquilo que 
entendem os homens, porque o profeta está a serviço 
do sucesso segundo o parecer de Deus. Ao profeta 
é pedido que “escute com as orelhas e acolha com o 
coração” (Ez 3,10). Portanto, para Ezequiel, é essencial, 
antes de tudo, a interiorização da Palavra de Deus. Não 
pode existir missão profética sem antes “assimilar” 
a Palavra por parte daquele que é chamado e enviado. 

Quando a Palavra de Deus é vista como realidade fora 
de nós, pode dar a impressão de algo que nos limita 
e nos incomoda. Contudo, quando a acolhemos e 
assimilamos como sustento da vida de fé dos discípulos 
e discípulas do Senhor Jesus e da nossa missão de 
cristãos inseridos na sociedade e na realidade do 
mundo, ela se torna “doce como o mel” ao nosso paladar. 

A Voz da Diocese
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Prosseguindo sua visita pastoral às Paróquias da Diocese, 
Dom José, com membros da Cúria Diocesana, esteve em 
Campinas do Sul na noite fria do dia 12 de julho, para 
encontro com lideranças de todas as comunidades da 
Paróquia. Estiveram presentes mais de 200 lideranças..

Pe. Dirceu, Pároco local, acolheu o Bispo e os que o 
acompanhavam, Cleusa Jacoboski, do setor de contabilidade 
da Cúria, Tânia Madalosso, coordenadora diocesana da 
animação bíblico-catequética e Felipe Toniollo, coordenador 
diocesano da Pastoral da Juventude.

Saudando os participantes do encontro, Dom José 
manifestou gratidão aos leigos e leigas pela presença e 
ação pastoral na vida das comunidades. Exortou a vencer 
o pessimismo estéril e a divisão na vida das famílias e 
comunidades. Também exortou a todos serem homens e 
mulheres da esperança e terem sempre viva confiança em 
Deus que ajuda e apoia a percorrer com segurança nos 
caminhos da vida. Dom José agradeceu o trabalho que as 
lideranças realizam para o bem das comunidades; ressaltou 
a importância de o agente de pastoral ser um dinamizador 
da comunidade e da necessidade de somar na comunidade, 
apesar das dificuldades; ao mesmo tempo, necessita-se de 
alguns cuidados quando se está à frente da comunidade, 
para que sejamos elo de união na mesma; por isso, a visita 
pastoral é feita no sentido de apoio a cada um no trabalho 
que realiza na comunidade.

 Tânia Madalosso apresentou o processo de iniciação 
à vida cristã com inspiração catecumenal que está sendo 
desenvolvido na Diocese, dando oportunidade para perguntas 
e esclarecimentos dos presentes.

Felipe Toniollo, da Pastoral da Juventude, provocou os 
participantes a conversarem entre si sobre a realidade da 
juventude de Campinas do Sul e depois abriu a palavra 
para algumas manifestações. Felipe desafiou a todas as 
lideranças e comunidades a olharem com carinho para a 
juventude, lembrando que a juventude mora no coração 
da Igreja e é fonte de renovação da sociedade e da própria 
igreja. Apresentou o trabalho que a Pastoral da Juventude 
vem realizando da Diocese, com destaque para as Trilhas da 
Animação e da Formação da Juventude

            Cleusa Jacoboski, do setor de contabilidade, 
chamou a atenção a respeito de diversas questões. A Diocese 
é uma entidade religiosa, mas, perante a Receita Federal, é 
igual a qualquer empresa, tendo, por isso, que prestar contas 
devidamente de tudo. Por isso tratou: do uso do CNPJ da 
Paróquia; da exigência de Nota Fiscal ou de Cupom Fiscal; 
entrega de um cartão a cada comunidade com os dados a serem 
inseridos nas notas ou cupons fiscais; orientações referentes 
às reformas e construções novas; certidões, emitidas pela 
Cúria Diocesana; conta bancária ou junto à Cúria Diocesana 
para o dinheiro da comunidade, e não em nome de terceiros; 

Lideranças da Paróquia reunidas 
com o bispo e equipe diocesana 

quanto à data de vencimento da luz, foi unificado em âmbito 
de Diocese para o dia 13 de cada mês; seguro patrimonial: 
foi incentivado cada comunidade fazer, pois poderão ocorrer 
sinistros e as comunidade serem prejudicadas por não serem 
precavidas. Ao final, deixou subsídio com as orientações por 
escrito para todas as comunidades.

Dom José fez um destaque especial à ação evangelizadora 
“cada comunidade, uma nova vocação”, apresentando 
vídeo motivacional. Lembrou da importância de criarmos 
uma cultura vocacional positiva em clima de oração pelas 
vocações. O Bispo salientou a necessidade de as famílias 
vencerem algumas resistências no sentido de incentivar o 
jovem a abraçar a vocação sacerdotal e não impedir que a 
vocação desabroche; dar liberdade ao jovem se decidir. 
Ressaltou a necessidade de o padre amar o povo e de o povo 
amar o padre.

Dom José Gislon informou haver alguns processos 
em andamento por causa do mau uso do bar de algumas 
comunidades. Por isso, destacou a necessidade de colocar 
a espiritualidade em primeiro lugar; se a comunidade 
depende do bar para a sua sustentabilidade, então há algo 
de errado na comunidade; pediu às lideranças observar e 
respeitar o horário de fechamento da copa nas comunidades; 
aos domingos e dias de festa na comunidade, enfatizou 
duramente a necessidade de não abrir a copa antes da Missa; 
não é justo que o bar domine a comunidade de fé; condenou 
duramente a prática do jogo por dinheiro e da bebedeira nos 
salões das comunidades, destacando que estes espaços não 
são lugar para isso; agradeceu o espírito de colaboração do 
povo da Diocese de Erexim.

Dom José insistiu na importância de as comunidades 
estarem amparadas pelo seguro patrimonial de seus bens. 
Deu informações a respeito de obras diocesanas realizadas 
e a serem executadas. Em relação à revitalização do 
Santuário, será realizada a última etapa, a construção da 
capela da reconciliação no espaço interno do Seminário, 
para confissões e aconselhamento. Parte do Seminário 
será adaptada para acolher padres idosos e/ou doentes no 
chamado “Lar Sacerdotal”. Agradeceu a todos os benfeitores 
e as comunidades pelo seu esforço em manter viva a fé e a 
vida fraterna.

Por fim, o Pe. Dirceu agradeceu a presença do Bispo e 
da equipe diocesana lembrando da importância de vivermos 
a unidade e a comunhão como Igreja diocesana. Dom José 
invocou a bênção sobre todos.

Os participantes gostaram muito da visita do Bispo Dom 
José, das palavras e orientações do mesmo e também dos 
colaboradores que o acompanharam. (Informação e fotos, 
colaboração Pe. Dirceu Dalla Rosa, Pároco de Campinas do 
Sul).

CAMPINAS DO SUL 
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INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA MISSIONÁRIA 

Com assessoria de Paulo Fassina, da Catedral São José e 
membro da Comissão Diocesana de leigos, 27 assessoras da 
Infância e Adolescência Missionária da Diocese de Erexim 

Assessoras estudam sua missão e Ano do Laicato 
refletiram sobre a natureza, objetivos e atividades do Ano 
do Laicato, no dia 16 de junho, no Centro Diocesano de 
Pastoral. Ele também falou da missão do leigo na Igreja e 
na sociedade. Com o coordenador estadual da Infância e 
Adolescência Missionária, Edivan Machado de Oliveira, 
aprofundaram a sua missão junto aos grupos desta obra da 
Igreja. Devem, como leigas, ajudar crianças e adolescentes a 
serem protagonistas da missão da Igreja. 

Visita ao grupo de Paulo Bento
Na tarde deste sábado, a coordenadora e o assessor 

da Adolescência e Infância Missionária da Diocese, Ir. 
Cristiane Bisolo e Pe. Jóssi Golembiewski, e o coordenador 
estadual Edivan Machado de Oliveira visitaram o grupo de 
crianças e adolescentes de Paulo Bento incentivando-os no 
seu compromisso missionário.

COMISSÃO DIOCESANA DE LEIGOS 

Representantes de leigos e leigas de 20 Paróquias da 
Diocese de Erexim participaram de reunião da Comissão 
Diocesana do Laicato na manhã do sábado, 23, no Centro 
de Pastoral. 

A oração inicial destacou a referência dos santos populares 
do mês de junho para os leigos. Em seguida, foram 

Encaminha Semana Missionária e encontro Diocesano
partilhadas as expectativas das paróquias para a Semana 
Missionária a ser realizada em sintonia com a Semana 
Nacional da Família, de 12 a 18 de agosto. O grupo ressaltou 
a importância de se organizar uma equipe que faça boa 
preparação desta semana, podendo disponibilizar subsídios 
para sua realização. Observou-se também a necessidade de 
haver momentos “para fora da Igreja”, que seja, realmente, 
uma semana missionária, com ações que desafiem o laicato 
a ser “sal e luz na sociedade”.

Por fim, foram encaminhadas questões relativas ao 
Encontro Diocesano de encerramento do Ano Nacional do 
Laicato, dia 25 de novembro. Foi definido o lema inspirador 
daquele dia e da caminhada da Comissão em 2019: “Em 
tudo, amar e servir”, inspirado em Santo Inácio de Loyola. 
Foram também indicadas pessoas referenciais para as 
diversas equipes de preparação e realização do evento. 

GETÚLIO VARGAS 

A comunidade São Sebastião de Erebango, da Paróquia 
Santa Teresinha de Estação, acolheu o encontro de ministros 
e ministras da evangelização, da caridade e extraordinários 
da Sagrada Comunhão Eucarística daquela Paróquia e das 
Paróquias de Getúlio Vargas e Capoerê, que formam a Área 

Área Pastoral reúne Ministros e Ministras
Pastoral de Getúlio Vargas no dia 17 de 
junho. 

O encontro teve 138 participantes que 
refletiram sobre a liturgia e a pastoral das 
exéquias com o Pe. Clair Favreto, reitor do 
Seminário Maior São José da Diocese de 
Erexim em Passo Fundo; o sentido da morte 
e da ressurreição, com o Pe. Cleocir Bonetti, 
Vigário Geral da Diocese. Com o Pe. José 
Carlos Sala, os participantes tiveram ensaio 

de cantos para velórios e exéquias para celebrarem bem os 
ritos litúrgicos por ocasião da morte de um ente querido de 
família da comunidade. 
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Cristãos leigos e leigas refletem 
sobre sua realidade e missão

Daniel Seidel, da Comissão Brasileira de Justiça e Paz 
e da Comissão Especial para o Ano Nacional do Laicato 
da CNBB, leigo, casado, pai de duas filhas e três filhos 
adotados, de Brasília, assessor do curso anual dos padres, 
manteve encontro com mais de 170 leigos e leitas de quase 
todas as Paróquias da Diocese de Erexim, na noite do dia 10 
de julho, no Salão de Eventos do Seminário. 

Daniel iniciou sua reflexão referindo-se ao tema e ao 
lema do Ano do Laicato: Cristãos leigos e leigas, sujeitos 
na “Igreja em saída”, a serviço do Reino – Sal da terra e 
luz do mundo. Mencionou também os objetivos, legados e 
atividades deste ano dedicado aos leigos e leigas no Brasil. 

A seguir, convidou os participantes a identificarem sinais 
de morte e de vida na realidade de cada um, completando 
com aspectos de análise de conjuntura. Depois, refletiu com 
eles sobre a missão do cristão leigo na Igreja e no mundo, 
a partir do batismo, e a necessidade de sua formação 
permanente, espiritualidade e organização para realizá-la. 

Notícias
CONSELHO ECONÔMICO

Dom José presidiu reunião do Conselho Diocesano de 
Assuntos Econômicos na noite do dia 09 de julho, no Centro 
de Pastoral com a seguinte pauta: relatório das receitas e 
despesas da Cúria Diocesana no primeiro semestre do ano 
em curso e o projeto e orçamento da Capela da Reconciliação 
e do Lar Sacerdotal. 

A capela da Reconciliação, atrás do Seminário, ao 
lado do Santuário é a etapa final da Revitalização do 
mesmo. Terá espaço para a oração, sala das promessas 
e dez confessionários. O orçamento para sua construção 
está em torno de 520 mil reais. Estão sendo realizadas e 
encaminhadas diversas iniciativas para angariar esta 
importância, bem como para saldar contas da reforma do 
Santuário que passam de 320 mil reais. 

O Lar Sacerdotal será o espaço para acolher padres idosos 
e/ou enfermos em parte do Seminário de Fátima que está 
sendo devidamente adaptada. A maior parte dos recursos 
para esta adaptação vem dos próprios padres.

Membros do Conselho Econômico ressaltaram a 
importância de os eventos realizados na esplanada do 
Santuário estarem em sintonia com a natureza do local, que 
é religiosa e espiritual.

Diocese analisa relatório 
contábil e obras em andamento

Representantes paroquiais 
do Apostolado da Oração 
refletem princípios de sua 

espiritualidade

Reunidos no Centro Diocesano, na manhã do dia 02 de 
julho sob a coordenação de seu Diretor, Pe. Paulo Bernardi, 
Pároco da Paróquia São Pedro que acaba de celebrar seus 60 
anos de criação, representantes paroquiais do Apostolado da 
Oração refletiram sobre alguns princípios da espiritualidade 
desta Associação de Leigos e Leigas. Pe. Paulo recordou, 
em primeiro lugar, a participação na celebração eucarística, 
com vida coerente com ela. A comunhão eucarística é fonte 
vital para a vida de todo cristão, da qual se deve participar 
com plena consciência e devida preparação. Em segundo 
lugar, lembrou a devoção ao Coração de Jesus, com a 
reparação dos pecados contra sua infinita misericórdia. Em 
terceiro lugar, a devoção ao Sagrado Coração de Maria, a 
Mãe de Jesus.

Dom José, em sua visita ao grupo, lembrou o Ano 
Nacional do Laicato e a Assembleia Geral do Sínodo dos 
Bispos, em outubro próximo, cujo tema é “a juventude, a 
fé e o discernimento Vocacional”. Ressaltou também a 
importância do específico do Apostolado da Oração que é 
justamente a oração, que não pode estar desvinculada da 
ação concreta, do amor à Igreja e ao Evangelho.

Pe. Maicon Malacarne, coordenador diocesano de 
pastoral, em sua mensagem ao grupo, também se referiu ao 
Ano Nacional do Laicato, acentuando duas atividades dele: 
a Semana Missionária, em sintonia com a Semana Nacional 
da Família, de 12 a 18 de agosto e o encontro diocesano de 
encerramento no dia 25 de novembro, solenidade de Cristo 
Rei, no Salão da URI. 
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Livro conta os 40 anos da 
Organização dos 

Seminários e Institutos do 
Brasil

Os 40 anos de atuação da Organização dos Seminários 
e Institutos do Brasil (Osib) agora podem ser apreciados 
através do livro “A Formação Sacerdotal Hoje”.

 Organizado pelos Padres Douglas Alves Fontes, Nivaldo 
dos Santos Ferreira e Joaquim Gonçalves de Morais, a 
publicação teve seu lançamento realizado nesta sexta-feira, 
13 de julho, após a Santa Missa de encerramento da Semana 
Nacional de Formação para Formadores, junto ao Cristo 
Redentor, no Corcovado.

