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Agenda do Bispo 
Dezembro

- 1º, das 09h às 16h, retiro da 
Pastoral da Criança.
- 02, 1º D. Adv. B - 09h30min, 
crismas, na igreja São Tiago, 
Aratiba.
 - 03, 08h30, reunião com 
representantes paroquiais do 
Apostolado da Oração, no 
Centro Diocesano; 08h30, 
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retiro das coordenadoras paroquiais das zeladoras das capelinhas, no Santuário de N. Sra. da Santa 
Cruz.
- 3 a 06, reunião dos Bispos do Regional Sul 3 da CNBB, em Santa Rosa. 
- 05, reunião da assessoria regional do serviço de evangelização da juventude, na sede do 
Secretariado Regional da CNBB.
- 06, às 08h30, reunião da Área Pastoral de Erexim.
- 07, 19h, crismas, na comunidade de Floriano Peixoto, Paróquia Imaculada Conceição, Getúlio 
Vargas.
- 08, Imaculada Conceição de Nossa Senhora - das 08h30 às 11h30, no Centro Diocesano, reunião 
das assessoras da Infância e Adolescência Missionária; 18h, crismas, igreja Paróquia Imaculada 
Conceição, Getúlio Vargas.
- 09, 2º D. Adv, B - 09h30min, crismas na igreja Imaculada Conceição, Getúlio Vargas.
- 10, Dia Universal dos Direitos Humanos – 19h, reunião da Coordenação Diocesana de Pastoral, 
no Centro Diocesano.
- 11, 16h, reunião dos formadores.
- 13, às 20h, na Catedral, Culto Ecumênico de Natal. 
- 15, 09h30, na igreja N. Sra. da Salette, Faxinalzinho, ordenação presbiteral de Edegar Passaglia.
- 16, 3º D. Adv.B, encerramento da Campanha da Evangelização com a respectiva coleta.
- 18, 19h30, reunião da Área Pastoral de Getúlio Vargas, em Capo Erê.
- 25 - NATAL
 - 30, Sagrada Família, Jesus, Maria e José
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Agenda Pastoral

- 1, 20h, crismas na igreja São Caetano, Severiano de Almeida. 
 - 2, 1º D. Adv, B - 09h30min, Crismas, igreja São Tiago, Aratiba.
- 3 a 6, reunião dos bispos do Regional Sul 3, em Santa Rosa.
- 7, 19h, Crismas, na Capela de Floriano Peixoto, Paróquia Imaculada Conceição, Getúlio 
Vargas. 
- , 18h, Crismas, igreja Imaculada Conceição, Getúlio Vargas. 
- 9, 2º D. Adv, B - 9h30min, Crismas na igreja Imaculada Conceição, Getúlio Vargas.
- 10, 19h, Reunião da Coordenação de Pastoral. 
- 11, às 16h, reunião de formadores.
- 15, 09h30, ordenação presbiteral do diácono Edegar Passaglia, na igreja N. Sra. da Salette, 
Faxinalzinho, Paróquia São Roque, Benjamin Constant do Sul. 
- 25, NATAL
- 30, Sagrada Família, Jesus, Maria e José

Dezembro
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Mensagem Vídeo Do Papa Francisco Aos Participantes No Simpósio 

Internacional Sobre “O Catequista, Testemunha Do Mistério” Promovido 
Pelo Pontifício Conselho Para a Nova Evangelização 

Caríssimos e caríssimas catequistas, bom dia!
--- inicialmente, o Papa registra que são 1.500 catequistas, 

de 48 países, na Sala Paulo VI no Vaticano. Recorda o primeiro 
encontro que teve com catequistas, em 2013. Observa que 
se encontrava em Vilius, na Lituânia. E prossegue em sua 
mensagem:

Penso muitas vezes no catequista como naquele que se 
pôs ao serviço da Palavra de Deus, que frequenta diariamente 
esta Palavra para a fazer tornar-se seu alimento e assim a 
poder comunicar aos demais com eficácia e credibilidade. 
O catequista sabe que esta Palavra é «viva» (Hb 4, 12) pois 
constitui a regra da fé da Igreja (cf. Conc. Ecum. Vat. II, 
Dei Verbum, 21; Lumen gentium, 15). Por conseguinte, o 
catequista não pode esquecer, sobretudo hoje num contexto 
de indiferença religiosa, que a sua palavra é sempre um 
primeiro anúncio. Pensai bem nisto: neste mundo, nesta 
área de tanta indiferença, a vossa palavra será sempre um 
primeiro anúncio, que chega a tocar o coração e a mente de 
tantas pessoas que estão à espera de encontrar Cristo. Até 
sem o saberem, mas estão à espera. E quando digo primeiro 
anúncio não digo só no sentido temporal. Sem dúvida, isto 
é importante, mas nem sempre é assim. Primeiro anúncio 
equivale a frisar que Jesus Cristo morto e ressuscitado por 
amor ao Pai, concede o seu perdão a todos sem distinção 
de pessoas, se elas abrirem o seu coração e se deixarem 
converter! Muitas vezes não sentimos a força da graça que, 
também através das nossas palavras, toca em profundidade 
os nossos interlocutores e os plasma a fim de permitir que eles 
descubram o amor de Deus. O catequista não é um mestre 
nem um professor que pensa que está a ministrar uma lição. 
A catequese não é uma lição; a catequese é a comunicação 
de uma experiência e o testemunho de uma fé que acende os 
corações, porque introduz o desejo de encontrar Cristo. Este 
anúncio, de várias maneiras e com diferentes linguagens, é 
sempre o “primeiro” que o catequista é chamado a realizar!

Por favor, na comunicação da fé não vos deixeis cair 
na tentação de alterar a ordem com a qual a Igreja desde 
sempre anunciou e apresentou o querigma, e que se reflete 
na estrutura do próprio Catecismo. Não se pode, por 
exemplo, antepor a lei, mesmo que seja a moral, ao anúncio 
tangível do amor e da misericórdia de Deus. Não podemos 
esquecer as palavras de Jesus: «Não vim para condenar, mas 
para perdoar...» (cf. Jo 3, 17; 12, 47). De igual modo, não se 
pode presumir de impor uma verdade da fé prescindindo da 
chamada à liberdade que ela requer. Quem tem experiência 
do encontro com o Senhor está sempre na situação da 
samaritana que sente o desejo de beber uma água que não se 
esgota, mas ao mesmo tempo vai ter imediatamente com os 
habitantes da aldeia para os levar ao encontro de Jesus (cf. 
Jo 4, 1-30). Por conseguinte, é necessário que o catequista 
compreenda o grande desafio que tem diante de si sobre 

a maneira como educar na fé, em primeiro lugar, quantos 
têm uma identidade cristã débil e, por isso, precisam de 
proximidade, de acolhimento, de paciência, de amizade. Só 
assim a catequese se torna promoção da vida cristã, apoio 
na formação global dos crentes e incentivo a ser discípulos 
missionários.

Uma catequese que pretenda ser fecunda e estar em 
harmonia com o conjunto da vida cristã encontra na liturgia 
e nos sacramentos a sua linfa vital. A iniciação cristã requer 
que nas nossas comunidades se realize cada vez mais um 
percurso catequético que ajude a experimentar o encontro 
com o Senhor, o crescimento no seu conhecimento e o 
amor pelo seguimento. A mistagogia oferece oportunidades 
muito significativas para realizar este percurso com 
coragem e decisão, favorecendo a saída de uma fase estéril 
da catequese, que muitas vezes afasta sobretudo os nossos 
jovens, pois não encontram a novidade da proposta cristã 
nem a incidência na sua vida. O mistério que a Igreja 
celebra encontra a sua expressão mais bela e coerente na 
liturgia. Não esqueçamos de fazer compreender com a nossa 
catequese a contemporaneidade de Cristo. Com efeito, na 
vida sacramental, que tem o seu ápice na Sagrada Eucaristia, 
Cristo faz-se contemporâneo com a sua Igreja: acompanha-a 
nas vicissitudes da sua história e nunca se afasta da sua 
Esposa. É Ele que se faz próximo de quantos o recebem 
no seu Corpo e no seu Sangue, e faz deles instrumentos de 
perdão, testemunhas da caridade com quantos sofrem, e 
participantes ativos ao criar solidariedade entre os homens e 
os povos. Como seria útil para a Igreja se as nossas catequeses 
se caracterizassem por fazer compreender e viver a presença 
de Cristo que age e realiza a nossa salvação, permitindo que 
experimentemos desde agora a beleza da vida de comunhão 
com o mistério de Deus Pai, Filho e Espírito Santo!

Faço votos de que vivais estes dias com intensidade, a fim 
de levardes em seguida às vossas comunidades a riqueza de 
quanto vivestes neste encontro internacional. Acompanho-
vos com a minha bênção e, por favor, não vos esqueçais de 
rezar por mim. Obrigado.
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Na manhã do dia 03 de outubro, na Praça S. Pedro, o Papa 
Francisco presidiu à missa de abertura da 15ª Assembleia 
Ordinária do Sínodo dos Bispos e pediu aos 266 Padres 
sinodais que reavivem a própria paixão por Jesus. A 
Assembleia tem como tema: os jovens, a fé e o discernimento 
vocacional e se estendeu até o dia 28 de outubro. 

O Papa iniciou sua homilia com o trecho do Evangelho 
de São João, que diz: “O Espírito Santo, que o Pai enviará 
em meu nome, lhes ensinará tudo e recordará tudo o que Eu 
lhes disse”.

 Desta maneira tão simples, - disse o Papa - Jesus oferece 
aos seus discípulos a garantia de que o Espírito Santo os 
acompanhará em toda a sua obra missionária. O Espírito do 
Senhor é o primeiro a guardar e manter sempre viva e atual a 
memória do Mestre no coração dos discípulos e faz com que 
a riqueza e beleza do Evangelho sejam fonte de constante 
alegria e novidade. E Francisco exortou os presentes:

“No início deste momento de graça para toda a Igreja, em 
sintonia com a Palavra de Deus, peçamos insistentemente 
ao Paráclito que nos ajude a trazer à memória e reavivar 
as palavras do Senhor, que faziam arder o nosso coração. 
Memória para que possa despertar e renovar em nós a 
capacidade de sonhar e esperar. Os jovens serão capazes de 
profecia e visão, na medida em que nós, adultos ou idosos, 
formos capazes de sonhar, contagiar e partilhar os nossos 
sonhos e esperanças”.

Sonhos e esperanças
O Santo Padre expressou seu desejo de que “o Espírito do 

Senhor nos dê a graça de sermos Padres sinodais, ungidos 
com o dom dos “sonhos e da esperança”, para podermos 
ungir os jovens com o dom da profecia e da visão; possa 
dar-nos a graça de sermos memória atuante, viva e eficaz, 
que não se deixa sufocar e esmagar pelos falsos profetas, 
mas levar a inflamar o coração e discernir os caminhos do 
Espírito. E acrescentou:

“É com esta disposição de dócil escuta da voz do Espírito 
que viemos aqui, de todas as partes do mundo. Hoje, pela 
primeira vez, estão conosco também dois irmãos Bispos 
da China continental, a quem damos as nossas calorosas 
boas vindas. Com a sua presença, a comunhão de todo o 
Episcopado, com o Sucessor de Pedro, torna-se ainda mais 
visível”.

Dilatar os corações
Ungidos com a esperança, - disse Francisco - começamos 

um novo encontro eclesial, capaz de ampliar os horizontes, 
dilatar os corações e transformar as estruturas, que hoje 
nos paralisam, dividem e afastam dos jovens, deixando-
os expostos às intempéries e órfãos de uma comunidade 
de fé que os apoie, de um horizonte de sentido e de vida. 
A esperança interpela-nos, destronca o conformismo e 
nos convida a trabalhar contra a precariedade, exclusão e 
violência, às quais está exposta a nossa juventude. E falando 

dos jovens, o Papa disse:
“Os jovens, fruto de muitas das decisões tomadas no 

passado, exortam-nos a cuidar do presente, com maior 
esforço e com eles, a lutar contra tudo aquilo que impede a 
sua vida de crescer com dignidade. Pedem-nos e exigem-nos 
uma dedicação criativa, uma dinâmica inteligente, entusiasta 
e cheia de esperança, e que não os deixemos sozinhos nas 
mãos de tantos traficantes de morte que oprimem a sua vida 
e obscurecem a sua visão”.

Sob a proteção de Maria
O dom da escuta sincera deve ser livre de preconceitos 

para entrarmos em comunhão com as diferentes situações 
do Povo de Deus, sem cairmos na tentação de certos 
moralismos, elitismos e de ideologias abstratas. E o Papa 
convidou os Padres Sinodais, dizendo:

“Irmãos, coloquemos este tempo sob a proteção materna 
da Virgem Maria, mulher da escuta e da memória, para que 
nos guie no reconhecimento dos vestígios do Espírito, a fim 
de que, entre sonhos e esperanças, possamos acompanhar e 
encorajar nossos jovens para que não cessem de profetizar”.

Neste sentido, Francisco recordou que, ao término do 
Concílio Vaticano II, os Padres Conciliares dedicaram a 
sua última mensagem aos jovens: «A Igreja, durante quatro 
anos, trabalhou para um rejuvenescimento do seu rosto, 
para melhor responder à intenção do seu fundador, Cristo, o 
eterno jovem... É especialmente para os jovens que a Igreja 
acende, neste Concílio Ecumênico, uma luz, que iluminará o 
futuro da juventude. A Igreja espera que a sociedade respeite 
a dignidade, a liberdade, o direito sobretudo dos jovens».

Francisco concluiu sua homilia exortando os Padres 
Sinodais e representantes da Igreja no mundo, a alargar seus 
corações, a escutar o apelo do Povo de Deus e a colocar suas 
energias a serviço da juventude:

“Lutem contra todo o egoísmo. Rejeitem dar livre arbítrio 
aos instintos da violência e do ódio, que geram guerras e 
suas consequentes misérias. Sejam generosos, puros, 
respeitadores, sinceros. Construam, com entusiasmo, um 
mundo melhor, que o dos seus antepassados. Padres sinodais, 
a Igreja olha para vocês com confiança e amor.”

Papa abre o Sínodo dos jovens: que o Espírito 
nos dê a capacidade de sonhar
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Papa Francisco: o Sínodo é um momento de partilha

Na tarde do dia 03 de outubro, teve início da 15ª 
Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, na sala 
do mesmo, no Vaticano, com o tema: Os jovens, a fé e o 
discernimento vocacional. Depois da oração, o Papa falou 
aos participantes. 

“Ao entrar nesta Sala para falar dos jovens, já se sente a 
força da sua presença, que exala positividade e entusiasmo 
capazes de invadir e alegrar não só esta sala, mas toda a 
Igreja e o mundo inteiro”, disse o Pontífice em seu discurso.

Francisco agradeceu a todos ali presentes por terem 
acreditado que “vale a pena sentir-se parte da Igreja ou 
entrar em diálogo com ela; vale a pena ter a Igreja como 
mãe, como mestra, como casa, como família, capaz, não 
obstante as fraquezas humanas e as dificuldades, de fazer 
resplandecer e transmitir a mensagem sem ocaso de Cristo; 
vale a pena agarrar-se à barca da Igreja que, mesmo através 
das tempestades implacáveis do mundo, continua oferecendo 
a todos refúgio e hospitalidade; vale a pena colocar-se à 
escuta uns dos outros; vale a pena nadar contracorrente e 
aderir a valores altos, como a família, a fidelidade, o amor, a 
fé, o sacrifício, o serviço e a vida eterna”.

O Sínodo é um momento de partilha

“O Sínodo que estamos vivendo é um momento de 
partilha. Só o diálogo pode nos fazer crescer. Uma crítica 
honesta e transparente é construtiva e ajuda, ao contrário das 
bisbilhotices inúteis, das murmurações, das ilações ou dos 
preconceitos.”

Segundo o Papa, é preciso também saber escutar com 
humildade. “A escuta aberta requer coragem para tomar a 
palavra e fazer-se voz de tantos jovens no mundo que não 
estão presentes. É esta escuta que abre espaço ao diálogo. O 
Sínodo deve ser um exercício de diálogo, sobretudo entre os 
que participam dele. E o primeiro fruto deste diálogo é cada 
um abrir-se à novidade, estar pronto a mudar a sua opinião 
diante do que ouviu dos outros. Isto é importante para o 
Sínodo.”

 “Sintamo-nos livres para aceitar e compreender os outros 
e, consequentemente, para mudar as nossas convicções e 
posições: é sinal de grande maturidade humana e espiritual.”

“O Sínodo é um exercício eclesial de discernimento. 
Franqueza no falar e abertura no ouvir são fundamentais para 
que o Sínodo seja um processo de discernimento. Sejamos 
sinal duma Igreja à escuta e em caminho. A atitude de escuta 
não pode se limitar às palavras que trocaremos entre nós 
nos trabalhos sinodais. Uma Igreja que não escuta mostra-
se fechada à novidade, fechada às surpresas de Deus, e não 
poderá ser crível, especialmente para os jovens, os quais, em 
vez de se aproximar, irão se afastar inevitavelmente”, disse 
ainda Francisco.

Aliança entre gerações

Deixemos para trás preconceitos e estereótipos. Segundo 
o Papa, “o primeiro passo rumo à escuta é libertar as nossas 
mentes e os nossos corações de preconceitos e estereótipos: 
quando pensamos já saber quem é o outro e o que quer, então 
teremos verdadeiramente dificuldade em ouvi-lo seriamente.

