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2 Agenda do Bispo 
Novembro

- 03, 18h, crismas na igreja São Cristóvão, Erechim.
- 04, Todos os Santos – 09h, crismas na igreja São Cristóvão, 
Erechim; 10h, crismas na igreja Sagrado - Coração de Jesus, 
Paulo Bento.
- 05, das 08h30 às 16h, retiro com agentes da Cáritas, no 
Seminário de Fátima.
- 06, 4ª reunião anual dos bispos, padres e diáconos, no 
Seminário de Fátima.
- 07, às 19h, reunião da Área de São Valentim em Erval Grande; 
às 19h30, 6ª reunião da Equipe Vocacional, no Seminário de 
Fátima.
- 08, das 08h30 às 12h, reunião das coordenadoras paroquiais da 
Pastoral da Pessoa Idosa, no Centro Diocesano. 
- 08 e 09, das 08h30 às 16h, no Centro Diocesano, assembleia 
eletiva da Pastoral da Criança. 
- 10, 16h, crismas na Catedral São José, Erechim; 18h30min, 
crismas na igreja Nossa Senhora Aparecida, Bela Vista, Erechim.
- 11, 09h, Crismas na igreja Nossa Senhora Aparecida, Erechim; 
09h, retiro do Apostolado da Oração; às 10h, crismas na igreja 
São Luiz, Gaurama e crismas na comunidade São João Batista, 
Quatro Irmãos, Paróquia de Paulo Bento.
- 12, 09h, reunião da comissão de servidores e ministros, no 
Centro Diocesano; 09h, reunião da pastoral da saúde, no Centro 
Diocesano.
- 13,  16h, reunião dos formadores; 19h, reunião da Área Pastoral 
de Jacutinga em Jacutinga; 19h30, reunião da Área Pastoral de 
Erexim, com leigos, para estudo da Campanha da Fraternidade 
2019, no Centro Catequético da Catedral São José; 19h30, 
reunião da Área Pastoral de Gaurama em Viadutos.
- 14 a 18: Preparação para a 1ª Semana Brasileira de Iniciação à 
Vida Cristã e 4ª Semana de Catequese.
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15, Proclamação da República
- 17, 08h30, 2ª reunião do Conselho Diocesano de Pastoral, no 
Seminário de Fátima; 17h, crismas na igreja Santo Antonio, 
Bairro Aldo Ariolli, Paróquia São Cristóvão, Erechim; 19h, 
crismas na igreja Santo Antônio, Jacutinga.
- 18, 33º DTC-A, Segundo Dia Mundial dos Pobres (instituído 
pelo Papa Francisco na Carta Apostólica Misericordia et misera, 
de 20/11/2016) - 10h, crismas na igreja Santa Isabel da Hungria, 
Três Arroios; 09h, encontro de lazer do Apostolado da Oração 
iniciando com a missa no Santuário da Salette, Marcelino 
Ramos.
- 19, 5ª reunião do Conselho Diocesano de Presbíteros e em 
seguida, 3ª reunião do Conselho Diocesano de Consultores, no 
Centro Diocesano; 18h30, 3ª reunião do Conselho Econômico 
Diocesano, no Centro de Pastoral.
- 20, Dia de oração e ação pelas crianças – 19h30, reunião 
da Área Pastoral de Severiano de Almeida, em Severiano de 
Almeida; 19h30, reunião da Área de Aratiba em Aratiba; reunião 
da assessoria regional do serviço de evangelização da juventude, 
na sede do Secretariado Regional da CNBB..
- 24, reunião da equipe de coordenação do Núcleo dos Religiosos 
da Diocese de Erexim, no Santuário de N. Sra. da Santa Cruz; 
19h, crismas, na igreja São João Batista, Marcelino Ramos.
- 24 e 25, Reunião de Assessoria, comunicadores e articuladores 
Arqui/Diocesanos  do Serviço de Evangelização da Juventude – 
CECREI.
- 25– Solenidade de Cristo Rei, início da Campanha da 
Evangelização, conclusão do Ano Nacional do Laicato - encontro 
diocesano de leigos/as para conclusão do Ano do Laicato.
- 27, das 08h30 às 16h, reunião coordenadores da Cáritas no 
Centro Diocesano de Pastoral.
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- 02, comemoração de todos os 
fiéis defuntos. 
- 03, 18h, crismas na igreja 
São Cristóvão, Erechim. Às 
20h, Crismas Paróquia São 
Cristóvão, Capela Sagrado 
Coração de Jesus.
- Todos os Santos - 04, 
09h, crismas na igreja São 
Cristóvão, Erechim; 10h, 
Crismas na Igreja Matriz da 
Paróquia Sagrado Coração de 
Jesus, em Paulo Bento. 
- 06, 4ª reunião anual dos 
bispos, padres e diáconos, no 
Seminário de Fátima.
- 07 a 09, celebração dos 
50 anos da Província dos 

Agenda Pastoral

Capuchinhos do Paraná. 
- 10, 16h, Crismas na Catedral São José, Erechim; 18h30min, Crismas na igreja Nossa Senhora 
Aparecida, Bela Vista, Erechim.
- 11, 09h, Crismas na igreja Nossa Senhora Aparecida, Erechim; 10h, Crismas na Igreja Matriz da 
Paróquia São Luiz Gonzaga, em Gaurama); 10h, Crismas na Capela de Quatro Irmãos, Paróquia 
Sagrado Coração de Jesus, em Paulo Bento.
- 13, reunião da área de Erechim, na Catedral São José. Às 14h, Conselho Presbiteral e às 16h, 
Reunião de Formadores.
- 15, Proclamação da República 
- 17, das 8h30min às 11h30min – Reunião do Conselho de Pastoral Diocesano. Às 19h30min, 
crismas na igreja Santo Antônio, Bairro Aldo Ariolli, Paróquia São Cristóvão, Erechim; 19h, 
Crismas na igreja Santo Antônio, em Jacutinga.
- 18, 10h, Crismas na igreja Santa Isabel da Hungria, Três Arroios; no mesmo horário, crismas na 
igreja N. Sra. de Fátima, Entre Rios do Sul. 
- 20 a 22, reunião do Conselho Permanente da CNBB, Brasília.
- 24, 19h, Crismas, na igreja São João Batista, Marcelino Ramos. 
- 25, das 13h30min às 17h, Encontro Diocesano de Leigos – Ginásio da URI.
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Papa: o bispo é homem de oração, do anúncio e homem de comunhão

“Não se anuncia o Evangelho estando sentado, mas 
pondo-se em caminho. O bispo não vive em escritório, como 
um administrador empresarial, mas no meio do povo, pelas 
estradas do mundo, como Jesus. Leva o seu Senhor onde não 
é conhecido, onde é desfigurado e perseguido”, disse o Papa 
Francisco.

Não sejam carreiristas, nem ambiciosos: apascentem 
o rebanho de Deus “não como patrões das pessoas a 
vocês confiadas, mas fazendo-se modelos do rebanho”. 
Foi a exortação do Papa Francisco no discurso dia 08 de 
setemnbro na Sala Clementina, no Vaticano, aos bispos dos 
territórios de missão participantes do Seminário promovido 
pela Congregação para a Evangelização dos Povos, iniciado 
na segunda-feira, 3 de setembro, que prosseguirá até o dia 
próximo 15, no Pontifício Colégio São Paulo, em Roma, do 
qual participam 74 bispos de 34 nações de quatro continentes: 
17 nações da África, 8 da Ásia, 6 da Oceania e 3 da América 
Latina.

Identidade e missão do bispo
O discurso do Pontífice foi todo ele dedicado à identidade 

e missão do bispo. “Interrogamo-nos sobre a nossa identidade 
de pastores para ter mais consciência desta, mesmo sabendo 
que não existe um modelo-padrão idêntico em todos os 
lugares”, disse inicialmente o Santo Padre acrescentando que 
“graças à efusão do Espírito Santo, o bispo é configurado a 
Cristo Pastor e Sacerdote. É chamado a ter os lineamentos 
do Bom Pastor e a tomar para si o coração do sacerdócio, ou 
seja, a oferta da vida”.

Propenso a dar a vida pelas ovelhas
Portanto, disse, o pastor “não vive para si, mas está voltado 

a dar a vida pelas ovelhas, em particular, as mais vulneráveis 
e em perigo.” “Peço-lhes que tenham especialmente gestos 
e palavras de conforto por aqueles que experimentam 
marginalidade e degradação; mais do que os outros, estes 
precisam perceber a predileção do Senhor, de quem vocês 
são as mãos solícitas”.

“Quem é o bispo? Gostaria de expor com vocês três 
traços essenciais: é homem de oração, homem do anúncio e 
homem de comunhão”, continuou Francisco.

“Homem de oração. O bispo é sucessor dos Apóstolos e, 
como os Apóstolos, é chamado por Jesus a estar com Ele. Ali 
encontra a sua força e a sua confiança. Diante do tabernáculo 
aprende a entregar-se e a confiar no Senhor. Assim amadurece 
n’ele a consciência de que também de noite, quando dorme, 
em meio ao cansaço e suor no campo que cultiva, a semente 
amadurece.”

“É fácil levar uma cruz no peito, mas o Senhor nos pede 
para levar uma cruz muito mais pesada nas costas e no 
coração: pede-nos para partilhar a sua cruz.”

“Homem do anúncio. Sucessor dos Apóstolos, o bispo 
recebe como próprio o mandato que Jesus deu a eles: ‘Ide 
e anunciai o Evangelho’. ‘Ide’: o Evangelho não se anuncia 

estando sentado, mas pondo-se em caminho. O bispo não 
vive em escritório, como um administrador empresarial, 
mas no meio do povo, pelas estradas do mundo, como Jesus. 
Leva o seu Senhor onde não é conhecido, onde é desfigurado 
e perseguido.”

O risco de ser mais atores do que testemunhas
Qual é o estilo do anúncio? – perguntou-se Francisco. 

“Testemunhar com humildade o amor de Deus, justamente 
como fez Jesus, que por amor se humilhou. O anúncio do 
Evangelho sofre as tentações do poder, da satisfação, do 
retorno de imagem, do mundanismo. Há sempre o risco de 
cuidar mais da forma do que da substância, de transformar-se 
mais em atores do que em testemunhas, de atenuar a Palavra 
de salvação propondo um Evangelho sem Jesus crucificado 
e ressuscitado.”

Fugir da busca de glórias para si
“Homem de comunhão. O bispo não pode ter todos 

os dons, o conjunto dos carismas, mas é chamado a ter o 
carisma do conjunto, ou seja, a manter unidos, a cimentar 
a comunhão. A Igreja precisa de união, não de solistas fora 
do coro ou de condutores de batalhas pessoais. O Pastor 
reúne: bispo para seus fiéis, é cristão com seus fiéis. Não 
faz notícia nos jornais, não busca o consenso do mundo, não 
tem interesse em tutelar o seu bom nome, mas ama tecer a 
comunhão envolvendo-se em primeira pessoa e agindo com 
mansuetude. Não sofre de falta de protagonismo, mas vive 
radicado no território, rejeitando a tentação de ausentar-se 
frequentemente da Diocese e foge da busca de glórias para 
si.”

Fugir do clericalismo
Por fim, o Papa exortou os bispos a fugirem do 

clericalismo, “muito comum em numerosas comunidades 
nas quais se verificaram comportamentos de abuso sexual, de 
poder e de consciência”, frisou. Pediu que os bispos tenham 
a peito particularmente algumas realidades: as famílias, os 
seminários, os jovens e os pobres.

Fonte: Vatican News
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No dia primeiro de setembro, foi divulgada pela Santa 
Sé a mensagem, de autoria do Papa Francisco, pelo Dia 
Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação. Com foco na 
questão da água, o Santo Padre recordou a importância deste 
elemento simples, porém precioso. “Pensando em seu papel 
fundamental na criação e no desenvolvimento humano, 
sinto a necessidade de dar graças a Deus pela ‘irmã água’, 
simples e útil sem nada de parecido para a vida no planeta”, 
observou.

O Santo Padre frisou que a humanidade não soube proteger 
a criação com responsabilidade, por isso a situação ambiental, 
a nível global, não pode ser considerada satisfatória. Diante 
das circunstâncias, Francisco afirmou ser necessária uma 
relação renovada e saudável entre a humanidade e a criação, 
que deve começar pelo acesso indiscriminado à água potável 
como um direito humano essencial, fundamental e universal. 
O acesso à água determina a sobrevivência, de acordo com 
o Pontífice: “Este mundo tem uma grave dívida social para 
com os pobres que não têm acesso à água potável, porque 
isto é negar-lhes o direito à vida radicado na sua dignidade 
inalienável”, afirmou.

O fato da maior parte do corpo humano ser composto por 
água, das muitas civilizações na história surgirem próximas 
a grandes cursos de água, e a sugestiva imagem utilizada no 
início do livro do Gênesis, em que se diz que nas origens o 
espírito do Criador pairava sobre as águas, são fatores que 
contribuem, segundo o Santo Padre, para que o ser humano 
reflita sobre sua origem, intimamente ligada a água.

“Para nós cristãos, a água é um elemento essencial de 
purificação e de vida. O pensamento vai imediatamente 
para o Batismo, sacramento do nosso renascimento. A 
água santificada pelo Espírito é a matéria pela qual Deus 
nos vivificou e nos renovou; é a fonte abençoada de uma 
vida que não morre mais. O Batismo representa também, 
para os cristãos de diferentes confissões, o ponto de partida 
real e indispensável para viver uma fraternidade cada vez 
mais autêntica no caminho da plena unidade”, escreveu o 
Pontífice.

Francisco recordou a relação de Jesus com a água durante 
a sua missão terrena. “Prometeu uma água capaz de saciar 
para sempre a sede do homem (cf. Jo 4,14), e profetizou: ‘Se 
alguém tem sede, venha a mim e beba’ (Jo 7,37)”. O Santo 
Padre prosseguiu relembrando as palavras de Cristo na cruz: 
“Ele pronunciou na cruz: ‘Tenho sede’ (Jo 19, 28). O Senhor 
continua a pedir para ser saciado na sua sede, pois tem sede 
de amor. Ele nos pede para dar-Lhe de beber nos muitos 
sedentos de hoje, para então nos dizer: ‘Eu estava com sede 
e me destes de beber’ (Mt 25,35). Dar de beber, na aldeia 
global, não envolve apenas gestos pessoais de caridade, mas 
escolhas concretas e compromisso constante de garantir a 
todos o bem primário da água”.

O cuidado de fontes e bacias hídricas foi assinalado pelo 
Papa como um imperativo urgente. Francisco pediu aos 

cristãos que agradeçam ao criador pelos mares e oceanos que 
cobrem a terra, e voltou a pedir proteção e colaboração de 
homens e mulheres para a preservação da água. O descarte 
de plásticos e lixos, também foi um alerta do Santo Padre: 
“Não podemos permitir que os mares e oceanos se preencham 
com extensões inertes de plástico flutuante. Também para 
essa emergência somos chamados a nos comprometer, com 
uma mentalidade ativa, rezando como se tudo dependesse 
da Providência divina e agindo como se tudo dependesse de 
nós”.

Ao final da mensagem, Francisco pediu a oração de todos 
os cristãos para que as águas não sejam um sinal de separação 
entre os povos, mas de encontro para a comunidade humana, 
e prosseguiu: “Rezemos para que sejam protegidas aquelas 
pessoas que arriscam suas vidas em meio às ondas em 
busca de um futuro melhor. Peçamos ao Senhor a àqueles 
que realizam o alto serviço da política que as questões mais 
delicadas da nossa época, tais como as relacionadas com 
a migração, com a mudança climática, com o direito para 
todos de usufruírem dos bens primários, sejam encaradas 
com responsabilidade, com previsão olhando para o amanhã, 
com generosidade e com espírito de cooperação”, rogou.

Em suas preces, o Pontífice pediu também pelo apostolado 
do mar, por aqueles que contribuem para o desenvolvimento 
e a aplicação de regulamentos internacionais sobre os mares 
e trabalham para a proteção das áreas marítimas, para a 
tutela dos oceanos e sua biodiversidade. O Papa manifestou 
também sua preocupação com as gerações mais jovens: 
“Que cresçam no conhecimento e no respeito pela casa 
comum e no desejo de cuidar do bem essencial da água para 
o benefício de todos. O meu desejo é que as comunidades 
cristãs contribuam cada vez mais concretamente para 
que todos possam usufruir desse recurso indispensável, 
no cuidado respeitoso dos dons recebidos do Criador, em 
particular dos cursos de água, mares e oceanos”, finalizou.

Fonte: Canção Nova

 Papa: “Estamos na terra para ser missão”
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DISCURSO DO PAPA FRANCISCO AOS MEMBROS DA ASSOCIAÇÃO 
ITALIANA DE PAIS

Sala Paulo VI, sexta-feira, 7 de setembro de 2018

Queridos irmãos e irmãs, bom dia!