Com apresentação do Arcebispo de Niterói, Dom 
José Ricardo Rezende Dias, o livro retrata a trajetória de 
quatro décadas da OSIB, apresentando a experiência dos 
responsáveis pela formação dos futuros sacerdotes.

Além disso, na obra da Editora Benedictus, é possível 
encontrar textos de autoria do Arcebispo do Rio de Janeiro, 
Cardeal Dom Orani João Tempesta, do Arcebispo de Porto 
Alegre, Dom Jaime Spengler, entre outras autoridades 
eclesiásticas.

“Aqui vamos encontrar textos sobre o pensamento do 
Papa Francisco quanto à formação sacerdotal, a missão 
e os desafios dessa empreitada, a presença da mulher 
junto aos vocacionados e outros aspectos psicossociais, 
a espiritualidade da alma do sacerdote, o presbítero nos 
grandes centros, projetos formativos nos seminários, os 40 
anos de serviço da OSIB à Igreja no Brasil”, informa Dom 
José Francisco, na apresentação.

Em sua conclusão, o arcebispo de Niterói declara: “que o 
grande manancial do Coração de pastor do Cristo sustente 
a pequena particularidade do nosso coração de pastores de 
almas, e um dia nos receba, servos bons e fiéis, com todos 
aqueles que para Ele conduzimos e, conosco, chegaram”. 

Fonte: Catolicos

A Comissão Especial para o Ano do Laicato lançou, dia 
26 de junho, na sede da Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil em Brasília, uma publicação – com círculos bíblicos 
e textos de estudo intitulada: “Auditoria da Dívida Pública: 
vamos fazer? – Brasil: realidade de abundância e cenário de 
escassez”, elaborada em parceria com o movimento Auditoria 
Cidadã da Dívida Pública. Para o bispo auxiliar de Brasília e 
secretário-geral da CNBB, dom Leonardo Steiner, este é um 
debate que os cristãos precisam desenvolver na sociedade. 
Ele ressaltou: “Dentro do Ano do Laicato, esta cartilha quer 
ser um gesto muito concreto de nossa presença na sociedade 
realizando o debate da dívida pública”. A coordenadora do 
Conselho Político de Auditoria da Dívida Pública, Maria 
Lúcia Fattorelli, uma das autoras da cartilha, explicou como 
está estruturada a publicação e como se formou o sistema da 
dívida pública brasileira que consome anualmente cerca de 
40% do orçamento público federal apenas para pagamento 
de juros e amortizações. Em contraposição, o orçamento da 
saúde e educação conta com cerca de 4% do orçamento cada 
uma. Segundo Maria Lúcia, este sistema é perverso em razão 
de tirar os recursos das áreas sociais para assegurar os lucros 
do sistema financeiro. Em 2015, por exemplo, os bancos no 
Brasil lucraram 20% enquanto o Produto Interno Bruto teve 
queda de 3,8%. O sistema da dívida pública, na avaliação 
da especialista, transfere as riquezas do setor público para 
o setor privado, o que explica a grande contradição de o 
Brasil ser a 9ª economia do mundo, mas ostentar os piores 
índices de distribuição de renda e de desenvolvimento 
humano. “Mobilizar a sociedade brasileira para realização 
da Auditoria da Dívida Pública é um dos legados do Ano 
Nacional do Laicato”, afirma o bispo de Caçador (SC), 
dom Severino Classen, presidente da Comissão Episcopal 
Pastoral para o Laicato na introdução da cartilha. A Livraria 
Diocesana está encaminhando reserva do subsídio junto às 
Paróquias para fazer encomenda às Edições CNBB.

Cartilha sobre a dívida 
pública do Brasil
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BARÃO DE COTEGIPE

Dom José, com três colaboradores da Cúria Diocesana, 
esteve na sede paroquial N. Sra. do Rosário de Barão de 
Cotegipe na tarde do dia 27 de junho, quando o Brasil 
jogou contra a Sérvia pela Copa do Mundo na Rússia, 
obtendo vitória por 2 a zero. Junto com o Pároco, Pe. Jair 
Carlesso, e o Vigário Paroquial, Pe. Jóssi Golembiewski, 
acompanharam atentamente as colocações do Bispo sobre 
a ação evangelizadora na Diocese e orientações práticas dos 
que o acompanhavam sobre aspectos dos setores de pastoral 
e a respeito da administração dos recursos e da manutenção 
dos bens as comunidades. 

Paróquia Nossa Senhora do Rosário – Barão de 
Cotegipe

Na data, foi realizada a visita pastoral do Bispo Dom 
José Gislon, acompanhado por uma equipe, formada pela 
coordenadora diocesana da Catequese, Tânia Madalosso, 
pelo liberado diocesano da Pastoral da Juventude, Felipe 
Toniollo, e pela responsável pela contabilidade, Cleusa 
Jacoboski. O encontro foi realizado no Salão Paroquial, 
das 14:00 às 16:40. Das vinte comunidades do interior, 
faltou apenas uma, Nossa Senhora dos Navegantes, e não 
compareceu ninguém do Bairro Aparecida. Apesar de ser 
a tarde do terceiro jogo da Seleção Brasileira na Copa do 
Mundo da Rússia, jogo contra a Sérvia, estiveram na reunião 
e assinaram o Livro de Presença 143 participantes. O Pe. 
Jóssi Golembiewski fez a acolhida e o Pe. Jair Carlesso 
coordenou um momento de oração, à luz de Mt 5,13-16. 

Foram tratados os seguintes assuntos. 
1. Palavra de abertura de Dom José Gislon: inicialmente, 

agradeceu o trabalho que as lideranças realizam para o bem 
das comunidades; ressaltou a importância do agente de 
pastoral ser um dinamizador da comunidade e da necessidade 
de somar na comunidade, apesar das dificuldades; ao mesmo 
tempo, necessita-se de alguns cuidados quando se está à 
frente da comunidade, para que sejamos elo de união na 
mesma; por isso, a visita pastoral é feita no sentido de apoio 
a cada um no trabalho que realiza na comunidade. 

2. Iniciação à Vida Cristã: a coordenadora diocesana, 
dentre outros aspectos, destacou o itinerário catecumenal, 
dizendo ser um processo que inicia na família e continua 
na comunidade; apresentou os quatro anos de caminhada, 
ressaltando a integração com a liturgia e o ano litúrgico e os 
ritos. 

3. Pastoral da Juventude: o liberado diocesano provocou 
os participantes a conversarem entre si sobre a realidade da 
juventude de Barão de Cotegipe e depois abriu a palavra 
para algumas manifestações: foi destacado que há jovens 
bem comprometidos, engajados com a caminhada da 
diocese, fazendo parte da coordenação diocesana, e outros 
não; alguns participantes sugeriram a inserção dos jovens 
nas pastorais; para isso, faz-se necessária a abertura das 
lideranças aos mesmos; a Iniciação à Vida Cristã (IVC) 
poderia fazer a ponte de ligação com a Pastoral da Juventude; 

Lideranças da Paróquia acolhem Bispo e equipe diocesana
o liberado ressaltou, dentre outras questões, a preparação 
da Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, em 
outubro deste ano, sobre a juventude e a importância da 
participação nos momentos de formação. 

4. Pastoral Vocacional: o Pe. Giovani Momo, responsável 
pela Pastoral Vocacional, não pode estar presente. Dom 
José Gislon apresentou o projeto Cada comunidade uma 
nova vocação, reforçando a necessidade de rezar pelas 
vocações, como pede o Papa Francisco, e de falar bem da 
vocação sacerdotal. Foi apresentado um pequeno vídeo 
sobre o projeto, destacando-se a importância da oração pelas 
vocações e da comunicação. Os ministros extraordinários da 
comunhão eucarística, as e os catequistas, os adolescentes 
e jovens, todos, cada um a seu modo, são convidados a 
se integrarem neste projeto. Dom José Gislon salientou a 
necessidade das famílias vencerem algumas resistências: no 
sentido de incentivar o jovem a abraçar a vocação sacerdotal 
e não impedir que a vocação desabroche; dar liberdade ao 
jovem se decidir. Ressaltou a necessidade de o padre amar o 
povo e de o povo amar o padre. Se falamos mal dos padres, 
que incentivo damos aos jovens para serem padres? 

5. Questões administrativas: a responsável pela 
contabilidade chamou a atenção a respeito de diversas 
questões. A Diocese é uma entidade religiosa, mas, perante a 
Receita Federal, é igual a qualquer empresa, tendo, por isso, 
que prestar contas devidamente de tudo. Por isso tratou: do 
uso do CNPJ da Paróquia; da exigência de Nota Fiscal ou de 
Cupom Fiscal; entrega de um cartão a cada comunidade com 
os dados a serem inseridos nas Notas ou Cupons Fiscais; 
orientações referentes às reformas e construções novas; 
certidões, feitos pela Cúria Diocesana; conta bancária ou 
junto à Cúria Diocesana para o dinheiro da comunidade, e 
não em nome de terceiros; quanto à data de vencimento da 
luz, foi unificado em âmbito de Diocese para o dia 13 do 
mês; seguro patrimonial: foi incentivado cada comunidade 
fazer, pois poderão ocorrer sinistros e as comunidade serem 
prejudicadas por não serem precavidas. Ao final, deixou 
subsídio com as orientações por escrito para todas as 
comunidades. 

6. Palavra final de Dom José Gislon: informou haver 
alguns processos em andamento por causa do mau uso 
do bar de algumas comunidades; por isso, destacou a 
necessidade de colocar a espiritualidade em primeiro lugar; 
se a comunidade depende do bar para a sua sustentabilidade, 
então há algo de errado na comunidade; foi muito duro em 
relação à necessidade de respeitar o horário de fechamento 
da copa nas comunidades; aos domingos e dias de festa na 
comunidade, enfatizou duramente a necessidade de não 
abrir a copa antes da Missa; não é justo que o bar domine 
a comunidade de fé; condenou duramente a prática do jogo 
por dinheiro e da bebedeira nos salões das comunidades, 
destacando que nestes espaços não é lugar para isso; 
agradeceu o espírito de colaboração do povo da Diocese de 
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Erexim; agradeceu pela colaboração com a revitalização do 
Santuário e apresentou o projeto da Capela da Reconciliação 
e o projeto do Lar Sacerdotal. Destacou a necessidade de 
caminhar juntos. Finalizando, agradeceu a presença dos 
participantes e os convidou a uma oração final e abençoou 

a todos. 
O Pe. Jair Carlesso encerrou o encontro, agradecendo a 

todos pela participação. 

O Arcebispo de Passo Fundo, Dom Rodolfo Weber, o 
Bispo de Frederico Westphalen, Dom Antonio Rossi Keller, 
o Bispo de Erexim, Dom José Gislon, com respectivos 
coordenadores de pastoral, coordenadores do Setor de 
Animação Bíblico-Catequética e outros assessores e 
representantes da Diocese de Vacaria estiveram reunidos na 
sala Dom Cláudio Colling do Seminário N. Sra. de Fátima, 
em Erechim, no dia 26 de junho. 

Refletiram sobre a Iniciação à Vida Cristã no espírito 
catecumenal. Pe. Anderson Faenello e Tânia Madalosso, 
respectivamente, assessor e coordenadora do Setor da Diocese 
de Erexim, apresentaram o processo de implementação 
deste projeto catequético na mesma. Lembraram a segunda 
urgência das Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da 
Igreja no Brasil, “Igreja, casa da Iniciação à Vida Cristã”, que 
é uma prioridade no Plano Diocesano. Relataram algumas 

Província Eclesiástica de Passo Fundo
 realiza reunião em Erechim

atividades realizadas e em andamento: Escola catequética 
na Área Pastoral da cidade de Erechim em 2013; Curso de 
formação para padres e catequistas em 2014, com assessoria 
do Pe. Luiz Alves de Lima, assessor da CNBB; o Ano 
Diocesano da Iniciação à Vida Cristã em 2015; encontros de 
formação e visita às Paróquias pela coordenação e elaboração 
de subsídios por uma comissão específica em 2016; início do 
projeto nas Áreas Pastorais de Erexim e Gaurama em 2017 e 
nas outras no corrente ano. 

Depois deste relato, houve partilha do andamento da 
Iniciação à Vida Cristã nas outras dioceses, perspectivas de 
continuidade e repercussões nas comunidades. 

Nova reunião da Província está agendada para 30 de 
outubro, em Passo Fundo, tendo como tema central o Ano 
Nacional do Laicato. 
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Bispos e padres da Diocese de Erexim realizam curso 
anual de formação permanente

Na tarde do dia 09 de julho, Dom José, Dom Girônimo e 
os padres da Diocese de Erexim iniciaram seu curso anual 
de formação permanente no Seminário de Fátima, que se 
estendeu até o dia 11 ao meio-dia. Com assessoria de Daniel 
Seidel, membro da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, de 
Brasília, refletiram sobre o Ano Nacional do Laicato. 

Iniciando os trabalhos do curso, o assessor propôs quatro 
questões para trabalho de grupo e plenário: sinais de vida e 
sinais de morte na realidade do povo de nossas Paróquias; 
como tem sido a participação dos cristãos leigos e leigas 
na sociedade? Como é a participação dos cristãos leigos e 
leigas na Igreja? O que se gostaria de aprofundar sobre o 
Ano Nacional do Laicato. 

Depois da síntese dos relatores dos grupos, o assessor 
lembrou os objetivos e legados do Ano Nacional do Laicato 
para o âmbito da sociedade e para o âmbito da Igreja. Para 
o âmbito da sociedade, ele propõe promover mecanismos 
de participação popular para o fortalecimento do controle 
social e da gestão participativa através de Conselhos de 
Diretos, Grupos de Acompanhamento ao Legislativo, 
Iniciativas Populares, Audiências, Referendos, Plebiscitos, 
entre outros. Também mobilizar a sociedade brasileira para 
a realização da auditoria cidadã da dívida pública. Para o 
âmbito da Igreja, criar programas de formação de ministérios 
leigos de coordenação e animação de comunidades, 
pastorais e movimentos; fortalecer a articulação das redes de 
comunidades; criar e/ou fortalecer os Conselhos Regionais e 
Diocesanos de cristãos leigos e leigas. 

O assessor abordará aspectos da conjuntura sociopolítica 
e eclesial, visão eclesiológica do cristão leigo, conforme o 
Concílio Vaticano II e o Papa Francisco, participação do 
leigo na sociedade e na Igreja. Indicou subsídios de formação 
para leigos e pistas de ação para ação deles e para o seu 
acompanhamento. No final do curso, o assessor solicitou a 
cada participante assumir um compromisso para sua ação 
evangelizadora tendo como orientação o Ano Nacional do 
Laicato.

Carlos Daniel Del Santo Seidel: Nasceu no dia 20 de março 
de 1967, em Colatina, ES. É leigo, casado, pai de duas filhas 
e três filhos adotados, sendo que um deles já lhe deu um 
neto. Fez curso de contabilidade, tem mestrado em Ciência 
Política pela Universidade de Brasília, pós-graduação em 
Psicodrama e pós em planejamento estratégico de Políticas 
Públicas pela Universidade de Campinas. É professor da 
Universidade Católica de Brasília. Foi Secretário de Estado 
do Distrito Federal de Assistência Social e Segurança 
Alimentar. É Servidor de Carreira do Ministério Público 
do Distrito Federal e Territórios. Integrou o Movimento de 
Combate à Corrupção Eleitoral, que coletou mais de um 
milhão e setecentas mil assinaturas para a aprovação da 
Lei da Ficha Limpa. Iniciou sua caminhada na Igreja nas 
Comunidades Eclesiais de Base e na Pastoral da Juventude 
da Arquidiocese de Vitória, ES. Desde o ano 2000, é membro 
da Comissão Brasileira de Justiça e Paz da CNBB. Contribui 
nas análises de conjuntura e faz parte da Comissão Especial 
da CNBB para o Ano do Laicato. 