Os jovens são tentados a considerar ultrapassados 
os adultos; os adultos são tentados a julgar os jovens 
inexperientes, a saber como são e sobretudo como deveriam 
ser e comportar-se. Tudo isto pode constituir um forte 
obstáculo ao diálogo e ao encontro entre as gerações.”

O Papa frisou que a maioria das pessoas presentes 
no Sínodo “não pertence à geração dos jovens, pelo que 
devemos claramente ter cuidado sobretudo com o risco de 
falar dos jovens a partir de categorias e esquemas mentais 
já superados. Se soubermos evitar este risco, contribuiremos 
para tornar possível uma aliança entre gerações.”

A propósito do clericalismo, o Papa disse que “é preciso, 
por um lado, superar decididamente” este “flagelo”. “O 
clericalismo é uma perversão e é raiz de muitos males 
na Igreja: destes devemos pedir humildemente perdão e 
sobretudo criar condições para que não se repitam. Mas, por 
outro lado, é preciso curar o vírus da autossuficiência e das 
conclusões precipitadas de muitos jovens.”

Reencontrar as razões da nossa esperança

“Que o Sínodo desperte os nossos corações! Precisamos 
reencontrar as razões da nossa esperança e sobretudo 
transmiti-las aos jovens que estão sedentos de esperança. O 
encontro entre as gerações pode ser extremamente fecundo 
para gerar esperança”, observou o Papa.

“Não nos deixemos tentar pelas «profecias de desgraças», 
não gastemos energias a «contabilizar falências e recordar 
amarguras», mantenhamos o olhar fixo no bem que «muitas 
vezes não faz barulho.”

Esforcemo-nos para fazer sair deste Sínodo não só um 
documento, que geralmente é lido por poucos e criticado 
por muitos, mas sobretudo propósitos pastorais concretos, 
capazes de realizar a tarefa do próprio Sínodo, que é fazer 
germinar sonhos, suscitar profecias e visões, fazer florescer 
a esperança, estimular confiança, faixar feridas, entrançar 
relações, ressuscitar uma aurora de esperança, aprender 
um do outro, e criar um imaginário positivo que ilumine as 
mentes, aqueça os corações, restitua força às mãos e inspire 
aos jovens – a todos os jovens, sem excluir nenhum, a uma 
visão de futuro repleto da alegria do Evangelho.

Fonte: Vatican News
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Estimados Diocesanos! Neste Ano Nacional do Laicato, 
queremos trazer presente neste mês de setembro “Mês 
da Bíblia”, os leigos e leigas deste imenso Brasil, que, 
acolhendo a Palavra de Deus no coração e impelidos pelo 
Espírito Santo, abraçaram a missão de servir o Senhor, os 
irmãos e irmãs na Igreja comunidade de fé. 

 Vivendo a realidade do povo de Deus das nossas 
comunidades são discípulos/as do Senhor, são missionários/
as da Palavra, da esperança, da caridade, de uma Igreja em 
saída, que vai ao encontro dos enfermos, dos pequenos que 
vivem muitas vezes sem a expectativa de um novo amanhã. 
No jeito simples de cada um, abraçaram uma missão de amar 
e servir o Senhor, no serviço aos irmãos e irmãs.

Numa sociedade excessivamente preocupada com o 
sucesso, louvamos e agradecemos a Deus pelos milhares de 
leigos e leigas que se tornaram “protagonistas” de uma Igreja 
que celebra a vida, com as alegrias, as dores e as esperanças 
do povo de Deus. Não estão preocupados com o sucesso, 
mas em servir ao Senhor e aos irmãos, e o fazem como uma 
vocação, a exemplo do profeta Isaías. 

Nós, com frequência, para não dizer “sempre”, avaliamos 
uma missão ou um cargo a partir do sucesso ou do fracasso. 
Na nossa vida, somos levados a avaliar tudo a partir dos 
êxitos que conseguimos alcançar. Mesmo com as melhores 

intenções, a procura do sucesso domina as nossas escolhas 
de vida e as nossas decisões; as nossas estratégias e o nosso 
modo de entrar em relação com os outros.  Uma missão, 
uma vocação, tem seu valor por si mesma, e o “sucesso” 
que nós esperamos nem sempre pode ser um bom parâmetro 
para emitir um juízo. A minha resposta à palavra que Deus 
dirige à minha vida tem um valor em si, não depende dos 
resultados imediatos.

Quando é o sucesso a determinar tudo, nós estaremos mais 
preocupados com as “estratégias” do que com as pessoas 
ou em darmos testemunho de discípulos e discípulas, que 
abraçaram a missão de servir o Senhor, à luz de sua Palavra. 
Mas quando se rompe a ligação necessária entre missão e 
sucesso, então é a missão que se torna central; é a nossa 
resposta à Palavra de Deus que nos chama e nos envia para 
tornar-se a medida da avaliação, prescindindo do sucesso 
que não deve ser o nosso, mas aquele de Deus.

A Palavra de Deus e a missão

Estimados Diocesanos! São muitas as famílias que mantém 
em suas casas a Bíblia, e se percebe um crescente interesse na 
vida pessoal e familiar pela leitura das Sagradas Escrituras. 
Alguns até perguntam qual é o momento mais favorável 
para ler a Palavra de Deus durante o dia. Podemos dizer que 
não existe uma hora específica durante o dia para entrar em 
contato com a Palavra de Deus. Eu mesmo tinha o costume 
de não deitar, sem antes ler um trecho da Palavra de Deus, à 
luz de lamparina quando, voltava da escola já tarde da noite. 
Mas sei que alguns têm o costume de, ao despertar, abrir a 
Bíblia que mantêm próxima à cabeceira da cama e ler alguns 
versículos. Outros seguem um itinerário programado de ler o 
Novo Testamento, começando pelo Evangelho, seguindo as 
narrativas dos quatro Evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e 
João, para depois entrarem com a mente e o coração na ação 
missionária de Paulo. Há também aqueles que gostam de ler 
a Bíblia começando pelo Livro do Gênesis e, num programa 
assíduo, lêem toda a Bíblia várias vezes durante a vida. 

Queridos irmãos e irmãs, o momento de ler não é o mais 
importante. O que importa de fato é que cada um entre em 
contato com a Palavra de Deus, e deixe que ela molde o 
seu coração e as suas ações. Conhecer por conhecer a 
Palavra de Deus não faz de mim ou de você uma pessoa 
temente a Deus ou um bom cristão. Há muitos pagãos no 
mundo que conhecem a Palavra de Deus muito bem, mas 
continuam não acreditando em Deus e no Senhor Jesus.

Precisamos ter presente, quando lemos a Palavra de Deus, 
que a Bíblia une em si a voz do ser humano que invoca a Deus 
e a voz de Deus que o chama à salvação e à comunhão com a 
mesma vida divina. Tenham presente que a verdade que a Bíblia 
quer nos comunicar não é do tipo cientifico, mas teológico. 
Nas Sagradas Escrituras, a palavra e a ação divina não são 
suspensas em céus míticos e místicos, mas são envolvidas nas 
tramas atormentadas e difíceis dos acontecimentos humanos.

Portanto, leiam a Palavra de Deus, com a mente e o 
coração abertos à ação do Espírito Santo, para que ela 
não seja deturpada ou usada para alimentar ideologias 
fundamentalistas que fomentam o ódio e a violência que 
depreciam a vida, dom maior de Deus a cada um de nós.

Dom José - 09/9/2018

Deixa a Palavra de Deus tocar teu coração
Dom José - 16/9/18

A Voz da Diocese
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Estimados Diocesanos! Neste mês dedicado à Palavra 
de Deus, olhando o descrédito do nosso povo em relação 
aos políticos e às propostas que vêm apresentando, como 
salvadoras da dura realidade social em que vivemos, marcada 
pela violência, desemprego e desânimo, corremos o risco 
de nos tornarmos apáticos e indiferentes diante das nossas 
responsabilidades de cidadãos deste país. Nesta realidade e 
frente a tais propostas, cada um de nós é chamado a dar sua 
parcela de contribuição, de forma responsável, através do voto. 
É um ato de cidadania para com o país, mas principalmente 
em relação a nós mesmos, cidadãos desta nação brasileira. O 
meu pecado de omissão, pode ser a causa da violência e do 
desemprego que atingem também os meus irmãos e irmãs.

 Onde está a coerência entre a tua fé, a Palavra de Deus e 
a cidadania? Às vezes somos tentados a nos deixarmos levar 
por discursos, cheios de propostas pouco “factíveis”, que não 
trazem presente a realidade e os anseios do povo brasileiro. 
Ouvimos discursos sobre projetos, que a simples dona de 
casa, que paga as contas com as moedas contadas a cada mês, 
sabe que é fruto de demagogia de político querendo voto, mas 
não têm o mínimo de compromisso com a vida real do povo. 

Apresentar propostas que busquem soluções para os 
nossos problemas, a curto, médio e longo prazo, parece 
que não está ao alcance de muitos políticos, porque olham 
apenas o mandato de quatro anos e não as necessidades 
do povo e o futuro da nação brasileira. Ás vezes, pode 
soar difícil de digerir uma proposta realista, não dá voto, 
porque apresenta uma realidade que nós vemos e nos 

incomoda, mas não queremos aceitar, ou tomar decisões que 
tragam mudanças pela participação responsável do voto. 
Preferimos nos omitir, para depois retomarmos o discurso 
de que “todo político é corrupto” e esse país não tem jeito.

Lendo e relendo a Palavra de Deus, na história do povo 
de Israel, percebemos o quanto foi importante a figura dos 
profetas, para reconduzir o povo à Aliança com Deus. Os 
profetas não tinham missão fácil, mas estavam comprometidos 
com o amor de Deus pela vida e a dignidade do povo. Gostaria 
de lembrar o profeta Jeremias, que não foi chamado e enviado 
para anunciar vitórias e um futuro esplêndido para o povo de 
Israel. Ele tinha a ingrata missão de anunciar algo de muito 
impopular: que o único caminho para salvar a vida é aceitar 
passar pelo fracasso, isto é, confrontar-se com a realidade, 
por mais difícil que ela seja (cf. Jr 21,9; 39,18; 45,5).

Também na vida pessoal e comunitária, há alguns 
momentos nos quais não é possível alimentar a esperança 
em relação ao futuro, a não ser aceitando transpor o tempo 
da prova e da derrota. Muitas vezes pensamos que a 
salvação dos nossos problemas brasileiros seja aceitar uma 
infinidade de propostas apresentadas pelos candidatos à 
eleição, que jamais serão realizadas, que nos dizem que no 
final todas as coisas vão estar bem, que todos os problemas 
serão solucionados se ele eleito for. Mas sabemos que não 
é assim! Quando fizermos do nosso ato de votar um ato de 
responsabilidade e cidadania, começaremos a colaborar de 
forma responsável com a transformação da realidade deste 
país, que muito falamos e almejamos, mas às vezes não 
acreditamos que a mudança começa a acontecer quando eu 
assumo atitudes para mudar. A mudança depende de nós. 

A Palavra de Deus e cidadania
Dom José - 23/9/2018

Estimados Diocesanos! Neste último domingo do 
mês de setembro, a Igreja Católica no Brasil celebra 
o Dia Nacional da Bíblia. É bonito poder celebrar 
a presença da Palavra de Deus, que orienta a nossa 
vida de fé e a vida da comunidade orante, que sabe 
colocar-se na escuta do Senhor através da sua palavra. 

Com o avanço das novas tecnologias e a popularização dos 
Meios de Comunicação Social, ficou mais fácil e acessível 
poder ter o texto da Sagrada Escritura e também ouvi-la, 
mesmo nos lugares mais distantes e isolados do nosso país. 

 Mas ouvir por ouvir a Palavra de Deus muda pouca 
coisa na nossa vida de cristãos. Quando, porém, tivermos 
a coragem de perguntar: O que ela diz para a minha vida? 
O que o Senhor Jesus quer de mim? – Estaremos abrindo 
o coração para colocar-nos na escuta de Deus, em grande 
oportunidade que ele nos oferece para começamos a 
percorrer um caminho de discípulos que querem estar 
próximos do Senhor, através da sua  Palavra encarnada e 

A Palavra de Deus e a missão 
Dom José - 30/9/2018 testemunhada na nossa vida de fé, comprometida com os 

valores do Reino anunciado por Jesus. Através da Palavra, 
Deus fala ao nosso coração de filhos e filhas. Através da 
oração na Palavra, podemos percorrer o caminho de 
encontro pessoal com Jesus Cristo. Ele quer tocar o nosso 
coração e nos falar do seu amor e da sua misericórdia.

Num mundo onde vivemos correndo atrás de 
compromissos, parece não soar bem a atitude de parar 
para escutar o Senhor que nos fala através da sua Palavra. 
São Francisco de Assis dizia aos seus companheiros 
que deviam aprender com as pedras o valor do silêncio. 
É importante o silêncio da boca para aprender a 
valorizar o silêncio do coração, que guarda a Palavra, 
para aprender a falar depois com a Palavra de Deus.

Quando uma pessoa aprende a escutar de forma assídua 
e pessoal a Palavra de Deus, torna-se capaz de escutar 
a si mesma, a realidade, a história e o outro. Quando 
aprendermos a escutar a realidade e a história, poderemos, 
através delas, reconhecer os sinais da presença de Deus 
e a discernir a sua vontade para com cada um de nós.

A Voz da Diocese
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Com estima, saúdo o Pe. Renoir Dalpizol, Reitor deste 
santuário, e através dele saúdo todos os padres, religiosos e 
religiosas, os noviços e seminaristas aqui presentes. Saúdo o 
senhor Juliano Zuanazzi, digníssimo prefeito deste município 
e todas as autoridades civis e militares aqui presentes ou 
representadas. Com estima, saúdo os romeiros e romeiras, 
que vieram de outros Estados e das várias regiões do Rio 
Grande do Sul, para manifestar, diante da Senhora da Salette, 
devoção filial e espírito de fé no seu filho Jesus. Saúdo a 
todos os que nos acompanham através da Rádio Salette e 
outras emissoras ou pela Internet. Com amor e estima, saúdo 
os enfermos e seus familiares. Permitam-me fazer memória 
do Pe. Arlindo Daga Fávero, que partiu para receber o abraço 
da misericórdia do Pai no dia 17 de maio passado, ele que 
por mais de 30 anos foi Reitor deste Santuário.

Queridos irmãos e irmãs, neste mundo, todos nós somos 
peregrinos, mas hoje viemos em romaria para colocar a vida 
diante da ternura materna de Maria, Senhora da Salette, mãe 
de Jesus, o filho de Deus, mas também nossa mãe amorosa, 
que nos acolhe no silêncio do seu coração e nos escuta. 
Ela sabe que as lágrimas que rolam na face de uma mãe, 
de um pai, de um jovem, dos avós podem ser expressão de 
alegria, mas na maioria das vezes são de dor, de angústia e 
sofrimento. Às vezes, nem os lábios conseguem expressar 
a dor que sentimos no coração; por isso, preferimos, em 
silêncio, colocar-nos diante do olhar de ternura de Maria, 
que tem aquela percepção de mãe, manifestada nas Bodas 
de Caná e na presença silenciosa junto a seu Filho na Cruz.

Venho também como peregrino para colocar diante da 
Senhora da Salette os trinta anos de vida sacerdotal e seis 
como bispo desta Diocese de Erexim, e oferecer algumas 
palavras de esperança e consolo para todos os que estão 
aqui presentes e os que nos acompanham pelos Meios de 
Comunicação Social.

Salette, ensina-nos a viver a reconciliação e a paz é o tema 
da romaria deste ano. Neste Ano Nacional do Laicato, estamos 
refletindo, como comunidade de fé, sobre a participação dos 
Cristãos Leigos e Leigas na Igreja a na Sociedade. Pela vida 
nova do batismo, nos tornamos discípulos e discípulas do 
Senhor Jesus, e queremos caminhar com o Mestre, sendo 
“Sal da Terra e Luz do Mundo” (Mt 5,13-14), na sociedade.

Como cristãos, somos discípulos e discípulas do Senhor 
Jesus, o Príncipe da Paz e não podemos deixar de trabalhar 
por uma sociedade reconciliada e pacificada, que respeite as 
minorias e olhe os pobres com dignidade e respeito, como fez 
Jesus. Quando nos omitimos na promoção da reconciliação 
e da paz, nas nossas famílias, comunidades e sociedade, 
significa que nos deixamos vencer pelo pecado da omissão.

A Virgem Maria quer que promovamos a reconciliação 
e a paz. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo quer que 
reine a paz em cada coração humano, em cada família e 
na comunidade. As feridas da violência, feridas visíveis 

e invisíveis, não podem ser curadas com atitudes que 
expressam raiva e vingança. Elas não apontam o caminho 
de Jesus.

Como cristãos, comprometidos com as palavras do 
Evangelho, não podemos ficar indiferentes. Devemos nos 
unir para superarmos todas as formas de incompreensão, 
de intolerância, de preconceito e de ódio, que estão sendo 
alimentadas na nossa sociedade brasileira.

Estimado irmão, estimada irmã, como peregrino e 
peregrina, não tenhas medo de abrir teu coração à misericórdia 
de Deus e deixa-te reconciliar. Não temas a misericórdia de 
Deus, a verdade e nem a justiça. Queridos pais, queridos 
jovens, não tenham medo de pedir e de oferecer o perdão. 
Não desistam de buscar a reconciliação e a paz, para se 
aproximarem, se reencontrarem, como irmãos, como família 
e comunidade, para superarem as inimizades.