Sinto-me feliz por dar as boas-vindas a todos vós, 
representantes da Age, Associação Italiana de Pais, que este 
ano celebra o cinquentenário. Uma boa meta! E uma ocasião 
preciosa para confirmar as motivações do vosso compromisso 
a favor da família e da educação: um compromisso que 
levais por diante segundo os princípios da ética cristã, a fim 
de que a família seja um sujeito cada vez mais reconhecido 
e protagonista na vida social.

Muitas das vossas energias são dedicadas a acompanhar 
e apoiar os pais na sua tarefa educativa, sobretudo no 
respeitante à escola, que desde sempre constitui o principal 
parceiro da família na educação dos filhos. O que fazeis neste 
âmbito é deveras meritório. Com efeito, hoje, quando se fala 
de aliança educativa entre escola e família, é sobretudo para 
denunciar a sua ausência: o pacto educativo está a diminuir. 
A família já não aprecia, como outrora, o trabalho dos 
professores — com frequência mal remunerados — e estes 
sentem como uma ingerência inoportuna a presença dos pais 
nas escolas, acabando por os manter à margem ou por os 
considerar adversários.

Para mudar esta situação é necessário que alguém dê o 
primeiro passo, vencendo o medo do outro e estendendo 
a mão com generosidade. Por isso convido-vos a cultivar 
e a alimentar sempre a confiança em relação à escola e 
aos professores: sem eles correis o risco de ficar sozinhos 
na vossa ação educativa e ser cada vez menos capazes de 
enfrentar os novos desafios educativos que vêm da cultura 
contemporânea, da sociedade, dos mass media, das novas 
tecnologias. Os professores estão, como vós, comprometidos 
todos os dias no serviço educativo em benefício dos vossos 
filhos. Se é justo lamentar os eventuais limites da sua ação, 
é um dever estimá-los como se fossem os mais preciosos 
aliados no empreendimento educativo que juntos levais por 
diante. Permiti que vos conte um episódio. Eu tinha dez anos, 
e disse uma coisa feia à professora. Ela chamou a minha 
mãe. No dia seguinte a minha mãe foi à escola e a professora 
foi recebê-la; falaram, depois a mãe chamou-me, e diante 
da professora repreendeu-me e disse-me: “Pede desculpa à 
professora”. E eu obedeci. “Dá um beijinho à professora”, 
disse a minha mãe. E eu obedeci, e depois voltei para a sala, 
feliz, e acabou ali a história. Não, não acabou... O segundo 
capítulo continuou quando voltei para casa... Isto chama-se 
“colaboração” na educação de um filho: entre a família e os 
professores.

A vossa presença responsável e disponível, sinal de amor 
não só pelos vossos filhos mas por aquele bem de todos que é 
a escola, ajudará a superar muitas divisões e incompreensões 
neste âmbito, e a fazer com que seja reconhecido às 
famílias o seu papel primário na educação e na instrução 

das crianças e dos jovens. Com efeito, se vós, pais, precisais 
dos professores, também a escola precisa de vós e ela não 
pode alcançar os seus objetivos sem realizar um diálogo 
construtivo com quem tem a primeira responsabilidade do 
crescimento dos seus alunos. Como recorda a Exortação 
Amoris laetitia, «A escola não substitui os pais; serve-lhes 
de complemento. Este é um princípio básico: «qualquer 
outro participante no processo educativo não pode operar 
senão em nome dos pais, com o seu consenso e, em certa 
medida, até mesmo por seu encargo» (n. 84).

A vossa experiência associativa certamente ensinou-
vos a confiar na ajuda recíproca. Recordemos o sábio 
provérbio africano: «Para educar uma criança é necessária 
uma aldeia». Por isso, na educação escolar nunca deve faltar 
a colaboração entre as diversas componentes da mesma 
comunidade educativa. Sem comunicação frequente e sem 
confiança recíproca não se constrói comunidade e sem 
comunidade não se consegue educar.

Contribuir para eliminar a solidão educativa das famílias 
é tarefa também da Igreja, que vos convido a sentir sempre 
ao vosso lado na missão de educar os vossos filhos e de tornar 
toda a sociedade um lugar à medida de família, para que 
cada pessoa seja acolhida, acompanhada, orientada rumo aos 
verdadeiros valores e posta em condições de dar o melhor 
de si para o crescimento comum. Por conseguinte, tendes 
uma força dupla: a que vos deriva de serdes associação, isto 
é, pessoas que se unem não contra alguém mas pelo bem 
de todos, e a força que recebeis dos vossos laços com a 
comunidade cristã, na qual encontrais inspiração, confiança, 
apoio.

Queridos pais, os filhos são o dom mais precioso que 
recebestes. Sabei preservá-lo com dedicação e generosidade, 
dando-lhes a liberdade necessária para crescer e amadurecer 
como pessoas por sua vez capazes, um dia, de se abrirem ao 
dom da vida. A atenção com que, como associação, vigiais 
sobre os perigos que insidiam a vida dos mais pequeninos 
não impeça que olheis com confiança para o mundo, 
sabendo escolher e indicar aos vossos filhos as ocasiões 
melhores de crescimento humano, civil e cristão. Ensinar 
aos vossos filhos o discernimento moral, o discernimento 
ético: isto é bom, aquilo não é tão bom, e isto é mau. Que 
eles saibam distinguir. Mas isto aprende-se em casa e na 
escola: conjuntamente, ambas.

Agradeço-vos este encontro e abençoo de coração a vós, 
às vossas famílias e a toda a associação. Garanto-vos a 
minha recordação na oração. E também vós, por favor, não 
vos esqueçais de rezar por mim. Obrigado!
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Dentro das celebrações do mês vocacional, neste domingo, 
lembramos os nossos pais. Embora a convivência familiar, 
às vezes, possa não ter sido das mais harmoniosas entre pais 
e filhos, por questão de temperamento, opinião etc., creio 
que todos nós temos capacidade de amadurecer no caminho 
da vida e rever as lições que recebemos em família. Esta 
atitude nos ajuda a retomarmos o elo de afeto com os nossos 
pais que pode ter se rompido por fatos e acontecimentos 
que marcaram a nossa vida no passado, às vezes deixando 
feridas mal curadas, tornadas grandes cicatrizes, que 
podem ser curadas somente recorrendo à medicina do 
amor e da compaixão que leva ao perdão e à reconciliação.

Aprecio muito quando, nos finais de semana, observo os 
pais brincando com seus filhos. Para estarem próximos e 
interagirem com os pequenos, de certa forma, “voltam” a 
ser crianças. Mas talvez seja este um dos momentos mais 
belos na vida de uma criança: ter a oportunidade de brincar 
com o seu pai, seu herói, de quem levará recordações 
por toda a sua existência. São momentos bonitos como 
estes que ajudam a fortalecer os laços de afeto, que nos 
acompanham ao longo da vida, principalmente quando, 
no entardecer da existência, precisamos da presença 
daqueles que cuidamos um dia quando eram crianças.

Procuro observar como são importantes o carinho e a 
presença dos filhos na vida dos pais quando estes já não 
conseguem ter o domínio do cotidiano, tendo o corpo 
debilitado por ter visto muitas vezes o sol se por no 
horizonte. Estar por perto, ser presença, estender uma mão 
amiga ajudando-os para que possam dar alguns pequenos 
passos, mesmo quando o corpo já não obedece à mente, e 
quem está tão próximo pode tornar-se um desconhecido. 
Louvo e agradeço a Deus, quando vejo, nos hospitais e 
nas casas, os filhos ocupando-se do cuidado dos pais. 

Para os pais, a condição de passarem de protetores e 
cuidadores dos filhos à condição de deixarem-se cuidar por 
eles é um caminho de aprendizado que às vezes pode ser difícil 
de aceitar. Requer humildade para reconhecer os próprios 
limites, deixando que as lições de amor e afeto mostrem seus 
frutos no cuidado da vida. Minhas saudações a todos os pais.

Tende todos um bom domingo.

Lições de vida 

Estimados Diocesanos! Na vida percorremos a linha 
do tempo, e, em cada passo do ser criança, adolescente, 
jovem, adulto ou no entardecer da terceira idade, temos 
oportunidades de fazer muitas coisas que ajudam a dar 
sentido à nossa vida pessoal, à família e à comunidade.

Poder fazer algo pelo bem-estar das pessoas que amamos 
ou que fazem parte do nosso círculo de amigos, do ambiente 
de trabalho, ou ajudar alguma instituição que presta serviços 
à sociedade é sempre gratificante. É uma oportunidade que 
o Senhor nos apresenta para ajudarmos a cuidar da vida 
de tantos irmãos e irmãs que vivem situações especiais.

Neste terceiro domingo do mês vocacional, lembramos 
com carinho a vida religiosa, que teve e tem papel muito 
importante na vida da Igreja. O rosto da vida religiosa tem 
as marcas da missão em realidades de exclusão e abandono 
social, mas também a força da ação evangelizadora e 

transformadora do Evangelho, da espiritualidade dos 
carismas, do empenho na área da saúde, da educação e em 
tantas obras sociais presentes nos cinco continentes, que 
revelam o rosto da ternura e da compaixão de Deus Pai.

Mas as Ordens e Congregações religiosas e a própria 
vida religiosa também passam pela linha do tempo. O 
fervor inicial com a presença paterna do fundador ou 
materna da fundadora, a expansão através da abertura 
missionária ad gentes, o acolher vocacionados e 
vocacionadas de culturas diversas, o testemunho da 
fraternidade evangélica marcada pela espiritualidade dos 
carismas, dons de Deus para a vida da Igreja, e acolhidos 
nas diversas culturas através da consagração ao Senhor. 

Os passos da linha do tempo podem ser percebidos em 
muitas Congregações Religiosas em nossos dias, e são 
marcados não pelo número de obras ou pela expansão 
missionária, mas pela presença de muitos irmãos e irmãs que 
vivem o entardecer da existência, longe dos olhos de quem 
ajudaram, ou das obras pelas quais consumiram suas forças 
através de muitos anos de trabalho. Vivem no silêncio, na 
oração e em comunhão com a Igreja, com os irmãos e irmãs 
o tempo do ser, muitas vezes num leito ou numa cadeira de 
rodas. Estão limitados na locomoção, mas fortificados pela 
graça de Deus, por terem perseverado no “sim”, na vocação 
do amor serviço que um dia assumiram diante de Deus.

Dom José - 12/8/2018

O tempo do ser! 
Dom José - 19/8/2018

A Voz da Diocese
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Estimados Diocesanos! A Igreja, comunidade 
de fé, neste último domingo do mês vocacional, 
com alegria e espírito de gratidão, coloca diante do 
Senhor os milhares de leigos e leigas, que através dos 
ministérios e serviços, dão vida às nossas comunidades.

Neste Ano Nacional do Laicato, como não ter presente o 
rosto de tantos homens, mulheres e jovens, que em nome da 
fé no Senhor Jesus, e seguindo o exemplo de Maria, sua mãe, 
como discípulos e missionários, estão servindo o Senhor e 
os irmãos, nas comunidades dispersas em tantas realidades 
difíceis e isoladas! Graças aos irmãos e irmãs, que assumem 
os ministérios e serviços na Igreja, o povo de Deus pode 
alimentar a caminhada de fé em comunidade, semanalmente, 
através do Pão da Palavra e do Pão da Eucaristia.

É através do amor serviço das e dos catequistas que 
as crianças e jovens das nossas comunidades, através 
da catequese, podem aprofundar o conhecimento de 
Jesus e se colocarem como discípulos e missionários 
a serviço do Reino, na Igreja comunidade de irmãos e 
irmãs, que celebram a vida de fé no Senhor Ressuscitado. 

Quanta disponibilidade no coração dos nossos cristãos 
leigos e leigas, que, através dos ministérios e serviços 

junto ao povo de Deus das nossas comunidades, 
revelam o amor do Senhor, manifestado no amor pelos 
irmãos e irmãs, de modo especial pelos enfermos.  

O Papa Francisco nos motiva a sermos uma Igreja 
em saída. O primeiro passo de uma Igreja em saída 
acontece na nossa comunidade, começa com a nossa 
disponibilidade de assumir um ministério ou serviço na 
realidade onde vivemos e celebramos a nossa vida de 
fé. Minha gratidão aos leigos e leigas que, pela fé no 
Senhor Jesus, assumiram ministérios e serviços nas nossas 
comunidades para servir o Senhor e a Igreja povo de Deus. 

Ministérios e serviços na comunidade 
Dom José - 26/8/2018

Estimados Diocesanos! Estamos iniciando o mês 
de setembro, no qual, no Brasil, celebramos o mês da 
Bíblia. Este livro sagrado, presente em tantos lares, 
sobre o qual muitos governantes fazem o juramento na 
tomada de posse de suas funções, não deveria ser um 
livro de estante “decorativo”, mas um livro para levar 
escrito no coração, onde poderia ser lido continuamente, 
à luz do Espírito Santo, nos passos da vida.

O cristão é convidado a criar familiaridade progressiva 
com a Palavra de Deus. Ler esta Palavra, não para 
vangloriar-se, mas para interiorizá-la no seu coração, 
como um programa de vida, de crescimento espiritual, 
que gera comunhão com o Senhor e o leve a uma 
relação sempre mais íntima e profunda com a mesma 
Palavra de Deus e com os irmãos na comunidade.

Podemos passar anos apenas escutando a Palavra 

A Palavra de Deus e a missão 
Dom José - 02/9/2018 de Deus. Mas é preciso dar um passo a mais; além de 

“escutá-la com os ouvidos é necessário acolhê-la com 
o coração”, para que possa frutificar pelo nosso agir de 
cristãos, chamados a ser “sal da terra e luz do mundo”, na 
sociedade na qual vivemos. Portanto, é essencial, antes 
de tudo, a interiorização da Palavra de Deus pelo cristão. 
Não pode haver cristãos comprometidos com a causa do 
Reino sem antes “assimilar” a Palavra. Às vezes, o que 
o Senhor nos pede através da sua Palavra pode parecer 
muito difícil de realizar. Isto não deve nos assustar, muito 
menos nos acomodar. Também Jeremias, falando da sua 
vocação profética, sentia muita dificuldade em abraçar 
a sua missão. Precisou primeiro criar intimidade, isto é, 
interiorizar a Palavra de Deus no seu coração. Quando deu 
este passo ele pôde afirmar: “Eu devoro as tuas palavras 
onde as encontro; a tua Palavra é a minha alegria e a 
delícia do meu coração, porque o teu nome foi invocado 
sobre mim, ó Senhor, Deus do universo!” (Jr 15,16).

Queridos diocesanos, quando a Palavra de Deus é 
vista como uma entidade ou algo fora de nós, pode dar 
a impressão de algo que nos limita e nos incomoda. 
Mas quando você, irmão, você, irmã, decide acolher 
esta Palavra, assimilando-a e deixando que ela entre 
no seu coração como algo que o alimenta, então ela 
se tornará “doce como o mel” ao seu paladar (Ez 3,3).

A Voz da Diocese
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Saúdo o bispo emérito Dom Girônimo Zanandréa, o 
pároco da Paróquia Catedral São José, Pe. Alvise Follador, 
o vigário paroquial, Pe. Jean Carlos Demboski; o promotor 
vocacional, Pe. Giovani Momo; o Pe. Geraldo Moro, 
o decano da família presbiteral, o mais idoso de nossa 
diocese, e em seu nome saúdo os diáconos e seminaristas 
aqui presentes. Saúdo com carinho as religiosas e religiosos, 
presentes na nossa Diocese de Erexim, lembrando todos 
aqueles e aquelas que prestaram longos anos de serviço e 
se encontram agora nas casas de repouso e enfermarias de 
suas congregações; neste domingo dedicado a eles no mês 
vocacional recordamos com amor e carinho os religiosos 
que muito contribuíram no processo de evangelização de 
nossa Diocese. Hoje também nos alegramos porque damos 
início às celebrações do centenário desta Paróquia dedicada 
a São José. Lembro também com carinho um ano de 
falecimento do senhor Idylio Badalotti que por muitos anos 
esteve à frente da Rádio Difusão e sempre contribuiu para 
que a mensagem de paz do evangelho chegasse às famílias. 
Saúdo igualmente as autoridades civis e militares, o povo de 
Deus presente aqui na Paróquia Catedral São José, os que 
nos acompanham através da Rádio Difusão e, com particular 
estima e afeto, os enfermos e seus familiares.

A Igreja Católica no Brasil celebra hoje a Solenidade 
da Assunção de Maria, mãe de Jesus, dos religiosos/as e 
nossa. É uma oportunidade para meditarmos juntos sobre 
a misericórdia de Deus na história da humanidade, mas 
também na nossa história pessoal, como fez Maria de Nazaré.

O texto do Evangelho, narrado por São Lucas, que ouvimos, 
diz que “Maria partiu... dirigindo-se apressadamente, a uma 
cidade da Judeia”, para ir ao encontro de Isabel. Não é apenas 
uma história de movimentos e de passos aquela da visita de 
Maria à casa de Zacarias e Isabel. É história da ação de Deus 
presente na vida daqueles que creem. Alegra-se Isabel e pula 
de alegria a criança que estava no seu ventre, ao receberem 
a visita do Senhor, presente no seio de Maria.

Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, crer é 
colocar-se a caminho! É deixar de lado o comodismo da 
indiferença, do egoísmo, do individualismo, da preguiça que 
se manifesta também no cultivo da fé e na participação na 
vida da comunidade. Crer não é somente esperar que algo 
aconteça na nossa vida, mas saber que aquilo que Deus 
prometeu já está acontecendo. Crer é viver e ter consciência 
de que Deus usa sempre a mesma metodologia de geração 
em geração, para manifestar-se ao mundo. É um Deus que 
não tem medo de aproximar-se dos pequenos, dos últimos, 
dos afamados e aflitos, para falar-lhes ao coração, com amor, 
ternura, compaixão e misericórdia. É um Deus potente, que 
fala ao coração dos poderosos e soberbos, através da figura 

de Maria, a humilde serva do Senhor.
Através do seu “sim”, Maria nos ajuda a entender aquilo 

que é necessário fazer para servir o Senhor: levantar-se, ser 
vigilante, colocar-se a caminho, ir ao encontro, para partilhar 
as boas notícias com alegria, sabendo que tudo é obra de 
Deus. Através do seu “sim”, ela nos ensina a ler a própria 
história à luz daquilo que Deus já realizou no passado, como 
fez no canto do Magnificat. Ela não se sente sozinha, mas 
sabe que Deus iniciou uma história com a humanidade e que 
esta história continua sendo escrita de geração em geração 
através da tua e da minha vida de fé, no crer na presença do 
Senhor Jesus ressuscitado, que caminha comigo e contigo 
nos momentos bonitos e também nas horas difíceis da nossa 
vida.

Crer é saber permanecer fiel ao Senhor e à vida de fé, 
mesmo partilhando com os que não creem a tua experiência 
de Deus. É saber confrontar-se com as novas realidades do 
mundo, sem deixar apagar no teu coração a luz da fé no 
Cristo Jesus, que recebeste de teus pais, na tua família e 
comunidade. É voltar a percorrer as mesmas estradas, vendo 
realidades novas, com horizontes infinitos, marcados pela 
presença do Deus da vida, que faz maravilhas e continua 
alimentando a esperança no coração de cada um de nós.

Não devemos ter medo do fato de que a vida é uma luta 
contínua, para vencer o mal e fazer resplandecer a luz do 
bem. Mesmo tendo que nos confrontarmos na vida com 
a experiência da morte em tantas pequenas provações 
cotidianas, podemos confiar no fato de que a nossa vida é 
colocada a serviço do reino de Deus. 

A semente da ressurreição que já anima a nossa vida de 
cristãos é uma centelha que somos chamados a guardar com 
amor, para podermos alcançar luz e calor para nós mesmos e 
para os outros e podermos dizer continuamente: “O Senhor 
fez em mim maravilhas”.

Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Estimada comunidade, Neste dia em que celebramos os 

99 anos de criação da Paróquia São Jose, reanimamos em 
nós a alegria de sermos discípulos missionários de Jesus, 
Nosso Senhor. Na abertura deste ano centenário, trazemos 
em nós muitos sonhos e esperanças de quem aqui faz sua 
história desde o início de nossa Paróquia, com suas alegrias, 
trabalhos, suor e orações. Maria e São José continuem a nos 
apontar caminhos de Jesus Cristo, luz do mundo, para seguir. 
Cantamos alegres a glória de Deus nestes quase 100 anos, o 
centenário de graças, de fé e de evangelização. Declaramos, 
portanto, aberto, irmãos e irmãs, o ano do centenário da 
Paróquia Catedral São José. 

Solenidade da Assunção de Nossa Senhora
Catedral,  19/8/2018 - Abertura do Ano do Centenário da Catedral
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Celebração da aparição de N. Sra. da Salette 

Saúdo o Pe. Renoir Dalpizol, Reitor deste santuário, e 
através dele saúdo todos os padres, irmãos, seminaristas e 
religiosas aqui presentes. Saúdo o senhor Juliano Zuanazzi, 
digníssimo prefeito desta cidade e todas as autoridades 
civis aqui presentes ou representadas. Com estima saúdo os 
romeiros de perto e de longe e todo o povo de Deus que 
está aqui participando desta celebração eucarística, ou nos 
acompanhando através da Rádio Salette. Com carinho, 
minha saudação também aos enfermos e seus familiares.

Como povo de Deus, a caminho da casa do Pai, reunimo-
nos para celebrar neste dia a aparição de Nossa Senhora da 
Salette. E o fazemos com espírito de filhos e filhas de Deus, 
que escutam a voz do Pai, acolhem o Filho e aceitam a missão 
de serem enviados pelo mundo, como discípulos e discípulas 
do Senhor, iluminados pelo Espírito Santo, levando no 
coração para ser anunciada a Palavra de Deus, mas também 
a ternura materna do “sim” de Maria, que acolheu no seu 
seio o “Verbo” do Pai. Maria, a mãe de Jesus, aqui venerada 
com o título de Nossa Senhora da Salette, nos aponta sempre 
o caminho do discipulado do amor serviço ao Senhor, que se 
traduz no serviço aos irmãos e irmãs na comunidade.   

Há 172 anos, quando da sua aparição aos dois pastorinhos 
Maximíno e Melânia, nas montanhas da Salette, França, 
pediu, entre lágrimas, que as pessoas se convertessem. 
Queridos irmãos e irmãs, o caminho da conversão, que 
passa pelo coração de cada um de nós, pode ser o mais difícil 
de percorrer. Porque nos pede para deixarmos o pecado e 
acolhermos a graça misericordiosa de Deus.  Maria é mãe, 
reconciliadora e portadora de paz. Ela nos ensina a vivermos 
o dom da vida em paz, e sermos construtores de paz. Porque 
a violência e toda forma de agressão contra a vida e sua 
dignidade não é digna de um cristão, discípulo ou discípula 
do Senhor. Ela nos ensina a buscarmos a reconciliação com 
os irmãos e com Deus. Uma pessoa reconciliada consigo 
mesmo, com os irmãos e com Deus, é pessoa pacificada 
interiormente, e sua conduta será de construtora da paz na 
família e na comunidade. 

Às vezes, interiormente, nós podemos apresentar 
resistências ao projeto de paz que o Senhor Jesus nos 
apresenta. O nosso coração e a nossa mente podem estar 
impregnados de ódio, de rancor, de inveja e de toda sorte de 
projetos de vingança, que preferimos expulsar Deus da nossa 
vida, ao invés de pedir com insistência: “Senhor toca o meu 
coração, com o teu amor, a tua graça e a tua misericórdia, 
para que eu possa renascer deste estado de pecado, para uma 
vida nova, reconciliado contigo, comigo mesmo, com minha 
família e minha comunidade”. 

No mundo, podemos ser tentados a fazermos alianças com 
o maligno, porque são mais fáceis e tentadoras do ponto de 
vista meramente humano. Mas também são enganosas, nos 

oferecem vantagens mundanas, e nós podemos não perceber 
que elas nos conduzem à morte. 

A aliança que Deus propõe a Noé e à sua descendência 
é uma aliança pela vida, de comunhão entre o céu e a 
terra, entre Deus e a humanidade. É uma aliança de amor 
e reconciliação, agora marcada com o sangue de Jesus na 
cruz. Esta aliança é eterna, porque o amor e a misericórdia 
de Deus para cada um de nós não têm limite. São maiores 
do que os nossos pecados, os nossos desânimos, os nossos 
erros, o nosso choro e também o desespero que pode em 
certas situações bater à porta do nosso coração.

Queridos irmãos e irmãs, Maria, a mãe de Jesus e 
nossa, nos ensina a termos coragem, a não desistirmos, a 
permanecermos no caminho da vida que é Jesus. Ele é o 
Cristo, Aquele que coloca luz onde o nosso caminho é 
escuro, que dá sabor aos nossos dias sem sentido, que dá 
esperança quando a realidade da falta de amor, de justiça 
e da indiferença apresenta sinais de morte. Ele apresenta o 
caminho da liberdade, quando atravessamos vales desertos 
e áridos, que secam a nossa alma e fazem definhar o sentido 
da vida, dom maior de Deus a todos nós. Cada pequeno 
“sim”, que manifesta vontade de querer caminhar com 
Jesus, é ocasião para aprendermos e pensarmos um pouco 
mais segundo a vontade de Deus, e não segundo a ganância 
humana. 

Ser cristão, discípulo e discípula do Senhor, seguindo o 
exemplo de Maria, é permanecer no caminho, nos passos 
de Jesus; é descobrir e redescobrir a vida e cuidar da vida; 
é levar amor e esperança lá onde, muitas vezes, vemos 
abandono, exclusão, dor e morte, que atingem os pequeninos 
e indefesos da nossa sociedade. 

Maria, a mãe de Jesus, aqui venerada como o título de 
Nossa Senhora da Salette, nos ensina a não fugirmos diante 
da realidade da vida, buscando soluções fáceis, que não 
levam em conta a vida dos irmãos e irmãs. Sob a Cruz, 
vendo o Filho agonizando, foi uma das poucas pessoas que 
teve a coragem de acompanhar Jesus no momento da morte. 

Como mãe, não abandona seu Filho, permanece junto 
d’Ele e sofre com Ele. O seu sofrimento é silencioso, não 
acusa ninguém, não reclama dos discípulos que abandonaram 
o Mestre. Permanece ali, sustentando o seu Filho com a sua 
presença, com toda a sua humanidade. Como mãe cheia de 
ternura pelas dores, angústias e esperanças de cada um de 
nós, nos acompanha em nosso peregrinar para a casa do 
Pai. No silêncio que é presença, ela nos apresenta Jesus 
“Caminho verdade e vida que nos conduz ao Pai”.

Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.

Santuário da Salete - Marcelino Ramos, 19 de setembro de 2018
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“O que nós esperamos são novos céus e nova terra, onde 
habitará a justiça” (2P 3,13)

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), 
por ocasião do Dia da Pátria, faz chegar a todos os brasileiros 
e brasileiras sua mensagem de ânimo e esperança por um 
Brasil justo, solidário, ético e fraterno. A Igreja une sua voz 
à dos que, em defesa da vida e da dignidade de cada pessoa, 
denunciam a desigualdade que gera violência e sustenta 
privilégios, contrariando o Evangelho e a justiça social.

Nossas esperanças se renovam com as eleições que se 
aproximam. Apesar do cenário de desencanto e desalento, 
justificável pela má conduta de grande parte dos atores 
políticos, as eleições trazem a possibilidade e a força de 
mudar os rumos da nação brasileira. A escolha, através do 
voto consciente e livre, dos que hão de governar o País é um 
dos caminhos eficazes para a construção do Brasil que seja 
para todos. Mais que direito, o voto é um dever. É expressão 
de cidadania, tradução de nossa corresponsabilidade na 
busca do bem comum e compromisso de quem crê numa 
nação igualitária, livre da pobreza, da miséria, da exclusão, 
da corrupção e capaz de superar a violência.

A fé que caracteriza o povo brasileiro alimenta sua 
alegria e seu otimismo, sem aliená-lo da dura realidade 
nacional, assinalada por uma crise política, econômica 
e social que, ancorada na falta de ética e na corrupção, se 
alastra e se prolonga indefinidamente. Suas consequências 
são sentidas, particularmente, pelos mais pobres, crianças 
e jovens, idosos, estudantes, pessoas em situação de rua, 
enfermos, encarcerados, desempregados, trabalhadores 
e trabalhadoras, aposentados, populações indígenas, 
afrodescendentes, ribeirinhos e tantos outros que carregam o 
peso do descompromisso com o bem comum de grande parte 
das lideranças políticas, muitas delas, inclusive, pleiteando 
reeleição.

Longe de nos desanimar, essa realidade nos desafia e nos 
põe em estado de vigilância. “Todos sentimos necessidade de 
reabilitar a dignidade da política” (Papa Francisco - Bogotá, 
dezembro 2017). Está em nossas mãos colaborar para que 
isso aconteça, participando das eleições, que desempenham 
papel fundamental na sociedade democrática. O Estado 
Democrático de Direito, a ser fortalecido e defendido 
sempre mais, não condiz com atitudes como o autoritarismo, 
o fundamentalismo e a intolerância. Ao contrário, requer 
a convivência respeitosa entre as pessoas e a efetivação 
dos direitos fundamentais da população, especialmente 
dos empobrecidos e fragilizados, com os investimentos 
necessários na saúde, educação, na segurança pública e na 
cultura. “A perda de direitos e de conquistas sociais, resultado 
de uma economia que submete a política aos interesses do 
mercado, tem aumentado o número dos pobres e dos que 

vivem em situação de vulnerabilidade” (CNBB, Eleições 
2018: Compromisso e Esperança).

Nas eleições de outubro, o eleitor avalie com seriedade 
cada candidato, cada candidata, suas promessas, sua 
campanha, as alianças de seu partido e sua atuação política 
passada. “O bem maior do País, para além das ideologias 
e interesses particulares, deve conduzir a consciência e o 
coração tanto de candidatos, quanto de eleitores” (CNBB, 
Eleições 2018: Compromisso e Esperança). Especial 
atenção merece a escolha dos senadores e deputados, que 
constituem o Poder Legislativo. No Congresso Nacional 
e nas Assembleias Legislativas é que se votam as leis 
que podem ajudar ou prejudicar o povo. Anular o voto 
ou votar em branco favorece o pior político, enfraquece a 
democracia e põe em risco a oportunidade de purificar a 
política. A cidadania, no entanto, não se esgota no voto. É 
preciso continuar acompanhando os eleitos, cobrando-lhes o 
cumprimento de seu dever de servir o povo.

A CNBB exorta a população brasileira “a fazer desse 
momento difícil uma oportunidade de crescimento, 
abandonando os caminhos da intolerância, do desânimo e 
do desencanto” (CNBB, Eleições 2018: Compromisso e 
Esperança). Nesse dia também, em que se realiza o Grito dos 
Excluídos, lembra às comunidades católicas a necessidade 
dos “leigos católicos não permaneçam indiferentes à vida 
pública, nem fechados nos seus templos” (Papa Francisco 
- Bogotá, dezembro 2017), mas sejam “sal da terra” e “luz 
do mundo” (cf. Mt 5,13-14), conforme o lema deste Ano 
Nacional do Laicato.

Suplicamos as bênçãos de Deus, por intercessão de Nossa 
Senhora Aparecida, Mãe e Padroeira do Brasil, para que a 
nossa Pátria seja soberana, justa e fraterna.

Brasília-DF, 07 de setembro de 2018
Cardeal Sergio da Rocha - Arcebispo de Brasília, 

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

São Salvador da Bahia, Vice-Presidente da CNBB
Dom Leonardo Ulrich Steiner, OFM - Bispo Auxiliar de 

Brasília, Secretário-Geral da CNBB

A força transformadora de um Povo
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especial na violência que cresce cada dia, na proliferação do 
narcotráfico e do tráfico de pessoas, ceifando a vida de uma 
quantidade enorme de pessoas, especialmente dos jovens.

Não obstante esses desafios, sonhamos com uma Igreja 
de rosto amazônico. Esta Igreja já existe nas comunidades 
que se formaram e se fortaleceram a partir do encontro dos 
Bispos da Amazônia, em 1972, na cidade de Santarém. 
As organizações indígenas com as quais a Igreja católica 
colaborou e colabora, o compromisso com a luta pela terra, 
por saúde e educação diferenciadas marcam a pastoral 
indigenista. O envolvimento em projetos de desenvolvimento 
sustentável, a partir da fé, e a luta por melhores condições de 
vida nas grandes periferias urbanas marcam a nossa Igreja.

No nosso coração de pastores, estará o atendimento e o 
acompanhamento pastoral das comunidades que têm direito 
de serem alimentadas pelo pão da Eucaristia, da Palavra e 
pelos sacramentos. Crescemos muito nos ministérios leigos, 
nos quais destacamos a participação efetiva das mulheres, 
formamos catequistas, dirigentes de celebração, animadores 
de comunidades, ministros e ministras da Palavra, das 
exéquias e da sagrada comunhão; formamos e ordenamos um 
bom número de padres diocesanos e diáconos permanentes; 
nos últimos tempos, já temos um clero local que, se não 
é numeroso, tem identidade própria. Mas as necessidades 
ainda são grandes e as nossas características regionais 
exigem soluções diferenciadas.

Seguimos os rumos traçados pelo processo sinodal na 
firme esperança de que o Espírito que conduz a Igreja nos 
animará e sustentará em nossa caminhada nesta Amazônia, 
pois sentimos a necessidade de estabelecer uma unidade em 
torno dos mais diversos desafios que a Amazônia apresenta, 
fortalecerá o imenso esforço, às vezes desconexo da 
evangelização, dos movimentos e das práticas pastorais para 
tornar eficaz essa rede de solidariedade e comunhão.