Posição da CNBB em defesa incondicional 
da vida humana e contra o aborto

De 3 e 6 de agosto, a legalização do aborto será assunto 
de uma audiência pública convocada pela ministra Rosa 
Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), para tratar da 
descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação, 
discutida na Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental (ADPF) 442. Em vista disto, o portal da CNBB 
recorda declaração dos bispos em nota oficial de 11 de abril 
de 2017 que  enfatiza: “O direito à vida é incondicional. 
Deve ser respeitado e defendido, em qualquer etapa ou 
condição em que se encontre a pessoa humana”. Naquela 
nota, intitulada “Pela vida, contra o aborto”, os bispos 
reafirmaram a posição firme e clara da Igreja “em defesa da 
integralidade, inviolabilidade e dignidade da vida humana, 
desde a sua concepção até a morte natural” e, desse modo 
manifestaram-se contra “todas e quaisquer iniciativas que 
pretendam legalizar o aborto no Brasil”. Para os bispos “o 
direito à vida permanece, na sua totalidade, para o idoso 
fragilizado, para o doente em fase terminal, para a pessoa 
com deficiência, para a criança que acaba de nascer e 
também para aquela que ainda não nasceu”. Eles ressaltaram 

igualmente a necessidade de se superar a violência e a 
discriminação contra as mulheres e a disposição da Igreja 
em acolher com misericórdia as mulheres que sofreram 
a triste experiência do aborto e prestar-lhes assistência 
pastoral. Observam ainda que “a sociedade é devedora da 
mulher, particularmente quando ela exerce a maternidade”.
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Divulgado Instrumento de trabalho da Assembleia do 
Sínodo dos Bispos sobre a juventude

 O processo de cada assembleia do Sínodo dos Bispos 
inclui um texto de preparação que descreve o tema a ser 
tratado e propõe diversas questões a serem respondidas por 
grupos da Igreja em todo o mundo. Com as contribuições 
recebidas, a Secretaria Geral do Sínodo prepara o texto de 
trabalho a ser analisado pelos participantes de determinada 
assembleia nos seus primeiros dias. De 03 a 28 de outubro, 
no Vaticano, será realizada a Décima Quinta Assembleia 
Geral Ordinária deste Organismo de assessoria ao Papa. Terá 
como tema “Os jovens, a fé e o discernimento vocacional”. 
Um bilhão e 800 mil pessoas são jovens, com idade entre 
16 e 29 anos. Representam um quarto da humanidade. No 
Instrumento de trabalho da assembleia sinodal, divulgado dia 
19 de junho, seus participantes, pouco mais de 300 bispos de 
todos os países, religiosos, leigos e leigas, entre eles jovens, 
encontrarão a descrição da variedade dos jovens, de suas 
esperanças e dificuldades. 

O texto reúne contribuições de diferentes fontes, entre as 
quais respostas de mais de 100 mil jovens a um questionário 
via internet. Ele acentua a necessidade de escutar os jovens, 
de oferecer-lhes acompanhamento espiritual, psicológico, 

formativo, familiar e vocacional, de repensar a pastoral da 
juventude. O texto também acentua o discernimento para 
uma resposta adequada às exigências dos jovens e para a 
superação de desafios que enfrentam como discriminações 
religiosas, racismo, precariedade no trabalho, pobreza, 
dependência de drogas e álcool, bullying, exploração sexual, 
corrupção, tráfico de pessoas, educação e solidão. Na parte 
final, o documento ressalta que a juventude é tempo para a 
santidade e deseja que a vida dos santos inspire os jovens 
de hoje a “cultivar a esperança” para que – como escreve o 
Papa Francisco na oração final do texto – os jovens, “com 
coragem, tomem as rédeas de sua vida, almejem as coisas 
mais belas e mais profundas e mantenham sempre um 
coração livre”.

Estados-membros da ONU aprovam primeiro 
pacto global sobre migração

Depois de mais de um ano de discussões e consultas 
entre Estados-membros, autoridades locais, sociedade civil 
e migrantes, o texto do Pacto Global por uma Migração 
Ordenada, Regular e Segura foi finalizado na sexta-feira, 
13 de julho. Em comunicado, o secretário-geral da ONU, 
António Guterres, elogiou o acordo, chamando-o de uma 
conquista significativa. Segundo ele, o pacto reflete o 
entendimento compartilhado pelos governos de que a 
migração transfronteiriça é, por sua própria natureza, um 
fenômeno internacional e que a gestão eficaz dessa realidade 
global requer cooperação internacional para aumentar seu 
impacto positivo para todos.

Para Guterres, o pacto também reconhece que todo 
indivíduo tem direito a segurança, dignidade e proteção. “Esta 
diretriz abrangente compreende uma gama de objetivos, 
ações e caminhos para implementação, acompanhamento e 
revisão (…). Todos destinados a facilitar a migração segura, 
ordenada e regular, reduzindo a incidência e o impacto da 
migração irregular”, acrescentou o chefe da ONU.

Chamando a decisão de momento histórico, o presidente 
da Assembleia Geral da ONU, Miroslav Lajčák, enfatizou 
o enorme potencial do pacto. “Não encoraja a migração 
nem visa impedi-la. Não é juridicamente vinculativo. Não 
dita, não irá impor. E respeita plenamente a soberania dos 
Estados”, enfatizou. “Ele pode nos guiar para passarmos de 
um modo reativo para um proativo. Pode nos ajudar a extrair 
os benefícios da migração e mitigar os riscos. Pode fornecer 
uma nova plataforma para cooperação. E pode ser um 

recurso para encontrar o equilíbrio certo entre os direitos das 
pessoas e a soberania dos Estados. (…) Em dezembro, será 
formalmente o primeiro marco abrangente sobre migração 
que o mundo já viu”, salientou.

Também tomando a palavra, a vice-secretária-geral, 
Amina J. Mohammed, chamou a atenção para as profundas 
questões levantadas pela migração, como a soberania e os 
direitos humanos, o que se constitui movimento voluntário, 
a relação entre desenvolvimento e mobilidade, e como 
apoiar a coesão social.“Este pacto demonstra o potencial do 
multilateralismo: nossa capacidade de nos unir em questões 
que exigem colaboração global – por mais complicadas e 
controversas que sejam”, ressaltou.

Louise Arbor, representante especial para a migração 
internacional, afirmou que, como a mobilidade humana 
sempre estará conosco, seus aspectos exploradores, caóticos 
e perigosos não podem se tornar um novo normal. “A 
implementação do Pacto trará segurança, ordem e progresso 
econômico para o benefício de todos”, comentou.

O acordo será formalmente adotado pelos Estados-
membros em uma conferência intergovernamental a ser 
realizada em Marrakesh, no Marrocos, nos dias 10 e 11 
de dezembro. Louise atuará como secretária-geral da 
conferência. “Este não é o fim do empreendimento, mas o 
início de um novo esforço histórico para moldar a agenda 
global sobre migração nas próximas décadas”, disse o 
diretor-geral da Organização Internacional para as Migrações 
(OIM), William Lacy Swing. Fonte: Canção Nova
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Paróquia São Pedro de Erechim 

celebra jubileu de diamante

Capa

Em Missa festiva no dia 1° de julho, solenidade de São 
Pedro e São Paulo com o Dia do Papa, na igreja São Pedro de 
Erechim, a Paróquia do mesmo nome concluiu as atividades 
comemorativas aos seus 60 de criação, iniciadas em julho 
do ano passado, sob a coordenação de seu Pároco, Pe. Paulo 
Cesar Bernardi. Ao longo do ano jubilar, uma capelinha com 
a imagem do padroeiro percorreu as comunidades urbanas 
e rurais da Paróquia. Nos últimos nove sábados, houve a 
novena preparatória. Foram feitas algumas melhorias na 
igreja da sede paroquial. Uma imagem do padroeiro, doada 
pelo casal Jandir e Edir Durli, foi colocada em frente à igreja. 

A missa foi presidida pelo Pe. Antonio Valentini Neto, do 
Centro Diocesano, representando Dom José, que celebrou 
missa do padroeiro da Paróquia de Sede Dourado com 
Crismas. Concelebraram Dom Girônimo Zanandréa, Pe. 
Paulo Bernardi e Pe. Giovani Momo, com a participação 
do Diácono Almeri Bornelli, muitos ministros e ministras e 
expressivo número de representantes das comunidades. 

No início da celebração, Pe. Paulo mencionou as diversas 
pastorais e grupos de movimentos leigos presentes na 
Paróquia. Antes do hino do glória, motivou o louvor a Deus 

pelas comunidades que a integram. No momento da homilia, 
destacou a participação de todos na vida paroquial. No final 
da missa, expressou agradecimento a todos os que atuaram 
e atuam mais diretamente na Paróquia, sem citar nomes para 
não esquecer alguém. 

No final da celebração, a Vereadora Eni Scandolara, 
acompanhada do Presidente do Legislativo Municipal, 
Rafael Ayub, e dos integrantes do mesmo Gilson Serafini, 
Márcio Pavoni e Flávio Barcelos, entregou ao Pároco a 

comenda “Boa Vista do Erechim – Centenário”, marcando 
os 60 anos de evangelização, formação de lideranças e 
promoção humana da Paróquia São Pedro. 

Na homilia, o representante do Bispo, Pe. Antônio 
Valentini Neto, destacou a figura de São Pedro e São Paulo, 
nos quais a Igreja tem, respectivamente, a rocha firme da fé 
sobre a qual é construída, e o modelo de impulso missionário 
e de constante renovação. Ressaltou também a importância 
da participação de todos na Igreja que, para cada um, é a 
comunidade e Paróquia a que pertence. Desejou que as 
atividades pastorais e de melhorias da infraestrutura no ano 
jubilar da Paróquia resultem em abundantes e duradouros 
frutos de vida nova nas famílias e de crescimento de todos 
na vida comunitária e paroquial. 

Após a missa, houve almoço de confraternização no salão 
de eventos da sede paroquial. 

Íntegra da homilia do representante do Bispo
Em momento de grande provação, especialmente na 

doença, as pessoas buscam o auxílio de Deus pela oração 
mais intensa. Pessoas amigas de alguém em grande provação 
se mobilizam por diversos meios, especialmente pelas redes 
sociais para uma especial união de oração. Pesquisa recente 
indica que doente com fé e com amigos em oração por ele se 
recupera mais rapidamente. 

Conforme a primeira leitura desta solenidade de São Pedro 
e São Paulo, neste ano, aqui, com a celebração do jubileu de 
diamante da Paróquia São Pedro, os cristãos fizeram isso 
desde o início da Igreja. Na perseguição que sofriam, com a 
prisão de São Pedro, a comunidade rezava continuamente a 
Deus por ele. E Pedro foi libertado. 

São Paulo, na segunda leitura, testemunha que também 
contou com a força de Deus em meio às muitas provações 
que teve. Percebendo que o fim de sua vida se aproximava, 
diz confiante que combateu o bom combate, guardou a fé e 
tem certeza de que Deus lhe daria coroa da justiça, não só a 
ele, mas todos os que aguardavam a manifestação gloriosa 
do Senhor. 

E por que a comunidade rezava continuamente a Deus por 
São Pedro?

Por causa da missão que havia recebido de Cristo, conforme 
o evangelho desta solenidade. A comunidade reconhecia 
Pedro como a rocha sobre a qual Cristo constrói a Igreja; 
reconhecia aquele que é a cabeça da Igreja, aquele que devia 
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confirmar a todos na fé. Não levava em conta as fraquezas 
de Pedro, especialmente por ter negado a Cristo na hora da 
sua Paixão. Ele era aquele que se passou a chamar de Papa, 
sinal visível da comunhão de todos em Cristo. 

Em São Pedro, a Igreja tem a rocha da fé como fundamento, 
em São Paulo, ela tem um modelo de impulso missionário e 
constante renovação. 

Ambos, embora com carismas e missões diferentes, são 
fundamento da Igreja uma, santa, católica e apostólica. Nossa 
Igreja Católica tem raízes apostólicas. Vem diretamente de 
Cristo, conduzida por quem Ele encarregou de fazê-lo e 
seus sucessores legítimos. Nossa Igreja não começou ontem 
e nem por alguém que se atribuiu por conta própria missão 
que não recebeu e título indevido.

E aqui estão duas grandes indicações para nós: cultivarmos 
a oração, não só por nossas necessidades, mas muito mais 
pelas dos outros, pelas da nossa comunidade, pela Paróquia 
a que pertencemos, pelos nossos ministros ordenados ou 
não, pelo nosso Papa como somos exortados a fazer hoje, 
solenidade de São Pedro e São Paulo e dia do Papa. Claro 
que só rezaremos assim tendo um grande amor à Igreja. E aí 
a segunda indicação: o amor à Igreja, que para cada um de 
nós começa pelo amor à comunidade e à Paróquia. 

Há falhas na Igreja, sem dúvidas. O Papa mesmo diz 
frequentemente que é um pecador. Mas assim como em 
relação à família, por mais falhas que tenha é a nossa família, 

também com a Igreja. É a nossa Igreja que queremos ver 
sempre melhor, começando por melhorar a nós mesmos. 

Nestes 60 anos da Paróquia São Pedro de Erechim, 
no Ano Nacional do Laicato, sintamo-nos felizes por 
formarmos a Igreja de Cristo nesta parte urbana e rural do 
centenário município de Erechim. Louvemos a Deus pelos 
padres saletinos que desde a criação da Paróquia, em 1958, 
estiveram à sua frente até 30 de janeiro de 1999 e pelos 
padres diocesanos que passaram a conduzi-la, primeiro 
pelo Pe. Altair José Steffen e agora pelo Pe. Paulo Cesar 
Bernardi. Bendigamos a Deus pelos pioneiros, por todos os 
integrantes da Paróquia, vivos ou já falecidos, pelos muitos 
agentes de pastoral, membros dos conselhos e benfeitores.

Neste espírito de gratidão a Deus, de júbilo por esta 
data, renovemos também nossa alegria de pertencer a uma 
comunidade desta Paróquia, no compromisso de torná-la 
sempre mais unida, orante, discípula, missionária, solidária, 
profética, evangelizadora, como propõe o objetivo do atual 
Plano Diocesano da Ação Evangelizadora. 

Que a peregrinação da imagem do Padroeiro São Pedro 
por todas as comunidades neste ano jubilar, a novena 
preparatória desta comemoração e outras atividades pastorais 
e de melhorias da infraestrutura resultem em abundantes e 
duradouros frutos de vida nova nas famílias e de crescimento 
de todos na vida comunitária e paroquial. 

5 razões para ler a Bíblia
1. Para ouvir a voz de Deus

A Bíblia é a Palavra de Deus. Quando você lê a Bíblia, Deus 
fala com você. Tudo que Deus diz tem poder. Se você estudar 
a Bíblia com atenção, deixando Deus falar a seu coração, suas 
palavras vão mudar sua vida.

2. Para ter vida

A Bíblia dá vida. Não basta cuidar do corpo; o espírito 
também precisa ser alimentado. Quanto mais você meditar 
na Bíblia, mais forte você ficará. A Bíblia fortalece seu 
relacionamento com Deus.