Diante desta imagem da Virgem Maria em pranto, 
manifestemos nosso amor filial. Deus nos oferece uma 
oportunidade de mudarmos de vida. É chegada a hora de 
sarar feridas, de estender pontes, de eliminar diferenças. É 
hora de desativar os ódios, renunciar às vinganças e de nos 
abrirmos à convivência fraterna, baseada no amor, no perdão 
e na reconciliação que constrói a paz.

Neste momento da nossa história, atravessamos uma 
época triste e temos o direito de lamentarmos com as 
palavras do profeta Oséias: “Não há verdade, não há 
misericórdia, nem há conhecimento de Deus nesta terra” (Os 
4,12). A mentira, a violência e a corrupção inundaram tudo. 
Entretanto, do meio do que se pode chamar de enxurrada 
de males, o olho contempla, como a um arco-íris celeste, a 
Virgem misericordiosa, intermediária da paz entre Deus e os 
homens: “Ponho meu arco nas nuvens, como sinal de aliança 
entre mim e a terra” (Gn 9,13).

Quando fazemos uma peregrinação, levamos no coração 
um propósito, que pode ser de agradecimento ou de um pedido. 
Mas gostaria imensamente que cada um de vocês pudesse 
retornar para suas casas disposto a dar uma contribuição 
generosa e autêntica para a reconciliação e a paz na família 
e na comunidade em primeiro lugar, eliminando do coração, 
toda forma de violência, todo sentimento de opressão sobre 
o seu irmão ou sua irmã. Se quiserem fazer com que a paz 
reine em todo o mundo façam-na reinar em seus corações, 
na sua família, na sua casa, na sua localidade rural, no seu 
bairro, na sua cidade e na nossa nação.

Que a Virgem Maria, que, em silêncio, contemplou com 
o seu olhar materno Jesus Cristo, agonizante na cruz, nos 
ajude a sermos discípulas e discípulas do Senhor da vida, 
que defendem a vida e promovem a justiça, a reconciliação 
e a paz entre os irmãos e irmãs, como sinal da presença do 
Reino de Deus no mundo.

Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.

Romaria de N. Senhora da Salette – 30/9/2018
Tema: Salette, ensina-nos a viver a reconciliação e a paz
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67ª Romaria de Nossa Senhora de Fátima – 2018
Tema: Cristãos Leigos e Leigas, como Maria, a serviço da vida e da paz

De início, o Bispo fez expressiva e abrangente saudação 
ao Bispo emérito, a padres concelebrantes (entre eles 
jubilares), a autoridades, a romeiros e romeiras de 
perto e de longe, aos que acompanhavam pelos meios 
de comunicação. Manifestou gratidão às Comissões do 
projeto de revitalização do Santuário, com atuação para a 
conclusão da Capela da Reconciliação, tornando o espaço 
do Santuário sempre mais adequado para a espiritualidade. 
E prosseguiu:

Queridos irmãos e irmãs, a Comissão que preparou o 
documento sobre o Ano Nacional do Laicato foi muito feliz 
quando escolheu o título “Cristãos leigos e Leigas na Igreja a 
na Sociedade – Sal da Terra e Luz do Mundo” (Mt 5,13-14). 
E a nossa Romaria deste ano quis refletir o envolvimento dos 
“Cristãos Leigos e Leigas, como Maria, a serviço da vida e 
da paz”.

Juntos, como irmãos e irmãs, queremos, neste Ano 
Nacional do Laicato e neste dia de Romaria, através de 
cânticos e orações, mas também no silêncio da escuta da sua 
Palavra, elevar a nossa gratidão ao nosso Deus e Pai, que 
por amor a cada um de nós, enviou ao mundo o “Verbo”, 
Palavra, seu Filho Jesus, e à Virgem Maria, aqui venerada 
com o título de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, que, 
através do seu “sim” de amor serviço, acolheu no seu seio o 
Senhor da vida, o príncipe da Paz.

Maria, a discípula e serva do Senhor, no hino do Magnificat 
que ouvimos (Lc 1,46-56), canta, agradece ao Deus da vida 
e da paz e nele exulta, porque não esqueceu do seu povo. 
Ela canta e agradece ao Deus da vida e da paz como mãe de 
Jesus, que não o carrega nos braços, mas no ventre materno, 
gerado por obra do Espírito Santo. Canta a esperança de 
um povo, povo de Deus (v. 51-55) pelo cumprimento das 
promessas no tempo e na vida concreta das pessoas. Ela 
traz presente a justiça de Deus, que socorre os pobres e os 
pequeninos, e a sua fidelidade e misericórdia para com o 
povo da Promessa da Antiga Aliança. Povo que, ao longo 
da história, tinha passado por tantas provações, abandono e 
humilhações, mas conseguiu manter sua identidade de povo 
de Deus, graças à coragem dos profetas, que, não temendo a 
perseguição dos homens, souberam manter-se fiéis a Deus, 
na missão de defender a vida e a dignidade do povo.

Quando Isabel, cheia do Espírito diz a Maria: “Bem- 
aventurada aquela que acreditou que iriam cumprir-se as 
palavras do Senhor”, Maria, responde elevando um hino 
de louvor e gratidão ao Senhor, porque traz no seu seio 
a realização da promessa de Deus, o cordeiro que será 
sacrificado na cruz, e do seu sangue derramado, nasce uma 
Nova Aliança de amor entre Deus e a humanidade.

Este hino de gratidão que Maria elevou a Deus, muitas 
comunidades cristãs cantam nas orações das vésperas 

diariamente a cada entardecer, para manter viva a ação divina 
nos corações dos avós, dos pais, dos jovens, das crianças, 
dos enfermos, dos trabalhadores do campo e da cidade, 
dos empresários, dos que trabalham na área da educação, 
da saúde e da segurança, dos simples e poderosos, dos que 
têm o coração inquieto pelos acontecimentos cotidianos da 
vida. Cantam o Magnificat, como Maria, para alimentar 
a esperança de que Deus cumpre suas promessas e não 
abandona seu povo que peregrina neste mundo, mas espera 
confiante chegar à casa do Pai.

Como cristãos, devemos ter presente o olhar de fé e 
esperança com que Maria soube ler os acontecimentos da 
sua vida e a história do seu povo. Através de Maria, somos 
convidados a contemplar o triunfo do Deus da vida, que 
se manifesta na história pessoal de cada um de nós, nos 
pequenos gestos de amor serviço dos nossos pais que nos 
acolheram para a vida, das nossas famílias e de todos aqueles 
e aquelas que estão envolvidos nos vários ministérios nas 
comunidades de fé, mas também na defesa do bem comum 
através da vida profissional na sociedade.

As pessoas, lugares e acontecimentos que fizeram e fazem 
parte da nossa vida ajudaram e ajudam a escrever a nossa 
história, não no papel, mas no coração onde podemos lê-la 
e relê-la diariamente. Esta história pode ser pontuada por 
trazer lembranças bonitas que nos fizeram sorrir e sonhar, 
mas também por aquelas que nos fizeram chorar, pela falta 
de compreensão, de perdão e de paz. Sobretudo do amor que 
acolhe a vida, e se coloca a serviço da vida, na família e na 
comunidade.

Não podemos esquecer na nossa caminhada de fé, que 
Maria de Nazaré, foi uma jovem leiga, escolhida por Deus, 
para nos dar seu Filho Jesus e estar a serviço dele. Através 
desta maternidade humana e divina, tornou-se mãe de todos 
nós em Cristo crucificado e ressuscitado. Ela nos ensina a 
cultivarmos “uma espiritualidade encarnada, que vive uma 
profunda comunhão com Deus, pelo seguimento de Jesus, 
pela vida no Espírito, pela comunhão fraterna e pela inserção 
no mundo. Não podemos querer ser discípulos e discípulas 
do Senhor, e ao mesmo tempo buscar um Cristo sem carne 
e sem cruz.” Como cristão ou cristã, querido irmão, querida 
irmã, procura encontrar o Senhor Jesus, lá na tua família, no 
teu trabalho, na tua comunidade e deixa que ele ilumine a tua 
vida e as tuas decisões pela tua fé.

Como cristãos comprometidos com o Evangelho, 
precisamos discernir e rejeitar a “tentação de uma 
espiritualidade individualista” que não se compromete 
com a defesa da vida, nem tem disponibilidade para servir 
na comunidade, e mantém os olhos do coração fechados 
para a caridade e o bem comum. Devemos lembrar que 
a espiritualidade cristã sempre terá por fundamento os 
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mistérios da encarnação e da redenção de Jesus Cristo.
E é a partir de Jesus Cristo, que os cristãos leigos e leigas 

infundem uma inspiração de fé e de amor nos ambientes 
e realidades em que vivem e trabalham. Nos Evangelhos, 
Jesus nos mostra como a fé em Deus se expressa em todas 
as dimensões da vida: pessoal (Mt 6,21), familiar (Mt 19,14; 
Lc 15,11), comunitária (Mt 18,21), profissional (Lc 19,8), 
sociopolítica (Mt 6,24; 25,35), religiosa (Mt 7,21). Por 
isso, não podemos separar a fé da vida, mas pela fé, viver e 
realizar ações que revelem a expansão do Reino de Deus na 
história, através do nosso amor compromisso, que se coloca 
a serviço da vida e da paz, como fez Maria, a humilde serva 
do Senhor.

Que a Virgem Maria, aqui venerada com o título de Nossa 
Senhora do Rosário de Fátima, Mãe de Jesus e de todos os 
fiéis, nos guie e nos ampare com a sua intercessão. Obtenha 
para nós, para nossas famílias e comunidades a graça de abrir 
os ouvidos do coração à Palavra do Senhor, para ouvirmos o 
clamor e vermos as necessidades de estar a serviço da vida e 
da paz no mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.

Homilias de Dom José

Queridos irmãos e irmãs, romeiros e romeiras devotos de 
Nossa Senhora do Rosário de Fátima. O texto do Evangelho 
de Jesus Cristo que ouvimos, narrado por São Mateus, nos 
mostra que Jesus foi um peregrino. Ele é o Filho de Deus, 
enviado pelo Pai e acolhido no seio de Maria, como Palavra, 
onde foi plasmado, isto é, tomou forma humana, pela ação 
do Espírito Santo. Na sua vida terrena, Jesus foi um grande 
peregrino, cuja missão era anunciar o Reino de Deus, no qual 
todos têm direito à vida e vida em abundância. Andando como 
peregrino, além de anunciar o Reino da vida, ele ensinou e 
curou as pessoas de todas as suas doenças e enfermidades. 
Ele manifestou compaixão por todos aqueles e aquelas que 
encontrou ao longo do caminho. Por onde passava, defendia 
a vida e a dignidade de todos. O Senhor Jesus estava a serviço 
do Pai e lhe foi fiel, mesmo nos momentos mais difíceis 
da sua missão. Teve momentos que peregrinou sozinho, 
teve momentos em que pôde contar com a companhia dos 
discípulos, teve momentos de solidão, momentos em que 
se sentiu abandonado e também o momento mais difícil na 
agonia da cruz, suspenso entre o céu e a terra, em que muitos 
dos discípulos o abandonaram, menos o discípulo amado e 
sua mãe Maria, que lhe fizeram companhia. Uma companhia 
marcada pelo amor, pela presença silenciosa, sem palavras, 
mas com os ouvidos do coração abertos para escutar as 
palavras de amor e vida que saíam dos lábios dele em agonia.

Se olharmos a nossa história de vida a partir das Palavras 
do Evangelho, que nos falam da vida do Senhor Jesus e da 
presença de sua mãe Maria, quantos fatos podem coincidir 
com a nossa história de vida e de caminhada de fé. Quantas 
vezes na tua vida, querida mãe, tu acompanhaste, em 
silêncio e com o coração dilacerado, a dor que tocava a vida 

do teu filho ou da tua filha, do teu marido. Mesmo assim 
não perdeste a coragem de colocar-te em silêncio diante do 
Cristo Jesus, ou de Nossa Senhora, como ela fez diante da 
cruz. Quantas vezes, querido pai, quando tu tiveste a saúde 
debilitada pela doença, ou diante da necessidade de buscar a 
cura de teu filho, da tua filha ou da tua esposa, com recursos 
financeiros limitados, te sentiste só, e foste buscar forças 
para vencer os desafios diante do olhar da ternura materna 
de Maria. Quantas vezes você jovem, vocês filhos sentiram-
se pequenos e frágeis, quando viram que a doença estava 
fragilizando a vida dos seus pais. Qual o caminho que vocês 
percorreram para encontrar o Senhor da vida que pudesse 
curar aqueles que vocês amavam e amam?

Quando participamos de uma Romaria, caminhamos 
trazendo no coração alegrias, manifestamos gratidão por 
graças alcançadas, mas também trazemos no coração as 
dores que nos afligem na vida pessoal, familiar e comunitária. 
O que tu trouxeste para colocar diante do Senhor, ou quem 
trouxeste no coração e desejas ardentemente pedir para ele 
ou ela uma graça. Vamos colocá-los neste momento diante 
do Senhor Jesus e do coração materno de Maria. Que o 
Senhor toque com o seu amor e o seu poder o teu coração, 
cure através da sua graça a doença e o mal que te afligem, ou 
a doença e o mal que afligem a vida das pessoas que tu amas, 
pela qual vieste aqui em romaria pedir uma graça. O Senhor 
Jesus quer passar na tua vida e curar-te, como passou na vida 
daqueles que encontrou ao longo dos caminhos da Palestina. 
Ele continua percorrendo os caminhos do coração no mundo 
de hoje, para ensinar e curar todos aqueles e aquelas que o 
acolhem como o Senhor da vida e da paz. Amém.

 

Bênção com o Santíssimo 
(da saúde e dos objetos religiosos)
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MENSAGEM AOS PROFESSORES E ÀS PROFESSORAS

“Educar conforme a justiça!” (2Tm 3,16)

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB, 
manifesta, neste dia de 15 de outubro de 2018, sua 
reverência e sua admiração aos professores e às professoras 
de nosso país. Queremos nos unir a todos aqueles que, em 
nossa sociedade, reconhecem e valorizam os que dedicam 
sua vida a ensinar e educar as novas gerações. Sua missão 
é importante, sua missão é sublime. Seu trabalho, unido 
ao dos pais, da família, é fundamental para a construção 
de uma sociedade em que prevaleçam a fraternidade e a 
solidariedade, a justiça e a paz.  

Num encontro com educadores, o Papa Francisco, por 
meio de algumas perguntas, destacou aspectos importantes 
dessa nobre missão: “Velais pelos vossos alunos, ajudando-
os a desenvolverem um espírito crítico, um espírito livre, 
capaz de cuidar do mundo atual? Um espírito que seja capaz 
de procurar novas respostas para os múltiplos desafios que 
a sociedade coloca hoje à humanidade? Sois capazes de 
estimulá-los para não se desinteressarem da realidade que os 
rodeia, não se desinteressarem daquilo que está acontecendo 
a seu redor?” (Visita à PUC de Quito – Equador, 07.07.2015).

Feitos esses questionamentos, o Papa deu-lhes algumas 
recomendações: “Para tal, é preciso tirar-lhes da sala de aula, 
a sua mente tem que sair da sala de aula, seu coração tem que 
sair da sala de aula. Como entra, nos currículos universitários 
ou nas diferentes áreas do trabalho educativo, a vida que 
nos rodeia com as suas perguntas, suas interpelações, suas 
controvérsias? Como geramos e acompanhamos o debate 
construtivo que nasce do diálogo em prol de um mundo 
mais humano? O diálogo, esta palavra-ponte, esta palavra 
que cria pontes”.

Sim, nossos professores e professoras são chamados 

a promover o diálogo, “esta palavra que cria pontes”. 
Dialogar é ter a capacidade de escutar o outro, de respeitar o 
diferente, de aproximar os contrários. O diálogo é o primeiro 
passo para descobrirmos que somos irmãos e irmãs, não 
adversários e, muito menos, inimigos. A diferença nos 
enriquece. Precisamos muito de educadores e educadoras 
que despertem nas crianças, adolescentes e jovens essa 
maneira de ser, de viver e de conviver, principalmente em 
tempos como os atuais, de polarização política, de discursos 
que dividem e da exacerbação do individualismo. É preciso 
educar as novas gerações para saberem ouvir, pesquisar, 
analisar, avaliar e permanecer abertas a novas perspectivas 
que podem dar maior fundamentação às suas existências.

Neste dia dos professores e das professoras, recordamos a 
necessidade de receberem um salário mais justo, um ambiente 
mais digno de trabalho. Pedimos que não desanimem 
diante da dispersão, da violência, da incompreensão. A 
força do Espírito fortaleça na missão de despertar crianças, 
adolescentes e jovens para a beleza da justiça, da verdade, da 
fraternidade e da vida.

Maria, a Senhora Aparecia, Mãe e Mestra, interceda pelos 
professores e pelas professoras do Brasil!

Brasília, 15 de outubro de 2018.

Cardeal Sergio da Rocha - Arcebispo de Brasília, 
Presidente da CNBB

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

Dom Leonardo Ulrich Steiner - Bispo Auxiliar de Brasília, 
Secretário-Geral da CNBB

Fonte: CNBB

CNBB
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Tarde do primeiro dia da Novena de Fátima com 
zeladoras e zeladores de capelinhas

Caravanas de zeladoras e zeladores de capelinhas 
participaram do terço e da missa da tarde do primeiro dia 
da novena de preparação à Romaria Diocesana de Fátima, 
na tarde da sexta-feira, 05 de outubro, a primeira do mês 
das missões e dentro da Semana Nacional da Vida. Pe. 
Valter Girelli, Reitor do Santuário, acolheu a todos e todas, 
ressaltando que a comunidade começava a ter à disposição a 
Capela da Reconciliação, espaço próprio para as confissões. 
A celebração foi presidida pelo Pe. Moacir Noskoski, 
Pároco da Paróquia N. Sra. da Glória de Erval Grande, e 
concelebrada pelos padres Valtuir Bolzan, de Severiano de 
Almeida, Gilson Samuel, de Paulo Bento, acompanhados 
pelos diáconos Reinaldo Balbinot, Pascoal Possa e Almir 
Bornelli.