Não podemos perder de vista que a Igreja na Amazônia 
está inserida num contexto eclesiológico mais amplo que 
é a Igreja no continente americano e caribenho. Por isso, 
ao concluir esta carta, não poderíamos deixar de destacar 
que a vivência eclesial em nossa região encontra-se em 
plena consonância com todo o debate em torno do tema do 
Sínodo e em profunda comunhão com o magistério do Papa 
Francisco.

Que Maria de Nazaré, expressão da face materna de Deus 
no meio de nosso povo, por sua intercessão, acompanhe os 
passos da Igreja de seu Filho nas águas e terras amazônicas 
para que ela seja sinal e presença do Reino de Deus e que 
ajude, com sua tarefa evangelizadora, a humanizar e a 
dignificar cada vez mais a realidade da vida em nossa região. 

Manaus, 23 de agosto de 2018
Dia de Santa Rosa de Lima, Padroeira da América Latina
Bispos católicos da Amazônia Legal e demais 

representantes participantes no III Encontro
Cardeal Dom Cláudio Hummes, Presidente da Comissão 

Episcopal para Amazônia da CNBB, Presidente da REPAM 

Carta do 3º ENCONTRO DA IGREJA CATÓLICA NA AMAZÔNIA LEGAL - 
Manaus, 21 a 23 de agosto de 2018

“A glória de Deus é o ser humano vivo e a vida do ser humano 
é a visão de Deus;

se já a manifestação de Deus pela criação dá vida a todos os 
seres que vivem sobre a terra quanto mais a revelação do Pai 
pelo Verbo dá a vida aos que veem Deus!” (Santo Irineu de Lião, 
Contra as heresias, IV, 20,7)

A Igreja Católica presente na Amazônia, em nove países, 
está em processo de preparação do Sínodo Especial para a 
Amazônia, a ser realizado em outubro de 2019. Nestes dias, 
de 21 a 23 de agosto, realizou-se, em Manaus, o III Encontro 
desse processo de reflexão. Desta vez, estiveram reunidos 
bispos, religiosos e leigos de toda a Amazônia Legal.

O papa Francisco nos pede que sejamos uma Igreja 
próxima, solidária, defensora da dignidade humana, 
profética, capaz de discernir o que nos pede o Espírito Santo, 
de denunciar as injustiças e alimentar a Esperança para os 
povos da Amazônia! 

A finalidade do Sínodo é encontrar novos caminhos para 
a evangelização do povo de Deus, sobretudo, dos povos 
indígenas que sofrem grandes ameaças. O desejo do papa 
Francisco é uma Igreja impulsionada pela missionariedade, 
aberta, em saída, em estado permanente de missão. O tema 
da ecologia está inserido no contexto da Igreja aberta e 
misericordiosa. A misericórdia nos leva à experiência do 
cuidado. A evangelização tem uma dimensão ecológica. 

Ao longo desses dias, rezando, estudando, ouvindo 
especialistas com suas análises, o que ampliou nossa visão 
do conhecimento de toda complexa realidade amazônica, 
expusemos também nossas preocupações com todas essas 
situações e experiências dolorosas da vida de nossos povos, 
como o que está acontecendo com os migrantes venezuelanos 
em Roraima, no município de Pacaraima, e o que estamos 
realizando em nossas Igrejas particulares por meio de nossas 
ações evangelizadoras e pastorais.

Constatamos com alegria e esperança que a Igreja Católica 
na Amazônia está solidária com seus povos e dando passos 
decisivos para a concretização do Sínodo, por meio do 
levantamento e mapeamento de nossas realidades eclesiais 
e ambientais, da realização das Assembleias Territoriais, 
das Rodas de Conversas, das Assembleias Diocesanas e 
Regionais.

Percebemos, porém, que ainda há muito para fazer. Os 
desafios são imensos. Todos os dias nos chegam notícias 
desalentadoras que afetam a vida e a existência de nossos 
povos, como a continuação dos grandes projetos: a 
construção das hidrelétricas, o avanço do agronegócio, a 
exploração das mineradoras e o incontrolável desmatamento. 
Enfim, ameaças constantes à grande floresta, às nossas águas 
e à sobrevivência dos habitantes da região, sobretudo os 
povos tradicionais e aqueles que sobrevivem da pesca, do 
extrativismo, da agricultura familiar, como por extensão, os 
habitantes das cidades que, nestes últimos anos, cresceram 
consideravelmente na região, com todas as sequelas de 
degradação da condição humana, espelhada de modo 
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Mesmo que no dia 14 de setembro, festa da Exaltação da 
Santa Cruz, tenha amanhecido com chuva fina e prenúncio 
de se intensificar, muitos fiéis participaram da 31ª Romaria 
a N. Sra. da Santa Cruz, no Santuário do mesmo nome, no 
Lajeado Paca, a 20 quilômetros de Erexim na Estrada a 
Aratiba. 

No contexto do Ano Nacional do Laicato, no mês da 
Bíblia, na proximidade das eleições no País, os romeiros 
confirmaram sua fé e identidade cristã católica, como disse o 
Pe.  Alvise Follador, Pároco da Catedral São José, na homilia 
da missa que presidiu após a procissão iniciada às 14h. Para 
ele, sob a inspiração de Maria, a Mãe das Dores, profetisa 
da libertação, defensora da vida, os devotos apresentaram a 
Deus seus agradecimentos por graças alcançadas e fizeram 
seus pedidos por necessidades especiais. 

De manhã, em clima ameno, já sem chuva, os romeiros que 
foram chegando participaram do terço e da via-sacra, com 
oportunidade de confissões tendo nove padres à disposição. 

Na Romaria a N. Sra. da Santa Cruz, fiéis confirmam 
sua fé e identidade cristã católica

Antes do meio-dia, houve a bênção dos alimentos e a partilha 
de muitos pães doados por devotos. 

Concelebraram a missa os padres Jean Carlos Demboski, 
Jorge Dallagnol, Adelar de David, da Diocese de Erexim, e 
Armando Magalhães, de Campo Erê, SC, com a participação 
dos diáconos permanentes Pascoal Possa e Jacir Lichinski. 

LAJEADO PACA

Leigos e leigas, Diáconos e Padres das Paróquias da cidade 
de Erexim participaram de reunião no dia 13 de setembro, no 
Centro Catequético São Cristóvão. O assunto da reunião foi 
a formação permanente e a atuação dos ministros e ministras.

Em trabalho de grupos e de plenário, os participantes 
refletiram três questões: como está a formação dos ministros? 
Como é a relação entre eles? Como é a relação deles com a 
comunidade?

Ressaltou-se a dedicação, a persistência o espírito de 
serviço, o cultivo da espiritualidade, o zelo da maioria dos 
ministros.

 Quanto à formação, há encontros de nível de Paróquia e 
da própria Área, mas nem todos participam. As Paróquias 
deveriam promover encontros periódicos para a formação 
dos ministros e ministras. Esta formação deveria ser muito 
prática, no princípio de se aprender fazendo. Quanto ao 
relacionamento, nem todos se dão bem entre si e alguns são 
muito autoritários na comunidade. Há também os que não 

são bem aceitos por falta de testemunho.
Algumas sugestões levantadas foram: continuar esta 

reflexão; constituir uma comissão de ministros e ministras 
da Área com participação de um padre ou mais; rever os 
critérios para o encaminhamento de pessoas para a Escola 
de Servidores e para sua eventual oficialização posterior, 
observando o que consta nas  Diretrizes Diocesanas dos 
Sacramentos a respeito dos ministérios diversificados, item 
6.2.2; fornecer subsídios de formação; realizar novamente o 
curso de servidores na Área de Erexim no próximo ano. 

Área Pastoral de Erexim avalia atuação dos ministros

Líderes da Adolescência e Infância Missionária 
participaram de encontro no dia primeiro de setembro, no 
Centro Diocesano. Na oração inicial, os participantes, com 
vestes nas cores dos continentes, rezaram por cada um deles 
e pelas crianças e adolescentes do mundo. Em seguida, a 
coordenadora diocesana desta obra missionária, Ir. Cristiane 
Bisolo, expôs o histórico da mesma. Em seguida, houve 

trabalho de grupo sobre diversos assuntos, apresentados no 
plenário em forma de teatro. Na continuidade dos trabalhos, 
foi apresentado o tema da campanha missionária de outubro, 
com novo trabalho de grupo para identificar iniciativas para 
concretizá-lo. (Informações de Tatiana Lúcia Trindade, 
secretária)

História da Adolescência Missionária 
em encontro diocesano
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PASTORAL DA SAÚDE

No dia 16 de agosto de 2018, a coordenadora diocesana 
da Pastoral da Saúde, Maria Elvira Busatta, esteve sede 
paroquial São Roque de Itatiba do Sul, assessorando encontro 
de agentes daquela Pastoral. O encontro teve a presença do 
Pároco, Pe. Edinaldo dos Santos Bruno.

Na ocasião, a coordenadora abordou a natureza, os 
objetivos e a forma de atuar da Pastoral da Saúde. É um 
serviço da Igreja em vista de melhor qualidade de vida das 
pessoas, dos cuidados necessários para preservar a saúde ou 
para ajudá-la a superar doenças. 

A assessora acentuou as três dimensões da Pastoral da 
Saúde.   

- Dimensão Solidaria: atende aos doentes e sofredores, 
abrangendo os vários ambientes em que se encontram, 
buscando atendê-los integralmente (bio-psico-social-
espiritualmente).

- Dimensão Comunitária: atua na promoção e educação 
para a saúde, através de debates, palestras, encontros 
educativos que valorizam a sabedoria e a religiosidade 

Encontro em Itatiba do Sul
popular sobre doenças, alimentação, saneamento e higiene.

- Dimensão Político-institucional: atua em conjunto com 
Órgãos e Instituições Públicas e Privadas a fim de estimular 
a reflexão sobre as Politicas de Saúde e a formação ética, 
fiscalizando-as através do Conselho de Saúde e participando 
ativamente do Controle Social.

Maria Busatta apresentou também informações sobre o 
mal de Alzheimer, diabetes, colesterol e como a medicina 
natural pode contribuir para o tratamento destas patologias.

RENOVAÇÃO CARISMÁTICA CATÓLICA 

Em torno de 200 membros da Renovação Carismática 
Católica de Erechim, Getúlio Vargas, Faxinalzinho, Itatiba 
do Sul, Viadutos, Mariano Moro e das dioceses de Vacaria, 
Novo Hamburgo e Passo Fundo participaram do Cenáculo 
no Espírito Santo, no dia 25 de agosto, mês vocacional, no 
salão comunitário da sede paroquial São Cristóvão. O dia de 
retiro foi orientado pelo Pe. Marco Antonio Leal da Diocese 
de Novo Hamburgo. Desenvolveu suas reflexões a partir do 
versículo do Cântico de Maria “Faça-se em mim segundo a 
tua Palavra”. Ressaltou a obediência da Virgem Maria e seu 
poder para vencer o espírito maligno. Falou também sobre o 
batismo no Espírito, a importância dos grupos de oração e a 
relação entre Maria e o Espírito Santo. 

 Pe. Marco Antonio conduziu também momento especial 
de oração com os jovens. 

Dom José visitou o grupo e mencionou o Ano Nacional 
do Laicato, incentivou os jovens, manifestou desejo de que 
os participantes do encontro continuem irradiando Cristo, 
com o testemunho de vida e participando ativamente de suas 

Dia de retiro
comunidades. Invocou a bênção sobre todos. 

Após as reflexões, Pe. Marcos presidiu adoração e bênção 
com o Santíssimo Sacramento. Por fim, presidiu a missa 
de encerramento, concelebrada pelos padres Edinaldo dos 
Santos Bruno, Pároco de Itatiba do Sul e assistente espiritual 
da RCC, e Anderson Faenello, Pároco da Paróquia São 
Cristóvão. 

Padres dos Pobres Servos da Divina Providência 
reunidos no Bairro Progresso

Tranquilo Manfrói, Pároco da Paróquia São Francisco 
de Assis, Bairro Progresso, Erechim, acolheu párocos e 
coordenadores de comunidade dos coirmãos da Congregação 
dos Pobres Servos da Divina Providência no Rio Grande do 
Sul na tarde do dia 21 de agosto até o meio-dia seguinte, em 
sua terceira das quatro reuniões deste ano. 

Nas reuniões como a realizada nestes dias, há troca 

de experiências, avaliação e programação de atividades 
pastorais, momentos de formação e oração. 

Na tarde do primeiro dia do encontro, Dom José falou aos 
padres sobre o contexto atual da Igreja e nele, especialmente, 
a pastoral vocacional e a Vida Religiosa Consagrada. 
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Maioria dos candidatos a Deputado 
da região participa de encontro com 

o Bispo e os padres da Diocese de 
Erexim

Capa

Quinze dos vinte candidatos à Assembleia Legislativa 
do Estado e à Câmara Federal da região participaram do 
encontro de diálogo com o Bispo e os padres da Diocese de 
Erexim no dia 28 de agosto, no Seminário de Fátima. Um 
justificou ausência por problemas de saúde. Participaram: 
candidatos a deputado federal: Adacir Carlotto (PHS); 
André Jucoski (PDT); Carlos Pomagerski (Progressistas); 
Paulo Polis (MDB); Ito Muller (PPS); Rodinei Candeia 
(PP); Sandra Picoli (PC do B); candidatos a deputado 
estadual: Abrão Martins (PSL); Altemir Tortelli (PT); Elves 
Palkewich (PRB) Gilberto Capoani (MDB); João Grando – 
Joca (PSD); Kaká Cofferi (PP); Lucas Farina (PT); Paparico 
Bacchi (PR). Após o encontro, a assessoria de Claudemir de 
Araújo (PTB) justificou ausência por motivo de saúde.

 Na abertura do encontro, Dom José agradeceu a presença 
de todos, lembrou expectativas dos eleitores da região com 
os possíveis eleitos. Citou palavras do Papa Francisco de 
incentivo à participação dos cristãos leigos na política, 
considerando-a uma sublime vocação. Referiu texto do Papa 
João Paulo II bem como de documentos da CNBB sobre 
o mesmo aspecto. O Bispo destacou que se tratava de um 
encontro para ouvir os candidatos e que a escuta é o primeiro 
passo de um trabalho comum em favor do povo. Insistiu na 
necessidade da participação de todos no fortalecimento de 
atitudes e ações democráticas, sem saudades de ditaduras. E 
invocou a bênção sobre todos.

Questões apresentadas aos candidatos: 1. Por que se 
candidatou ou qual o objetivo de sua candidatura? 2. Que 
projetos de políticas públicas prevê apresentar? 3. Que 

projetos específicos prevê para nossa região? 4. Para os 
candidatos a Deputado Federal: Numa eventual retomada 
da Reforma da Previdência, que posição tomará? 5. Para os 
candidatos a Deputado Estadual: Quais suas propostas para 
superar a dívida pública do Estado? 6. Qual sua posição em 
relação à descriminalização do aborto, da pena de morte, 
da eutanásia, do desarmamento? 7. Qual sua posição em 
relação ao congelamento dos investimentos em educação, 
saúde, segurança e outros para os próximos 20 anos? 8. Qual 
sua posição em relação à reforma trabalhista? 9. Qual sua 
posição em relação à tributação das grandes fortunas e da 
isenção de impostos para os grandes investidores?

Em vista do tempo, as três primeiras foram respondidas 
por todos. A quarta por dois dos sete candidatos a Deputado 
Federal. A quinta, por três dos oito candidatos a Deputado 
Estadual. Da mesma forma, a sexta pergunta foi respondida 
por dois candidatos a Deputado Federal e por três a Deputado 
Estadual. Não houve tempo para serem abordadas as últimas 
três questões. Mas, junto com as outras, foram entregues a 
cada um deles. 

Antes do encerramento do encontro, pelo Bispo, cada 
candidato teve um minuto para suas considerações finais 
e todos receberam cópia de textos da Igreja em relação à 
política. 

A seguir, tentativa de um apanhado geral das respostas. A 
pluralidade de partidos e de participantes torna impossível 
individualizar o que cada um disse.

Objetivos da candidatura: garantia da representatividade 
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da região; trabalho por saúde, educação e infraestrutura; 
representação das pessoas buscando para elas saúde pública, 
trabalho e educação de qualidade e revisão da forma 
como os recursos chegam aos municípios, pois o sistema 
de emendas parlamentares se torna balcão de negócio; 
garantia de uma nova forma de fazer política, revisão do 
pacto federativo, reforma tributária; urgir investimento 
prioritário e majoritário na educação, a única área que leva 
à transformação; atuação na defesa dos trabalhadores e por 
confiança na política como forma de transformação; trabalho 
por menos intervencionismo do Estado na economia e 
revisão do retorno dos impostos aos municípios e ao Estado; 
luta por um Estado enxuto, eficiente e transparente; empenho 
pela agricultura familiar e reforma da Previdência; batalhar 
por cinco áreas fundamentais, saúde, segurança, educação e 
assistência social; busca de melhorias para a região e para o 
País, rompimento com a política tradicional.