3. Para achar sabedoria

Deus é o dono de toda sabedoria. Sua sabedoria é maior 

que a sabedoria humana. A Bíblia está cheia de bons 
conselhos e ensinamentos, que podem lhe ajudar a agir com 
mais sabedoria.

4. Para vencer o pecado

Não é fácil resistir à tentação mas a Bíblia mostra como 
você pode vencer. As palavras da Bíblia dão força e sabedoria 
para rejeitar o pecado e fazer o que é certo.

5. Para encontrar esperança

Nos momentos de desânimo, tristeza e desespero, a Bíblia 
tem as palavras certas de consolo, que vão restaurar sua 
esperança. A Bíblia encoraja e ajuda a superar os tempos 
difíceis. Através da Bíblia, Deus dá força e ânimo.
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CONSELHO DIOCESANO DE PASTORAL 

Com assessoria do doutor 
em comunicação Moisés 
Sbardelotto, da Universidade 
do Vale do Rio dos Sinos, 
mais de 100 representantes 
das Paróquias da Diocese 
de Erexim, membros 
do Conselho Diocesano 
de Pastoral, refletiram 
sobre Comunicação, 
Evangelização e Fake News, 
na manhã do dia 30 de junho, 
véspera da solenidade de 
São Pedro e São Paulo, no 
Seminário de Fátima.

Na abertura da reunião, 
Dom José lembrou aspectos 
do contexto atual. No 
âmbito da Igreja, mencionou 
a dimensão missionária, que 
ganha particular destaque 
com o início da preparação 
da Assembleia especial do 
Sínodos Bispos sobre a 
Amazônia, em 2019. Na 
dimensão social, referiu-
se à crise atual do País, 
propondo o questionamento: 
que podemos fazer para um 
mundo melhor? Ressaltou 
a importância do tema a 
ser abordado na reunião, 
observando que circulam 
muitas notícias falsas com 
mais espaço do que as 
verdadeiras e que é mais 
fácil acolher as falsas do 
que confrontar-se com a 
verdade. Apontou para a 
necessidade de um olhar 
geral para os meios de 

Reflete Comunicação, Evangelização e Fake News

comunicação na Diocese 
e de como evangelizar no 
mundo em transformação. 

Em sua explanação, o 
assessor abordou cinco 
pontos: O conceito de 
comunicação; comunicação 
e Igreja, cultura digital, 
inculturação digital e Fake 
News.

A comunicação: É 
característica e constitutiva 
do ser humano, que é ser 
de relações. Tudo comunica 
e é impossível não se 
comunicar. A comunicação 
é interação entre pessoas. 
Não é simples transferência 
de conhecimentos de um 
sujeito para outro. Ela 
também pertence à essência 
da Igreja.

Comunicação e Igreja: 
Partindo dos Atos dos 
Apóstolos, referiu o que se 
dizia dos primeiros cristãos: 
viviam unidos, tendo tudo 
em comum entre eles; eram 
uma só alma e um só coração. 
Viviam a comunhão, 
formavam comunidades, em 
comunicação, O objetivo 
primordial da comunicação é 
justamente criar comunhão, 
estabelecer relações, 
promover o bem comum, 
o serviço e o diálogo na 
comunidade (Diretório da 
Comunicação da Igreja no 
Brasil, 13). Tudo o que se faz 
na Igreja é comunicação. A 

palavra da Igreja é comunicação. Ela enfrenta dois desafios, 
a urbanização e os ambientes virtuais. 

Comunicação Digital: Com a advento da Internet surgiram 
novas formas de relações sociais que não se desenvolveriam 
sem ela. A cultura digital estabelece múltiplas conexões, 
cria síntese, possibilita contato com a pessoa onde quer 
que esteja. Nela aparece a identificação pessoal de quem a 
utiliza, o seu perfil. 

Inculturação digital: Na mensagem para o Dia Mundial 
das Comunicações de 2014, Papa Francisco falou da cultura 
do encontro, ressaltando que a internet “pode oferecer 
maiores possibilidades de encontro e de solidariedade entre 
todos; e isto é uma coisa boa, é um dom de Deus”. É, pois, 
importante ir para as redes sociais porque as pessoas estão 
nelas. Bento XVI, na mensagem para o Dia Mundial das 
Comunicações de 2011, intitulada “Verdade, anúncio e 
autenticidade de vida, na era digital”, acentuou: “Comunicar 
o Evangelho através dos novos meios de comunicação 
significa não só inserir conteúdos declaradamente religiosos 
nas plataformas deles, mas também testemunhar com 
coerência, no próprio perfil digital e no modo de comunicar, 
escolhas, preferências, juízos que sejam profundamente 
coerentes com o Evangelho, mesmo quando não se fala 
explicitamente dele”.  

Fake News: O termo, que não é consensual, significa 
“notícias falsas”. Papa Francisco na mensagem para o Dia 
Mundial das Comunicações de 2016, diz que a expressão 
fake news é objeto de discussão e debate. Geralmente diz 
respeito à desinformação transmitida on-line ou nos mass-
media tradicionais. Assim, a referida expressão alude a 
informações infundadas, baseadas em dados inexistentes 
ou distorcidos, tendentes a enganar e até manipular o 
destinatário. A sua divulgação pode visar objetivos prefixados, 
influenciar opções políticas e favorecer lucros econômicos. 
O assessor ressaltou a necessidade do discernimento para 
se identificar o que há de verdadeiro ou não na informação 
e para o cuidado de não compartilhar o que é nocivo. Falou 
também do fenômeno de “milícias digitais” que extravasam 
intolerância, discriminações e provocações. 

Sbardelotto concluiu sua exposição exortando a utilizar as 
redes sociais para testemunhar com alegria e simplicidade o 
que somos e o que fazemos. 

Encaminhamentos para a Romaria de Fátima deste 
ano

Na reunião do Conselho Diocesano de Pastoral foram 
feitas também algumas comunicações. Entre elas, sobre 
encaminhamentos para a Romaria de Fátima deste ano. Pe. 
Clair Favreto, coordenador da equipe de liturgia, informou 
que o tema será: Cristãos leigos e leigas, como Maria, a 
serviço da vida e da paz, com o lema: “Vós sois o sal da 
terra e a luz do mundo”, que é o mesmo do Ano Nacional 
do Laicato. A equipe chegou a esta definição a partir de 
aspectos do contexto socioeclesial atual: a insistência na 
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ENCONTRO VOCACIONAL
Adolescentes e jovens participam de segundo encontro

A Pastoral Vocacional da Diocese de Erexim realizou o 
segundo encontro de vocacionados em vista do discernimento 
pela opção ao sacerdócio na sexta-feira, 29 de junho, no 
Seminário de Fátima, com a participação de 17 adolescentes 
e jovens de várias Paróquias. O encontro teve especial 
motivação na “Ação Evangelizadora cada comunidade, uma 
nova vocação”. 

Os participantes puderam refletir sobre o chamado que 
Deus faz a cada pessoa através de dinâmicas, reflexão, 
oração e testemunhos. Puderam também conhecer as 
diversas partes do Seminário e o Santuário. Visitaram o 

Centro Diocesano de Administração e Pastoral conhecendo 
suas diversas repartições e as pessoas que nelas trabalham a 
serviço da Diocese. 

Dom José, Dom Girônimo, Pe. Luiz Warken e Pe. Antonio 
Valentini Neto dirigiram a eles palavras de ânimo e de 
incentivo, destacando seus anos de ministério e a alegria 
com que vivem seu sacerdócio. 

Os seminaristas do Propedêutico Lucas Bohn de Grandi, 
de Viadutos, e André Basso, de Severiano de Almeida, 
juntamente com o casal vocacional Aldeci Antônio e Leonira 
Confortini, de Souza Ramos, Paróquia Imaculada Conceição 
de Getúlio Vargas, e Maria Cleni Ribeiro Bessa, da Paróquia 
Nossa Senhora da Salete, Três Vendas de Erechim, da 
Pastoral Vocacional, ajudaram a dinamizar o encontro. 

Vocacionados de Erval Grande, Gaurama, Severiano de 
Almeida, dos bairros Atlântico e Três Vendas de Erechim, 
não puderam participar por causa de atividades escolares. 

O próximo encontro vocacional será dia 25/08, sábado, 
das 9h às 15h30, no Seminário de Fátima. Neste intervalo 
de tempo, o Pe Giovani Momo estará visitando as famílias 
e comunidades dos vocacionados que participaram deste 
segundo encontro. 

configuração a Cristo, a implementação da Iniciação à Vida 
Cristã, o Ano do Laicato, a Assembleia do Sínodo sobre a 
juventude, a diretriz do Papa por uma Igreja em saída, a 
Campanha da Fraternidade sobre superação da violência, a 
família e as aparições de Nossa Senhora em Fátima. 

A novena contemplará cristãos leigos e leigas de diversos 
segmentos da sociedade e da Igreja, jovens, trabalhadores 
e empreendedores, educadores, profissionais da saúde e da 
segurança, as famílias, as comunidades. 

Moisés Sbardelotto: Possui graduação em Comunicação 
Social - Jornalismo pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS). Doutor e mestre em Ciências da 
Comunicação pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(Unisinos), na linha de pesquisa Midiatização e Processos 
Sociais, com estágio doutoral (PDSE/Capes) na Università di 

Roma ‘’La Sapienza’’, na Itália. Autor de ‘’E o Verbo se fez 
rede: religiosidades em reconstrução no ambiente digital’’ 
(Paulinas, 2017) e de ‘’E o Verbo se fez bit: A comunicação 
e a experiência religiosas na internet’’ (Santuário, 2012). 
Colunista das revistas brasileiras Família Cristã e O 
Mensageiro de Santo Antônio. Colaborador do Instituto 
Humanitas Unisinos (IHU). Assessora e presta consultoria 
a diversos movimentos sociais e organizações religiosas no 
âmbito da comunicação. Foi membro da Comissão Especial 
para o Diretório de Comunicação para a Igreja no Brasil, 
da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). De 
2008 a 2012, coordenou o escritório brasileiro da Fundação 
Ética Mundial (Stiftung Weltethos), fundada por Hans Küng. 
Tem experiência na área de Comunicação, com ênfase na 
interface mídia e religião.

Papa nomeia presidentes delegados para 
o Sínodo sobre os Jovens

O Sínodo dos Bispos dedicado aos jovens será realizado 
de 3 a 28 de outubro de 2018.

Em vista da XVI Assembleia Geral Ordinária sobre o tema 
“Os jovens, a fé e o discernimento vocacional”, o Santo 
Padre nomeou Presidentes Delegados:

 - Card. Louis Raphaël I SAKO, Patriarca de Babilônia 
dos Caldeus, Chefe do Sínodo da Igreja Caldeia (Iraque)

- Card. Désiré TSARAHAZANA, Arcebispo de Toamasina 
(Madagascar)

- Card. Charles Maung BO, S.D.B., Arcebispo de Yangon 

(Myanmar)
- Card. John RIBAT, M.S.C., Arcebispo de Port Moresby 

(Papua Nova Guiné)
Dom Désiré e o Patriarca Sako foram criados cardeais no 

Consistório Ordinário Público de 28 de junho.
Fonte: Vatican News
O relator geral desta Assembleia é o Cardeal Brasileiro 

Sérgio da Rocha, Arcebispo de Brasília, DF.
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Romaria de Fátima 2018 contempla a missão dos leigos e leigas
A equipe de liturgia 

da Romaria de Fátima, 
coordenada pelo Pe. 
Clair Favreto, Reitor do 
Seminário Maior São José 
da Diocese de Erexim, em 
Passo Fundo, e membro 
da Comissão Diocesana 
de Liturgia, Arte Sacra e 
Canto Litúrgico, já definiu 
os aspectos principais da 
67ª Romaria de Fátima, 
dia 14 de outubro próximo.

Tema: Cristãos leigos e 
leigas, como Maria a serviço da vida e da paz.

Lema: Vós sois o sal da terra e a luz do mundo! (Cfe. Mt 
5,13-14)

Intenções: 1. Para vivermos intensamente a mensagem 
de Nossa Senhora em Fátima, na oração, na conversão e na 
penitência.

2. Para que o Ano Nacional do Laicato suscite condições 
favoráveis para sermos “sal da terra e luz do mundo”, a 
serviço da vida e da paz.

3. Para que a Mãe de Fátima proteja os idosos e enfermos 
e nos ajude a vivermos a inclusão e o respeito para com eles.

Enfoques da novena e do dia da Romaria
Dia 05/10, sexta feira: Cristãos leigos e leigas, como 

Maria, a serviço da vida e da paz.
Dia 06/10, sábado: Cristãos leigos e leigas jovens a 

serviço da vida e da paz.
Dia 07/10, domingo: Cristãos leigos e leigas 

trabalhadores e empreendedores a serviço da vida e da 
paz.

Dia 08/10, segunda feira: Cristãos profissionais da 
saúde a serviço da vida e da paz.

Dia 09/10, terça feira: Cristãos leigos e leigas educadores 
a serviço da vida e da paz.

Dia 10/10, quarta feira: Cristãos profissionais da 

segurança a serviço da vida e da paz.
Dia 11/10, quinta feira: As famílias a serviço da vida e 

da paz.
Dia 12/10, sexta feira: As comunidades a serviço da 

vida e da paz.
Dia 13/10, sábado: À luz do batismo, cristãos leigos e 

leigas a serviço da vida e da paz.
Dia 14/10, domingo, dia da Romaria: Cristãos leigos e 

leigas, como Maria, a serviço da vida e da paz.
Programa da novena: 14h, terço e missa no Santuário; 

17h45, terço na Catedral; 18h, terço e missa no Santuário; 
20h, procissão da Catedral ao Santuário e missa. Das 14h até 
o final da missa da noite, confissões e bênçãos.

Romaria da Criança: dia 13/10, sábado. Procissão às 
09h, da Praça Jayme Lago (Bombeiros) ao Santuário e 
missa. “As crianças, como Maria, a serviço da vida e da paz”. 
Pede-se às crianças levar brinquedo e roupa de crianças, 
especialmente fraldas.

Programa do dia da Romaria, 14/10: 05h30, Missa com 
os trabalhadores da Romaria; 06h, Missa no Santuário; 07h, 
Missa no Santuário; 08h, Missa no Santuário e na Catedral 
São José; 09h, procissão da Catedral ao Santuário, com missa 
campal; 12h30, Missa no Santuário; 14h, terço meditado na 
esplanada; 14h45, Bênção com o Santíssimo (da saúde e dos 
objetos religiosos); 16h, Missa no Santuário; 19h, Missa de 
encerramento da Romaria, no Santuário.

Espaço da criança: A partir das 19h, haverá espaço dedicado 
às crianças, com orações, músicas, filmes e bênçãos, na sala 
atrás do Santuário.

Oração a N. Sra. de Fátima
Ó Deus, Trindade Santa, pela intercessão de Maria, mãe 

de Jesus e mãe da Igreja, vos pedimos para que os cristãos 
leigos e leigas, engajados na sociedade, atuem na defesa da 
vida e na promoção da paz. E que nós, romeiros de Nossa 
Senhora de Fátima, busquemos no seu exemplo de serviço, 
a força necessária para sermos sal da terra e luz do mundo. 
Amém.