Na homilia, Pe. Moacir, a partir da leitura na qual Deus 
apresentava ao povo guiado por Moisés a escolha entre o 
caminho da vida e o da morte, ressaltou o compromisso 
em cuidar, defender e promover a vida em todas as suas 
fases e circunstâncias. A partir do evangelho da visita 
de Maria a Isabel com o seu cântico de louvor a Deus, 
destacou a confiança e a gratidão dela por tudo o que ele 
estava realizando em sua vida. Exortou a todos a cultivarem 

1° Dia - 05/10 - Cristãos leigos e leigas, como Maria, a serviço da vida e da paz

a mesma obediência de Maria à vontade de Deus e a sua 
disponibilidade em estar plenamente a seu serviço.

Novena de Fátima motiva devotos de Maria a estarem a 
serviço da vida e da paz

Pe. Giovani Momo, assistente do Curso Propedêutico 
no Seminário de Fátima, presidiu a procissão e a missa da 
primeira noite da novena de Fátima, na noite da sexta-feira, 
a primeira do mês de outubro, mês das missões para a Igreja 
Católica no Brasil. A missa foi concelebrada pelos Padres 
Valter Girelli, Clair Favreto e Antonio Valentini Neto e 
foi animada pelo Pe. José Carlos Sala e equipe de música 
e de canto. Pe. Clair, coordenador da equipe de liturgia 

da romaria, conduziu a procissão, cujas orações e cantos 
expressavam aspectos da temática geral da novena: Cristãos 
leigos e leigas, como Maria, a serviço da vida e da paz, com 
o lema “Vós sois o sal da terra e a luz do mundo”, o mesmo 
do Ano Nacional do Laicato.

Na homilia, Pe. Giovani mencionou alguns aspectos da 
novena e a participação especial de grupos da sociedade 
civil a cada noite. Citou as três intenções gerais da novena 
e da romaria: 1ª) Para vivermos intensamente a mensagem 
de Nossa Senhora em Fátima, na oração, na conversão e na 
penitência. 2ª) Para que o Ano Nacional do Laicato suscite 
condições favoráveis para sermos “sal da terra e luz do 
mundo”, a serviço da vida e da paz. 3ª) Para que a Mãe de 
Fátima proteja os idosos e enfermos e nos ajude a vivermos 
a inclusão e o respeito para com eles. A partir da primeira 
leitura da missa, a escolha da vida ou da morte que Deus 
propôs a seu povo, acentuou o compromisso com a defesa 
e a promoção da vida. À luz do Evangelho, que narrava a 
visita de Maria a Isabel e o hino que ela proclamou, exortou 
os romeiros a acolher a Mãe de Jesus como Isabel e como 
proclamar as maravilhas de Deus. Exortou-os também a 
se dirigirem a ela, participando da novena e da romaria, 
na certeza de que espera a todos. Desejou-lhes frutuosa 
participação na novena. Ela é oportunidade especial de 
revitalização da vida pessoal, familiar e comunitária.
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Paróquia de Marcelino Ramos anima tarde do segundo 
dia da novena de Fátima

Pe. Nelci Miranda, Missionário Saletino, Pároco 
da Paróquia São João Batista, de Marcelino Ramos, 
acompanhado de equipe, presidiu o terço e a missa das 14h 
no sábado, dia 06 de outubro, segundo dia da novena de 
Fátima. O enfoque do dia é “cristãos leigos e leigas jovens 
a serviço da vida e da paz”. No início do terço, equipe da 
Paróquia encenou a aparição de Nossa Senhora em Fátima.

Na homilia da missa, Pe. Miranda destacou três palavras 
– chamado de Deus, oração e missão - a partir da leitura da 
missa, que narrava a vocação de Jeremias, e do Evangelho 
apresentava a oração de louvor de Cristo ao Pai por revelar 
os mistérios do Reino aos pequeninos. Observou que 
Jeremias, diante da situação de hostilidade em que o povo 
se encontrava, teve medo do chamado de Deus e se julgava 
muito novo para a missão a que era chamado. Mas, na oração, 
encontrou força para superar o medo e colocou-se a serviço 
de Deus. Ressaltou que na realidade atual é difícil falar de 
paz. Para fazê-lo, é necessário aprender a ser pequenino, a 
quem Deus manifesta seus mistérios, como ensinou Jesus. 
Lembrou que em Fátima, em 1917, quando o mundo estava 
em guerra, pediu para rezar pela paz. Concluindo, Pe. 
Miranda convidou cada participante da celebração a rezar 
pela pessoa que estava a seu lado, para que Deus acolhesse 
os pedidos que ela trazia consigo, especialmente pela sua 
paz e a da sua família.

Segunda noite da novena de Fátima com jeito jovem

Pe. Jean Carlos Demboski, vigário paroquial da Catedral 
São José e assessor diocesano da Pastoral da Juventude, com 
equipe de jovens, presidiu a procissão e a missa da segunda 
noite da novena de Fátima, no sábado, dia 06 de outubro, 
véspera das eleições no Brasil e penúltimo dia da Semana 
Nacional da Vida.

Foi a noite da presença especial dos jovens com o enfoque 
“cristãos leigos e leigas jovens a serviço da vida e da paz”. 
Jovens acompanharam de perto e carregaram a imagem da 

2° Dia - 06/10 - Cristãos leigos e leigas jovens a serviço da vida e da paz

Mãe de Fátima em toda a procissão.
No final da missa, num gesto de bênção, alguns deles 

colocaram a mão na imagem e outros no ombro deles e 
assim sucessivamente enquanto Pe. Sala e equipe de canto 
entoaram a canção de consagração a Maria, “ó minha 
Senhora, e também minha Mãe”, no final da qual, Pe. Jean 
deu a bênção a todos.

Pe. Maicon Malacarne, Pároco da Paróquia N. Sra. 
Aparecida, Bairro Bela Vista, Erechim, e coordenador 
diocesano de pastoral, animou a procissão, alternando 
cantos, breves motivações e orações diversas, especialmente 
as dezenas do terço.

O Evangelho narrava o retorno dos discípulos enviados 
em missão, contando alegres a Cristo o que haviam realizado 
em seu nome e o louvor dele ao Pai por revelar seus mistérios 
aos pequeninos e pobres, A partir disso, em sua homilia, 
afirmou que o rosto das pessoas era o que movia Jesus. Ele 
se alegrou com os discípulos que estavam alegres. A alegria 
está presente em muitos momentos no Evangelho – na 
anunciação do anjo a Maria de que seria mãe do Redentor; na 
visita dela a Isabel, ocasião em que bendisse a Deus porque 
olhou para sua humildade. Os humildes, os humilhados 
estão no coração de Deus. Depois, Pe. Jean referiu-se à 15ª 
Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos que trata dos jovens, 
a fé o discernimento vocacional. Para ele, há esperança de 
que a Igreja e outras instituições se disponham a escutar 
os jovens e que, como Jesus caminhou com os discípulos 
de Emaús, caminhem com a juventude. Citou a mensagem 
do Concílio Vaticano Segundo aos jovens, a qual afirma 
que a Igreja, durante os 4 anos daquele evento, procurou 
rejuvenescer seu rosto, para melhor responder à intenção 
do seu fundador, o grande vivente, o Cristo eternamente 
jovem. Na parte final de sua pregação, Pe. Jean recitou a 
oração-poema de Dom Hélder Câmara a Maria, intitulada 
“Mariama”. Nela, Dom Hélder, consdierado por muitos “o 
bispo dos pobres” e chamado de “irmão dos pobres e meu 
irmão” por São João Paulo II, pede a Nossa Senhora que 
a Igreja de seu Filho não fique em palavra, não fique em 
aplauso; que ela interceda um basta a todas as injustiças e um 
mundo sem senhor e sem escravos, um mundo de irmãos!  
De irmãos não só de nome e de mentira.
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O trabalho, os trabalhadores e empreendedores na 
novena de Fátima

Mesmo com tempo chuvoso e em dia de eleições gerais 
no País, expressivo número de devotos de Maria participou 
do terço e da missa das 14h do dia 07 de outubro, último dia 
da Semana Nacional da Vida, promovida pela CNBB.

A celebração foi presidida pelo Pe. Valter Girelli, 
concelebrada pelo Pe. Giovani Momo, acompanhado 
pelo Diácono Almeri Bornelli, com animação do canto de 
seminaristas da filosofia e teologia do Seminário São José da 
Diocese de Erexim em Passo Fundo.

A leitura da missa falava da obra criadora de Deus e do 
seu descanso no sétimo dia. O Evangelho era o da parábola 
do senhor da vida que saiu a contratar trabalhadores em 
diversas horas do dia e sempre encontrou quem estava 
esperando oportunidade de trabalho, pagando a mesma 
diária para todos, tivesse trabalhado uma ou diversas horas.

Pe. Valter iniciou a homilia lembrando o Ano Nacional 
do Laicato e observando que leigos são todos os batizados, 
menos os ministros ordenados, que são a minoria absoluta. 
Os leigos têm a missão de Cristo em todas as realidades 
do mundo, economia, política, educação, comunicações, 
cultura, família e também na Igreja. Cada dia da novena 
lembra um grupo específico de leigos. Neste terceiro dia, os 
trabalhadores e empreendedores. O trabalho, destacou o Pe. 
Valter, é uma realidade bonita, mas também complexa. Na 
verdade, todos realizam algum tipo de trabalho. A missão 
do trabalho vem de Deus, que realizou a obra da criação 
e a confiou ao ser humano. O trabalho identifica a pessoa. 
Quando alguém é perguntado pelo que faz, responde que é 
mecânico, agricultor, professor, advogado. Feito à imagem 
e semelhança de Deus, pelo trabalho, o ser humano cria e 
recria o mundo. Por ele, deve conseguir o suficiente para 
suprir suas necessidades. Por isso, conforme a parábola, o 
senhor da vinha pagou igual diária para os que contratou, 
mesmo para quem trabalhou uma hora apenas. Pe. Valter 
concluiu exortando a todos a rezar pelos trabalhadores e 
pelos empreendedores de pequenas ou grandes empresas 
que garantem trabalho para as pessoas e invocou São José, 
trabalhador de Nazaré, por quem Jesus era reconhecido: 

3° Dia - 07/10 - Cristãos leigos e leigas trabalhadores e 
empreendedores a serviço da vida e da paz

filho do carpinteiro.
Novena de Fátima celebra a força criadora de Deus e do 

trabalho humano

Enquanto os Meios de Comunicação divulgavam o 
resultado das eleições no País no início da noite do primeiro 
domingo de outubro, conclusão da Semana Nacional da Vida, 
proposta pela CNBB, muitos devotos de Maria participaram 
da procissão e missa do terceiro dia da novena de Fátima.

A celebração teve participação especial dos trabalhadores 
e empreendedores, motivados a estarem a serviço da vida e 
da paz.

Pe. Valter Girelli, Reitor do Seminário e do Santuário 
de Fátima, presidiu celebração, concelebrada pelos padres 
Giovani Momo e André Lopes, com padre José Carlos Sala 
regendo a equipe de música e canto.

No final da celebração, Pe. Valter e Pe. Giovani abençoaram 
carteira de trabalho e chaves de estabelecimentos comerciais 
e industriais dos participantes, aspergindo-as com água 
benta.

Pe. Valter iniciou sua homilia destacando as bandeiras dos 
municípios colocadas na esplanada do Santuário e ressaltou 
que representam os trabalhadores da região nas mais 
diversas realidades. Depois, referiu-se à primeira leitura da 
missa, do livro do Gênesis, com a mensagem bíblica sobre 
a obra criadora de Deus, colocada por ele aos cuidados do 
homem e da mulher. Na maravilha da criação, o ser humano 
é co-criador com Deus. Pelo trabalho, com os recursos da 
tecnologia moderna, o ser humano produz o que necessita 
para seu conforto. A Igreja, continuou Pe.Valter, pede aos 
leigos e às leigas que sejam sal e luz e levem a todos os 
ambientes a força do Evangelho. Ele observou que o mundo 
do trabalho tem muitos conflitos, as relações trabalhistas 
são complexas. Continuou ressaltando que o trabalho é 
um dos direitos fundamentais da pessoa humana. Por ele, 
deve conseguir o necessário para seu sustento digno. Foi o 
que Cristo ensinou com a parábola do senhor da vinha que 
convidou trabalhadores para ela em diversas horas do dia 
e pagou a todos o valor do necessário para um dia de vida. 
Concluiu sua reflexão motivando a todos a uma prece a São 
José, o trabalhador de Nazaré, em cuja oficina o próprio 
Filho de Deus trabalhou e foi identificado como o “filho do 
carpinteiro”. 
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O dom e a responsabilidade da saúde na novena de 
Fátima

Muitos devotos de Maria participam da novena e da 
Romaria de Fátima para pedir a Deus, por intercessão de 
Nossa Senhora, a saúde ou para agradecer-lhe pela superação 
de alguma doença. A novena tem sempre uma intenção geral 
pelos enfermos e idosos e seus cuidadores.

No quarto dia da novena deste ano, na segunda-feira, 
dia 08 de outubro, Dia do Nascituro instituído pela CNBB, 
os fiéis estão sendo convidados a refletir e a rezar sobre 
“cristãos leigos e leigas profissionais da saúde”, dentro do 
Ano Nacional do Laicato.

Pe. Jair Carlesso, Pároco em Barão Cotegipe, presidiu o 
terço e a missa das 14h, acompanhado de equipe daquela 
Paróquia. Em cada dezena do terço, foram lembrados alguns 
aspectos no campo da saúde, acentuando que ela é dom de 
Deus a cada pessoa e responsabilidade de todos de cuidar 
bem dela.

Pe. Jair iniciou a homilia lembrando que o Dia do 
Nascituro ressalta que todos, em todos os lugares e culturas, 
têm o direito de nascer e de viver com dignidade. Citou 
algumas passagens bíblicas sobre o dom da saúde. Por 
exemplo, saúde e vigor valem mais do que todo o ouro e 
é melhor um corpo vigoroso do que uma enorme fortuna 
(Eclo 30,14-16.21-22). Destacou que a saúde é um dos 
principais anseios de toda e qualquer pessoa humana e que 
a Bíblia a vê não apenas na dimensão biológica, mas como 
um modo de viver. Para a Bíblia, vida saudável implica boa 
alimentação, boa convivência familiar, comunitária e social, 
fé e confiança em Deus. Ressaltou que Jesus realizou curas 
não só em vista da saúde física, mas mais da saúde relacional, 
pois saúde é um modo de viver em relação ao próprio corpo, 
às pessoas, à natureza e a Deus. Pe. Jair alertou que a saúde 
é um valor integrado ao todo do ser humano e não um objeto 
de consumo e lucro. Apontou para a necessidade de políticas 
públicas de saúde e para as lições que se pode assimilar na 
doença. Insistiu na dimensão do cuidado e seus diversos 
aspectos como condição básica para a vida saudável.

4° Dia - 08/10 - Cristãos profissionais da saúde a serviço da vida e da paz

Profissionais e agentes de Pastoral da Saúde e do Idoso 
na novena de Fátima

Representantes dos Hospitais da cidade de Erexim e 
agentes da Pastoral da Saúde e do Idoso, com banners e 
bandeirinhas das instituições, entronizaram a imagem de 
Nossa Senhora junto ao altar da missa campal na noite da 
segunda-feira, quarto dia da novena de Fátima. O enfoque 
do dia era “cristãos leigos e leigas profissionais da saúde a 
serviço da vida e da paz.

Pe. André Lopes presidiu a procissão e a missa, 
concelebrada pelos padres Adelar De David, Gladir 
Giacomel, Paulo Bernardi que atendem pastoralmente o 
Hospital de Caridade e o Santa Terezinha, e o Pe. Cezar 
Menegat que ajudou a animar a procissão. A celebração 
contou com a animação do canto e da música do Pe. José 
Carlos Sala e equipe.

O Evangelho da missa, a parábola do bom samaritano, foi 
encenado por um grupo do Hospital Santa Terezinha.

No final da missa, houve bênção de ervas medicinais e 
remédios, bem como bênção especial aos profissionais da 
saúde.

Após a encenação, Luana Fontanella, representante 
daquele Hospital leu breve mensagem, ressaltando que os 
profissionais da saúde dos hospitais realizam algo do bom 
samaritano, sem saber nada sobre quem precisa dos serviços 
de saúde, simplesmente cuidando da vida e fazendo o melhor 
possível para salvar as pessoas. Em seu serviço, vivenciam 
momentos de muita alegria e tristeza, desde a vida até a 
morte. (Abaixo, íntegra da mensagem).