Projetos de políticas públicas e específicos para a região: 
Infraestrutura; duplicação da rodovia de Erexim a Passo 
Fundo; asfaltamento da rodovia 420 até o Paraná; segurança 
com videomonitoramento nas cidades e no interior; acessos 
asfálticos para todos os municípios; fortalecimento dos 
pequenos hospitais; ferrovia e agricultura familiar; hospitais 
regionais; parcerias público-privadas; asfaltamento da 
Transbrasiliana de Erexim a Passo Fundo; melhorias na 
infraestrutura regional; estradas e energia para os pequenos 
agricultores; superação do déficit migratório na região; 
pagamento em dia do funcionalismo, especialmente 
professores e agentes de segurança; correção da declaração 
do imposto de renda; sistema nacional de educação; 
saneamento básico; produção orgânica, hospital do idoso e 
hospital da gestante; revogação da reforma da Previdência 
e da lei trabalhista; assessoria técnica a projetos da região; 
pagamento certo do SUS para os diversos procedimentos 
clínicos; combate à concentração da renda.

Posição em relação à descriminalização do aborto, pena 
de morte, eutanásia e ao desarmamento: Os sorteados para 
manifestar sua opinião em relação a isto manifestaram-
se contra o aborto ou a favor nos casos previstos na lei; 
pena de morte: contrários; eutanásia, também contrários; 
desarmamento, em parte favoráveis, com observação de que 
a segurança é dever do Estado e que o cidadão deve estar 
preparado para o uso de arma. 

Nas considerações finais, todos foram unânimes em 
elogiar a inciativa do Bispo e da Diocese em promover este 
encontro. Algumas considerações específicas destacaram: 
importância da dimensão religiosa, pois sem religião, em 
seis meses, o país entraria em convulsão social; necessidade 
fundamental dos valores éticos e princípios morais; empenho 
pela defesa da justiça social; tripé básico: família, trabalho e 
confiança em Deus; outro tripé: valores sociais, religiosos e 
morais; busca de política com olhar humano; importância do 
trabalho conjunto e da preocupação da Igreja pela política; a 
dimensão da fé compromete mais no trabalho com o povo.

Textos da Igreja sobre política entregues aos candidatos: 
resenha da videomensagem do Papa Francisco aos 
participantes do encontro sobre política promovido pela 
Comissão para a América Latina (CAL) e pelo Conselho 
Episcopal Latino-americano (CELAM), que aconteceu em 
Bogotá de 1º a 03 de dezembro de 2017. O tema do encontro 
foi: “Participação dos leigos católicos na vida política”. 
Parágrafos da exortação apostólica do Papa Francisco sobre 
a Alegria do Evangelho e do Papa João Paulo II sobre a 
vocação e missão dos leigos na Igreja e no mundo. Parte 
que fala do mundo da política do documento 105 da CNBB 
“Cristãos Leigos e Leigas na Igreja e na Sociedade – Sal da 
terra e Luz do mundo”. Nota da Assembleia da CNBB de 
abril passado “Eleições 2018: compromisso e esperança”. 
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Encontro com os candidatos/as a Deputado Federal 
e Estadual do Alto Uruguai Gaúcho – 

Diocese de Erexim – 28/8/2018

Íntegra do 
pronunciamento do Bispo.

Em nome dos Padres 
da nossa Diocese de 
Erexim, manifesto meus 
agradecimentos aos senhores 
e à senhora por terem aceito 
o convite para este encontro 
com o clero. Quero deixar 
claro que não é um debate, 
mas julgamos oportuno, 
conhecê-los e saber de cada 
um as motivações que os 
levaram a candidatar-se. 

 Temos aqui candidatos/a 
à Câmara Federal, instância 
máxima do Legislativo da 
Nação, onde são apresentadas 
e votadas as leis que tocam a 
vida de todos os brasileiros, 
mas também é lá em Brasília 
que está o cofre que guarda 
o bolo maior dos recursos 
provenientes dos impostos 
do trabalho do povo. 

Temos também os 
candidatos a Deputados 
Estaduais. Da atuação do 
Legislativo, o povo do Rio 

Grande do Sul espera ações 
decisivas para suas regiões, e 
nós do Alto Uruguai, estamos 
na fila há muito tempo, 
esperando para que todos os 
nossos Municípios tenham 
acesso por estrada asfaltada. 
Esta é uma das tantas outras 
necessidades, que vocês 
devem conhecer. Quem for 
para Brasília ou para Porto 
Alegre não nos abandone, 
deixe aqui o coração, porque 
onde está o coração a gente 
sempre volta.

A Igreja Católica no 
Brasil, está celebrando o 
“Ano Nacional do Laicato”, 
com o tema: Cristãos Leigos 
e Leigas na Igreja e na 
Sociedade – Sal da Terra e 
Luz do Mundo (Mt 5,13-14).

O Papa Francisco tem 
incentivado a participação 
dos leigos na política: “Peço 
a Deus que cresça o número 
de políticos capazes de entrar 
num autêntico diálogo que 
vise efetivamente a sanar 

as raízes profundas 
e não a aparência 
dos males do nosso 
mundo. A política, 
tão denegrida, é uma 
sublime vocação, 
é uma das formas 
mais preciosas da 
caridade, porque 
busca o bem 
comum... Rezo ao 
Senhor para que 
nos conceda mais 
políticos que tenham 
verdadeiramente a 
peito a sociedade, 
o povo, a vida dos 
pobres” (EG, n. 
205). Estas palavras 

do Papa estão no subsídio 
a ser entregue no final do 
encontro.

O Papa São João Paulo 
II, também deu várias 
orientações durante o seu 
pontificado, sobre os leigos 
e a política: “Os fiéis leigos 
não podem absolutamente 
abdicar da participação 
na política destinada a 
promover o bem comum” 
(CfL, n. 42). Também isto 
está no mencionado subsídio. 
É missão da Igreja oferecer 
critérios éticos, educação 
política, conscientização 
e formação de leigos para 
o exercício da política. “A 
militância política é missão 
específica dos fiéis leigos 
que não se devem furtar 
às suas obrigações nesse 
campo” (CNBB, Eleições 
2006).

O Papa Emérito Bento XVI 
foi um grande incentivador 
da ação política dos leigos: 
“O leigo cristão é chamado 

a assumir diretamente a sua 
responsabilidade política e 
social” (SCa, n. 89).

No mundo da política, 
sendo a missão do cristão 
leigo direcionada de 
modo especial para a 
participação na construção 
da sociedade, segundo os 
critérios do Reino, três 
elementos são fundamentais: 
formação, espiritualidade e 
acompanhamento. 

- É dever da Igreja:
a – Estimular a participação 

dos cristãos leigos e leigas 
na política. Há necessidade 
de romper o preconceito 
comum de que a política é 
coisa suja, e conscientizar 
os leigos e as leigas de 
que ela é essencial para a 
transformação da sociedade.

- Não podemos relegar a 
religião para a intimidade 
secreta da pessoa, sem 
qualquer influência na vida 
social e nacional, sem nos 
preocupar com a saúde das 
instituições da sociedade 
civil, sem nos pronunciar 
sobre os acontecimentos que 
interessam aos cidadãos. Isto 
nos levaria a uma espécie 
de alienação que nos afeta 
a todos. É preciso prestar 
atenção à dimensão global 
(...) e não perder de vista a 
realidade local, que nos faz 
caminhar com os pés na terra 
(EG, n. 196,234).

Que o Senhor nos fortaleça 
na missão para que este 
encontro possa fortalecer 
o diálogo entre nós e a 
esperança no coração do 
nosso povo do Alto Uruguai 
Gaúcho.
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Retiro dos diáconos da Diocese de Erexim
Pe. Ângelo Rosset orientou o retiro anual dos diáconos 

da Diocese de Erexim no dia 25 de agosto, no Seminário de 
Fátima. 

 Ao longo do dia, alternou reflexões e momentos de oração, 
com cantos animados pelo seminarista Thomas Ársego. 

Em suas meditações, Pe. Ângelo abordou o sentido da 
vida, a importância da espiritualidade, do cultivo da oração, 
da leitura da Palavra de Deus, o compromisso do ministro 
ordenado. Fundamentou suas exposições com passagens da 
bíblia e do ensinamento do Papa Francisco e João Paulo II.

Os retirantes tiveram também a presença de Dom José e de 
Dom Girônimo com suas respectivas palavras de incentivo 
por sua presença e ministério nas comunidades em que 
atuam. 

Na conclusão do retiro, participaram da missa da 
comunidade no Santuário de Fátima.

Encontrão diocesano
Aproximadamente 130 líderes de diversas Paróquias 

participaram do encontrão diocesano da Pastoral da Criança, 
no dia 16 de setembro, na igreja e no salão da sede paroquial 
N. Sra. da Salette, Bairro Três Vendas, Erexim. 

Na abertura das atividades, Pe. Giovani Momo e Marinês 
Agnoletto, assessor e coordenadora da Pastoral da Criança, 
respectivamente, acolheram os participantes no salão 
paroquial. Líderes da Paróquia São Francisco, do Bairro 
Progresso, animaram a oração inicial. Em seguida, o 
grupo se deslocou para a igreja para participar da missa da 
comunidade, presidida por Dom José Gislon e concelebrada 
pelo pároco, Pe. André Lopes, e pelo Pe. Giovani. 

Retornando ao salão, Dom José apresentou histórico da 

Pastoral da Criança em seus 35 anos de existência.  
Após o almoço, preparado por equipe de voluntários da 

sede paroquial, a coordenadora estadual, Marli Ludwig, 
abordou o tema “Zero Violência, 100% Ternura”. Em 
seguida, foram desenvolvidas diversas dinâmicas. As líderes 
da Paróquia de Aratiba coordenaram o encerramento das 
atividades. 

Alguns padres marcaram presença no encontro, Gladir 
Giacomel, da Paróquia anfitriã; Moacir Noskoski, da 
Paróquia de Erval Grande; Pe. Maicon Malacarne, 
coordenador diocesano de pastoral e pároco da Paróquia 
N. Sra. Aparecida, Bairro Bela Vista, Erexim. (Com 
informações de Marinês Agnoletto).

Apresenta subsídio diocesano
Mais de 50 pessoas 

de diversas paróquias 
da Diocese de Erexim 
estiveram reunidas na 
manhã chuvosa do dia 15 de 
setembro, festa de N. Sra. 
das Dores, no Seminário 
de Fátima, para aprofundar 
subsídio para a Pastoral 
do Batismo elaborado pela 
equipe da mesma. Num 
primeiro momento do 
encontro, Pe. Clair Favreto, 
reitor do Seminário Maior 
São José da Diocese de 
Erexim em Passo Fundo 

e assessor da Pastoral do Batismo, desenvolveu momento 
de formação apresentando elementos da Teologia desse 
Sacramento, sua etimologia, fundamentos bíblicos, e o rito 
dando destaque para os símbolos do mesmo. Em seguida, 
Pe. Maicon Malacarne convidou a equipe diocesana da 
Pastoral do Batismo a entregar aos presentes o subsídio, 
destacando o processo de sua elaboração. O subsídio contém 
duas partes, a primeira formativa para agentes e a segunda 

PASTORAL DA CRIANÇA 

PASTORAL DO BATISMO 

com 3 roteiros de encontros: 
com as famílias (durante a 
gestação); a preparação em 
comunidade; e a proposta 
de uma celebração anual 
de ação de graças pelos 
batizados e consagração a 
Nossa Senhora. 

Por fim, em pequenos 
grupos, se fez uma vivência 
do encontro com as famílias e 
foram colocadas em comum 
as primeiras impressões do 
roteiro celebrativo.



COMUNICAÇÃO DIOCESANA - Novembro de 2018

18 Notícias

Em missa às 09h do dia 19 de agosto, domingo de 
sol esplêndido e temperatura agradável, Solenidade da 
Assunção de Nossa Senhora, com destaque para a Vocação 
à Vida Religiosa dentro do mês vocacional, Dom José, no 
sexto ano de seu ministério episcopal na Diocese de Erexim, 
fez a abertura oficial das celebrações do ano do centenário 
da Paróquia da Catedral São José. A missa, nos 99  anos 
da Paróquia, foi concelebrada pelo Bispo emérito, Dom 
Girônimo Zanandréa, pelo Pároco e Vigário paroquial, 
Pe. Alvise Follador e Pe. Jean Carlos Demboski, pelo 
Coordenador da Pastoral Vocacional, Pe. Giovani Momo e 
pelo Pe. Geraldo Moro, que foi um dos vigários paroquiais. 
A celebração contou também com a participação do Diácono 
Pascoal Pozza, de muitos ministros e ministras, religiosos, 
delegações das 16 comunidades da Paróquia e do Coral N. 
Sra. de Fátima, regido pelo Pe. José Carlos Sala. 

No começo de sua homilia, Dom José ressaltou o início 
das celebrações do ano do centenário da Paróquia São 
José, a vida e participação dos religiosos e religiosas no 
processo de evangelização da Diocese e recordou o primeiro 
ano de falecimento do senhor Idylio Badalotti, gerente da 
Rádio Difusão por 55 anos, que muito colaborou para que a 
mensagem de paz do Evangelho chegasse às famílias. Depois 
referiu-se à solenidade da Assunção de Nossa Senhora, 
oportunidade para se refletir sobre a misericórdia divina na 
história da humanidade, na história de cada pessoa, como a 
própria Virgem Maria o fez em seu hino de louvor a Deus 
pelas maravilhas que nela realizou. Enfatizou a dimensão da 
fé como peregrinação e fidelidade ao Senhor, a exemplo de 
Maria que foi servir a Isabel. 

Abertura oficial do ano do centenário da Paróquia São 
José

Concluída a homilia, Dom José assim se pronunciou: 
Estimada comunidade, neste dia em que celebramos os 
99 anos de criação da Paróquia São Jose, reanimamos em 
nós a alegria de sermos discípulos missionários de Jesus, 

Dom José abre ano do centenário da 
Paróquia da Catedral 

Nosso Senhor. Na abertura deste ano centenário, trazemos 
em nós muitos sonhos e esperanças de quem aqui faz sua 
história desde o início de nossa Paróquia, com suas alegrias, 
trabalhos, suor e orações. Maria e São José continuem a nos 
apontar caminhos de Jesus Cristo, luz do mundo, para seguir. 
Cantamos alegres a glória de Deus nestes quase 100 anos, o 
centenário de graças, de fé e de evangelização. Declaramos, 
portanto, aberto, irmãos e irmãs, o ano do centenário da 
Paróquia Catedral São José. 

Nesse momento, houve o toque festivo dos sinos e a 
execução do hino do centenário pelo Coral, enquanto 
representantes das 16 comunidades da Paróquia colocaram 
uma vela em frente ao banner de cada delas com a foto de 
seu respectivo padroeiro. 

Imagem estilizada do padroeiro e agradecimentos do 
Pároco

Antes da bênção final da missa, a convite do Pároco, 
Dom José, a Irmã Ivaldina Basso, representante do Núcleo 
dos Religiosos da Diocese de Erexim, e Moacir Loat, 
Coordenador da equipe de liturgia da Catedral e em nome da 
Comissão do Centenário, colocaram a sexta peça no mosaico 
que formará, no final das celebrações do centenário no dia 18 
de agosto do próximo ano, a imagem estilizada do padroeiro 
São José, a logo do centenário com seu tema, “Paróquia São 
José: 100 anos de fé e evangelização” e seu lema, “Com São 
José, alegres discípulos missionários de Jesus”. (A quinta 
peça foi colocada na véspera, dia 18).

Pe. Alvise externou agradecimento a Dom José, aos 
concelebrantes, aos ministros e ministras, às delegações das 
comunidades, ao Coral N. Sra. de Fátima e a seu regente, 
à Rádio Difusão e a diversos colaboradores. Concluiu 
ressaltando o início da caminhada rumo ao centenário da 
Paróquia, com celebrações, confraternizações, memória 
histórica até o dia 18 de agosto do próximo ano, às 17h, com 
a solene missa festiva de encerramento das comemorações. 
Disse desejar celebrar este “centenário de graças, de fé 
e evangelização” com o sentimento de reconhecimento 
e gratidão a todos os que fizeram e fazem parte desta 
bela história centenária, contando com a participação e 
colaboração de toda a comunidade, com a intercessão de São 
José, o padroeiro, e Nossa Senhora da Glória.

Tríduo preparatório à celebração de início do Ano do 
Centenário

Nos dias 15, 16 e 17, foi realizado o tríduo em preparação 
à celebração dos 99 anos da Paróquia e abertura das 
comemorações do ano do seu centenário. 
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No dia 16 de setembro, 32 religiosas de 12 comunidades do 
Núcleo Diocesano de Erexim da Conferência dos Religiosos 
do Rio Grande do Sul participaram de assembleia eletiva na 
sede provincial das Irmãs da Sagrada Família de Maria, em 
Erechim. 