Propostas de conversão missionária para a Igreja na América
Dia 14 de julho foi concluído o  5º Congresso Missionário 

Americano, iniciado dia 10, em Santa Cruz de la Sierra, 
Bolívia, com participantes de 25 países da América, que 
refletiram sobre a missão e evangelização na periferia. Na 
missa de encerramento do evento foi realizada a leitura das 
primeiras conclusões do Congresso com 11 propostas de 
conversão missionária para a Igreja na América: 

1. Educar na alegria do Ressuscitado e das bem-
aventuranças;  2. Ir ao encontro do “outro” nas periferias 
do mundo; 3. Fomentar o conhecimento da Bíblia e dos 
Evangelhos; 4. Promover comunidades de vida missionária; 
5. Promover a comunhão de bens na Igreja e com os pobres; 
6. Promover a reconciliação em todas as áreas da vida; 7. 
Fomentar a consciência da missão profética e libertadora 

em todas as áreas sociais; 8. A evangelização da família 
como chave cristã para a transformação social e cultural; 9. 
Potenciar uma Igreja missionária mais ministerial e laical; 
10. Promover e cuidar das vocações para a vida sacerdotal 
e religiosa; 11. Celebrar a fé e a religiosidade popular como 
chave missionária.
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SEVERIANO DE ALMEIDA

Encontro de ministros e ministras da Área Pastoral

Mais de 70 ministros e ministras da evangelização, 
da caridade e extraordinários da comunhão eucarística 
participaram do encontro da Área Pastoral de Severiano 
de Almeida, em Três Arroios, no sábado, 14 de julho, 
comemoração de São Camilo de Lélis, padroeiro dos agentes 
de pastoral da saúde. O sol brilhante e temperatura amena, 

depois de vários dias de frio intenso, deram ambiente especial 
ao encontro, do qual participaram mais de 70 representantes 
das paróquias São Francisco de Assis de Mariano Moro, São 
Caetano de Severiano de Almeida, e Santa Isabel da Hungria 
de Três Arroios, que formam a Área Pastoral de Severiano 
de Almeida. 

Na parte da manhã, depois da oração, houve reflexão 
sobre Vida, Esperança e Ressurreição com assessoria do 
Pe. Cleocir Bonetti, Vigário Geral da Diocese. Na parte da 
tarde, Pe. Valtuir Bolzan, Pároco de Severiano de Almeida, 
conduziu reflexão sobre a liturgia das exéquias. 

Às 15h30, houve missa de encerramento das atividades, 
presidida pelo Pe. Valtuir Bolzan e concelebrada pelos 
padres Milton Mattia, de Três Arroios, e Davi Oliveira 
Pereira, de Mariano Moro. 

SANTUÁRIO DE FÁTIMA 

Há pouco tempo, as obras de revitalização do Santuário 
foram retomadas, com a construção da sua última etapa, a 
Capela da Reconciliação, que terá espaço para a oração, dez 
confessionários e sala das promessas. 

A Capela está sendo construída atrás do Seminário, ao lado 
do Santuário, e tem custo orçado em R$ 517.000. Estão sendo 
realizadas e encaminhadas diversas iniciativas para angariar 
esta importância, bem como para saldar contas da reforma 
do Santuário que passam de 320 mil reais. As Comissões 

Em pleno andamento última etapa da revitalização
Técnica e Econômica do projeto preveem concluir a obra até 
a Romaria deste ano, dia 14 de outubro.

Junto com a construção da Capela da Reconciliação, 
está em andamento a reforma e ampliação do espaço dos 
antigos sanitários dos seminaristas para ser transformado 
em lavanderia e banheiros para os funcionários. A parte da 
residência dos padres já foi reformada, com a adaptação do 
espaço em mais quartos e espaço para os seminaristas do 
propedêutico. 

Em andamento preparação do Dia Nacional da Juventude
Este ano, o mês de outubro vai ser mais especial para a 

juventude brasileira. De 3 a 28 de outubro, acontece em Roma 
a XV Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos com 
o tema “Os jovens, a fé e o discernimento vocacional” e no 
Brasil, dia 21, será realizado o Dia Nacional da Juventude 
(DNJ) com a temática: “Juventude Construindo uma Cultura 
de Paz” e lema “Disse estas coisas para que em mim vocês 
tenham paz, neste mundo vocês terão aflições, contudo 
tenham coragem, Eu venci o mundo” (Jo 16,33).

A proposta é de refletir sobre a s temáticas: “Direitos 
Humanos”, “Cultura de Paz” e “Políticas Públicas para 
a Juventude”. Esse ano, a Campanha da Fraternidade, 
“Fraternidade e superação da violência” inspirou a criação 
do cartaz oficial que foi todo desenvolvido a partir dessa 

temática. A identidade do cartaz traz a cultura de paz e 
superação da violência, mostrando o rosto de jovens que são 
vítimas da violência, mas também protagonistas na busca 
pela paz.

O Dia Nacional da Juventude surgiu em 1985, durante o Ano 
Internacional da Juventude, promovido pela Organização 
das Nações Unidas. Todos os anos organiza-se um dia de 
festa da juventude, sempre com um tema importante a ser 
debatido e trabalhado com grupos. O DNJ acontece em todo 
o país todos os anos no último domingo do mês de outubro, 
exceto nos anos eleitorais, quando a data é alterada, como 
neste ano. Fonte: CNBB
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Papa confirmou presença na Jornada Mundial 
da Juventude no Panamá

 No final da Jornada 
Mundial da Juventude 
de 2016, em Cracóvia, 
Polônia, Papa Francisco 
criou a expectativa de sua 
presença no próximo evento, 
no Panamá, de 22 a 27 de 
janeiro do próximo ano 
dizendo que “Pedro estaria 

presente”. Dia 10 de julho, 
a Sala de Imprensa da Santa 
Sé informou que o Papa 
Francisco acolhe o convite 
do governo e dos bispos 
panamenhos e visitará o 
país de 22 a 27 de janeiro de 
2019. Será a terceira Jornada 
Mundial da Juventude de 

Francisco. Por se realizar 
no verão, o encontro do 
Panamá terá menor afluência 
da Europa, mas se espera 
uma participação maior 
dos países da América 
Latina. Porém, dificuldades 
burocráticas e alto custo das 
passagens podem diminuir 

também a participação 
latino-americana. O tema da 
Jornada é: “Eis aqui a serva 
do Senhor. Faça-se em mim 
segundo a tua palavra (Lc 1, 
38)”. (Fonte: Vatican News)

Falecimento de religiosa que trabalhou no Hospital de 
Caridade, no Seminário e em Bairro de Erechim

Na noite do dia 18 de 
junho, em Passo Fundo, 
faleceu Ir. Ifigênia Brunetto, 
da Congregação das Irmãs 
Franciscanas Missionárias 
de Maria Auxiliadora, aos 94 
anos e seis meses de vida e 
64 de consagração religiosa. 
Registrada e batizada Ângela 
Augusta, havia passado por 
cirurgia por causa de fratura 
no fêmur, em consequência 
de uma queda, três semanas 
antes. Sua morte se deu na 
data em que a Congregação 
comemorava 130 anos de 
fundação por Santa Maria 
Bernarda, que deixou sua 
pátria, a Suíça, para a ação 
missionária na América 
Latina.

Após missa de corpo 
presente, seu corpo foi 
sepultado no Cemitério 
Vera Cruz de Passo Fundo, 
dia 19 de junho, dia de São 
Romualdo.

Dados biográficos
Ângela Maria era a quinta 

dos onze filhos de Benedito 

Bruneto e Maria Carbonera 
Bruneto. Nasceu no dia 09 
de janeiro de 1924, em Vista 
Alegre, Getúlio Vargas – RS. 
Outras três irmãs também 
seguiram a vida religiosa, 
uma na mesma Congregação 
de Ifigênia, Irmãs 
Franciscanas Missionárias 
de Maria Auxiliadora; 
uma Franciscana de Nossa 
Senhora Aparecida e outra, 
na Congregação das Filhas 
do Sagrado Coração de 
Jesus.

De seus pais, recebeu o 
ensinamento e o testemunho 
do bem querer, da partilha, 
da vida de oração, das boas 
relações, do cuidado com 
os bens recebidos de Deus e 
de grande estima e respeito 
pelas pessoas.

Ângela Maria frequentou 
pouco a escola, apenas 
para aprender a ler, e 
não continuou porque 
necessitava ajudar no serviço 
da casa. Mas esta rudimentar 
aprendizagem foi o 
suficiente para despertar nela 
um grande gosto pela leitura, 
e leu muito em sua vida. 
Foi uma autodidata. Sempre 
estava ao par de todas as 
notícias e se interessava pela 
Igreja e pelo mundo.

Inspirada nas duas irmãs 
que já eram religiosas, 

buscou seguir o mesmo 
caminho. Em março de 
1952, ingressou no grupo 
de vocacionadas das Irmãs 
Franciscanas de Maria 
Auxiliadora, em Três 
Arroios. Falecendo a mãe 
e ficando o pai com cinco 
filhos menores, ela voltou 
para casa para ajudá-los. 
Mais tarde, o pai contraiu 
segundas núpcias e Ifigênia 
reiniciou sua formação para 
a vida religiosa. Fez votos 
definitivos em 06 de janeiro 
de 1958, em Três Arroios, 
assumindo o nome de 
Ifigênia. 

Como religiosa, trabalhou 
em serviços de cozinha, 
lavanderia e limpeza no 
Hospital São Vicente de 
Passo Fundo; no Colégio  
Franciscano São José d e 
Erechim; no Hospital São 
Roque  de Getúlio Vargas; 
no Hospital de Caridade de 
Erechim; no Seminário N. 
Sra. de Fátima de Erechim; 
na residência S. Francisco 
de Assis, Bairro São Vicente 
de Paulo em Erechim; 
na Escola Sta. Teresinha 
de Estação; na sede 
provincial da  Congregação 
em Passo Fundo, em 
duas oportunidades. 
Ultimamente, estava na casa 
de saúde da Congregação em 

Passo Fundo, junto à sede da 
Província. 

Foi uma irmã simples, 
disponível, descomplicada, 
alegre e acolhedora. Sempre 
pronta a servir onde fosse 
necessário, fazendo-o com 
alegria, bondade, dedicação 
e amor.  Toda sua vida 
esteve entregue a serviços 
domésticos. Porém, uma 
de suas maiores alegrias 
que guardou no coração foi 
residir e trabalhar com os 
pobres no Bairro São Vicente 
de Paulo em Erechim por 
seis anos. Ressaltava que 
com eles aprendeu muito.

Foi promotora das 
vocações. Sempre gostou 
de visitar as famílias, os 
vizinhos, os doentes e 
idosos, aos quais levava a 
Eucaristia. Participava com 
gosto nos grupos de família 
com os vizinhos e com os 
leigos da Associação Madre 
Bernarda. Era querida por 
todos. Tinha o dom da 
comunicação. Cultivava e 
guardava a amizade com 
as pessoas como grande 
tesouro. Ninguém passava 
desapercebido por ela. 

Passava longas horas 
diante do sacrário e também 
com o rosário nas mãos. Lia 
e meditava longamente a 
liturgia diária. 



Diocese de Erexim - RS

23Notícias

Chegou Setembro! 
Um mês especial para os 
Missionários e Leigos 
Saletinos, bem como para 
todos os amigos, devotos e 
romeiros da Salette. 

Há 172 anos, nas 
montanhas de La Salette, na 
França, a Virgem Maria, em 
lágrimas, nos trouxe um apelo 
à reconciliação e à mudança 
de vida. A celebração anual 
do aniversário da Aparição 
se constitui em um momento 
importante e desafiador para 
cada um de nós, porque nos 
faz refletir na raiz carismática 
da nossa vocação religiosa 
de Missionários de Nossa 
Senhora da Salette. 

Junto ao Santuário da 
Salette, em Marcelino 
Ramos – RS, estamos 
trabalhando com muita 
dedicação para acolhermos 
todos os Romeiros e 
Peregrinos que por aqui vão 
passar. Celebraremos esse 
ano 83 anos de Romaria. 
Com o tema: “SALETTE, 
ENSINA-NOS A VIVER 
A RECONCILIAÇÃO 
E A PAZ”, queremos 
aprofundar a mensagem que 
Maria confiou a Maximino 
e Melânia, mergulhar nos 
ensinamentos de Jesus e, 
unidos à motivação que a 
Igreja do Brasil nos faz, 
caminhar no sentido de 
vencer todo e qualquer 
tipo de violência. Quão 
importante e desafiadora 
essa urgência! A Campanha 
da Fraternidade em 2018 nos 
trouxe à consciência essa 
problemática. Vamos agora 
rezar, trabalhar e esmiuçar 
essa necessidade, a partir 
do nosso dia a dia, pois não 
podemos fixar essa reflexão 
num determinado tempo e 
espaço. Se quisermos lograr 
êxito, precisamos fazer com 

que tal motivação se faça 
uma constante em nossa 
vida. Por isso, a motivação 
da Romaria deste ano, a 
novena, o tríduo bem como 
as celebrações litúrgicas, 
nos convidam a viver a 
Reconciliação e a Paz, a partir 
das mais diversas realidades 
que nos envolvem.

Tendo a oportunidade, 
reze conosco a novena 
preparatória da Romaria, 
motive e organize um grupo 
de peregrinos, para que 
com você, possam viver 
esse forte momento de fé e 
devoção. Faça uma visita 
ao Santuário da Salette, 
renove sua fé, agradeça a 
Deus por intercessão de 
Nossa Senhora. Estamos 
trabalhando para que esse 
momento seja especial 
para todos. Os que aqui 
chegarem, com certeza 
serão abençoados e levarão 
bênçãos para sua casa, sua 
família, suas propriedades. 
Esperamos por você! 
Excelente Romaria... Para 
qualquer informação, entre 
em contato conosco pelo 
telefone (54)3372-1231 ou 
(54)3372-1391

Programação:
Dia 19/09 – Dia da 

Aparição: no Santuário da 
Salette

07h – Oração Solene de 
Laudes; 10h – Missa Solene;  
14h30m – Recitação do 
Terço; 15h – Missa da 
bênção da Saúde; 19h – 
Missa na Paróquia São João 
Batista seguida de Procissão 
Luminosa até o Santuário

Dias 26-27-28/09, às 
19h – Tríduo preparatório 
(transmitido pela Rádio 
Salette)

Dia 29/09: no Santuário
08h – Missa e bênção dos 

Peregrinos; 10h – Missa e 

bênção das Famílias; 11h30m 
– Oração do “Angelus”; 
14h – Missa e bênção dos 
Zeladores e Assinantes da 
Revista Salette; 16h – Missa 
e bênção da Juventude; 19h – 
Missa na Paróquia São João 
Batista seguida de Procissão 
Luminosa até o Santuário

Dia 30/09: no Santuário
06h – Missa e bênção dos 

Trabalhadores e Benfeitores; 
07h15min – Missa, acolhida 

e bênção dos Peregrinos e 
Romeiros; 08h – Missa na 
Paróquia São João Batista 
seguida de Procissão até 
o Santuário; 10h – Missa 
Campal frente ao Santuário; 
12h – Missa e benção 
da Saúde; 14h – Terço 
Meditado; 15h – Bênção 
do Santíssimo Sacramento; 
15h30min – Envio dos 
Romeiros.