Pe. André deu continuidade à reflexão, ressaltando a 
importância e a necessidade dos hospitais para as pessoas. 
São o ponto de chegada da vida e o ponto da despedida dela. 
São o lugar dos dois choros, o da acolhida e o da despedida 
da vida. Manifestou reconhecimento aos e às profissionais 
da saúde, médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, 
técnicos, coordenadores e outros servidores, aos agentes 
de Pastoral da Saúde e da Pessoa Idosa pelo que realizam 
em favor da saúde. Anunciou que o grupo da encenação 
entregaria rosas a algumas pessoas, sem indicação prévia, 
como expressão dos pequenos gestos realizados em favor da 
vida de quem passa pelos hospitais. 
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Novena de Fátima lembra processo educacional a partir 
de valores fundamentais

Pe. Milton Mattia, Pároco em Três Arroios, acompanhado 
de equipe de liturgia e de dois grupos de idosos daquela 
Paróquia, São José e Liberdade e Paz, presidiu o terço e a 
missa da tarde do quinto dia da novena de Fátima, na terça-
feira, dia 09 de outubro, que tinha como enfoque “cristãos 
leigos e leigas educadores a serviço da vida e da paz”.

Além dos dois grupos de idosos daquela Paróquia, 
estavam presentes estes outros: Sempre Jovens, do Bairro 
Três Vendas, Viver e Recordar, do Bairro Koller, ambos de 
Erexim; Despertar, de Carlos Gomes; Viver a Vida, de Sede 
Dourado; Jovens para Sempre, de Floriano Peixoto.

Na homilia, Pe. Milton ressaltou os conselhos para a boa 
convivência que São Paulo deu a uma das comunidades que 
fundou, conforme a leitura da missa: ter consideração para 
com os que dão a vida pelos outros, viver em paz com todos, 
corrigir os que erram e aceitar a correção, não retribuir mal 
com mal, praticar sempre o bem, conservar a alegria e rezar 
sempre. Para o padre, consideração especial se deve aos 
idosos que dão testemunho de vida fundamentada nos valores 
perenes do amor, da justiça, da verdade, da fé e confiança 
em Deus, nos quais educaram seus filhos. Consideração 
igualmente aos educadores que formam as novas gerações. 
Insistiu na necessidade da oração. Sem ela, a vida desanda 
na primeira dificuldade que aparece. Relacionou este aspecto 
com o evangelho da celebração, a casa construída sobre a 
rocha, que resiste aos vendavais, e a casa edificada sobre 
a areia, que desmorona em qualquer tempestade. Convidou 
a todos a examinarem como estão construindo sua própria 
vida. Para que seja consistente, é necessário assentá-la 
sobre valores fundamentais e duradouros, indispensáveis no 
processo de educação permanente.

Novena de Fátima propõe Educação para o cuidado da 
vida e a cultura da paz

Os devotos de Maria enfrentaram chuva na procissão 
e início da missa da quinta noite da novena de Fátima na 
terça-feira, dia 09 de outubro, com participação especial dos 

5° Dia - 09/10 - Cristãos leigos e leigas educadores a serviço da vida e da paz
“cristãos leigos e leigas educadores a serviço da vida e da 
paz”. A celebração foi presidida pelo Pe. Cezar Menegat, 
capelão da URI, com a animação da equipe da Pastoral da 
Educação da Diocese, da qual é integrante, e o grupo de 
canto e música dirigido pelo Pe. José Carlos Sala.

A chuva impediu a equipe de utilizar alguns recursos 
eletrônicos para visualizar melhor aspectos da educação 
como formação permanente das pessoas para o cuidado da 
vida e a cultura da paz. Alguns símbolos da ação educadora 
e um banner formavam cenário especial ao lado do altar. O 
banner trazia frase do Papa Francisco: Educar hoje e amanhã, 
uma paixão que se renova”.

Os textos bíblicos da missa traziam indicações práticas 
de São Paulo para a formação das pessoas para um estilo 
de vida fraterno e a parábola de Jesus da construção da casa 
sobre a rocha firme ou sobre a areia movediça, apontando 
para a necessidade de princípios sólidos para a construção 
da vida.

Pe. Cezar, na homilia, insistiu na necessidade de se 
conhecer e colocar em prática a Palavra de Deus que garante 
relações educativas que transmitam valores e princípios 
vitais às novas gerações, como propõe o Papa Francisco. 
Ressaltou, também conforme o Papa, a sintonia necessária 
na educação entre a família, a escola e a Igreja. Recordou 
aos educadores que só se educa com afeto e espiritualidade. 
Dirigindo-se aos educadores, observou que a educação 
não pode se preocupar em oferecer apenas o que é útil de 
imediato. Ela deve proporcionar desenvolvimento cultura, 
formação profissional, empenho pelo bem comum, 
competências de caráter mais geral e de nível mais elevado. 
Dirigindo-se aos estudantes, exortou-os a se preocupar com 
sua formação integral, sem nunca se contentar com o mínimo 
e sem descuidar a dimensão espiritual. Por fim, referiu-se ao 
papel da Igreja na educação, com sua presença animadora 
e orientações fundamentais. Destacou a ação da Pastoral 
da Educação, do Ensino Religioso Escolar e da Pastoral 
Universitária.
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Novena de Fátima recorda: sem direito e justiça, não 
há segurança

No dia da novena permanente no Santuário Diocesano 
de Fátima, na quarta-feira, dia 10 de outubro, os devotos de 
Maria, no contexto do Ano Nacional do Laicato, rezaram com 
“os cristãos leigos e leigas servidores da segurança pública”. 
Pe. Anderson, com o diácono Edegar Passaglia e Almeri 
Bornelli e equipe da Paróquia São Cristóvão, de Erexim, da 
qual é pároco, presidiu o terço e a missa, concelebrada pelo 
Pe. Valter Girelli.

Sete grupos de idosos participaram da celebração, 
relacionados pelo Pe. Valter, reitor do Santuário e do 
Seminário de Fátima – um de Jacutinga, dois de Paulo Bento, 
um de Erval Grande, um de Vila Hortênsia-Áurea, dois de 
Erexim-dos Bairros São Vicente de Paulo e São Cristóvão.

Pe. Anderson, na homilia, a partir dos textos bíblicos da 
missa, ressaltou que é desejo de Deus a vida e a paz para 
todos os seus filhos e filhas e que todos eles sejam defensores 
e promotores de seus dois dons. Segundo o profeta 
Isaías, há uma dupla condição para se ter a paz: o direito 
e a justiça. Mas, observou o padre, em nossa sociedade 
atualmente há a negação da justiça, a negação do direito, 
discursos inflamados que excluem parte da humanidade, que 
desprezam grupos sociais, que incitam o ódio, a violência, 
o desprezo, o preconceito, que tornam áridas as relações 
humanas. Referindo-se ao evangelho que narrava a defesa 
de São José ao Menino Jesus, levando para fora do seu país 
para protegê-lo das ameaças de Herodes, Pe. Anderson falou 
da paz, citando texto do Papa Paulo VI e o Documento de 
Medellín. Paulo VI, que será declarado santo pelo Papa 
Francisco no próximo domingo, em Roma, enfatizou 
que o desenvolvimento é o novo nome da paz. Segundo 
o Documento de Medellín, a paz é obra da justiça, tarefa 
permanente, fruto do amor. Na conclusão de sua reflexão, 
Pe. Anderson

Insistiu na necessidade recolocar Deus no centro de nossa 
vida, de nossa história, de nossas relações humanas e sociais. 
Há algum tempo, estão sendo tirados os símbolos religiosos 

6° Dia - 10/10 - Cristãos profissionais da segurança a serviço da vida e da paz

dos espaços públicos, tiramos até das salas de nossas casas, 
reza-se menos, participa-se menos da missa.... Entretanto, as 
pessoas não se tornaram melhores, ao contrário! E advertiu: 
onde se rejeita a paz, rejeita-se o próprio Senhor. O inverso 
também é verdadeiro: onde se rejeita o Senhor, rejeita-se a 
paz que só Ele pode dar!

A busca da paz com os profissionais da segurança na 
novena de Fátima

Em sintonia com o Ano Nacional do Laicato, proposto 
pela CNBB para a Igreja Católica no Brasil, no sexto dia da 
novena de Fátima, a procissão e a missa da noite da quarta-
feira, dia 10 de outubro, tiveram a participação especial de 
cristãos leigos e leigas profissionais da segurança a serviço da 
vida e da paz. Eles carregaram a imagem de Nossa Senhora 
da Catedral até o monumento na esplanada do Santuário. De 
lá até o altar campal, a imagem foi carregada por senhoras 
da Segurança Pública, por ser o Dia Nacional de Combate à 
Violência contra a Mulher.

A celebração foi presidida pelo Pe. Cleocir Bonetti, 
Vigário Geral da Diocese, concelebrada pelo Pe. Maicon 
Malacarne, Coordenador Diocesano de Pastoral, pelo Pe. 
Clair Favreto, Reitor do Seminário Maior São José da 
Diocese em Passo Fundo, que dirigiu a procissão, com a 
participação do Diácono Pascoal Possa e equipe de canto e 
música, animada pelo Pe. José Carlos Sala.

Pe. Maicon proferiu a homilia, no final da qual motivou 
a todos, de mãos dadas, a rezarem com ele a oração pela paz 
atribuída a São Francisco de Assis, Senhor, fazei de mim um 
instrumento de vossa paz, seguida de um abraço de paz. Pe. 
Cleocir, no final da celebração, convidou a todos a segurar 
em suas mãos as chaves da casa, invocando especial bênção 
para seus respectivos lares.

No início da homilia, Pe. Maicon lembrou que a Sagrada 
Família, conforme o evangelho da missa, precisou “fugir” 
para encontrar a paz, livrando o Menino Jesus da violência 
do rei Herodes, que havia decretado a morte dos meninos 
com menos de dois anos. Disse que a cultura da paz é um 
dom de Deus, mas também construída nas relações diárias. 
A propósito, sugeriu a todos se perguntarem se o jeito de 
ser, de falar, de agir, de trocar mensagens pelas redes sociais 
favorece a paz ou incita à violência. Ressaltou que a casa 
é o primeiro e mais sagrado ambiente para a paz, que tem 
dimensão ecumênica e inter-religiosa. Mas, é justamente na 
casa que milhões de mulheres são violentadas. Uma a cada 
15 segundos, a maior parte pelo marido ou ex-companheiro. 
Finalizou assegurando aos profissionais da segurança pública 
a união na luta pela justiça necessária para a paz, com a 
certeza de que Deus, como dizia a leitura da celebração, quer 
um lugar pacífico para o seu povo, uma residência segura e 
habitação tranquila. Assim, ninguém precisará fugir, chorar 
pelos mortos e machucados pela violência.
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Novena de Fátima lembra a Família, santuário da vida 
e construtora da paz

Em seu sétimo dia, na quinta-feira, dia 11 de outubro, 
festa de São João XXIII, o “Papa bom”, a novena de Fátima 
motivou os devotos de N. Sra. a louvarem a Deus pelo dom 
da família e a pedirem sua intercessão para que esteja sempre 
e unicamente a serviço da vida e da paz.

Pe. Agostinho Dors, Pároco da Paróquia Imaculada 
Conceição, de Getúlio Vargas, com o vigário paroquial 
e equipe da mesma, presidiu o terço e a missa das 14h, 
concelebrada pelo Pe. Giovani Momo, do Seminário de 
Fátima. Na motivação inicial, Pe. Agostinho qualificou a 
família como santuário da vida e construtora da paz.

Com o salmo da celebração, a assembleia cantou: felizes 
as famílias que andam nos caminhos do Senhor. Na leitura, 
ouviu o desafio de Josué, sucessor de Moisés na condução do 
povo na chegada à terra prometida de servir ou não ao Deus 
libertador, antecipando a sua própria decisão: eu e minha 
família serviremos o Senhor. No evangelho, os devotos 
de Maria ouviram de Jesus que quem faz a vontade do Pai 
pertence à nova família que ele veio reunir em seu amor.

A partir destes textos, Pe. Isalino, responsável pela 
homilia, ressaltou que nesse dia a oração de todos era pelas 
famílias, pequenas igrejas ou igreja\s domésticas. Citou 
declaração do Papa Francisco, para quem as famílias são 
a esperança da Igreja e do mundo. Com seu testemunho, 
ajudam Deus a realizar seu sonho. Destacou também que 
família que reza unida permanece unida e irradia luz e paz, 
podendo ser apoio para outras famílias que, eventualmente, 
não vivem em paz. 

Alguns grupos de idosos participaram da missa – Recanto 
e Ternura, de São Valentim; Felicidade, Bairro Koller. 
Erexim; Associação Amigos Felizes, de Estação; um grupo 
de Getúlio Vargas.

Famílias com Maria no sétimo dia da novena de Fátima

O sétimo dia da novena de Fátima e primeiro do tríduo 
final de preparação à Romaria Diocesana, na quinta-feira, 

7° Dia - 11/10 - As famílias  serviço da vida e da paz
festa de João XXIII, o Papa que convocou e iniciou o 
Concílio Vaticano II, foi dedicado às famílias, promotoras 
da vida e construtoras da paz.

Pe. Valtuir Bolzan, Pároco da Paróquia São Caetano 
de Severiano de Almeida e assessor do Setor Família, 
com equipe do mesmo, presidiu a procissão e a missa das 
20h, concelebrada pelo Pe. Tranquilo Manfrói, Pároco da 
Paróquia N. Sra. Aparecida, do Bairro Progresso de Erexim. 
Pe. André Lopes, Pároco da Paróquia N. Sra. da Salette, de 
Três Vendas, Erexim, animou a celebração com membros do 
Setor Família e a equipe de canto e música coordenada pelo 
Pe. José Carlos Sala.

Na reflexão após os textos bíblicos proclamados, Pe. 
Valtuir recordou que o desejo de Deus é que haja famílias 
proféticas, presença transformadora na sociedade. Citou 
São João XXIII que afirmou: “A família, baseada no 
matrimônio livremente contraído, unitário e indissolúvel, 
há de ser considerada como o núcleo fundamental e natural 
da sociedade humana.” Exortou cada família renovar 
diariamente o compromisso de servir a Deus, manifestado 
por Josué na leitura do dia. Ressaltou também que fomos 
inseridos na nova família que Cristo veio constituir, que vai 
além dos laços de sangue, pois se firma no cumprimento da 
vontade do Pai, conforme o evangelho da celebração.
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Novena de Fátima aprofunda a construção da paz e a 
defesa da vida nas comunidades

Na tarde da sexta-feira, dia 12 de outubro, feriado nacional 
de Aparecida e Dia da Criança, o Santuário de Fátima 
acolheu grande número de fiéis no oitavo dia da novena da 
Romaria Diocesana no próximo domingo.

Pe. Paulo Bernardi, Pároco da Paróquia São Pedro de 
Erexim e Diretor Diocesano do Apostolado da Oração, 
presidiu o terço e a missa das 14h, com Pe. Maicon 
Malacarne, Pároco da Paróquia N. Sra. Aparecida, do Bairro 
Bela Vista, que celebrava sua padroeira. Concelebraram 
também Dom Girônimo Zanandréa, Bispo emérito, e o Pe. 
Valter Girelli, reitor do Santuário e do Seminário de Fátima. 
Expressivo número de membros do Apostolado da Oração 
e da Paróquia N. Sra. Aparecida participou da celebração, 
portando lenço branco com a figura de |N. Sra. Aparecida, 
com o qual acenaram várias vezes para a imagem de Maria.

As motivações e preces enfocaram o aspecto do dia na 
novena: as comunidades a serviço da vida e da paz.

Pe. Maicon, responsável pela homilia, iniciou sua 
reflexão lembrando a solenidade da data e a comemoração 
das crianças. Convidou as que estavam presentes para se 
colocarem junto a ele na acolhida à imagem de N. Sra. 
Aparecida. Lembrando as crianças, convidou a todos a 
cantarem “Mãezinha do céu”. Recordando do dia de N. Sra. 
Aparecida, motivou o canto “dai-nos a bênção” enquanto 
a imagem era levada para frente do altar. Depois referiu-
se à figura das mulheres das duas leituras e do evangelho 
da missa. Na primeira leitura, a rainha Ester diante do rei 
pedindo em favor do povo; na segunda, a mulher grávida do 
Apocalipse defendendo-se do dragão querendo devorar-lhe 
o filho; no evangelho, a Virgem Maria intercedendo pelos 
noivos no casamento de Caná. Diante do rei que lhe dava 
oportunidade de pedir o que quisesse, a rainha Ester não 
pediu dinheiro ou poder. Só pediu pela vida do seu povo. A 
mulher do Apocalipse superou a força do mal, representada 
no dragão. Em Caná da Galileia, Maria de Nazaré confiou 
a seu Filho Jesus o drama dos noivos que não tinham mais 

8° Dia - 12/10 - As comunidades a serviço da vida e da paz
vinho para a festa. Ela tinha certeza de que o Filho não 
deixaria a festa acabar em tristeza e vexame. Tal bebida é 
símbolo da alegria e da festa. Ela também não quer que a 
festa da vida acabe em tristeza pela falta do indispensável, 
Pe. Maicon ressaltou que as três mulheres estavam muito 
atentas às necessidades do povo. Não pensaram em si, mas 
nos outros. Exortou a todos a terem a mesma atitude e na 
súplica a Deus incluir sempre as necessidades da família, da 
comunidade, do povo todo.