A assembleia iniciou com missa presidida pelo Pe. Jean 
Carlos Demboski, vigário paroquial da Catedral São José. 
Em seguida, Ir. Clementina Schneider, da Congregação 
das Irmãs de Santa Catarina, representando a equipe 
coordenadora regional dos religiosos, dirigiu sua palavra 
às participantes. Exortou-as a manterem-se firmes na 
caminhada, fiéis à sua vocação e missão. Fez relato da 
assembleia regional dos religiosos, ocorrida nos dias 09 a 12 
de agosto, no Centro de Espiritualidade Cristo Rei, de São 
Leopoldo. Referiu aspectos do tema daquela assembleia: 
Intercongregacionalidade e Carismas. 

Dom José marcou presença na assembleia, manifestando 
seu apreço e gratidão pela presença da Vida Consagrada na 
Diocese e por todo serviço realizado pelos seus integrantes. 
Ressaltou o valor da fidelidade e da perseverança ao chamado 
de Jesus.  

Na parte final das atividades, foram programados os 

Núcleo dos Religiosos da Diocese de Erexim 
realiza assembleia eletiva

encontros do próximo ano com as respectivas temáticas a 
serem abordadas. Foi eleita a equipe de coordenação do 
Núcleo Diocesano dos religiosos, ficando assim constituída: 
Coordenadora, Ir. Ivaldina Basso (Franciscana Missionária de 
Maria Auxiliadora), reeleita; tesoureira, Ir. Luiza Wastovski 
(Franciscana da Sagrada Família de Maria), reeleita; 
secretária, Ir. Marta Inês Vigne (Franciscana Missionária de 
Maria Auxiliadora), reeleita. Duas irmãs foram eleitas para 
integrar a equipe: Ir. Lydia Fernandes (Agostiniana); e Ir. 
Irma Emer (Franciscana da Sagrada Família de Maria).

            No final da assembleia, ocorreu a oração e bênção 
de envio de Ir. Cristiane Bisolo, da congregação das Irmãs 
Franciscanas Missionárias de Maria Auxiliadora. No 
próximo ano, ela estará em missão na diocese de Arica, 
no Chile.  Sobre ela, todas as irmãs presentes invocaram a 
bênção de Deus.  

Na diocese estão presentes 77 religiosos/as de 8 diferentes 
congregações, distribuídos/as em 17 comunidades.  Na 
assembleia, estiveram presentes 32 religiosas de 12 
comunidades. 

Nos últimos anos, a Pastoral Presbiteral da Diocese de 
Erexim organiza dias de estudo para os padres ligado mais 
à sua vida, além do curso anual de formação teológico-
pastoral, voltado mais para sua missão.

Nos dias 10 e 11 de setembro, no Seminário de Fátima, 
foi realizado tal curso deste ano e trata do envelhecimento 
humano, com assessoria de Marilene Rodrigues Portella, 
titular do programa de Pós-graduação Mestrado em 
Envelhecimento Humano da Universidade de Passo Fundo.

Depois da oração inicial e da apresentação da assessora 
pelo Pe. Cleocir Bonetti, Vigário Geral da Diocese, Marilene 
traçou um panorama do envelhecimento humano no País. 
Depois, analisou como a sociedade se comporta em relação 
aos idosos Descreveu o processo de envelhecimento das 
pessoas e sua reação ao mesmo. Expôs diversas teorias 
psicológicas e biológicas em relação ao assunto. Falou 
também do envelhecimento do corpo e da mente. A 
diminuição da funcionalidade física é anterior e maior do 
que a capacidade mental. Pessoa de mais idade continua com 
capacidade de aprendizagem, apenas precisando de adaptação 
às situações novas. Abordou o envelhecimento do sistema 
muscoesquelético e do processo de institucionalização - a 
casa de repouso. 

Em relação a este último item, ressaltou que a história 
da pessoa é constituída a partir de construções simbólicas. 
Uma perda parcial ou total delas representa um corte com 

Padres da Diocese de Erexim estudam 
envelhecimento humano

o seu mundo de relações e com a história, o que significa 
a mortificação de seu “eu”. A pessoa chega ao momento 
em que precisa se desfazer de tudo que tem significado e, 
a partir daí, construir novo significado para a vida, baseado 
na realidade do que é “velha, doente, dependente...” A casa 
de repouso tem seus aspectos positivos importantes. Mas é 
necessário assumir a realidade da finitude, da dependência. 
Ela precisa de pessoas capacitadas e com dom próprio para 
acolher e cuidar de quem dela necessita, ou seja, pessoas 
com comprometimento cognitivo, dependência para as 
atividades básicas diárias, com doenças muscoesqueléticas, 
doenças crônicas e com demandas de cuidados complexos. 

No final do curso, Pe. Alvise Follador, pela Pastoral 
Presbiteral, agradeceu à assessora e lhe entregou a 
contribuição pelo trabalho desenvolvido. 
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Representantes do Conselho Missionário 
Diocesano em encontro regional

Integrantes do Conselho Missionário de várias dioceses 
do Rio Grande do Sul participaram de encontro de formação 
no Seminário São José de Santa Maria nos dias 31 de agosto 
a dois de setembro, sobre espiritualidade missionária e 
interculturalidade, com assessoria do Pe. Joaquim Andrade, 
da Congregação dos missionários do Verbo Divino. Ele é da 
Índia e está no Brasil há 26 anos.

Entre os participantes estavam oito membros do Conselho 
Missionário da Diocese de Erexim. 

Pe. Joaquim fez uma contextualização da missão nos 
tempos atuais, apresentou os fundamentos bíblicos da missão 
e caracterizou a dimensão do missionário como hóspede na 
casa do outro. “Ao nos aproximarmos de outro povo, outra 
cultura e outra religião, nosso primeiro dever é tirar os 
sapatos – pois o lugar do qual nos estamos aproximando é 
sagrado. Caso contrário, podemos nos descobrir pisando no 
sonho de outra pessoa. Mais sério ainda: podemos esquecer 
que Deus lá estava antes que chegássemos”. O assessor 
apresentou a complexidade da cultura e a forma como cada 
cultura se relaciona com a divindade. A evangelização deve 
respeitar os processos culturais de cada povo, anunciando a 
boa nova da salvação integrada em seus princípios e valores, 
proporcionando o encontro com Cristo em cada realidade 
cultural. Enraizado na cultura do povo em que se insere, 
o missionário deve comportar-se como hóspede dele, com 
respeito e reverência, como se estivesse pisando num jardim. 

Por fim, o hóspede estará conformado à cultura local, mas 
sem deixar de ser hóspede. Torna-se, assim, um hóspede-
anfitrião.

No encontro também foram partilhadas as experiências 
vividas pelos participantes do V Congresso Americano 
Missionário (CAM 5), realizado em julho passado, em Santa 
Cruz de la Sierra, Bolívia. 

Na celebração da missa da manhã do último dia, presidida 
pelo arcebispo metropolitano de Santa Maria, Dom Hélio 
Adelar Rubert, com a presença ministros extraordinários 
da comunhão eucarística, que participavam de um encontro 
arquidiocesano, houve o envio do Pe. Roni Mayer, presbítero 
daquela Arqudiocese, para a missão de três anos em 
Moçambique, dentro do projeto missionário das Dioceses 
do Rio Grande do Sul com aquele país.

Zeladoras de capelinhas preparam sua participação 
na Romaria de Fátima

Zeladores e zeladoras de capelinhas domiciliares de 19 
Paróquias da Diocese de Erexim participaram de reunião na 
tarde chuvosa do dia 03 de setembro, festa de São Gregório 
Magno, no Centro Diocesano.

Depois de oração a partir do mês da Bíblia e das Romarias 
na Diocese neste mês e em outubro, Pe. Maicon Malacarne, 
coordenador diocesano de pastoral, dirigiu sua palavra ao 
grupo, lembrando o Ano do Laicato. Dom José também 
falou aos participantes, ressaltando a importância do 
trabalho realizado por eles no cultivo da devoção a Maria nas 
famílias. Fez também referência ao santo do dia, Gregório 

Magno, Papa de grande espírito missionário e incentivador 
do canto litúrgico, falecido no ano 604.

Pe. Moacir Noskoski, assessor diocesano das zeladoras, 
conduziu os outros pontos da pauta da reunião: retiro no final 
do ano, roteiro do terço e da missa da tarde do primeiro dia 
da novena de Fátima. O retiro será dia 03 de dezembro, no 
Santuário de N. Sra. da Santa Cruz, Lajeado Paca. O início 
da novena da Romaria será na tarde do dia 05 de outubro, 
com participação especial das zeladoras de capelinhas da 
Diocese.

Apelos missionários da Igreja para a Infância 
e Adolescência Missionária

Assessoras da Infância e Adolescência Missionária de 8 
Paróquias da Diocese de Erexim e do Colégio Franciscano 
São José participaram de encontro de formação no dia 25 
de agosto, no Seminário de Fátima. Com a assessoria do 
Pe. Anderson Faenelo, Pároco da Paróquia São Cristóvão, 
refletiram sobre os apelos missionárias da Igreja atualmente. 

 Em trabalho de grupos, procuraram identificar propostas 
de implementação do Congresso Missionário Nacional no 

plano paroquial, diocesano e estadual da Infância Missionária 
e Adolescência Missionária. 

Foram considerados os desafios do V Congresso 
Missionário Americano, realizado na Bolívia, de 09 a 14 de 
julho passado.

Houve também encaminhamentos para as atividades dos 
grupos até o final do ano.
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Comissão do laicato avalia Semana Missionária 
e encaminha encontro diocesano

Na manhã do dia 25 de agosto, véspera do último 
domingo do mês vocacional, no qual a Igreja Católica no 
Brasil lembra a vocação do leigo e da leiga, representantes 
de 13 Paróquias da Diocese de Erexim se encontraram para 
continuar a caminhada da Comissão de Leigos. Pe. Maicon 
Malacarne, coordenador diocesano de pastoral, acompanhou 
a reunião. 

Depois da oração inicial, foi feita partilha das atividades 
realizadas durante a Semana Missionária na Diocese, ligada 
à Semana da Família, de 12 a 18 deste mês vocacional. 
Escolas, universidades, prefeituras, empresas, casas, 
meios de comunicação, foram alguns dos lugares visitados 
nas experiências missionárias partilhadas. Falou-se da 
necessidade dessa mística permanente de “Igreja em saída”.

 Em seguida, foi retomada a organização do Encontro 
Diocesano de Leigos a realizar-se no dia 25 de novembro, 
solenidade de Cristo Rei, no Ginásio da Uri. Foram vistas as 
diversas equipes e suas atribuições, a distribuição das vagas 
por paróquias, a animação e outros aspectos. 

Ao final da reunião, o coordenador da Pastoral da 
Juventude, Felipe Toniollo apresentou o material sobre 

política da Comissão Nacional do Laicato para ser motivado 
e refletido nas paróquias. Falou-se da necessidade de se 
aprofundar este tema que é difícil, mas que não pode ficar à 
margem. 

Dom José, esteve com o grupo e ressaltou os trabalhos que 
vem realizando, referiu-se às eleições de outubro próximo e 
ao encontro mundial das famílias em andamento na Irlanda 
com a presença do Papa e abençoou o trabalho da comissão.

Diocese de Erexim conclui curso de Pastoral 
da Consolação e da Esperança

Mais de 40 representantes de paróquias da Diocese 
de Erexim concluíram o primeiro curso de Pastoral da 
Consolação e da Esperança na noite desta terça-feira, 18, no 
Centro Diocesano de Pastoral e Administração. 

 Pe. Cleocir Bonetti, Vigário Geral da Diocese e Assessor 
da Comissão Diocesana de Servidores e Ministros, deu a 

última aula do curso e no final entregou o certificado de 
conclusão aos participantes. 

O curso iniciou no dia 10 de abril com aulas semanais 
nas terças-feiras. As aulas tiveram cinco eixos: dimensão 
antropológica, tratando especialmente sobre a realidade da 
morte; dimensão bíblico-teológica, refletindo sobre a visão 
cristã da morte, do que vem depois dela, a ressurreição, a 
vinda final de Cristo; dimensão psicológica, aprofundando 
a questão do sofrimento e o luto; a dimensão litúrgica, 
estudando a celebração do mistério pascal no velório e nas 
exéquias; a dimensão da espiritualidade pastoral, vendo 
práticas eclesiais na doença, morte e luto.

O objetivo do curso é preparar pessoas para acompanhar 
as famílias na experiência da morte, proporcionando-lhes 
momentos de escuta e de oração, bem como ajudando em 
eventual necessidade de encaminhamentos práticos de 
velório e sepultamento.

Campanha para a Evangelização 2018
Criada em 1997, durante a Assembleia Geral da 

CNBB, e iniciada em 1998, a Campanha visa favorecer a 
vivência do tempo litúrgico do Advento e mobilizar todos 
para uma Coleta Nacional que ofereça recursos a serem 
aplicados na sustentação do trabalho missionáno no Brasil, 
especialmentenas  dioceses de regiões mais desassistidas e 
necessitadas. Visa também despertar os(as) discípulos(as) 
missionários(as) para o compromisso evangelizador e 
para a responsabilidade com a susten¬tação das atividades 

pastorais no Brasil.
A abertura da Campanha para a Evangelização é realizada 

na Solenidade do Cristo Rei e Dia dos Cristãos Leigos e 
Leigas, encerramento do Ano Litúrgico. Este ano. no dia 25 
de novembro.  A conclusão será no 3º Domingo do Advento, 
neste ano dia 16 de dezembro, quando deve ser realizada, em 
todas as comunidades, a coleta para a ação evangelizadora 
no Brasil.
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Doze adolescentes e jovens de diversas paróquias da 
Diocese de Erexim (Severiano de Almeida, Paulo Bento, 
Gaurama, Viadutos, Erval Grande... (Vale destacar que jovens 
das Paróquias dos Municípios de Campinas do Sul, Getúlio 
Vargas, Estação, Mariano Moro, Erechim) participaram 
do terceiro encontro de discernimento vocacional, com 
possibilidade de ingressarem no  Seminário em vista de 
serem padres. 

 Pela parte da manhã, pelo Pe Giovani Momo, coordenador 
diocesano da pastoral vocacional e formador do curso 
propedêutico, conduziu momentos de oração, cantos, 
dinâmicas, partilhas, e testemunhos vocacionais. 

Dom José Gislon, Dom Girônimo Zanandréa e padres 
visitaram o grupo e lhe dirigiram palavras de incentivo, 
alegria e coragem, partilhando alguns aspectos de sua 
vocação. 

A psicóloga Liseane Madalozzo, que trabalha com os 
seminaristas do Propedêutico da Diocese de Erexim, dialogou 
sobre a vocação como um grande presente de Deus. Através 
de dinâmica, motivou o grupo a partilhar diversos elementos 
que fazem parte da vocação desde algumas palavras como: 
amor, vida, união, talento, serviço... 

Irmã Irene, da Congregação das Filhas do Amor Divino, 
vicentinas, partilhou alguns elementos de sua vocação, nos 
mais de 60 anos de vida religiosa, bem como indicativos 
para a perseverança vocacional. 

O casal Vocacional Justina e Itacir Bonfante e Maria Cleni, 
membros da Pastoral Vocacional, também participaram 
do encontro. O casal coordenador da Pastoral Vocacional, 
Rosemary e Ademir Rovani, conduziram a parte da tarde 
com dinâmicas, cantos, e oração. 

Nos meses de setembro e outubro, a equipe estará visitando 
as famílias e comunidades dos jovens que participaram do 
encontro. 

Dia 27 de outubro, das 09h às 15h, será realizado o 4º 
Encontro Vocacional.

A coordenação da Pastoral Vocacional reforça o convite 
a todos, no espírito da “Ação Evangelizadora Cada 
Comunidade Uma Nova Vocação”, continuar rezando 
uma dezena do terço antes das reuniões, missas, encontros 
das pastorais, movimentos, setores... contribuindo para o 
crescimento da Cultura Vocacional. (Informação e foto do 
Pe. Giovani Momo)

3º Encontro Vocacional

CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO 
BRASIL 

Comissão Episcopal para a Amazônia 
 Pacaraima: indignação e solidariedade 
“Era estrangeiro e tu me acolheste” (Mt 25, 35a) 
Nós, 58 bispos e 27 demais representantes de Prelazias e 

Dioceses reunidos em Manaus (AM) de 20 a 23 de agosto 
no III Encontro da Igreja Católica da Amazônia Legal, 
convocados pela Comissão Episcopal para a Amazônia 
da CNBB para dialogar sobre o Sínodo Especial para 
Amazônia tomamos conhecimento dos violentos atos 
ocorridos no dia 18 de agosto em Pacaraima, Roraima. 
Inspirados pelo Evangelho de Jesus Cristo, tornamos pública 
nossa indignação com a intolerância manifestada contra as 
mulheres, homens e crianças, refugiados venezuelanos. Já 
o profeta Zacarias nos adverte: “não oprimam a viúva e o 
órfão, nem o estrangeiro e o necessitado.” (Zc 7, 10) 

Expressamos nossa solidariedade com as famílias que 
sofreram a violenta expulsão do Brasil e nos edificamos 
com as pessoas, instituições e comunidades católicas que 
acolhem e protegem nossos irmãos e irmãs migrantes. 