83ª Romaria de Nossa Senhora da Salette 

Seminário Regional de Liturgia 
aprofunda o louvor de 
Deus nas horas da vida 

Noventa pessoas, padres, religiosos, seminaristas e 
leigos, de 11 dioceses do Estado participaram de Seminário 
Regional em Veranópolis, nos dias 15 a 17 de junho Com 
assessoria de Irmã Maria Penha Carpanedo, da Congregação 
das Irmãs Discípulas do Divino Mestre, especialista em 
liturgia, refletiram a liturgia como fonte da vida espiritual da 
Igreja, tomando como referência os salmos, no contexto da 
oração da Igreja, com Cristo e em memória da sua páscoa, 
nas horas da vida. No atual momento da Igreja no Brasil, com 
tanta procura e tantas ofertas de oração, muitas vezes com 
acentuada tendência devocional, desvinculadas da liturgia, 
o encontro visou retomar com maior profundidade a liturgia 
como “escola” na qual se aprende a crer de coração, a orar e 
a viver a fé à luz da memória pascal do Cristo e da Igreja. Da 
Diocese de Erexim participam Pe. André Lopes e Ilsa Dias 
Fontana, da Paróquia N. Sra. da Salette, Três Vendas; Inês 
Tortelli Celuppi e Juliana Bortolin, da Paróquia N. Sra. dos 
Navegantes de Campinas do Sul.
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Religiosa de Erechim no 5º Congresso Americano Missionário

Foi encerrado no dia 14 de julho o 5º Congresso Americano 
Missionário, iniciado na terça-feira anterior, na Paróquia 
Maria Auxiliadora de Santa Cruz de la Sierra, Bolívia. 
Participaram 2.650 delegados de todos os países da América. 
Do total, 176 eram do Brasil, leigos e leigas, presbíteros, 
religiosos e religiosas, diáconos e bispos. Dos representantes 
do Brasil, 14 eram do Rio Grande do Sul e uma de Erechim, 
Ir. Cristiane Bisolo, franciscana missionária de Maria 
Auxiliadora, que trabalha no Colégio Franciscano São José 
e coordenadora da Infância e Adolescência Missionária da 
Diocese de Erexim. 

O tema do congresso foi “A Alegria do Evangelho, coração 
da missão profética, fonte de reconciliação e comunhão” e o 
lema: “América em missão, o Evangelho é Alegria”. 

O objetivo do Congresso foi fortalecer a identidade e 
compromisso missionário Ad Gentes da Igreja na América, 
anunciar a alegria do Evangelho a todos os povos, com 
especial atenção para as periferias do mundo de hoje e para 
o serviço de um Estado mais justo, solidário e fraterno.

Irmã Cristiane destaca a importância de participar de um 
evento como este: “Revigora a fé, a esperança e alegria no 
encontro com os diversos rostos dos missionários; o amor 
à missão que Cristo nos deixou; desafia-nos a anunciá-lo, 
de modo preferencial, aos mais necessitados, atendendo o 
que nos pede o Papa: que sejamos uma Igreja em saída. O 
comprometimento com a missão se dá a partir do encontro 
com Cristo. Ele que nos amou primeiro e que nos pede, 
através de nosso batismo, que sejamos seus colaboradores 
na extensão do Reino de Deus.”

O tema do congresso foi “A Alegria do Evangelho, coração 
da missão profética, fonte de reconciliação e comunhão” e o 
lema: “América em missão, o Evangelho é Alegria”. 

O encontro teve a presença de Enviado Especial do 
Papa Francisco, na pessoa do Presidente da Congregação 
para a Evangelização dos Povos, cardeal Fernando Filoni, 
prefeito da Congregação para a Evangelização dos Povos, 
que, há algum tempo, foi um dos secretários da Nunciatura 
Apostólica do Brasil. O Congresso Missionário teve 
como objetivo geral fortalecer, nas Igrejas das Américas, 
a identidade e compromisso missionário além-fronteiras, 
anunciando a alegria do Evangelho a todos os povos, com 
particular atenção às periferias do mundo de hoje, a serviço 
de uma sociedade mais justa, solidária e fraterna. Objetivos 

específicos foram: responder com coragem, generosidade 
e eficácia aos desafios da Nova Evangelização; revigorar 
a fé para a dinamização da vida missionária das Dioceses 
no Continente; compartilhar experiências da alegria do 
encontro com Cristo para o testemunho da fé; a formação 
missionária de todos os batizados para proclamarem a alegria 
do Evangelho preferencialmente nas periferias existenciais 
da sociedade. Aspectos a serem abordados no Congresso: o 
Evangelho; Missão e Profecia; Reconciliação e Comunhão; 
Missão Além-fronteiras; Leigos consagrados na missão; 
Missão, Ecumenismo e Diálogo Inter-religioso; Missão, 
Evangelização da Cultura e Povos Originários; Missão e 
Reconciliação; Missão e Ecologia; Família Missionária; 
Missão e Catequese; novas formas de Cooperação 
Missionária; Jovens e Missão; Missão e Migrantes.

Comunicado do 5º Congresso Missionário Americano 
(CAM V)

 Os participantes do CAM5 publicaram um Comunicado. 
Íntegra do mesmo, em tradução livre feita pela assessoria 
de imprensa das POM a partir do vídeo divulgado pela 
organização do Congresso.

“Quando um membro sofre, todo o corpo sofre”
Reunidos na celebração do 5º Congresso Missionário 

Americano, na cidade de Santa Cruz de la Sierra, Bolívia, 
convocados pelo lema “América em Missão, o Evangelho é 
alegria”, escutamos os clamores dos mais frágeis do nosso 
continente. Comove-nos ao extremo a dor que vem da 
violência, da perseguição e da exploração que espezinham a 
dignidade dos nossos irmãos.

Nestes dias de oração, de reflexão e de celebração da fé, 
fazemos nossa a dor de cada irmão, expressamos a nossa 
solidariedade e proximidade com as famílias e comunidades 
que choram seus mortos. Rogamos ao Pai do céu que lhes 
dê o consolo e a fortaleza da fé. América em Missão, o 
Evangelho é alegria! Alegria e justiça, alegria e verdade, 
alegria e respeito pelos direitos de todos.

Em nome do Senhor, rechaçamos toda ação violenta e 
fazemos um radical apelo aos responsáveis, especialmente 
aos governantes de cada nação, a se comprometerem em viver 
e promover uma autêntica cultura de defesa e promoção da 
vida e do bem comum, da verdade, da justiça e da paz. Hoje, 
mais do que nunca, compreendemos que a missão da Igreja 
deve seguir o caminho do encontro, da escuta, do diálogo, 
do perdão e da reconciliação. Convidamos, especialmente, 
os meios de comunicação a serem protagonistas da 
transformação profunda dos corações, sendo portadores da 
verdade íntegra dos fatos.

Nesse momento, machuca-nos a situação da Venezuela, da 
Nicarágua, do Haiti. Machucam-nos as mortes em Honduras, 
fruto do enfrentamento de lutas armadas. Lamentamos 
a situação dos refugiados e migrantes que, buscando 
segurança, terminam experimentado uma separação absurda 
e injusta das suas famílias nas fronteiras de países como os 
EUA e México. Entre outras situações, que reconhecemos 
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Resposta aos desafios das migrações 
atuais segundo o Papa Francisco

No dia 24 de junho, a Igreja Católica no Brasil celebrou 
o 33º Dia Nacional do Migrante. Na Europa e em outros 
lugares, este dia é celebrado em janeiro. Na mensagem que 
enviou para esta comemoração, Papa Francisco diz que a 
resposta aos desafios apresentados pelas migrações atuais 
deve ser dada com generosidade, prontidão, sabedoria 
e clarividência e organizada em torno de quatro verbos, 
acolher, proteger, promover e integrar. É bem diferente 
daqueles que erguem muros para os migrantes e os separam 
de suas crianças, como se viu ao longo desta semana. Para o 
Papa, acolher significa, antes de tudo, oferecer a migrantes 
e refugiados possibilidades mais amplas de entrada segura 
e legal nos países de destino. As expulsões coletivas e 
arbitrárias de migrantes e refugiados não constituem uma 
solução idónea, sobretudo quando são feitas para países que 
não podem garantir o respeito da dignidade e dos direitos 

como dolorosas e tristes, doem-nos a indiferença e o silêncio 
que acabam condenando os mais pobres e indefesos em cada 
uma de nossas nações.

Irmãos congressistas, irmãos de todas as Igrejas da 
América, bem-aventurados os que trabalham pela paz, 
porque serão chamados filhos de Deus! A oração, o perdão, 

a amizade sincera fortaleçam a nossa vocação comum 
com todos os homens e mulheres de boa vontade a sermos 
construtores da paz, clamando com coragem e coerência de 
vida, a verdade e a justiça, que são os direitos de todos os 
seres humanos.

Fonte: POM

fundamentais. O segundo verbo, proteger, conjuga-se numa 
ampla série de ações em defesa dos direitos e da dignidade dos 
migrantes e refugiados, independentemente da sua situação 
migratória. Promover significa, essencialmente, empenhar-
se a fim de que todos os migrantes e refugiados, bem como 
as comunidades que os acolhem, tenham condições para se 
realizar como pessoas em todas as dimensões que compõem 
a humanidade querida pelo Criador. O último verbo, integrar, 
situa-se no plano das oportunidades de enriquecimento 
intercultural geradas pela presença de migrantes e refugiados. 
A integração não é «uma assimilação, que leva a suprimir ou 
a esquecer a própria identidade cultural. O contato com o 
outro leva sobretudo a descobrir o seu “segredo”, a abrir-se 
para ele, a fim de acolher os seus aspetos válidos e contribuir 
assim para um maior conhecimento de cada um. 

Grupos de Jovens têm roteiro especial 
para organizar seus encontros

Colorido, dinâmico e numa linguagem bem jovial. 
Estamos falando do livro: Roteiro para encontros dos grupos 
de jovens, idealizado e organizado pelo Setor Juventude da 
Diocese de Cruz Alta. São cinco dimensões que norteiam o 
percurso dos encontros de grupos: A relação comigo mesmo; 
com o outro; com Deus, com a sociedade; com a ação.

A ideia, explica o Pe. Eliseu Lucas de Oliveira, é contribuir 
com os grupos de jovens que estão iniciando, principalmente 
para aqueles que não têm nenhuma experiência, servindo 
como base, trazendo os passos para preparar os encontros. 
Além disso, traz temas relevantes para os jovens, servindo, 
portanto, também aos grupos que já tenham uma caminhada.

 A metodologia usada, segundo o padre, é a da leitura 
orante da palavra, o que facilita, também, para os grupos de 
crismandos, servindo como motivação para que continuem a 
caminhada. Além disso, o livro traz uma linguagem jovem, 
pois contou com a participação dos jovens na sua elaboração. 
“Convidamos alguns jovens de nossa Diocese, que já tinham 
uma caminhada, para que pudessem confeccionar estes 
encontros, visto que já presenciaram experiências que deram 
certo. Uma forma de compartilharem com outros. Tivemos 
um bom resultado”, ressalta. 

 O roteiro tem o seguinte percurso: inicia com a 

relação “comigo mesmo”, onde o jovem pode refletir sobre 
quem ele é, qualidades e defeitos; o segundo ponto trata 
sobre a sua relação “com o outro”, fala de amizade, relação 
com o grupo; a relação “com Deus”, questiona o jovem 
sobre Jesus Cristo, fala sobre vocação, oração; a relação 
“com a sociedade” aborda a ecologia, mídia, comunicação; 
e por fim, a relação com “a ação” auxilia na forma de como 
elaborar as atividades do grupo.

 “Além disso, este subsídio traz, a cada três encontros, 
perguntas para que o jovem possa elaborar o seu projeto 
de vida, visto que a função do grupo de jovem é, também, 
ajudar o jovem a clarear o que Deus quer para ele, o que ele 
pode escolher do futuro”, diz o padre. (Fonte: Informativo 
da Diocese de Cruz Alta)

CRUZ ALTA
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A Copa do Mundo tem envolvido um terço da população 
do planeta, com um custo altamente bilionário. O sistema 
empresarial em torno da bola e dos 265 milhões de 
jogadores profissionais e amadores, em todo o mundo, gera 
lucros gigantescos. O futebol mundial não foi, no entanto, 
idealizado dessa forma capitalista pelo católico humanista 
francês, Jules Rimet, ao criar a Copa do Mundo, sendo a 
primeira, realizada no Uruguai, em 1930.

Quando criança, ele foi “coroinha” na Igreja de sua 
aldeia. Em meio a uma grande crise econômica da Europa, 
sua família mudou-se para Paris, em busca de dias melhores. 
Ele e seus amigos, influenciados pela primeira Encíclica 
Social da Igreja Católica, chamada Rerum Novarum (Coisas 
Novas), do Papa Leão XIII, publicada em 1891, se tornaram 
jovens idealistas em favor dos trabalhadores assolados pela 
exploração e pela miséria.

Inspirados por essa Encíclica, eles fundaram uma 
associação de assistência social e médica aos mais pobres. 
Ele tornou-se advogado, dedicando-se sempre à caridade. 
Amante do futebol, tomou a iniciativa de promover esse 
esporte para unir pessoas, especialmente os mais pobres. 
Fundou, então, um clube aberto a qualquer pessoa, sem 
discriminação étnica e social, com o objetivo de promover 
convivência saudável.

Motivado pela possibilidade dos esportistas cultivarem 
um bom relacionamento, em lugar de “ódio em seus corações 
e insultos em seus lábios”, como dizia, ele fomentou o 
futebol, até então, desprezado por ser considerado esporte 
de classe baixa. Em 1904, ele participou da fundação da 
Federação Internacional de Futebol (FIFA). O plano dessa 
associação de organizar uma Copa do Mundo foi frustrado 
pela primeira guerra mundial, entre 1914 e 1918.

Após a guerra, tornando-se presidente da FIFA, ele 

Sejamos mais Lúcidos e Proativos

Dom Reginaldo Andrietta

Bispo Diocesano de Jales

se dedicou ao ideal de tornar o futebol um meio de 
congraçamento entre povos. Esse destino, no entanto, não 
se tornou tão promissor, pois o futebol incorporou a lógica 
mercantilista, se tornou objeto de investimento capitalista e 
corrupção dos próprios dirigentes de futebol, inclusive da 
FIFA, e passou a ser um instrumento alienador, nocivo à 
vida sócio-política, pois seu fanatismo passou a anestesiar 
consciências.

No Brasil, por exemplo, é difícil encontrar alguém que 
não saiba o nome do técnico da seleção. Mas, poucos sabem 
os nomes dos ministros do trabalho, da educação e da 
saúde, e como eles atuam. Enquanto milhões de brasileiros 
se fanatizam pela seleção, o Congresso aprova leis que 
lesam a classe trabalhadora e retiram direitos sociais, 
com informações ínfimas dos meios de comunicação, 
se comparadas às jogadas futebolísticas mostradas e 
comentadas com detalhes.

Estamos em processo eleitoral. São poucos, no entanto, 
os brasileiros esclarecidos e ativos nesse processo. Neste 
ano, coincidentemente, dedicado pela Igreja ao laicato, qual 
tem sido a postura dos cristãos leigos e leigas, vocacionados 
a atuarem, primordialmente, na vida pública? Estão, 
realmente, fazendo jus à missão confiada por Cristo de serem 
“sal da terra e luz do mundo” (cf. Mt 5,13-16), construindo 
projetos coletivos com impacto sócio-político positivo?