Paróquias centenárias na novena de Fátima

A procissão e a missa da oitava noite da novena de Fátima, 
no feriado nacional de Aparecida e dia da criança, tiveram 
a participação especial da Paróquia da Catedral São José e 
da Paróquia São Luiz Gonzaga, de Gaurama, que vivem o 
ano do centenário de sua criação, ocorrida em 19 de agosto 
de 1919. O Pároco da Catedral, Pe. Alvise Follador presidiu 
a celebração, com o Pároco de Gaurama, Pe. Ivacir João 
Franco. Concelebraram os padres João Carlos Demboski, 
Vigário Paroquial da Catedral, Pe. Clair Favreto, Reitor do 
Seminário São José, da Diocese de Erexim em Passo Fundo, 
e coordenador da equipe de liturgia da Romaria. Pe. José 
Carlos Sala coordenou a equipe de canto e música.

Pe. Alvise iniciou a homilia observando que os padroeiros 
das paróquias jubilares trazem Jesus nos braços. São José, 
Jesus criança, porque cuidou dele e o protegeu da tirania de 
Herodes. São Luiz, Jesus crucificado, a quem ele serviu nos 
pobres e doentes, contagiado pela epidemia daqueles a quem 
cuidava. Depois, recordou a devoção a N. Sra. Aparecida, 
a partir da pequena imagem encontrada por pescadores 
pobres no Rio Paraíba, em São Paulo, e as aparições dela 
em Fátima, durante a primeira Guerra Mundial, trazendo 
mensagem de paz. Referiu a atitude generosa da rainha 
Ester, da primeira leitura da celebração, que pede ao rei 
pela sua vida e pela vida do povo e a solicitude de Maria, 
nas bodas de Caná, conforme o evangelho proclamado na 
missa, que apresenta a seu Filho Jesus o drama dos noivos 
que não tinham mais vinho para os convidados. Motivou a 
todos a terem as mesmas atitudes, especialmente em suas 
respectivas comunidades, para serem construtoras da paz e 
promotoras da vida, como propunha o oitavo dia da novena.
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Novena de Fátima e a vocação missionária batismal do 
cristão

As celebrações do último dia da novena de Fátima, no dia 
13 de outubro, refletiram a missão os cristãos leigos e leigas 
à luz de seu batismo.

O terço e a missa das 14h foram presididos pelo Pe. 
Tranquilo Manfrói, da Congregação dos Pobres Servos da 
Divina Providência, Pároco da Paróquia São Francisco de 
Assis, Bairro Progresso de Erexim, com equipe da mesma 

9° Dia - 13/10 - À luz do batismo, cristãos leigos e leigas a serviço da vida e da 
paz

Paróquia.
Pe. Tranquilo iniciou a homilia lembrando que o Batismo 

torna a todos membros da Igreja e por isso participantes 
de sua missão evangelizadora. Independentemente das 
condições de vida, todo batizado deve evangelizar. Em 
primeiro lugar, por sua coerência de vida, por seu esforço 
de santificação. Segundo ele, não nada pior para o Reino de 
Deus do que o batizado dizer uma coisa e viver o contrário. 
Referindo-se ao lema da Romaria “Vós sois o sal da terra e a 
luz do mundo”, mencionou a natureza e as funções de ambas 
aplicadas ao cristão.  Citou algumas formas de atuação dos 
leigos e leigas, segundo documento específico da CNBB 
sobre eles, bem como sua capacitação e formação. Ressaltou 
também como os leigos podem viver as dimensões de seu 
batismo, atuando como profetas e construtores do Reino.

No último dia da novena de Fátima, romeiros renovam 
promessas batismais

Enfrentando vento bastante frio para a época do ano, 
muitos devotos de Maria participaram do último dia da 
novena de Fátima, na noite do sábado, 13 de outubro, data 
da última das seis aparições de Nossa Senhora, em 1917, 
em Fátima, Portugal, que tiveram sua encenação no final da 
procissão, que foi luminosa.

A celebração foi presidida pelo Pe. Clair Favretto, reitor 
do Seminário Maior São José da Diocese de Erexim em 
Passo Fundo, concelebrada pelo Pe. André Lopes, Pároco 
da Paroquia da Paróquia da Salette, do Bairro Três Vendas 
de Erexim, que dirigiu a procissão com a participação dos 

seminaristas e do grupo de canto e música animado pelo Pe. 
José Carlos Sala.

O enfoque da conclusão da novena foi: “À luz do Batismo, 
cristãos leigos e leigas a serviço da vida e da paz”.

Na homilia, Pe. Clair lembrou a origem do Batismo, seus 
sete sinais e convidou a todos a renovarem os compromissos 
deste sacramento. Por ele, a pessoa é inserida na Igreja. Pela 
água, sinal central do rito litúrgico é purificada do pecado 
original e renasce para uma vida nova. Ungido com óleo, o 
batizado deve exalar o amor de Cristo e nunca o ódio ou pegar 
em armas. Pela vela acesa no círio pascal que lhe é entregue, 
recebe a luz de Cristo. A pitada de sal que lhe é colocada na 
língua indica que deve conservar a fé recebida e dar gosto à 
vida. Marcado com o sinal da cruz na fronte, deve ter Deus 
acima de tudo em sua vida. Estes sinais batismais inserem a 
pessoa na dimensão da salvação em Cristo. O Batismo tem 
sua plenitude na participação na Eucaristia. Por isso, Pe. 
Clair expressou desejo de que as celebrações eucarísticas da 
romaria fortaleçam a todos, a fim de que, à luz do Batismo, 
sejam promotores da vida e da paz. Concluiu sua reflexão, 
convidando os romeiros a renovar suas promessas batismais.
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8° dia 9° dia Dia da Romaria
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Mesmo com chuva, crianças vivem sua Romaria de Fátima

O tempo chuvoso na manhã do sábado, 13 de outubro, 
dia da última aparição de N. Sra. em Fátima, Portugal, em 
1917, fez a organização da Romaria da Criança suspender 
a procissão prevista para as 09h, da Praça Jayme Lago 
(Bombeiros) à esplanada do Seminário e realizar orações 
previstas nela no interior do Santuário completamente lotado 
e muita gente fora dele sob guarda-chuvas.

Pe. José Carlos Sala presidiu a celebração com Pe. Giovani 
Momo e equipe formada por integrantes da Catequese, 
Infância e Adolescência Missionária, grupos de coroinhas, 
Pastoral da Criança, Pastoral da Juventude.

Grupo de canto formado por alunos da Escola Municipal 
de Belas Artes, Coral Santa Luzia do Bairro Atlântico e 
Colégio Franciscano São José, sob a regência da maestrina 
Ana Marta Popoaski e com o seminarista Thomas Ársego no 
teclado, alternou diversos cantos com as reflexões e orações. 
Nas orações, foram feitos pedidos pela paz na família e no 
mundo, pela saúde de todos, pelo Papa, bispos e padres, 
pelo cuidado com a natureza. Também muitas expressões de 
gratidão e de louvor a Deus.

O Evangelho da missa que narrava a visita de Maria a 
Isabel foi encenado.

Na sequência, Pe. Sala dirigiu breve mensagem, ressaltando 
que Maria, mesmo grávida, foi visitar sua prima para servi-
la no que precisasse. Isto motiva a todos a viverem a atitude 
do serviço generoso, da convivência alegra, do cultivo do 
diálogo, da harmonia e da paz, evitando qualquer gesto, 
mesmo o olhar de agressividade.

Após a celebração, houve entrega de doces para as crianças 
e também para os adultos.

Encenação das aparições do anjo e de N. Sra. aos 
pastorinhos de Fátima

Depois de sua breve mensagem, Pe. Sala introduziu 
a encenação da aparição do anjo aos três pastorinhos, 
recomendando-lhes a oração e a serem crianças de paz. 
Pouco tempo depois de terem visto o anjo, os pastorinhos 
tiveram as seis aparições de N. Sra. Pediu-lhes a oração do 
terço e ensinou-lhes breve oração para cada dezena dele; 
pediu-lhes a devoção a seu Imaculado Coração; mostrou-
lhes o inferno, mas falou-lhes do céu.

Pe. Sala concluiu ressaltando o pedido de N. Sra. de 
rezar muito. Motivou a todos, especialmente as crianças, a 
cultivarem sempre a oração e entoou o canto “o telefone de 
Deus é a oração”, acompanhado de gestos.

A encenação foi realizada por um grupo da Paróquia Santa 
Luzia, do Bairro Atlântico de Erexim.

A mensagem do Bispo para as crianças
Logo após a acolhida à imagem de Fátima, Pe. Sala 

convidou a todos a acompanhar a mensagem de Dom José. 
Ele manifestou sua alegria pela presença de tantas crianças 
com seus pais e outros familiares, dizendo ter certeza de que 
a Romaria da Criança é sempre muito esperada dentro da 
novena e da Romaria Diocesana. Ressaltou a importância da 

família na vida de cada pessoa, para a Igreja e para o mundo. 
Enquanto há família, há esperança de um mundo melhor e 
de vida feliz para todos. Estimulou os pais a serem presença 
constante na vida dos filhos. Exortou as crianças a amarem 
sempre seus pais, seus avós, a sua família. Desejo que Maria 
proteja todas as crianças, as que estavam presentes, as que 
não puderam estar e também aquelas que ainda estão no seio 
de suas mães.

Notícias
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Multidão na Romaria de Fátima do Ano Nacional do Laicato

A possibilidade de chuva na manhã do segundo mês de 
outubro, dia 14, não se concretizou e os devotos de N. Sra. 
de Fátima tiveram tempo muito favorável para a procissão 
e para a missa campal no Santuário Diocesano na Romaria 
do Ano Nacional do Laicato. A temperatura de 11 graus ao 
amanhecer, com vento frio dando sensação térmica mais 
baixa, foi melhor do que sol escaldante.

A partir das 09h, Dom José presidiu a procissão da 
Catedral Diocesana à esplanada do Santuário, seguida 
de missa campal, concelebrada pelo Bispo Emérito, Dom 
Girônimo Zanandréa, o Vigário Geral, Pe. Cleocir Bonetti, 
o Coordenador de Pastoral, Pe. Maicon Malacarne, o Reitor 
do Santuário, Pe. Valter Girelli, padres jubilares dos dois 
últimos anos, Milton Mattia, Dirceu Dalla Rosa, Maximino 
Tiburski, Ivacir João Franco. Outro padre jubilar, Antonio 
José Scheffel, por motivos de saúde, não pôde participar. O 
ato litúrgico foi animado pelos padres Clair Favretto e José 
Carlos Sala, com a equipe de liturgia e o conjunto musical 
da Romaria.

Na conclusão da procissão, houve a coroação da imagem 
peregrina de Fátima. A pequena coroa dourada foi levada 
para o altar e entregue a uma das crianças que representava 
os três pastorinhos por outra criança encenando um anjinho, 
carregado por seu pai, acompanhado por coroinhas da igreja 
São Cristóvão de Erexim.

No início de sua homilia, o Bispo Diocesano agradeceu 
a Deus pelo esforço e dedicação das comissões técnica e 
econômica do projeto de revitalização do Santuário, pela 
colaboração de empresas e pessoas para a conclusão das obras, 
chegando à sua última etapa, a Capela da Reconciliação, já 

utilizada na novena e neste dia da Romaria. Depois, referiu-
se ao Ano Nacional do Laicato, contemplado ao longo de 
toda a novena, que teve por tema “Cristãos leigos e leigas, 
como Maria, a serviço da vida e da paz”, com o lema, “Vós 
sois o sal da terra e a luz do mundo”. Ressaltou que, a 
exemplo de Maria, todos estavam, certamente, participando 
da Romaria para proclamar o louvor a Deus e nele exultar 
de alegria pelos dons que concede. Observou que Maria de 
Nazaré foi uma jovem leiga, escolhida por Deus, para dar ao 
mundo seu Filho Jesus e estar a serviço dele. Como ela, todo 
cristão deve viver uma espiritualidade que inclui a cruz da 
doação total ao Pai e aos irmãos, e não uma “espiritualidade 
individualista”, descomprometida com a defesa da vida, 

nem disponibilidade para servir na comunidade, com os 
olhos do coração fechados para a caridade e o bem comum. 
Enfatizou que os cristãos leigos e leigas infundem uma 
inspiração de fé em todas as dimensões da vida: pessoal, 
familiar, comunitária, profissional, sociopolítica, religiosa. 
Concluiu desejando que a Mãe de Jesus, Senhora de Fátima, 
guie e ampare a todos, intercedendo para cada um e cada 
uma a graça de abrir os ouvidos do coração à Palavra do 
Senhor, para escutar o clamor e ver as necessidades de estar 
a serviço da vida e da paz no mundo.
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Terço, Bênção com o Santíssimo e Missa 

com Coral na tarde da Romaria Diocesana
Se na manhã do domingo, dia 14, os romeiros de Fátima 

não precisaram de guarda-chuva, de tarde não passaram 
sem ele. Já no final da procissão e da missa campal, pelas 
11h, houve alguns pingos de chuva que se intensificou no 
início da tarde. Assim, na oração do terço, às 14h, seguido 
da bênção com o Santíssimo Sacramento se protegeram dela 
com guarda-chuvas formando um cenário multicolorido.

Pe. Valter Girelli, Reitor do Seminário e do Santuário, 
com equipe do mesmo, coordenou a recitação do terço com 
os mistérios gloriosos. 

Às 14h30, Pe. Clair Favretto, Reitor do Seminário 
Maior São José da Diocese de Erexim em Passo Fundo e 
coordenador da equipe de liturgia da Romaria, convidou 
os romeiros a participar da bênção com o Santíssimo, da 
saúde e dos objetos religiosos, presidida por Dom José. 
Inicialmente, Pe. 

Valter Girelli, pela organização geral da Romaria, 
expressou agradecimentos a todos os colaboradores do 
evento. Registrou que a partir deste ano, graças à colaboração 
de muitos benfeitores, o Santuário conta com a capela da 
Reconciliação. Agradeceu aos bispos, padres, diáconos, 
seminaristas, equipe de liturgia e de canto, ministros não 
ordenados e outros voluntários leigos e leigas, os agentes 
dos diversos serviços públicos, como segurança e saúde, o 
testemunho de fé e devoção dos romeiros. Anunciou a data 
da próxima Romaria, 13 de outubro de 2019, com a novena 
iniciando no dia 04 anterior. 

Dando sequência, Pe. Maximino Tiburski, acompanhado 
por seminaristas, levou o Santíssimo Sacramento do interior 
do Santuário para o altar campal para a bênção. Depois de 
cantos e orações, foi proclamada passagem do evangelho 
narrando a ação evangelizadora de Jesus em toda a Galileia 
e a cura de doentes que realizava. Dom José seguiu com 
breve reflexão a partir do texto bíblico. Disse que Jesus foi 
um grande peregrino que anunciava o Reino e manifestava 
compaixão a todos os que encontrava pelo caminho. Por 

onde passava, defendia a vida e a dignidade de todos. Como 
peregrino, por vezes teve a companhia dos discípulos; em 
outras, experimentou a solidão e o abandono. Mas teve a 
companhia da mãe, especialmente em seu momento mais 
difícil, a agonia na cruz. Para o Bispo, muitos fatos da vida 
das pessoas são semelhantes aos da vida de Jesus. Nos 
momentos difíceis, conta-se sempre com a força de Deus 
e o carinho de Maria. Convidou os romeiros a colocar suas 
intenções, seus agradecimentos, tudo o que trouxeram para 
a Romaria diante do coração materno de Maria e de Jesus, 
ressaltando que Ele continua percorrendo os caminhos do 
coração no mundo de hoje, para ensinar e curar todos aqueles 
e aquelas que o acolhem como o Senhor da vida e da paz.

Depois da Bênção, Dom José também externou seus 
agradecimentos, ao Reitor do Seminário e ao Sr. Ildo Benincá, 
Ecônomo da Diocese, pela coordenação geral da Romaria, 
à equipe de liturgia e grupo de canto, aos diversos serviços 
prestados aos romeiros, às Prefeituras da região pela doação 
das bandeiras que ficaram na esplanada desde o primeiro 
dia da novena, aos próprios romeiros pelo testemunho de 
fé demonstrado pela participação nas diversas celebrações. 

Às 16h, no interior do  Santuário, houve a sexta e penúltima 
missa do dia. Foi presidida pelo Pe. Cleocir Bonetti, 
Vigário Geral da Diocese. A celebração que contou com a 
participação do coral N. Sra. de Fátima, sob a regência do 
Pe. José Carlos Sala.

Ciclistas manifestam sua confiança em N. Sra. Aparecida
Bom número de ciclistas participou da segunda “pedalada 

da fé” na manhã do dia 12 de outubro, feriado de N. Sra. 
Aparecida e Dia da Criança. Os participantes partiram da 
igreja N. Sra. da Salette, do Bairro Três Vendas ao centro 
da cidade de Erexim, pela Avenida José Oscar Salazar 
até o Viaduto Rubens Berta, na Av. Maurício Cardoso, 
percorrendo aquela artéria e a Av. Sete de Setembro até o 
Santuário de Fátima. Na frente de todos, um carro no qual 
alguém carregava a imagem da Aparecida. 