Reconhecemos que a situação é crítica, principalmente 
pela ausência de uma ação integrada e eficaz das esferas 
municipais, estadual e federal do Estado Brasileiro, que 
assegure a acolhida humanitária aos refugiados. Insistimos 
que o governo da Venezuela supere as causas geradoras 
desse deslocamento forçado. 

Lembramos que os refugiados pertencem a povos da 
Amazônia e merecem respeito à sua dignidade e aos Direitos 
Humanos. Dizemos BASTA ao ódio e SIM à acolhida 
fraterna. 

Que a Virgem de Nazaré, Rainha da Amazônia, interceda 
pelos povos da Amazônia para que o Espírito de Deus nos 
indique os caminhos de vivermos como irmãs e irmãos. 

Manaus (AM), 23 de agosto de 2018. 
Bispos católicos da Amazônia Legal e demais 

representantes participantes no III Encontro 
Cardeal Dom Cláudio Hummes, 
Presidente da Comissão Episcopal para Amazônia 

da CNBB, Presidente da REPAM - Rede Eclesial Pan-
Amazônica.

Nota dos Bispos da Amazônia 
Legal contra a intolerância a 

refugiados venezuelanos
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Seminaristas do Regional Sul 3 da CNBB reunidos 
em Erechim para formação missionária

De sexta-feira a domingo, 14 a 16, 33 seminaristas de 11 
Dioceses do Rio Grande do Sul, que forma o Regional Sul 3 
da CNBB, participaram do terceiro Encontro de Formação 
Missionária de Seminaristas (FORMISE), no Seminário 
e Santuário de Fátima de Erechim, rezando, refletindo 
sobre a realidade missionária da Igreja e partilhando suas 
experiências. O encontro contou com a presença do Pe. 
Antônio Niemiec, da Congregação do Santíssimo Redentor 
(CSSR), secretário da Pontifícia União Missionária e da 
Comissão Episcopal Pastoral para a Ação Missionária e 
Cooperação Intereclesial da CNBB; do Pe. Rodrigo Schüler 
de Souza, da Diocese de Osório (RS) e coordenador do 
Conselho Missionário Regional (COMIRE), e de Daniela 
Gamarra, integrante do Colegiado do mesmo.

 O objetivo do encontro foi promover a formação 
missionária para os seminaristas da filosofia e teologia das 
Dioceses do Rio Grande do Sul. Teve a assessoria do Pe. 
Antônio Niemiec e de Dom José Gislon, Bispo de Erexim.

Dando abertura ao encontro, na sexta-feira à tarde, Pe. 
Antônio enfatizou a importância da atividade missionária, 
como “principal e mais sagrada atividade da Igreja” (AG, 
29, Documento do Concílio Vaticano II sobre a atividade 
missionária). Nela, “Deus é plenamente glorificado” (AG, 
7). Fundamentado na Sagrada Escritura e nos Documentos 
do Magistério da Igreja, ele afirmou que a cooperação 
missionária é o sinal da maturidade da fé, que se expressa na 
oração pelas necessidades do mundo, nos gestos concretos 
de ajuda material e na disponibilidade a serviço da obra 
missionária.

A razão de ser da Igreja não é para si mesma, mas para o 
outro, para o povo de Deus. Pe. Antônio foi enfático ao afirmar 
que não haverá nenhuma renovação missionária nas Igrejas 
se estas não se projetarem para além das suas fronteiras. Elas 
são chamadas a revitalizar o modo de ser católico, em estado 
permanente de missão, dando cumprimento ao mandato de 

Jesus: “Ide fazei discípulas todas as nações”.
Na manhã de sábado, o momento de formação foi 

assessorado por Dom José. Ele abordou a importância da 
formação missionária para os seminaristas. Segundo ele, 
se os discípulos não tivessem se colocado em missão, hoje 
o Senhor não seria conhecido. Fazendo uma recuperação 
da caminhada histórica da Igreja, destacou que o espírito 
missionário sempre esteve presente na Igreja, ora mais 
evidente, ora menos. Muitos missionários e missionárias, 
que partiram pelo mundo para anunciarem o Evangelho, 
não tiveram uma formação adequada sobre a missão. Mas 
todos tinham consciência profunda do valor da entrega em 
favor do Reino de Deus. Foram disponíveis para partir, 
muitas vezes sem rumo certo, e consumiram a vida longe 
de casa, mas perto do Povo de Deus. Também disse que o 
centro irradiador da missão está passando da Europa para as 
periferias, especialmente para a África.

Na tarde de sábado, Pe. Antônio retomou muito do que disse 
no dia anterior e, depois, a partir da frase do Papa Francisco: 
“Todo homem e mulher é uma missão” (Mensagem para o 
Dia Mundial das Missões de 2018), ressaltou que a missão 
é mais do que uma tarefa da Igreja, ou realização de tarefas 
missionárias. Ela está radicada no próprio ser de Jesus 
Cristo e de seus Apóstolos, entendida como um “sair de si 
mesmo” em direção aos outros, rompendo o narcisismo, o 
olhar sobre si mesma, e se abrindo aos desafios do mundo. 
Por isso, cada batizado é um missionário.

No domingo pela manhã, Pe. Rodrigo apresentou a 
equipe do Colegiado do COMIRE. Depois, mostrou um 
vídeo produzido pelo Regional sobre o Projeto Missionário 
do Regional Sul 3 em Moçambique. Também anunciou a 
celebração dos 25 anos desse projeto, em 2019, em todo 
o Estado do Rio Grande do Sul e em Nampula, naquele 
País. O coordenador regional do Conselho Missionário de 
Seminaristas (COMISE), Lucas André Stein, do quarto 
ano de teologia da Diocese de Erexim, agradeceu às 
Pontifícias Obras Missionárias (POM), ao COMIRE e aos 
seminaristas a oportunidade de ter assumido essa função. 
Recordou alguns compromissos do COMISE Regional 
para os próximos tempos, especialmente o III Congresso 
Missionário Nacional de Seminaristas que acontecerá em 
julho do próximo ano, em Santo Antônio da Patrulha (RS). 
Por fim, o seminarista Danton Pereira, da Arquidiocese de 
Porto Alegre, foi indicado como novo coordenador para os 
próximos dois anos.

(Com informações do seminarista Leonardo Fávero, da
Diocese de Erexim, e foto de capa de Ricardo Witt, 

seminarista da Diocese de Caxias do Sul, assessor de 
comunicação do COMIRE Sul 3).
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“Sem nada ter, tudo pode ser e cantar feliz”, eis a expressão de 
São João da Cruz que bem define a exemplar caminhada do Papa 
Francisco, na missão de promover a universalidade da Igreja. A 
partir de sua rica experiência de vida consagrada e pastoral, de sua 
proximidade e das palavras sempre pertinentes, o Papa Francisco 
nutre no coração da humanidade sinais de esperança. Assim, unem-
se ao Papa multidões do mundo inteiro – clérigos, autoridades 
governamentais, formadores de opinião, líderes, membros de 
diferentes confissões religiosas, cidadãos de diferentes lugares. 
Todas essas vozes, a partir do pontificado de Francisco, formam 
um coro que canta a alegria de enxergar, no horizonte, uma “Igreja 
em saída”, que vai ao encontro de todos, superando molduras 
antiquadas para deixar brilhar a força da tradição – capaz de levar 
à interioridade de cada pessoa a luz do Evangelho de Jesus Cristo.

Importante reconhecer: valorizar a tradição não significa 
limitar-se ao apego cego a tudo o que é antigo, pois Deus, pela 
ação do Espírito Santo, gera sempre renovação. Zelar pela tradição 
da Igreja Católica é reconhecer a sua irrenunciável missão de 
fazer chegar a todos a luz incandescente do Evangelho. E o Papa 
Francisco ergue a tocha com essa luz, exercendo, com coragem 
e simplicidade, o seu ministério. A luminosidade do Evangelho 
incide sob seu rosto e permite, a cada pessoa, reconhecê-lo como 
sucessor do apóstolo Pedro. Por isso, o seu pontificado gera 
conversão, possibilitando que muitas pessoas assumam seus 
próprios pecados e fragilidades.

O Evangelho de Jesus Cristo, o diálogo com Deus, faz brotar 
no coração humano a sabedoria que permite compreender: não 
importam roupagens, títulos ou posições hierárquicas que, muitas 
vezes, garantem certas benesses e honrarias. O fundamental 
é cultivar uma autêntica vida cristã, um jeito de ser que é bem 
distante de qualquer tipo de postura egoísta. Na história bimilenar 
da Igreja Católica, admiráveis homens e mulheres, cristãos leigos 
e leigas, gente simples, mas também nomes reconhecidos – papas, 
bispos, padres, religiosos -, em diferentes lugares e culturas, 
nos mais variados momentos da história da humanidade, foram 

Amado Papa Francisco 

Dom Walmor Oliveira de Azevedo

Arcebispo metropolitano de Belo Horizonte

exemplares por serem autênticos cristãos. Hoje, o olhar volta-se 
para os que corajosamente se dedicam às frentes missionárias, 
chamados a testemunharem a fé no mundo contemporâneo. 
Liderando essa multidão de discípulos e discípulas de Cristo, 
está o amado Papa Francisco, que faz a cada pessoa um convite 
corajoso: aproximar-se mais da luz do Evangelho.

Acolher esse convite é a única possibilidade para a 
superação das muitas sombras, também na Igreja, em razão dos 
estreitamentos humanos e dos desafios do mundo atual. Há certas 
dinâmicas contemporâneas que estão na contramão do Evangelho. 
A lista é extensa, mas é importante, neste momento, dedicar 
atenção especial a um desses males: o moralismo perverso de 
certos indivíduos que, motivados por interesses pessoais e pouco 
evangélicos, sentem-se no direito de atacar outras pessoas. Esses 
indivíduos, quando criticam, não buscam promover correção 
ou conversão, pois são movidos pela mágoa. Em vez disso, não 
raramente, atacam para encobrir seus próprios limites. Adotam, 
pois, a estratégia de tentar destruir outras pessoas, distanciando-
se da luz do Evangelho, que escancara escuridões. Quem busca 
seguir Jesus, nas muitas situações do cotidiano, pode gerar certo 
incômodo para os que, veladamente, arquitetam manobras e 
ilegalidades.

Para a Igreja, seguir Cristo não é opção, mas razão de existir, 
tarefa que se exerce dedicando-se ao mundo. É o que pede o 
amado Papa Francisco: uma Igreja cada vez mais servidora, muitas 
vezes ferida por debruçar-se, misericordiosamente, nas diferentes 
vicissitudes da vida humana. E o coro de vozes que se une ao 
Papa Francisco é muito grande. Deve crescer ainda mais, para 
que ninguém fique de fora. As vozes desse coro, unindo corações 
em um coração só, revelam que multidões cultivam a disposição 
corajosa de se deixar iluminar pelo Evangelho – a Tradição que é 
a herança intocável da Igreja. Permaneça, assim, viva a esperança 
de se construir um novo tempo, a partir do caminho indicado pelo 
amado Papa Francisco.

Larguemos as pedras que temos nas mãos. A cena bíblica da 
mulher adúltera (Jo 8, 1-11), que encontra acolhida e misericórdia 
em Jesus Cristo, pode nos ajudar a compreender a necessidade 
da tolerância. Aqueles homens raivosos, com pedras prontas 
para atingir a mulher, ao serem colocados por Jesus diante de 
suas consciências, tornaram-se humildes e tolerantes. As pedras 
caem de suas mãos. Como eles, compreendemos que não temos 
direito, não podemos, não nos é permitido universalizar nossas 
convicções e querer destruir com violência o outro. A intolerância 

está presente em todas as classes sociais e ideologias. Exatamente 
no ano em que refletimos o caminho da “superação da violência” 
(CF 2018), vemos crescer o alerta lançado pela 56º Assembleia da 
CNBB, deste ano: “Os discursos e atos de intolerância, de ódio e de 
violência, tanto nas redes sociais como em manifestações públicas, 
revelam uma polarização e uma radicalização que produzem 
posturas antidemocráticas, fechadas a toda possibilidade de 
diálogo e conciliação” (Eleições 2018: compromisso e esperança).

As relações humanas são, a princípio, conflituosas, pois haverá 

Dom Adelar Baruffi

Bispo Diocesano de Cruz Alta

Educar para a tolerância 
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sempre uma divergência entre nossa visão de mundo e a dos outros. 
Porém, o desejo de se sobrepor ao outro marcou a humanidade 
deste o princípio, com o fratricídio de Caim e Abel (cf. Gn 4). 
Podemos escolher olhar o “outro” como o inferno (Sartre) ou 
acolher o “rosto do outro” como princípio da alteridade e apelo 
ético ao respeito à sacralidade da vida (Emmanuel Lévinas). Na 
antropologia cristã, o outro é sempre um irmão ou irmã em Cristo. 
Como criatura de Deus, traz consigo a dignidade de ser imagem 
de Deus. É uma pessoa.  Portanto, uma atitude fundamental é a 
acolhida e o respeito para construirmos juntos “a civilização do 
amor”. 

Nosso Papa Francisco nos ensina que o desejo de construção 
da comunhão não significa a uniformidade, com o supressão dos 
conflitos, mas “um âmbito vital onde os conflitos, as tensões e 
os opostos podem alcançar uma unidade multifacetada que gera 
nova vida” (EG 228). A tolerância também não significa um 
sincretismo, com a perca da identidade e dos valores, onde tudo é 
relativo, mas o reconhecimento que o outro tem valores que talvez 
não compartilho, mas para ele são importantes. Uma pergunta que 
podemos nos fazer, diante de outra teoria, de outra religião, de 
outra ideologia ou de outra antropologia: por que estes valores são 

significativos para eles? 
O diálogo sereno, o respeito e a tolerância precisam ser 

cultivados. A educação familiar precisa ser clara e ajudar na 
formação da identidade, porém, nunca intolerante ou agressiva 
com quem pensa e vive diferente. A educação atingirá sempre 
o coração, pois o próprio Jesus disse que “é do interior, é do 
coração do homem que saem as más intenções, desregramentos, 
furtos, homicídios, adultérios, cupidez, perversidades, astúcias, 
inveja, injúrias, vaidade, insensatez” (Mc 7,20-22). Ele próprio se 
apresenta como modelo de mansidão: “aprendei de mim, que sou 
manso e humilde de coração” (Mt 11,29). Com corações pacificados 
e reconciliados é possível o diálogo sempre. A violência, que pode 
se manifestar de tantas formas, nunca será um caminho para uma 
humanidade feliz, ela precisa ser superada. Mais uma vez recordo 
as palavras de Francisco, que insiste numa “cultura do encontro”: 
“A diversidade é bela, quando aceita entrar constantemente 
num processo de reconciliação até selar uma espécie de pacto 
cultural que faça surgir uma diversidade reconciliada” (EG 230). 
Abandonemos os caminhos da intolerância, larguemos as pedras 
que temos nas mãos. 

Ana Lucia Alves de Oliveira
O período eleitoral é um tempo propício para questionarmos 

nossa atuação enquanto leigos e leigas no mundo da política. É 
ocasião para cada um de nós, enquanto cidadão, confrontar sua 
reflexão-ação, ou seja, avaliar a própria práxis sobre o mundo, 
com o objetivo de transformá-lo.

O Papa Francisco ensina que “...a política, tão denegrida, é uma 
sublime vocação, é uma das formas mais preciosas da caridade, 
porque busca o bem comum. [...] Rezo ao Senhor para que nos 
conceda mais políticos que tenham verdadeiramente a peito a 
sociedade, o povo, a vida dos pobres” . O Papa expressa o sentido 
bonito da política, mas também constata os limites em relação 
à ética e ao diálogo verdadeiramente democrático, que estão 
em falta no contexto global, marcado pela sociedade capitalista 
neoliberal, que é extremamente excludente, injusta e violenta. 

Diante deste cenário, nós, leigas e leigos, devemos ter a 
coragem de assumir nossa atuação política, nos destacando 
pela fé, ética e compromisso solidário com os sofrimentos e 
esperanças dos pobres. Isso pode ser efetivado através da escolha 
de representantes convictos de seu papel transformador sócio-
político-cultural, bem como a possibilidade de se candidatar, 
encarar a política como serviço e se apresentar como uma opção 
para que o “novo” aconteça.

Desde o Concílio Vaticano II, fomos estimulados, como 
católicos versados em política e devidamente firmes na fé e na 
doutrina cristã, a não recusar cargos públicos, se pudermos por 
digna administração prover o bem comum . A Doutrina Social da 
Igreja e a opção pelos pobres deve ser a orientação de nossa conduta 

em todos os espaços possíveis (família, grupos, comunidade), 
para uma coerência de vida de fé. É o próprio evangelho que 
afirma o nosso protagonismo de cristãos leigos “sal da terra e luz 
do mundo” (Mt 5, 13-14).