Se os belos ideais do criador da Copa do Mundo não 
foram assegurados por sua própria ingenuidade sócio-
política, o que dizer de quem sequer tem ideais sociais? 
Desafiados a mudar a cultura mercantilista, inspiremo-nos 
no bom combate do Apóstolo Paulo, travado com fé lúcida 
(cf. 2Tm 4,7). Que tal, então, sermos mais esclarecidos e 
proativos politicamente? Senão, mesmo ganhando Copas do 
Mundo não conquistaremos melhores condições de vida.

Dom Walmor de Oliveira

Arcebispo de Belo Horizonte

A onda apaixonante do esporte, particularmente do futebol, 
permite metáforas interessantes para inspirar o país a trilhar novo 
caminho e a alcançar o almejado patamar de nação campeã. A 
luta pelo título mundial ocorreu em campo e os resultados obtidos 
pouco mudaram o cotidiano abastado de uma minoria, que inclui 
os atletas. Mas a frustração da derrota mexe com os brios e as 
emoções de uma avalanche de cidadãos. É preciso assimilar a perda 
na competição esportiva e valorizar mais o que realmente impacta 
a vida de muitos. Obviamente, há lugar para a paixão esportiva 

sempre. Mas o sentimento que o futebol desperta não deve ocupar 
o lugar de todas as razões e emoções que são necessárias para 
promover transformações profundas na realidade. Perdido o título, 
fica a pergunta: e agora, qual o é o “hexa” a ser conquistado?

Parece que, nesta Copa do Mundo, a paixão esportiva foi 
vivida de modo mais saudável. Reflexo disso é que a derrota da 
seleção brasileira não gerou um clima de “fim de mundo”. E a 
esperança é que a perda dentro de campo seja oportunidade para 

E agora, qual é o hexa? 
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Selina Maria Dal Moro

Filósofa e Professora Universitária

A quinta Conferência do Episcopado Latino-Americano e 
Caribenho,realizada em Aparecida entre os dias 13 e 31 de maio 
de 2007, aprofundou,à luz dos documentos do Concílio Vaticano 
II, os temas já tratados nas Conferências realizadasem Medellín 
(1968), em Puebla (1979) e em Santo Domingo(1990). Essa 
Conferência, convocada pelo Papa João Paulo II e confirmadapor 
Bento XVI, teve papel decisivo e inovador, na medida em que 
fez emergir uma Igreja preocupada com os desafios postos pela 
realidade e pela pós-modernidade. Além disso, mostrou-se 
particularmente atenta às questões que ameaçam a vida humana, 
tais como, a exploração do trabalho e do meio ambiente, a pobreza 
e os problemas socioeconômicos da atualidade.

Diante do desafiante quadro socioeclesial, nessa Conferência 
deu-se ênfase ao papel dos Leigos e Leigas e a sua participação 
nas comunidades. Ao inserir o termo composto “discípulos 
missionários”, Aparecida deixou claro que todos os batizados, 
incluindo os Leigos e as Leigas, sãodiscípulos missionários 
de Jesus e chamados a anunciar o Evangelho. Esse caráter 
missionário é algo singular para a Igreja Latino-Americana e 
Caribenha, sobretudo porque no documento se enfatiza que diante 
das constantes transformações socioeconômicas, os pobres não 
podem ser esquecidos. A busca por eles é a busca por Cristo, que 
vive junto a todos. Diante da indiferença que se universaliza,o 
Filho do Homem faz-se presente no menor dos menores. Por 
isso, o pobre é o que precisa ser evangelizado e, sobretudo, 
fraternalmente, curado das feridas abertas ao longo de sua vida 

Alguns apontamentos sobre o Laicato no 
Documento de Aparecida

sempre marginalizada. 
Diante da realidade sofrida da América Latina, o Documento 

de Aparecida nos apresenta uma Teologia do Laicato forte e 
vivencial, apresentando Cristo como fonte e foco da missão 
salvífica. Assim, a Conferência apresenta uma forma de atuação 
mais audaciosados Leigos e Leigas na medida que fortaleceu a 
percepção de que a missão destes, tanto no mundo como na Igreja, 
deve superar uma mentalidade clericalista, onde a autoridade 
eclesiástica se apresenta como referência única para qualquer 
decisão teológica ou pastoral. Desta forma, o Leigo e a Leiga 
são chamados a atuar com a liberdade de membros efetivos na 
Igreja e, assim, anunciar o Evangelho, tornando mais amplo seu 
campo de trabalho. A Conferência sustenta a ideia de que o Leigo 
e a Leiga têm importância especial na Igreja e na sociedade, por 
se tratar de povo lidando com o povo de forma concreta, nos 
ambientes paroquias e nas comunidades. Neste sentido, ser Leigo, 
ser discípulo significa ser missionário.

Questões:
1 - Leigos e Leigas, conforme o Documento de Aparecida, 

são chamados a participar do processo de evangelização. Na sua 
concepção, qual o âmbito da missão missionária do Laicato?

2 - Quem, segundo Aparecida, não pode ser esquecido no 
processo evangelizador?Em sua comunidade desenvolvem-se 
projetos que têm o pobre como sujeito da Evangelização? Poderia, 
brevemente, descrevê-los?

o aprendizado de lições que, se bem assimiladas, podem levar a 
vitórias importantes, inclusive no âmbito esportivo. Ao observar 
o que não deu certo, é possível construir novos projetos, a serem 
regidos por pessoas comprometidas com o qualificado exercício 
da cidadania. E o primeiro passo é ter consciência da realidade.

Há sinais de que o povo começa a desenvolver essa 
consciência. Um dos exemplos: a forma reduzida com que as 
pessoas manifestaram seu entusiasmo com a Copa deste ano e 
a timidez da decoração nas ruas e praças. Afinal, diante das 
fragilidades do contexto social, não há espaço para euforia. A 
esperança é que cada vez mais pessoas cultivem uma certeza: o 
que mais conta agora é vencer os desafios e processos que estão 
corroendo a nação brasileira, e avançar em direções que permitam 
reconstruir o país. Isso significa superar os cenários vergonhosos 
das misérias, corrupção, agressão irracional do meio ambiente e 
tantos outros males que refletem certo descompromisso com o 
exercício da cidadania.

Ganhar a Copa do Mundo é um sonho, motivo de festa, mas 
esse objetivo está longe de ser o mais importante na vida de uma 
nação. Inclusive porque, equivocadamente, o futebol torna-se, 
gradativamente, apenas um negócio, fonte de lucro para pequenos 
grupos que acumulam muito dinheiro e privilégios. O esporte, ao 
invés disso, deveria ser promovido a partir de sua força educativa, 
capaz de reconfigurar o tecido cultural da sociedade, qualificando 
as pessoas para construírem um futuro melhor. Assim, em 
vez de almejar o “hexa” na Copa, o povo poderia eleger novas 
prioridades, a partir do respeito ao bem comum.

As prioridades que precisam ser assumidas são muitas, 
incontáveis, percebidas a partir das diversas carências do país. 
Para reconhecer o “hexa” a ser conquistado é preciso se questionar 
a respeito do Brasil que se quer construir. No centro da resposta, 
certamente, não estará a celebração de uma festa passageira. Em 
vez disso, as prioridades são a recomposição indispensável dos 
parâmetros éticos que devem nortear a conduta de cada pessoa, 
a promoção da solidariedade e da honestidade, forças capazes de 
impulsionar um recomeço para o Brasil.

Esse reinício é o verdadeiro caminho rumo às vitórias 
capazes de superar a violência, a exclusão social e a ganância 
sem limites que passa por cima de tudo, destruindo o planeta, a 
casa comum. Cada brasileiro é convocado a sonhar com um país 
melhor e, a partir disso, agir. Afinal, muitas situações precisam 
ser reconfiguradas. É urgente, por exemplo, construir um novo 
modo de se fazer política, livre de interesses egoístas, e zelar para 
que as ações no poder judiciário sejam, de fato, orientadas pelos 
parâmetros da verdade e da justiça.

A lista de prioridades para que seja possível construir uma 
nação campeã é grande e demanda especial empenho de todos. 
Para efetivar o sonho de construir um país renovado, vale investir 
todas as emoções e razões, “correr” velozmente. Ao invés de se 
apegar às paixões passageiras, todos assumam a tarefa cidadã de 
responder ao seguinte questionamento: e agora, qual é o “hexa”?
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Os desafios atuais para o protagonismo dos Leigos e 
Leigas na Igreja e no mundo

Dando continuidade à reflexão que tem como ponto de 
referência o Documento número 105 da CNBB, Cristãos 
Leigos e Leigas na Igreja e na Sociedade, vamos apontar 
algumas questões sobre o protagonismo dos leigos na Igreja 
e no mundo no contexto atual.

Iniciamos com uma breve retomada do slogan ou do que 
poderia ser considerado o lema do Documento: Sal da Terra e 
luz do Mundo, expressão extraída do Evangelho de Mateus, 
capítulo cinco, versículos 13 e 14. A analogia da participação 
dos cristãos na sociedade e no mundo aponta para uma 
questão fundamental, à medida que, seguindo o princípio 
apontado pelo Papa Francisco da Igreja em saída, elucida e 
desafio para uma relação de transformação por dentro e que 
encoraja contra o medo paralisante da “contaminação” e da 
prévia condenação da “sociedade”.

O espírito do Documento e o discernimento da realidade
Em sintonia com esta dinâmica de evangelizar desde 

dentro, um dos critérios apontados pelo referido Documento 
da CNBB considera (n. 248, b) que o “mundo é uma realidade 
a ser constantemente discernida. Não deve ser rejeitado ou 
assumido por si mesmo em qualquer condição”. E ainda 
orienta: “A partir da fé e dos valores do Reino de Deus, a 
Igreja ilumina as realidades do mundo”.

Outras duas passagens do Documento ajudam a evidenciar 
o caminho a ser percorrido: “O mundo carrega, por sua 
vez, sinais do Reino, na medida em que avança por todos 
os meios na busca de condições de vida e de convivência 
humana que tornem mais viável a realização da liberdade e 
da fraternidade” (n. 241).  “O Reino de Deus é o horizonte 
maior e a reserva inesgotável de justiça e de fraternidade 
que orienta a ação transformadora dos cristãos no mundo” 
(n. 247).

Desta forma, pensamos que seja possível traduzir o 
espírito e evitar perigos iniciais diante da sociedade e do 
mundo, em que os leigos têm o enorme desafio de, ao lado 

dos ministros ordenados, ser o sal – tempero na medida certa 
– e a luz – não esquecer que a luz verdadeira é o Evangelho 
e de que somos instrumentos dele - do mundo. Precisamos 
evitar, por um lado, o medo da contaminação e a atitude 
de rejeição antecipada – às vezes, nos considerarmos tão 
perfeitos diante de um mundo ambíguo e imperfeito, que nos 
separamos dele. Por outro lado, evitar a aceitação total sem 
ajudar no discernimento dos sinais do verbo e nos sinais de 
contradição da sociedade e da cultura da sociedade atual. 

Algumas pistas
No capítulo III, A ação transformadora na Igreja e no 

mundo, no item 5, A ação transformadora do cristão leigo no 
mundo, o Documento aponta modos, critérios e princípios 
da ação transformadora do leigo em sociedade. No item 6, 
A ação dos cristãos leigos e leigas nos areópagos modernos, 
estão postos alguns dos espaços de atuação dos leigos.

Seguindo a espiritualidade do seguimento e do encontro 
pessoal com Jesus Cristo, o leigo e a leiga, não podem 
esquecer que o anúncio não se restringe aos outros, 
implicando sempre em conversão pessoal. Ao lado disso, 
o exercício da cidadania e a eclesialidade se dão como 
movimento único.

É com este espírito que os cristãos leigos são chamados 
a atuam na vida da Igreja e a dar testemunho de vida, mas 
também engajar-se na sociedade para imprimir o modo cristão 
próprio em realidades como: a família, o mundo da política, 
o mundo do trabalho, na realidade cultural e educacional e 
das comunicações. A atitude de cuidado para com a Casa 
Comum e inúmeras realidades, como a das migrações, das 
catástrofes ambientais, da pobreza e de tantas outras é o 
desafio do modo próprio de exercer a cidadania batismal por 
parte do leigo e da leiga.

Neri Mezadri, coordenador pedagógica na Itepa 
Faculdades

Papa Francisco motiva fiéis leigos e leigas a 
cumprirem sua missão específica

“Precisamos do testemunho dos leigos sobre a verdade 
do Evangelho e de seu exemplo ao expressar sua fé com 
a prática da solidariedade. Os leigos encontram-se na linha 
mais avançada da vida da Igreja. Demos graças pelos leigos 
que arriscam, que não têm medo e que oferecem razões de 
esperança aos mais pobres, excluídos e marginalizados. 
Muitas vezes, pensamos que os sacerdotes são os responsáveis 
por impulsionar a missão da Igreja. No entanto, são os leigos 
que estão no coração do mundo e os que têm um papel chave 

para transformar a sociedade. É nas famílias, nas salas 
de aula, nos escritórios, nas fábricas, no campo, na vida 
cotidiana onde encontramos a oportunidade de ser sal e luz 
do Reino de Deus, sabor do Evangelho” (Papa Francisco ao 
motivar a intenção do Apostolado da Oração para o mês de 
maio deste ano: para que os fiéis leigos cumpram sua missão 
específica, a missão que receberam no batismo, colocando 
sua criatividade a serviço dos desafios do mundo atual).
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Dinâmica do Setor de Animação Bíblico-Catequética (108)
Tânia Madalosso, Coordenadora

A Palavra de Deus nos transforma

Material:- 2 recipientes transparentes- Vinagre branco- Água- Bicarbonato de sódio.
No primeiro recipiente coloque somente água, no segundo coloque 50% de água e 50% de vinagre branco.

Qual a nossa reação à Palavra de Deus?

A olhos nus os recipientes são iguais, mas há uma diferença entre eles. Deus conhece o nosso interior e deseja nos 
transformar através de Sua Palavra, da oração, do jejum e dos sacramentos. No entanto, Ele nos deu o livre arbítrio.

 Adicione bicarbonato de sódio no recipiente com água e mexa, não vai alterar quase nada. 

Assim são aqueles que não se deixam transformar pela Palavra de Deus, ouvem, mas não a colocam em prática, nada 
muda em suas vidas.

Mas existem aquelas pessoas que acolhem a Palavra de Deus em seus corações e se deixam transformar por ela 
(coloque o bicarbonato no recipiente com água + vinagre, vai efervescer e provavelmente transbordar).

Essas pessoas ficam cheias do Espírito Santo, transbordam amor, paz, alegria... aos que estão perto!  

Que tipo de pessoa você quer ser? Vamos fazer uma oração?

“Não vos amoldeis às estruturas deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente, a fim de distinguir qual 
é a vontade de Deus: o que é bom, o que Lhe é agradável, o que é perfeito.” 

Romanos 12, 2

112ª Receita de Culinária
Maria Busatta, Integrante da Pastoral da Saúde

Bolacha de amendoim
2 ½ copos de açúcar mascavo
1 ½ de amendoim triturado
½ copo de farelo de trigo
2 copos de farelo de arroz
1 colher de pó de folhas
½ copo de gergelim
3 ovos
1 copo de leite
1 pitada de sal
1 ½ colher de sal amoníaco
Farinha até dar ponto
Amassar a massa, misturar o amendoim, espichar e cortar as 
bolachas.