Na chegada ao Santuário, Pe. Giovani Momo dirigiu 
momento de oração e deu a bênção a todos, pedindo a Deus 
proteção para eles, suas famílias, seus projetos e para todo o 
povo brasileiro. Ressaltou que o evento motiva o cultivo da 
fé, fortalece relações fraternas e faz bem para a saúde. 
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Representantes paroquiais do Apostolado da 
Oração refletem sobre a Bíblia

No dia de Santa Teresinha, padroeira das missões, na segunda-feira, primeiro de outubro, início do mês missionário e da 
Semana Nacional da Vida, representantes paroquiais do Apostolado da Oração estiveram reunidos no Centro Diocesano. 
Pe. Paulo Bernardi, Pároco da Paróquia São Pedro de Erexim e Diretor Diocesano do Apostolado, coordenou os trabalhos, 
fazendo exposição sobre a natureza e partes da Bíblia, a propósito do Dia Nacional da mesma, neste domingo. Fez diversas 
comunicações. Entre elas, distribuição do calendário do Apostolado para o próximo ano, início da novena de Fátima, sexta-
feira, retiro do Apostolado, dia 11 de novembro, no Santuário de Fátima. A próxima reunião será dia 03 de dezembro, 
a partir das 08h30, no Centro Diocesano. Em contato com o grupo, o Coordenador Diocesano de Pastoral, Pe. Maicon 
Malacarne, estimulou o trabalho de todos e falou do encontro de encerramento do Ano do Laicato na Diocese, dia 25 de 
novembro, a partir das 13h30, no Ginásio da URI.  

Em projeto da Cáritas Nacional, encontro 
com migrantes em Erechim

Em junho passado, em Brasília, a Cáritas Nacional 
realizou o “Seminário Internacional de Migrações e Refúgio 
– Caminhos para a Cultura do Encontro”. 

A partir de proposta nesse evento, a Cáritas Brasileira 
produziu cinco unidades de “malas de viagem” que estão 
percorrendo todo o território nacional, contemplando 
atividades com migrantes e refugiados, motivados a partilhar 
suas histórias de vida. 

A iniciativa visa possibilitar a homens e mulheres 
migrantes, acompanhados ou não pela Rede Cáritas, revelar, 
espontaneamente, as vivências, que podem ser as dificuldades 
enfrentadas e/ou as boas práticas de solidariedade que podem 

ter ocorrido ao longo da jornada. 
A Cáritas Diocesana de Erexim recebeu uma unidade 

da mala de viagem no dia 21 de setembro, com a qual 
permanecerá até o dia 1º de outubro.  

Na noite do dia 27 de setembro, em conjunto com o 
Colégio São José, a Cáritas Diocesana realizou momento de 
partilha e vivência da cultura do encontro, proporcionando 
a migrantes a possibilidade de relatar, através de textos, 
desenhos, poemas, canções e objetos, suas histórias de vida. 

Ao final do encontro houve celebração da vida com linda 
confraternização. (Com informações e fotos de João Alberto 
Agnoletto, Diretor da Cáritas Diocesana de Erexim)

A equipe da Pastoral Presbiteral, eleita na reunião dos 
padres de 14 de agosto, realizou sua segunda reunião na tarde 
da quarta-feira, dia 10 de outubro no Centro Diocesano de 
Pastoral, juntamente com Dom José. Ela é composta pelos 
padres: Pe. Agostinho Dors, Pe. João Dirceu Nardino, Pe. 
Giovani Momo, Pe. Alvise Follador e Pe. Dirceu Balestrin. 
Trataram de assuntos ligados à vida dos presbíteros da 
Diocese, especialmente os idosos e o Pe. Claudino Talaska, 
que está em tratamento de saúde no Centro de Revitalização 

Nova coordenação da Pastoral Presbiteral faz sua primeira reunião
Âncora, em São José dos Pinhais, PR. Analisaram também 
as obras do Lar Sacerdotal, que funcionará em parte do 
Seminário a ser adaptada, para oferecer local para o amparo, 
segurança e convivência aos padres idosos e doentes. Os 
próprios padres estão fazendo sua doação para as despesas 
da reforma, além da parte da Diocese.  Já foi adquirido um 
elevador e o restante da obra iniciará após a Romaria de 
Fátima. 

Dom José orientou manhã de retiro para os membros 
da Ordem Terceira Francisca Secular, de leigos e leigas, 
no dia 23 de setembro, no Centro Diocesano e na capela 
de sua residência. Na primeira parte do encontro, o Bispo 
conduziu reflexão sobre a Palavra de Deus na vida de 
São Francisco e na nossa vida”. Ressaltou o amor de São 
Francisco para a Palavra de Deus e aprofundou aspectos 
dela para a vida pessoal, familiar e comunitária, bem como 
para o compromisso do cristão na sociedade. São Francisco 
foi exemplar contemplativo da Palavra, na qual encontrou o 
dinamismo mais profundo de sua vida. Nela e na Eucaristia, 
o Pobre de Assis tinha os dois meios nos quais encontrava 
Jesus os pilares de sua vida e missão. 

Ordem Terceira Franciscana Secular faz manhã de 
retiro e recebe novos membros

Observar o Santo Evangelho na Igreja e com a Igreja era 
a referência que orientava todos os seus passos. Formulou 
assim a primeira regra dos Frades Menores: Observar o 
Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Após a 
reflexão, Dom José conduziu o grupo para a capela de sua 
residência, onde presidiu a santa Missa, com a cerimônia da 
profissão definitiva na Ordem Terceira Franciscana Secular 
do casal Ivone e Luiz Onhate, de Erexim, e de Wilson Nelson 
Rodriguez, de Viadutos. Neste rito, participou a ministra 
Mary Zin, que entregou a eles os símbolos da identidade 
franciscana, o TAU, a REGRA e VIDA e o CRUCIFIXO. 
Familiares dos três também participaram da celebração.
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No contexto do Ano Nacional do Laicato e da Campanha 
da Fraternidade sobre a superação da violência, os romeiros 
de N. Sra. da Salette, no Santuário do mesmo nome em 
Marcelino Ramos, pediram a Deus a reconciliação e a paz, 
por intercessão da Reconciliadora dos pecadores, no dia 30 
de setembro, Dia Nacional da Bíblia para a Igreja Católica.

Em dia que amanheceu com chuva e teve momentos de 
sol, número surpreendente de devotos da Salette participou 
de missas no interior do Santuário, da confissão na capela 
da reconciliação e especialmente da procissão da igreja 
São João Batista, no centro da cidade, até a montanha do 
espaço da tradicional peregrinação, onde houve missa 
campal, presidida pelo Bispo diocesano de Erexim, Dom 
José Gislon, e concelebrada por 4 padres saletinos, um 
deles representando seu superior provincial, um diocesano 
de Erexim, um padre da Congregação dos palotinos de 
Coronel Vivida, PR, e dois do Paraguai que vieram com uma 
caravana de quase 100 devotos.

Dom José exorta romeiros da Salette a confiar na 
misericórdia de Deus e a desativar ódios

Em sua homilia na missa campal da Romaria da Salette, 
neste domingo, Dom José iniciou lembrando que todos os 
romeiros estavam junto da imagem de Maria em lágrimas 
para colocar sua vida com sofrimentos e alegrias diante da 
Mãe de Jesus. Confidenciou que ele próprio lá estava como 
peregrino para confiar à Mãe de Cristo seus 30 anos de vida 
presbiteral e seis de ministério episcopal. A partir do tema 
da Romaria, “Salette, ensina-nos a reconciliação e a paz”, 
ressaltou que os discípulos e missionários de Cristo não 
podem deixar de trabalhar por uma sociedade reconciliada 
e pacificada, que respeite as minorias e olhe os pobres com 
dignidade e respeito, como fez Jesus. Não fazê-lo seria grave 
omissão. Para ele, as feridas da violência, visíveis e invisíveis, 
não podem ser curadas com atitudes que expressam raiva e 
vingança. É necessário união para a superação de todas as 
formas de incompreensão, de intolerância, de preconceito 
e de ódio, que estão sendo alimentadas na nossa sociedade 

Sob chuva e sol, romeiros da Salette 
rezam por reconciliação e paz

brasileira. Exortou a todos abrirem o coração à misericórdia 
de Deus e a deixar-se reconciliar. Que os pais e jovens não 
tenham medo de pedir e de oferecer o perdão para a união 
pacífica na família e na comunidade. Que ninguém perca a 
oportunidade oferecida por Deus de sarar feridas, de estender 
pontes, de eliminar diferenças, de desativar os ódios, de 
renunciar às vinganças e de abertura à convivência fraterna, 
baseada no amor, no perdão e na reconciliação que constrói 
a paz. Na triste época atual, quando a mentira, a violência e 
a corrupção inundaram tudo, numa enxurrada de males, a fé 
faz entrever, a Virgem misericordiosa, intermediária da paz 
entre Deus e as pessoas, como a um arco-íris, que lembra a 
promessa de Deus após o dilúvio de sempre lembrar-se de 
sua aliança com a humanidade.

Súplica litânica a N. Sra.
No momento das preces comunitárias, houve o canto da 

ladainha a N. Sra. da Salette, na qual ela é invocada como a 
serva de Deus, aquela que chora sobre os filhos ingratos, a 
que recorda a Palavra de Deus, desperta responsabilidades, 
carrega as correntes da injustiça, aquela que está ornada da 
glória de Deus, vive atenta aos abandonados, permanece 
junto à cruz dos que sofrem como esteve na do seu Filho 
Jesus.

Consagração a N. Sra. da Salette
No final da missa, os romeiros foram convidados a 

acompanhar o Bispo na oração de consagração a N. Sra. da 
Salette, na qual se confia a vida a ela e se pede que acolha a 
súplica de todos, interceda o perdão de seu Filho, a fidelidade 
ao seu Evangelho e a proteção ao longo da vida.

Agradecimentos finais
Antes da bênção conclusiva, Pe. Isidro Perin, representando 

o superior provincial da Congregação dos Missionários da 
Salette, agradeceu a Dom José por sua presença no dia 19 
passado, na celebração da aparição de Nossa Senhora, e na 
Romaria deste domingo; aos voluntários da Romaria, às 
diversas caravanas. Destacou a presença do coral da igreja 
da Salette de Curitiba e que em breve estará em Roma num 
encontro de corais que terá a participação do Papa. Dom 
José, por sua vez, agradeceu aos padres saletinos por sua 
presença e atuação na Diocese e em muitos lugares do 
Brasil, especialmente pelas missões populares. Manifestou 
seu reconhecimento a todos os romeiros e romeiras por sua 
participação de fé e piedade nas celebrações da Romaria.  

Revitalização do Santuário
A direção do Santuário da Salette lançou campanha de sua 

revitalização, na proximidade dos seus 75 anos. A primeira 
etapa visa melhorar os espaços de maior fluxo das pessoas, 
tais como o fac-símile (local das imagens na parte externa, 
entre o Santuário, o altar campal e a capela da reconciliação) 
a fonte de água, as calçadas, o velário e o claustro entre o 
Santuário e o Seminário.
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Dom José presidiu a segunda noite da novena em 
preparação à Romaria de Nossa Senhora Aparecida no 
Santuário Nacional na noite do dia 02 de outubro. O tema 
da noite era: “Com Maria e Jesus restauramos o Jardim do 
Éden”. A celebração teve liturgia da Palavra, adoração ao 
Santíssimo e bênção e oferta de flores a Maria. 

Dom José iniciou sua homilia colocando sob o olhar 
de Maria o querido povo brasileiro, os trabalhadores, os 
que estão desempregados e suas famílias, os empresários, 
os profissionais liberais e outros empreendedores que 
procuram, com espírito de fé e responsabilidade social, 
somar esforços pelo bem comum de todos. Colocou também 
olhar da Mãe Aparecida os governantes e aqueles que serão 
eleitos no próximo domingo ou dia 28 deste mês, para 
que governem com espírito de sabedoria, manifestem real 

Bispo de Erexim preside segundo dia da novena de Aparecida no Santuário Nacional

Capuchinho é nomeado bispo da vacante diocese de Bagé, 
no Rio Grande do Sul

O Papa Francisco nomeou na manhã no dia 26 de 
setembro, o padre Cleonir Paulo Dalbosco, atualmente 
vigário paroquial da Paróquia Santo Antônio, da diocese 
de Caxias do Sul como bispo da vacante diocese de Bagé, 
no Rio Grande do Sul. A notícia foi publicada no Jornal 
L’Osservatore Romano, às 12 horas de Roma.

Biografia
Natural de Barros Cassal, no Rio Grande do Sul, Cleonir 

ingressou no seminário em 1987, em Soledade (RS). Cursou 
Filosofia no Instituto de Filosofia Padre Berthier, em Passo 
Fundo (RS) e Teologia na Escola Superior de Teologia 
e Espiritualidade Franciscana, em Porto Alegre (RS). 
Também é Bacharel em Administração de Empresas pela 
Universidade de Caxias do Sul e tem Especialização em 
Gestão de Pessoas pela Universidade Anhanguera. Em 19 
de setembro de 1998, fez sua profissão solene na Ordem dos 
Frades Menores Capuchinhos, em Canoas (RS) e, em 20 de 
setembro do mesmo ano, foi ordenado diácono. Recebeu a 
ordenação presbiteral em 20 de fevereiro de 1999.

Em sua trajetória sacerdotal, Cleonir foi pároco na Paróquia 
Nossa Senhora de Fátima, em Santa Maria (RS) de 1999 a 
2005; Guardião da Fraternidade dos Freis Capuchinhos, em 
Santa Maria; Assessor Diocesano da Pastoral da Juventude, 
na diocese de Santa Maria; Vigário Provincial e Definidor 
da Pastoral e Meios de Comunicação Social da Ordem 
dos Frades Menores Capuchinhos, na Província dos Freis 
Capuchinhos do Rio Grande do Sul; Ministro Provincial da 
Ordem dos Frades Menores, na Província Sagrada Coração 
de Jesus (RS); Visitador Apostólico na Congregação 
dos Clérigos Regulares; Diretor Geral da Pousada dos 
Capuchinhos, entre outras funções.

Saudação
A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) 

divulgou saudação ao novo membro do episcopado. O texto 
é assinado por dom Leonardo Steiner, secretário-geral da 
entidade. Confira, abaixo, a saudação na íntegra:

 

interesse pelo bem comum, e tenham a grandeza de espírito 
de homens públicos que olham para os amplos horizontes 
deste grande país, para ver e governar, tendo presente as 
reais necessidades e a dignidade de vida do povo brasileiro. 
Depois, referindo-se ao tema da noite, citou a Laudato Si 
do Papa Francisco. Ressaltou que longe do amor do Senhor, 
o ser humano se deixa dominar pela inveja, vê seu irmão 
como seu inimigo, e a natureza algo a ser destruído. Em vez 
de restaurar o Jardim do Éden, buscando uma convivência 
pacífica e pacificadora, através da fraternidade dos filhos e 
filhas de Deus, abre a porta do coração para deixar entrar o 
ódio, a ganância, e outras formas de males que provocam 
a violência contra a vida e a dignidade de seu semelhante, 
além da violência contra a “Casa Comum”, obra de Deus.

Saudação da CNBB ao Frei 
Cleonir Paulo Dalbosco

 
Brasília, 26 de setembro de 

2018
Prezado Irmão, Frei Cleonir 

Paulo Dalbosco.
A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) 

recebe com alegria a notícia de sua nomeação para a Diocese 
Bagé (RS), dada pela Nunciatura Apostólica e publicada 
nesta quarta-feira, 26 de setembro, pelo jornal L’Osservatore 
Romano. Acolhemos o senhor como novo membro da nossa 
Conferência e agradecemos ao Papa Francisco pelo carinho 
demonstrado à Igreja no Brasil.

Observando o seu itinerário de formação acadêmica 
e pastoral, reconhecendo sua dedicação ao trabalho de 
coordenação em sua Ordem Religiosa, encontramos muitos 
sinais de que seu ministério episcopal será marcado pela 
eficiência e pela criatividade.

Saudamos sua nomeação recorrendo às palavras do Papa 
Francisco aos bispos do Celam, em setembro do ano passado: 
“Bem sabeis que a renovada consciência, de que no início de 
tudo está sempre o encontro com Cristo vivo, exige que os 
discípulos cultivem a familiaridade com Ele; caso contrário, 
ofusca-se o rosto do Senhor, a missão perde força, retrocede a 
conversão pastoral. Assim, rezar e cultivar o relacionamento 
com Ele é a atividade mais improrrogável da nossa missão 
pastoral. Aos seus discípulos, entusiasmados com a missão 
cumprida, Jesus dizia: ‘Vinde, retiremo-nos para um lugar 
deserto’ (Mc 6, 31). Nós precisamos ainda mais deste estar 
a sós com o Senhor, para reencontrar o coração da missão 
da Igreja”.

Conte com nossas orações por sua nova missão.
Em Cristo, Dom Leonardo Ulrich Steiner. Bispo auxiliar 

de Brasília. Secretário-Geral da CNBB
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Passou o primeiro turno das eleições, mas não a perplexidade. 
Esta, ao contrário, aumentou. Por quê? Primeiro, por causa da onda 
avassaladora que emergiu das urnas, transformando radicalmente 
a configuração política do Brasil em sua quase totalidade. Em 
seguida, pela percepção de um novo elemento que despontou 
como protagonista nos resultados dessas eleições: a religião.

Os resultados desse primeiro turno trouxeram surpresa após 
surpresa. Vários candidatos que as pesquisas davam como 
favoritos em diferentes estados não apenas não ganharam sequer 
direito a um segundo turno, como ficaram em último lugar na 
votação. Partidos até então líderes no cenário político brasileiro 
encolheram sua presença nos governos estaduais, na Câmara 
dos Deputados e no Senado. Outros até então pequenos e com 
parca representação cresceram exponencialmente. E a corrida 
presidencial, embora confirmando as previsões das pesquisas, 
superou-as consideravelmente.

Enquanto tentamos nos recuperar das surpresas, outro dado 
novo nos atropela: o protagonismo que a religião passou a ter 
nas campanhas de tantos candidatos, especialmente em boa parte 
dos vitoriosos. O discurso sobre Deus, a compreensão da própria 
candidatura como vocação dada por Deus, a Bíblia utilizada como 
epígrafe de entrevistas transmitidas pela mídia se fazem sempre 
mais presentes na propaganda eleitoral e nos debates entre os 
candidatos.