No entanto, nossa missão enquanto leigos e leigas vai além, 
e é mais ampla do que o espaço das agremiações partidárias e 
suas ideologias. Somos chamados a ser sinais da presença do 
Reino de Deus na sociedade em geral, defendendo a vida de 
todos os excluídos e excluídas, participando ativamente dos 
espaços públicos de decisão, contribuindo na construção de 
políticas públicas para a construção do bem comum, a superação 
das desigualdades sociais e o respeito aos direitos humanos, 
econômicos, sociais, culturais e ambientais. 

O modo de assumir e viver a política é uma espiritualidade. 
Nosso testemunho enquanto cristãos leigas e leigos deve ser 
transparente e motivar novas formas de vivenciar o Evangelho, em 
comunhão com as causas sociais, revelando uma espiritualidade 
fundamentada e relacionada com o chão da história, uma prática 
desalienante. É nessa proposta que a Igreja tem a missão de 
incentivar, preparar e acompanhar os cristãos leigos e leigas para 
serem profetas no mundo da política partidária e das políticas 
públicas.

Questões:
1 – Qual a sua atuação social/política enquanto leigo e leiga? 

O que ela revela de profetismo para os dias atuais?
2 – Qual a contribuição concreta da Igreja/Comunidade na 

formação e acompanhamento aos leigos e leigas engajados na 
política?

O agir político dos leigos e leigas

Ana Lucia Alves de Oliveira
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Dinâmica do Setor de Animação Bíblico-Catequética (110)
Tânia Madalosso, Coordenadora

114ª Receita de Culinária
Maria Busatta, Integrante da Pastoral da Saúde

PÃO DOCE RECHEADO
MASSA:
45 g de fermento de pão
1 xícara (chá) de leite morno
6 colheres de (sopa) de açúcar
5 gemas
½ xícara (chá) de margarina (100g)
1 ½ xícara (chá) de maisena
3 xícaras (chá) de farinha de trigo
RECHEIO:
1 ½ xícaras (chá) leite
2 gemas
2 colheres (sopa) maisena
8 colheres (sopa) açúcar
1 pacote de coco ralado 100g

COBERTURA:
- duas gemas para pincelar
- Desmanche o fermento no leite e junte os demais 
ingredientes da massa. Sove bem e cubra com um pano. 
Deixe descansar em lugar seco, cerca de 2 horas.
- Misture os ingredientes do recheio numa panela e leve ao 
fogo até engrossar, mexendo sempre. Reserve, deixando 
esfriar.

- Abra a massa com o rolo sobre uma mesa enfarinhada 
na espessura de 1 cm.  Espalhe o recheio sobre a massa 
estendida e enrole como rocambole. Corte em fatias de 3 cm 
de espessura e coloque numa assadeira untada e enfarinhada. 
Cubra com um pano e deixe a massa crescer até dobrar de 
volume. Pincele com as gemas e leve ao forno médio, cerca 
de 30 minutos.
RENDIMENTO: 20 pães
-------------------.
MUFFINS
1 ½ xícara de farinha de trigo
½ xícara de farinha integral
1/3 de xícara de açúcar
½ xícara de açúcar mascavo
3 colheres (chá) fermento em pó
½ xícara de leite
1/3 xícara de óleo / 2 ovos
1 ½ xícara de maçã picada para o recheio
- Misture todos os ingredientes secos da massa. Acrescente 
os líquidos e misture bem.
- Bata os ovos, adicione à massa, misturando bem. Acrescente 
os ingredientes do recheio e coloque me forminhas untadas 
de empada e leve ao forno médio por 30 minutos.

Destinatários: Grupos de catequizandos e ou catequistas.

Material: uma folha de papel e lápis para cada pessoa.

Desenvolvimento:

1- O animador pode motivar o exercício da seguinte maneira: “Diariamente, todos nós recebemos notícias, boas ou 
más. Algumas delas foram motivo de grande alegria e por isso as guardamos com perfeita nitidez. Vamos hoje recordar 
algumas dessas boas notícias “.

2- Logo após, explica como fazer o exercício: os participantes dispõem de 15 minutos para anotar na folha as três 
notícias mais felizes de sua vida. 

3- As pessoas comentam suas notícias em plenário, a começar pelo animador, seguido pelo vizinho da direita e, assim, 
sucessivamente, até que todos o façam. Em cada uma das vezes, os demais participantes podem dar seu parecer e fazer 
perguntas.

4- Conclusão:

. Para que serviu a dinâmica?

. O que descobrimos acerca dos demais?
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- 04, Pe. Maicon Malacarne
- 05, Pe. Moacir L. Noskoski
- 07, Pe. Alvise Follador
- 25, Pe. Altair Steffen
- 26, Pe. Antonio Miro Serraglio
- 26, Diác. Ludovino Polli
- 27, Pe. André R. Lopes
- 29, Vanessa Maria Klein – secretária e recepcionista da Cúria Diocesana

Nascimento

Variedades

ANIVERSÁRIOS - Novembro

Ervas e alimentos medicinais (112) Pe. Ivacir Franco - CNF/MT nº. 0120.

Louro
Laurus nobilis, L.

Pertence à família das Lauráceas

Também conhecido como: Loureiro, louro-da-horta

O Louro é uma árvore medicinal adaptada em várias regiões 
do Brasil. Quando adulto, pode atingir até 12 metros de 
altura. As suas folhas são verde-escuras. As suas flores são de 
pequenas inflorescências de cor amarelo claro. Geralmente 
floresce nos meses de julho a agosto. A sua reprodução pode 
ser feita por estaquias ou plantio de suas mudas. 

Propriedades medicinais:
Tem as seguintes vitaminas: A, que é um micronutriente 
que desempenha papel essencial na visão, crescimento, 
desenvolvimento do osso, desenvolvimento e manutenção 
do tecido do organismo todo; E, que é um antioxidante que 
protege as células do organismo contra danos de compostos 
químicos reativos conhecidos como radicais livres; Ferro, que 
é essencial para produção dos glóbulos vermelhos do sangue, 
do pigmento da pele, do tecido muscular e Carotenoides, 
que combatem os radicais livres que contribuem para o 
desenvolvimento do câncer, enfermidades cardíacas, previne 
o infarto.
Usa-se principalmente o chá de suas folhas para combater 
fraquezas orgânicas, estimular o organismo de modo em 
geral, do esgotamento do estresse e para vitalizar o mesmo. 
Também o chá com suas folhas é um ótimo digestivo que 
auxilia a diminuir a dor provocada pela azia, má digestão, 

mau hálito e efeitos de ressacas. 
O chá é ótimo antisséptico e regulador menstrual que auxilia 
a diminuir a tensão no período da menopausa feminina e 
andropausa masculina. 
As suas sementes também podem ser usadas em forma de 
chá para combater as dores provocadass pelo reumatismo, 
artrite e para acalmar a dor de torcicolos. 
Para quem optar pelo banho com suas folhas pode aplicar 
em hemorroidas externas para diminuir a dor, cicatrizá-las e 
também para purificar e curar feridas externas. 
Em forma de defumação, é auxiliar para eliminar pulgas, 
baratas, mosquitos e outros insetos que prejudicam o 
ambiente familiar.
Obs.: No período da gestação ou aleitamento, a mulher não 
deve consumir o louro em forma de chá.
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Sempre ligada em você!

Irmãs 
Franciscanas 
da Sagrada 
Família de 

Maria

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

(54) 3321-1432
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Ano 21 - Edição 207 - Novembro de 2018 - Erechim/RS

PRÉ ASSEMBLEIA NAS ÁREAS 
PASTORAIS! 

Neste semestre a Pastoral da juventude vem realizando 
encontros de área,com os grupos de jovens em preparação 
a assembleia Diocesana da Pastoral da Juventude, que vai 
acontecer nos dia 08 e 09 de dezembro! Iniciamos nosso 
processo de pré-assembleia, disponibilizando material para os 
grupos de jovens,se encontrarem e refletirem a sua realidade. 

Pastoral da Juventude em ação…

BOTE FÉ!

ENCONTRO DE CELEBRAÇÃO DO ANO 
DO LAICATO!

Vivemos nesse ano o Ano nacional dedicado aos Leigos e leigas e para bem 
celebrar a importante caminhada dos leigos e leigas, a Comissão Diocesana do 
Laicato estará promovendo no dia 25 de novembro um encontro celebrativo. 
O encontro terá início às 13h30, no Ginásio da URI, para participar entre em 

contato com sua paróquia! (Vagas limitadas) 
Imagem 3

ENEM!
Novembro é um mês importante para nossas/os jovens, afinal é o mês do 

Enem, prova decisiva para muitos jovens que dependem do ensino público e de 
programas como PROUNI e Fies. Boa sorte a todos/as jovens! 

Após isso realizamos encontros de áreas, para ajudar os/as jovens a aprofundar sobre as realidades. A partir da realidade 
podemos melhor pensar a caminhada de nossa evangelização na Diocese. 

O Bote Fé é um evento estadual organizado pelo Serviço de Evangelização da 
Juventude do Regional Sul 3, que reúne jovens de todas as dioceses do estado, 
onde realizam-se oficinas, celebrações e shows. Chegando neste ano de 2018, a sua 
3°edição que irá acontecer no município de Parobé, diocese de Novo Hamburgo, no 
Parque do Festejando Parobé, no dia 24 de novembro. 
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Os leigos têm a missão de ser testemunhas de Cristo onde quer que esteja. E como 
todos nós somos igreja, precisamos estar sempre evangelizando todo e qualquer 
ambiente como:  família, trabalho, lazer, etc. Depois na medida do possível devemos 
sempre nos dispor aos trabalhos comunitários que a igreja tem, como: as pastorais, 
e os movimentos...  Sem os leigos, o pároco e até mesmo o Bispo não dariam 
conta de todo o trabalho que é exercido na nossa casa igreja, pois nós leigos temos 
maior alcance para todos esses ambientes.  Todos somos muito importantes em cada 
missão que estiver exercendo dentro da igreja. Por Serli Frigotto - Jacutinga/RS 

Por que os leigos/as leigas são importantes para a vida da Igreja? 

Existem muitos espaços de atuação dos leigos e 
leigas dentro de nossa igreja, um deles é a Cáritas, 
conheça um pouco mais sobre essa importante 
pastoral da igreja!

Com quase 60 anos de história, somos uma rede 
solidária de mais de 15 mil agentes, a maioria 
voluntária, com ação por todo o país. Nos últimos 
10 anos, pudemos auxiliar mais de 300 mil famílias, 
contribuindo para a transformação de suas vidas e 

Espaços de atuação dos leigos e leigas

devolvendo a elas a esperança 
de novas conquistas.

A Cáritas Brasileira, fundada 
em 12 de novembro de 1956, 
é uma das 164 organizações-
membros da Rede Cáritas 
Internacional presentes no 
mundo.

Nacionalmente, a Cáritas é 
um organismo da Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil 

(CNBB). Está organizada em uma rede com 183 
entidades-membros, 12 regionais e uma sede 
nacional. Atua em 450 municípios, sendo presença 
solidária junto às pessoas mais empobrecidas.

No fomento às iniciativas de Economia 
Solidária, Segurança Alimentar e Nutricional, 
Fundos Solidários, envolvendo jovens, mulheres, 
catadores(as) de materiais recicláveis, pequenos(as) 
agricultores(as), acampados(as) e assentados(as) 

de reforma agrária, ribeirinhos, quilombolas e 
indígenas, comunidades em situação de riscos e 
afetadas por desastres socioambientais, a Cáritas 
valoriza e aposta em ações locais, comunitárias e 
territoriais, em relações solidárias em que a luta 
por direitos e a construção de um desenvolvimento 
local, solidário e sustentável caminham juntas.

Na atuação em gestão de riscos e em situações de 
emergências, sendo presença solidária e mobilizadora 

com ações preventivas e de 
redução de danos, a Cáritas busca 
firmar a importância de atuar na 
perspectiva de defesa de direitos.

Nas lutas emancipatórias, a 
partir de processos coletivos, 
organizativos, promovendo 
o protagonismo de grupos e 
comunidades, bem como no 
fortalecimento de iniciativas 
em redes de articulação, 
fórum e ações de incidência 

política, a Cáritas busca animar a construção de 
espaços de democracia participativa, de inclusão e 
transformação social.

Todas essas ações visam sempre um objetivo: 
transformar! Cáritas Brasileira é mudança. 
Queremos que as pessoas excluídas, nos campos 
social, político e econômico possam também 
escrever sua história e, ao mesmo tempo, ser atores 
e atrizes principais dela.
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 É clichê que “o caminho se faz caminhando” e mais 
interessante do que reproduzir frase pronta é se propor 
a perceber as sutilezas dessa caminhada. Pedras, 
flores, terra nos olhos, sede, calor, frio, tempestades, 
horizontes belíssimos e mãos dadas! A cada passo 
outras/os se unem e mudam a minha visão: já achei 
que cada pessoa tivesse seu próprio caminho, porém, 
hoje, a cada momento percorrido - seja para frente, 
para os lados e até mesmo para trás, né? - eu sinto 
que essa minha caminhada não é minha. Nunca foi 
minha. Todo esse percurso é meu, teu e o mais bonito 
de tudo: nosso! Tu, eu, ela e ele nos reconhecemos 
na coletividade e em nós. Somos tão nós e isso me dá 
esperança. Esperança que é partilhada e alimentada a 
cada passinho!

Fala aí...

Fique atento!
 Bote Fé → 24/11

Encontro de Leigos/as → 25/11
Ampliada Diocesana da PJ → 08 e 09/12

Vigília de Natal →  23/12

   Tá rolando …

A Cáritas, que leva em seu nome e em sua missão o próprio amor, é motivada na ação cotidiana a viver 
o bonito desafio de traduzir esse amor a partir da solidariedade para com as pessoas mais empobrecidas.

Cáritas. Solidariedade que transforma!
Fonte: Caritas.org.br

Gosto de caminhar, de agradecer a quem já caminhou mais do que eu, de sentir o calor das mãos, de 
rezar olhando nos olhos, de ver, olhar, observar e enxergar as sutilezas. 

No fim, acho que gosto de verbos. Verbos que precisam de pessoas para serem conjugados e de gente 
dinâmica para se chamarem gerúndios. Verbo que se faz carne e que habita e(m)ntre nós.

Texto por: Rocheli Koralewski
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Dinâmica de grupo

OBJETIVO : Mostrar que a fé deve estar ligada com a realidade e participação da comunidade.

MATERIAL : 3 copos com água e 3 sonrisal (efervescentes).
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Eu vejo a vida melhor no futuro
Eu vejo isso por cima de um muro

De hipocrisia que insiste em nos rodear
Eu vejo a vida mais clara e farta

Repleta de toda satisfação
Que se tem direito do firmamento ao chão

Eu quero crer no amor numa boa
Que isso valha pra qualquer pessoa

Que realizar a força que tem uma paixão
Eu vejo um novo começo de era
De gente fina, elegante e sincera

Com habilidade
Pra dizer mais sim do que não, não, não

Hoje o tempo voa, amor
Escorre pelas mãos

Mesmo sem se sentir
Não há tempo que volte, amor

Vamos viver tudo que há pra viver
Vamos nos permitir

Eu quero crer no amor numa boa
Que isso valha pra qualquer pessoa

Que realizar a força que tem uma paixão
Eu vejo um novo começo de era
De gente fina, elegante e sincera

Com habilidade
Pra dizer mais sim do que não, não, não

Hoje o tempo voa, amor
Escorre pelas mãos

Mesmo sem se sentir
Não há tempo que volte, amor

Vamos viver tudo que há pra viver
Vamos nos permitir

E não há tempo que volte, amor
Vamos viver tudo que há pra viver

Vamos nos permitir

DESENVOLVIMENTOS : O 
Sonrisal é a nossa fé, o copo 
com água é a comunidade. 
No 1º copo colocar o sonrisal 
fechado no lado de fora do 
copo. Será que nossa fé não 
está igual o sonrisal, fechado 
e alheio à comunidade? Será 
que nossa fé não está alienada? 
No 2º copo colocar o sonrisal 
fechado dentro do copo. O 
sonrisal está na água mas não 
se mistura. Nós estamos dentro 
da Comunidade, mas será 

que não estamos fechados 
ao próximo que nos pede 
ajuda? Será que não vivemos 
uma fé individualista? Abrir 
um sonrisal e misturar 
com a água do 3º copo.O 
sonrisal irá se misturar com 
água e se transformará em 
remédio. Nossa fé dever ser 
transformadora, inserida 
na comunidade, deve estar 
ligada à ação. “A FÉ SEM 
OBRAS É MORTA”. 

FÉ E VIDA

TEMPOS MODERNOS
Canção de Lulu Santos

Cantinho da Cultura