Bolo de abóbora
3 xícaras de abóbora picadinha
4 ovos
2 xícaras (chá) açúcar
1 copo de leite
4 colheres (sopa) farelo
1 xícara de óleo
1 colher (chá) de erva doce
3 ½ xícaras de fubá
1 colher (sopa) fermento
*Bater no liquidificador a abóbora picadinha, os ovos, o 
açúcar, o leite, o farelo e o óleo.
*Misturar com a erva doce, o fubá e o fermento.
*Assar em forno quente.
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- 06, Pe. Dirceu Balestrin
- 07, Pe. Nelson C. Longo
- 10, Pe. Jossi Golembiewski
- 12, Maria Dori Rocha Agnoletto – Pastoral da Criança
- 19, Pe. Dirceu Dalla Rosa
- 21, Pe. Alberto Disarz
- 25, Pe. Gladir Giacomel

Nascimento

Variedades

ANIVERSÁRIOS - Setembro

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

Iacom

Polymnia sonchifolia Poepp. Endl.

Pertence à família das Asteráceas

Também conhecido como: Yacon

O Iacom é uma planta adaptada na região Sul e Sudeste do 
Brasil. Apresenta um elevado teor de água e baixas calorias 
em seu rizoma, ou seja, sua raiz. A sua reprodução é feita 
pelo plantio de sua batata chamada rizoma.  Prefere solos 
ricos em húmus e na época das geadas desaparece o seu 
tronco externo. Geralmente é preferível que seja plantado a 
cada ano.
Propriedades medicinais:
A batata do iacom contém a vitamina B12, que atua 
principalmente nas células do intestino, do tecido nervoso e da 
medula óssea; Proteínas, que são um nutriente indispensável 
para a manutenção do nosso organismo e para a nossa saúde; 
Clorofila, que mantém o equilíbrio das funções orgânicas, 
combate o envelhecimento precoce e contém Minerais.
Cosumida batata cortada em rodelas, ao natural, auxilia 
o combate ao diabete e ao mesmo tempo alivia a dor nos 
intestinos, e facilita a absorção de minerais. É excelente para 
diminuir o colesterol, facilitar a queda de glicose no sangue 
e regrar a pressão.

Muitos a consomem ao natural para fortalecer todo o sistema 
imunológico e ao mesmo tempo auxiliar no combate do 
câncer de cólon que é a parte do intestino grosso situada 
entre o ceco e o reto.  
A sua batata ralada em forma de emplastro também pode ser 
usada para cicatrizar rachaduras nos pés e ao mesmo tempo 
diminuir as dores diversas dos mesmos. 
Obs.: O consumo da batata iacom emdemasia pode diminuir 
os níveis de glicose no sangue. 

Ordenação

- 02, Pe. Jair Carlesso
- 19, Pe. Jossi Golembiewski
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Sempre ligada em você!

Irmãs 
Franciscanas 
da Sagrada 
Família de 

Maria

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

(54) 3321-1432



Diocese de Erexim - RS

33

Ano 21 - Edição 205 - Setembro de 2018 - Erechim/RS

Ampliada regional da Pastoral da Juventude
No final de semana do dia 30 de junho e 1º de julho, a PJ da Diocese de Erexim esteve presente na 15ª Ampliada 

Regional da Pastoral da Juventude, trilhando um bonito caminho com os/as jovens do Regional Sul 3, fazendo memória 
dos passos já dados nos últimos três anos e sonhando e construindo juntos os próximos passos a serem dados pelo nosso 

Regional.
“Não vamos descansar até encontrar a felicidade” (Cf. Rute 3,1)

Pastoral da Juventude em ação…

Secretário Diocesano da PJ, faz 
visita pastoral às paróquias da 
Diocese junto com Dom José 
e demais membros da Cúria 

Diocesana.

As visitas estão sendo um bonito espaço de contato com as comunidades. Nas oportunidades as comunidades foram 
provocadas a conversarem sobre a realidade da juventude da paróquia, sendo ponto de partida para nossa ação. E a 
partir da realidade foram desafiadas à ainda mais a olharem com carinho para a juventude, à acolherem os jovens do 
seu jeito, a acompanhá-los e ouvir aquilo que a juventude tem a dizer, lembrando que a juventude mora no coração 
da igreja e é fonte de renovação da sociedade e da própria igreja.
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Já faz mais de 15 anos que ingressei em meu 
primeiro grupo de base, um grupo de adolescente 
em Presidente Prudente/SP. Desde lá ouço dizer 
que os jovens se tornaram prioridade na Igreja, 
principalmente depois de um tal de Puebla.

 Bem é verdade que, de lá pra cá, conquistou-
se muitas coisas. Mas os jovens ainda reclamam 
que estão de lado. 

Há uns 5 anos, a CNBB já dizia: “Agora sim! A 
prioridade nº 1 (a CNBB sempre elege 5 prioridades) 
serão os jovens!” Basta olhar os temas da Campanha 
da Fraternidade pra ver se o propósito se cumpriu. 

 Acostumados a essas promessas que não se 
cumprem nas bases, os jovens de minha geração se 
habituaram a agir por conta própria. Até que nos 
viramos bem, sozinhos. Mas hoje alguns de nós 
reconhecem -- eu entre eles -- que era necessário 
um mínimo de valorização e acompanhamento.

 Por exemplo, diante do assunto “Bíblia e 
Juventude”. Em quantas reuniões usamos os textos 
fora de seu contexto. Queríamos utilizá-los para 
iluminar nossas refl exões, mas acabávamos dando-
lhes sentidos até opostos ao que eles queriam 
realmente dizer.

 Para falar a verdade, em todos os segmentos 
da Igreja há uma grande difi culdade em interpretar 
os textos bíblicos. E o que é pior... Assume-se esta 
limitação, mas convive-se muito bem com ela.

 Participo do CEBI (Centro de Estudos 
Bíblicos). Embora Bíblia não seja o problema -- e 
sim a especialidade -- da casa, há uma lacuna aí. 
Publica-se muita coisa sobre gênero, cidadania, 
negritude, trabalho... Mas nada que contemple os 
jovens.

 Ainda bem que esta questão está vindo à tona. 
Já a discutimos em nossas Assembléias estaduais 
e regionais. Agora vem chegando a Assembléia 
Nacional e certamente tomaremos uma posição, 
que espero fi nalmente nos seja favorável.

 Mas isso precisa chegar à Igreja como um 
todo. Principalmente à Igreja popular, aquela que 
se põe a serviço de todos, especialmente dos mais 
necessitados.

 Essa Igreja, parturiente das CEB’s, sabe que 
estas têm como um de seus pilares a leitura popular 
da Bíblia. Mas não é o que se vê, na prática. Os 
jovens ainda encontram enormes difi culdades em 
interpretar os textos.

 E os padres e liturgistas aceitam isso numa 
boa. O importante é que eles -- os jovens -- 
encenem os evangelhos, nas missas. Não precisa 
interpretar os textos: Basta o efeito visual que o 
teatro proporciona.

 Entender os textos? Não... Deixa isso pro 
padre! Não é ele o responsável pela homilia?

 Mas afi nal... Contemplando a educação 
popular, como é possível aproximar Juventude e 
Bíblia? É necessário dizer aos jovens o que fazer, 
ou construir com eles uma visão jovem da Bíblia?

 O texto fundamental da metodologia cebiana 
é Lc 24,13-35 (caminho de Emaús). Pois bem...

 De acordo com o texto, a pedagogia de Jesus 
é a mais simples e a mais efi caz possível. Primeiro, 
ele se põe do (e não “de”) lado, caminha com os 
discípulos. Pergunta-lhes o que está acontecendo, 
demonstra interesse pelos seus problemas, quer 
gerar um clima de cumplicidade. Depois (e somente 

 Bíblia e Juventude 



Diocese de Erexim - RS

35

  SEMENTE NOVA | Junho de 2018    

3

depois) disso, Ele repassa as escrituras, iluminando a vida daquelas pessoas. Faz com que vejam o que 
estava diante de seus olhos e eles não enxergavam. Não fala de coisas desconhecidas, mostra que sabe 
do que está falando, mas que sabe principalmente COM QUEM está falando. Por fim, senta-se à mesa 
com eles, parte o pão e finalmente é reconhecido. Relembrando os gestos e palavras do Mestre, mas 
principalmente SE IDENTIFICANDO com o Projeto dele, os discípulos tomam uma atitude: voltam para 
a zona de conflito (Jerusalém) e encaram o problema de frente.

 A reflexão foi rápida e bem sintética. Entretanto, fiz questão de lembrar esta passagem para mostrar 
que, pelo menos quando o assunto é Juventude(s), somos tentados a ir direto para a partilha. Isso talvez 
se deva ao fato de já termos feito tantas vezes este processo: com negros/as, mulheres, homossexuais, 
lavradores/as, operários/as... Mas é preciso fazer novamente! Esse público, sem sombra de dúvida, é 
diferente dos anteriores.

 É necessário um olhar jovem sobre a Bíblia! Desculpem se for ofensivo o que vou dizer, mas 
vocês não acham leviano demais deixar de lado a parcela preferida da mídia e do mercado? Aliás, já se 
perguntaram por que o mundo do consumo é voltado para aqueles que teoricamente seriam os filhos e 
filhas dos donos das carteiras de dinheiro?

 O shopping é ponto de encontro dos jovens, possuindo lojas de surfe, calçados e roupas transadas. 
A moda se preocupa em vestir o padrão de beleza, essencialmente jovem. Os modelos de eletroeletrônicos 
e automóveis estão cada vez mais joviais. Celulares e Internet desenvolvem tecnologias e jogos voltados 
para o público jovem. No rádio, as FM só tocam músicas para jovens. Na TV, até as novelas, auto-
denominadas “distração para toda a família”, agora estão voltadas para os jovens.

 O que isso quer dizer? Será que o Mercado utiliza a mesma linguagem para jovens e adultos? Ou 
será que os jovens compõem a maioria consumidora do planeta e, por isso, as atenções estão voltadas para 
eles?

 Ainda mais... Se incluirmos aí o universo político, lembrando-nos que este ano é de eleições, 
veremos não só a quantidade de candidatos jovens -- mostrando uma tendência -- mas o quanto os partidos 
e candidatos também disputam acirradamente esta parcela da população.

 Um exemplo: houve comício em meu bairro, recentemente. Uma baita estrutura, um palco bem 
localizado e um som de primeira. O comício só foi à noite, mas o dia inteiro ficou tocando um som, para 
distrair e atrair o público. Vocês conseguem adivinhar os estilos musicais? Pois eu vou dizer: Funk e 
Eletronic Music. Na opinião de vocês, isso atraiu qual público?

 Olhando atentamente, percebemos que o marketing traz uma linguagem jovem, o mesmo não 
acontecendo com o pensamento, a ideologia por detrás, que é maquiada, sem deixar de ser manipuladora. 
Entretanto, como diria um amigo meu, “funciona horrores”. Nós, por outro lado, pretendemos fazer 
educação popular, mas utilizamos sempre a mesma linguagem, independente do público. Como diria uma 
comediante nada engraçada: “Isso não pode!”

 Que tal, então, repensar a linguagem, mantendo o que a educação popular traz de melhor, a saber: 
a construção coletiva do pensamento? Mais do que uma linguagem jovem, proporcionar uma visão jovem 
da Bíblia, construída pelos próprios jovens, de posse de ferramentas adequadas?

 Fico por aqui, esperando ansiosamente que esse meu questionamento -- e outros que ele possa 
inspirar --, provoque ótimas novidades para esta Juventude, que eu amo e acompanho desde os tempos de 
pejoteiro. E pra você? Agora é o momento, ou ainda devemos esperar?

                        Postado por José Luiz Possato Jr. 06 outubro, 2008 no blog “Os Peregrinos”. 
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Dinâmica de grupo

Descrição do Ambiente

Objetivo: Entender a linguagem da Bíblia e compreender 
as modificações que existem entre um fato relatado e um 
fato narrado.
Número de pessoas: Indiferente

Material necessário: Um ambiente qualquer , montado com 
muitos detalhes, pode ser uma sala com mesas, cadeiras, 
livros, enfeites, etc…
Como Fazer: Formam-se três grupos ou mais, dependendo 
do número de participantes. Dois vão até o ambiente, um 
separado do outro, para ver o local. Um destes dois grupos 
conta ao terceiro o que viu. Em seguida os três grupos 
descrevem por escrito o ambiente. No plenário os três 
grupos lêem o que escreveram e fazem a comparação. Para 
ajudar na discussão pode-se fazer as seguintes perguntas: O 
que há de diferente entre as descrições? Qual a diferença da 
descrição do grupo que não viu o ambiente com aqueles que 
viram? Será que o que aconteceu nesta dinâmica pode ter 
acontecido também com os escritores da Bíblia?
Observações: Esta dinâmica pode ser usada também para 
analisar as distorções entre fatos e notícias transmitidos 
pelas pessoas.
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Aos Meus Heróis (Julinho Marassi & Gutemberg)
 
C                                               F
Faz muito tempo que eu não escrevo nada,
C                                      F
Acho que foi porque a TV ficou ligada
Dm                                    Bb
Me esqueci que devo achar uma saída
Dm                             G7
E usar palavras pra mudar a sua vida.
 
Quero fazer uma canção mais delicada,
Sem criticar, sem agredir, sem dar pancada,
Mas não consigo concordar com esse sistema
E quero abrir sua cabeça pro meu tema
 
Que fique claro, a juventude não tem culpa.
É o eletronic fundindo a sua cuca.
Eu também gosto de dançar o pancadão,
Mas é saudável te dar outra opção.
 
Os meus heróis estão calados nessa hora,
Pois já fizeram e escreveram a sua história.
Devagarinho vou achando meu espaço
E não me esqueço das riquezas do passado.
 
Eu quero “a benção” de Vinícius de Morais,
O Belchior cantando “como nossos pais”,
E “se eu quiser falar com...” Gil sobre o Flamengo,
“O que será” que o nosso Chico tá escrevendo.
 
Aquelas “rosas” já “não falam” de Cartola
E do Cazuza “te pegando na escola”.
To com saudades de Jobim com seu piano,
Do Fábio Jr. Com seus “20 e poucos anos”. 

Se o Renato teve seu “tempo perdido”,
O Rei Roberto “outra vez” o mais querido.
A “agonia” do Oswaldo Montenegro
Ao ver que a porta já não tem mais nem segredos.
 
Ter tido a “sorte” de escutar o Taiguara
E “Madalena” de Ivan Lins, beleza rara.
Ver a “morena tropicana” do Alceu,
Marisa Monte me dizendo ”beija eu”
Beija eu, Beija eu Deixa que eu seja eu
Beija eu, beija eu deixa qe eu seja eu
 
O Zé Rodrix em sua “casa no campo”
Levou Geraldo pra cantar no “dia branco”.
No “chão de giz” do Zé Ramalho eu escrevi
Eu vi Lulu, Benjor, Tim Maia e Rita Lee.
 
Pedir ao Beto um novo “sol de primavera”,
Ver o Toquinho retocando a “aquarela”,
Ouvir o Milton “lá no clube da esquina”
Cantando ao lado da rainha Elis Regina.
 
Quero “sem lenço e documento” o Caetano
O Djavan mostrando a cor do “oceano”.
Vou “caminhando e cantando” com o Vandré
E a outra vida, Gonzaguinha, “o que é?”

Atenção DJ faça a sua parte,
Não copie os outros, seja mais “smart”.
Na rádio ou na pista mude a seqüência,
Mexa com as pessoas e com a consciência.
 
Se você não toca letra inteligente
Fica dominada, limitada a mente.
Faça refletir DJ, não se esqueça,
Mexa o popozão, mas também a cabeça.