Não se trata, porém, do discurso cristão que nos acostumamos a 
ouvir, característico das Igrejas históricas, católica ou protestante. 
A ênfase é na afirmação da supremacia gloriosa de Deus sobre 
tudo e todos e a conexão disto com o patriotismo exacerbado: 
a pátria acima de tudo. Os versículos bíblicos – às vezes não 
citados corretamente – são isolados de seu contexto. E apoiam as 
afirmações do candidato e não o contrário.

Se Deus está acima de todos, não parece estar acima daqueles 
que o citam a torto e a direito, em perigosa proximidade com o 
segundo mandamento que manda “não tomar seu Santo nome em 
vão”. Servem tais citações como respaldo e legitimação ao que 
os candidatos em questão querem propor ao público como ideias 
a assimilar e projetos aos quais aderir. É a Bíblia a serviço do 
discurso eleitoral e não o contrário. É a Palavra de Deus utilizada 
como apoio para afirmações e declarações que andam distantes 
daquilo que as Escrituras apresentam como sendo o permanente 
diálogo de amor e vida em plenitude do Deus da Aliança e da 
Promessa com seu povo.

ELEIÇÕES NO BRASIL E RELIGIÃO 
Maria Clara Bingemer

Nessas declarações encontram-se incitações à violência e 
promessas de armar a população e militarizar as escolas. Ouvem-
se afirmações discriminatórias em relação a vários segmentos da 
população: merecem destaque os negros, as mulheres e os LGBT. 
Fala-se com desprezo dos direitos humanos e das conquistas 
duramente conseguidas pela humanidade e concretamente pelos 
brasileiros ao longo de décadas. Direitos laborais, políticos e 
sociais são definidos como males a extirpar.

Percebe-se, portanto, uma explicitação da fé cristã descolada 
dos valores que os candidatos em questão pretendem defender: a 
família, a moral, a segurança. Enquanto no Evangelho de Jesus 
Cristo o que se lê é a apologia do acolhimento ao outro, do perdão, 
da não violência, da inclusão de todos, os discursos políticos 
dessas eleições em nosso país vêm carregados de agressividade, 
eu diria até mesmo de morbosidade.

A ligação constitutiva do cristianismo entre a fé e o compromisso 
transformador com a justiça passa longe das eleições brasileiras. 
O que se vê é o louvor como fim em si mesmo, a afirmação da 
fé em Deus apoiando e legitimando propostas excludentes, 
agressivas e discriminatórias. E, pior que tudo, a banalização da 
violência e da morte como preço necessário a pagar para trazer 
segurança a um povo cansado de ver a própria vida e de sua 
família permanentemente em risco.

Essa combinação explosiva de patriotismo ultramontano e 
religiosidade fundamentalista infelizmente não é nova. Já foi vista 
em outras situações e mais ou menos recentemente na Europa do 
final dos anos 30, inicio dos 40. O espaço onde aconteceu foram os 
países cristãos. Ali também Deus foi convocado para justificar um 
novo regime que parecia empoderar países em crise. Os resultados 
são bem conhecidos. A humanidade amargou o maior genocídio 
de todos os tempos, pelo qual até hoje paga as consequências.

Ninguém acreditava que líderes que se diziam tementes a Deus 
pudesse realizar suas enlouquecidas propostas. Tiveram que pagar 
para ver. E viram quando já era tarde. Às vésperas do segundo 
turno, acompanhamos com angústia o rumo que toma nosso país. 
Que nos ajude a esperança, virtude indispensável que a fé no 
verdadeiro Deus nos ajuda a não perder.

Maria Clara Bingemer é teóloga, professora do Departamento 
de Teologia da PUC-Rio, autora de de “Mística e Testemunho em 
Koinonia” (Editora Paulus), sua mais recente obra, entre outros 
livros. Fonte: CTB

Para entender a vida, é preciso entrar na chuva e se molhar, 
sofrer fome e frio, superar perigos de morte em caminhos de areia 
escaldante. 

 Para entender o ser humano, é preciso vestir a pele das outras 
raças, alimentar-se parcamente segundo a dieta dos diversos 
povos, avocar a si as reações mais desconcertantes das inúmeras 
culturas.

É neste ambiente das mais variadas mentalidades que muita 
gente, de uma ou de outra forma, festeja o Natal.

O mistério da pessoa humana se confunde com o mistério de 
Deus.

- Para o teólogo P. Tillich, o Natal significa o nascimento do 
“novo ser” como oferta de redenção e perdão eterno.

Pe. Presentino Rovani

Missionário Saletino

Natal, esperança que renasce 
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A economia é a ciência que estuda os fenômenos relacionados 
com a obtenção e a utilização dos recursos materiais necessários 
ao bem estar da coletividade. Ela está a serviço do ser humano, 
de modo que contribua para o princípio da destinação universal 
dos bens.

“O bem-estar econômico de um País não se mede 
exclusivamente pela quantidade de bens produzidos, mas também 
levando em conta o modo como são produzidos e o grau de 
equidade na distribuição das rendas, que a todos deveria consentir 
ter à disposição o que é necessário para o desenvolvimento e o 
aperfeiçoamento da própria pessoa. Uma distribuição equitativa 
da renda deve ser buscada com base em critérios não só de justiça 
comutativa, mas também de justiça social, ou seja, considerando, 
além do valor objetivo das prestações de trabalho, a dignidade 
humana dos sujeitos que as realizam. Um bem estar econômico 
autêntico se persegue também através de adequadas políticas 
sociais de redistribuição da renda que, tendo em conta as condições 
gerais, considerem oportunamente os méritos e as necessidades de 
cada cidadão” (CDSI, 303).

Tendo presente a tarefa característica da economia e o 
significado do bem estar econômico de uma nação, constata-se 
que os princípios da ciência econômica e a sua aplicação sócio-
política vêm desconsiderando a dignidade da vida humana e a 
importância da vida comunitária.

A economia não é uma ciência autônoma. Seu modo de proceder 
não pode ser estranho ou permanecer impermeável, a uma ética 
fundada na liberdade, na verdade, na justiça e na solidariedade.

Essa ciência, como também sua aplicação, não pode pretender 
sem mais seguir o princípio que afirma que a demanda impulsiona 

a oferta. Urge considerar o princípio do bem comum! A economia, 
em diálogo com a atividade política, alcança sua autêntica 
identidade se decididamente se empenha em cuidar, conservar 
e promover a vida nas suas diversas manifestações e, de modo 
particular, a vida humana.

A ética ilumina e orienta a economia e sua aplicabilidade. 
Por isso, há necessidade de empenhar os maiores esforços para 
construir uma regulação do mercado. Somente assim será possível 
promover o bem comum, como caminho irrenunciável para uma 
justa distribuição das riquezas e a eliminação das desigualdades 
tão evidentes aos olhos de todos.

O mercado não pode compreender o ser humano como 
simples consumidor de bens. O ser humano, por sua vez, não 
pode se deixar orientar por uma visão individualista. Não se pode 
esquecer a índole relacional e racional da pessoa humana. Desse 
modo, pode-se perceber que ela busca um ganho e um bem-estar 
que levem em consideração sua integralidade, que não podem ser 
reduzíveis a uma mera lógica de consumo.

Diante das desigualdades econômicas que marcam a vida 
das nações e dos povos, diante da constatação de que a miséria 
continua crescendo no Brasil – mas não só! – é urgente reconhecer 
a necessidade de estratégias econômicas, eticamente válidas, que 
busquem a qualidade global da vida.

Nenhum ganho é realmente legítimo quando diminui o 
horizonte da promoção integral da pessoa humana, da destinação 
universal dos bens e da opção preferencial pelos pobres (cf. 
Oeconomicae pecuniariae quaestiones. Documento do Dicastério 
para a Promoção do Desenvolvimento Humano Integral e 
Congregação para a Doutrina da Fé).

As normas da casa 

Dom Jaime Spengler

Arcebispo de Porto Alegre

- Bonoeffer, outro teólogo de renome, vê no Recém-nascido de 
Belém o “Ser para os outros.”

- Outros definem Jesus como “A face humana de Deus. Moisés 
não poderia ver Deus sem morrer. O mesmo sentiram os Profetas... 
para entendermos esta mensagem, não há outra fonte senão os 
Evangelhos e seus similares.”

- Marcos apresenta o Filho de Deus como Filho do Homem, 
expressão consagrada desde o Profeta Daniel. Ao ser perguntado, 
pelo Sacerdote: você é o Messias, “o Filho do Deus Bendito?” 
Jesus respondeu: Sou. “E vocês verão o Filho do Homem sentado 
do lado direito do Deus todo-poderoso e descendo com as nuvens 
do Céu.” 

- Para Mateus, Jesus é o Messias, Filho de Davi e Senhor 
presente na comunidade.

- Lucas resume pondo Jesus qual o centro da história da 
Salvação. É por essa razão que o Vaticano II diz que Jesus Cristo 
é a chave da história o fim para qual se dirige toda caminhada 
humana.

- João aplica o termo “Logos” “Palavra” e, à maneira de águia 
iluminada, vê no Filho de Maria o portador da VIDA.

 Onde podemos encontrá-lo?
 - Na comunidade Eclesial e nos sacramentos, na Palavra 

de Deus, no homem e na mulher considerados como templos, na 

mediação cósmica, visão predileta e vasta de muitos cientistas 
verdadeiros.

 - Santo Agostinho afirmava: “a história está grávida de 
Cristo.”

 - Para São Jerônimo: “ignorar as escrituras é ignorar a 
Cristo.”

 - Ghandi confessa: “Jesus ocupa em meu coração o 
lugar de grande mestre da humanidade, que influiu de modo 
impressionante em minha vida.”

 - Consoante ao Cristo cósmico de T. Chardin, vale a pena 
a citação do evangelho apócrifo de Tomé: “Eu sou a luz que está 
sobre todas as coisas. O universo saiu de mim e retorna a mim. 
Corta um pedaço de madeira, eu estou aí dentro. Levanta a pedra, 
eu estou debaixo dela.”

Natal é muito mais que músicas, doces e luzes. 
Natal vai além da liturgia. 
Natal é o nascimento do Filho de Deus, fruto predileto e único 

da virgem Maria.
Seja o Cristo vivo e real o misterioso presente que toma conta 

de nossos lares e de nossas famílias.
Vibremos! Feliz Natal. 
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Dinâmica do Setor de Animação Bíblico-Catequética (111)
Tânia Madalosso, Coordenadora

115ª Receita de Culinária
Maria Busatta, Integrante da Pastoral da Saúde

CUCA ENROLADA

1 Kg de farinha de trigo
2 colheres (sopa) de nata
1 pitada de sal
3 ovos
2 xícaras de açúcar
1 xícara de leite
1 colher (sopa) de fermento biológico para pão
RECHEIO: a gosto, frutas ou coco ou leite condensado
*Prepare o fermento como para pão.
*Peneire a farinha de trigo. Acrescente os demais ingredientes, 
se necessário acrescente água morna. A massa não pode 
ser muito dura – deixe crescer até dobrar de volume. Abra 
a massa, recheie e enrole como rocambole. Deixe crescer 
até dobrar de volume. Pincele com a gema e leve assar em 
temperatura média por 1 hora.

PÃO COLORIDO

1Kg de farinha de trigo
50 g de fermento biológico
2 colheres (sobremesa) de açúcar
2 ovos inteiros batidos
Gordura

200 ml de leite
1 xícara (chá) de água morna
½ xícara (chá) de óleo
1 colher (sopa) de sal
1 xícara de beterraba cozida e amassada
1 xícara de espinafre cozido e triturado
1 xícara de cenoura cozida e amassada
- Esfarelar o fermento com o açúcar, misturando bem. Deixar 
5 minutos em descanso.
- Acrescentar os ovos, a nata, o leite, a água morna, o óleo e 
o sal. Misture.
- Acrescentar a farinha de trigo, amassar bem e sovar bem a 
massa.
- Dividir  em 4 partes a massa.
1ªmassa: branca
2ªmassa: vermelha (misturando a beterraba)
3ªmassa: verde (misturando o espinafre)
4ªmassa: laranja (misturando a cenoura)
*Quando se coloca os legumes é preciso colocar mais farinha 
se a massa ficar mole.
*Untar uma forma retangular, colocando as tiras da massa e 
deixando crescer. Assar em forno pré aquecido.

Destinatários: Grupos de jovens ou adultos catequistas.

Material: cópias da canção: Amigo, um cada ou pen drive com a canção ou alguém que possa cantá-

la com acompanhamento.

Desenvolvimento:

1 - O animador distribui o material e convida a ouvir a canção.

2 - O grupo entoa a canção. Ao terminá-la, começa o debate.

3 - As respostas serão comentadas em plenária. o animador ajuda a associar a mensagem da canção à vida do grupo.

Para isso as seguintes perguntas podem servir de apoio:

. O que é preciso para se construir uma verdadeira amizade?

. Quais são, no grupo, os elementos que nos separam?

. Que pode ser feito para fortalecer a união do grupo?

4:Momento de reflexão e conclusão:

. Para que serviu a dinâmica?
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- 01, Ildo Benincá  - Ecônomo da Diocese
- 04, Pe. Geraldo Moro
- 08, Pe. Jean Carlos Demboski
- 14, Cleusa Fatima Jakobowski  - Funcionária da Mitra
- 15, Ir. Juliana Kosvoski
- 19, Pe. Valtuir A. Bolzan
- 25, Diác. Natalino José Parmeggiani

Nascimento

Variedades

ANIVERSÁRIOS - Dezembro

Ervas e alimentos medicinais (113) Pe. Ivacir Franco - CNF/MT nº. 0120.

Zea mays, L. - Milho
Pertence à família das Gramíneas
Também conhecido como: Pendão-de-milho, estigma-de-
milho 

Possui as seguintes vitaminas: A, que é um micronutriente 
com desempenha papel essencial na visão, crescimento, 
desenvolvimento do osso, desenvolvimento e manutenção do 
tecido do organismo todo; B, que é a maior responsável pela 
manutenção da saúde emocional e mental do ser humano; 
B1, que é importante para o bom funcionamento do sistema 
nervoso, dos músculos em geral; B2, que é muito importante 
para o equilíbrio da pele, metabolismo das enzimas, olhos, 
células nervosas; E, que é um antioxidante que protege as 
células do organismo contra danos de compostos químicos 
reativos conhecidos como radicais livres. Possui ainda: 
Fósforo, que ajuda no crescimento, na recuperação do 
organismo, proporciona energia, vigor, colaborando na 
metabolização das gorduras e amidos, atenua as dores da 
artrite, estimula dentes e gengivas saudáveis; Potássio, que 
ajuda a regular a pressão arterial e fortalecer as artérias; 
Cálcio, que visa fortalecer os ossos e os dentes; Ferro, 
que é essencial para produção dos glóbulos vermelhos do 
sangue, do pigmento da pele, do tecido muscular; Fibras, 
que auxiliam e regram o bom funcionamento do estomago e 
intestino e Minerais.

O cabelo do milho e o pendão apresentam propriedades 
diuréticas que aumentam e facilitam a secreção da urina, 

antiespasmódica que ajuda a neutralizar a dor provocada pelo 
espasmo, anti-inflamatórias que desinflama e emenagogo 
que ajuda e provoca a menstruação.

O estigma do milho, também chamado barba, é ótimo 
para provocar a diurese e a eliminação de pedras, cálculos 
dos rins. 

O chá do seu pendão auxilia a diminuir a dor provocada 
pela gota, pela artrite, e neutraliza problemas das vias 
urinarias; afecção da bexiga, nefrite que é uma doença 
inflamatória do rim e acalma principalmente as dores mais 
ardentes dos rins e da bexiga.

O seu pendão pode ser utilizado para edemas, cistite, 
litíases urinarias, eliminar o acido úrico e o fosfato. 

Banho com o pendão do milho é auxiliar para eliminar 
feridas que apresentam dificuldades de cicatrização. É ótimo 
também para fazer banhos na pele que apresenta escamações 
e ao mesmo tempo diminuir a oleosidade da mesma.

Obs.: A mulher gestante geralmente não deve consumir o 
chá do pendão do milho, por ser ser suavemente laxante e 
abortivo.

- 06, Pe. Jorge E. Dallagnol
- 08, Renoir Dalpizzol, (saletino)
- 08, Pe. Geraldo Moro
- 08, Pe. Waldemar Zapelini
- 11, Pe. Antonio Valentini Neto
- 11, Pe. Paulo C. Bernardi
- 12, Pe. Dirceu Dalla Rosa
- 13, Pe. Valter Girelli
- 15, Pe. Anderson Faenello

- 16, Pe. Adelar Pedro De David
- 16, Pe. Nelson C. Longo
- 17, Pe. Maicon Malacarne
- 20, Pe. João Zappani
- 20, Pe. Davi Oliveira Pereira
- 20, Pe. Mauro Parcianello
- 24, Pe. Carlos Pontel
- 27, Pe. José C. Sala
- 29, Pe. Edinaldo dos S. Bruno

- 29, Pe. Gilson V. Samuel
- 30, Pe. Valtuir Bolzan
- 31, Pe. Antonio Miro Serraglio
- 31, Pe. Altair J. Steffen
- 31, Pe. Alvise Follador
- 31, Pe. Maximino Tiburski
- 31, Pe. Dirceu Balestrin

Ordenação
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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


