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Papa Francisco – Porta Santa e Mudanças Climáticas

Por diversas vezes, o Papa Francisco se referiu à 
Porta Santa que era aberta apenas na Basílica São Pedro, 
em Roma, para a indulgência plenária dos peregrinos, 
nos Anos Santos. Para o Jubileu Extraordinário da Mise-
ricórdia, de 08 de dezembro de 2015 a 20 de novembro de 
2016, ele estabeleceu a abertura de Porta Santa nas cate-
drais do mundo inteiro e Santuários ou outras igrejas ti-
das tradicionalmente de indulgência, a critério do Bispo. 

A seguir, duas reflexões de Francisco sobre o significado 
da Porta Santa.

Papa Francisco refere-se com frequência também a 
outro tema que lhe é muito caro: o cuidado com a Casa 
Comum. Na visita à África, no escritório da Organização 
das Nações Unidas, em Nairobi, Kênia, ele voltou a falar 
do desenvolvimento sustentável e as mudanças climáti-
cas. Tal discurso também está logo adiante.

A Porta da Misericórdia de Deus sempre aberta para todos
Catequese da audiência geral do dia 16 de novembro de 2015

Queridos irmãos e irmãs, bom dia!
Com essa reflexão chegamos ao li-

miar do Jubileu, que está próximo. Dian-
te de nós está a porta, mas não somente 
a Porta Santa, outra: a grande porta da 
Misericórdia de Deus – e essa é uma 
porta bela! –, que acolhe o nosso arre-
pendimento oferecendo a graça do seu 
perdão. A porta é generosamente aber-
ta, é preciso um pouco de coragem da nossa parte para 
cruzar o limiar. Cada um de nós tem dentro de si coisas 
que pesam. Todos somos pecadores! Aproveitemos esse 
momento que vem e cruzemos o limiar dessa misericórdia 
de Deus que nunca se cansa de perdoar, nunca se cansa 
de nos esperar! Ele nos olha, está sempre próximo a nós. 
Coragem! Entremos por essa porta!

Do Sínodo dos Bispos, que celebramos no mês de 
outubro passado, todas as famílias e toda a Igreja rece-
beram um grande encorajamento para se encontrarem no 
limiar dessa porta aberta. A Igreja foi encorajada a abrir as 
suas portas para sair com o Senhor ao encontro dos filhos 
e filhas em caminho, às vezes incertos, às vezes perdidos, 
nestes tempos difíceis. As famílias cristãs, em particular, 
foram encorajadas a abrir a porta ao Senhor que espera 
para entrar, levando sua benção e sua amizade. E se a por-
ta da misericórdia de Deus está sempre aberta, também 
as portas das nossas igrejas, das nossas comunidades, das 
nossas paróquias, das nossas instituições, das nossas dio-
ceses, devem estar abertas, para que assim todos possam 
sair e levar essa misericórdia de Deus. O Jubileu signi-

fica a grande porta da misericórdia de 
Deus, mas também as pequenas portas 
das nossas igrejas abertas para deixar o 
Senhor entrar – ou tantas vezes sair o 
Senhor – prisioneiro das nossas estrutu-
ras, do nosso egoísmo e de tantas coisas.

O Senhor nunca força a porta: 
também Ele pede permissão para en-
trar. O Livro do Apocalipse diz: “Eu 

estou à porta e bato. Se alguém escuta a minha voz e 
me abre a porta, eu virei a ele, cearei com ele e ele co-
migo” (3, 20). Imaginemos o Senhor que bate à porta do 
nosso coração! E na última grande visão deste Livro do 
Apocalipse, assim se profetiza da Cidade de Deus: “As 
suas portas não se fecharão nunca durante o dia”, o que 
significa para sempre, porque “não haverá mais noite” 
(21, 25). Há lugares no mundo em que não se fecham as 
portas com chave, ainda há. Mas há tantos onde as portas 
blindadas se tornaram normais. Não devemos nos render 
à ideia de dever aplicar esse sistema a toda a nossa vida, 
à vida da família, da cidade, da sociedade. E tão menos 
à vida da Igreja. Seria terrível! Uma Igreja inospitaleira, 
assim como uma família fechada em si mesma mortifica 
o Evangelho e seca o mundo. Nada de portas blindadas 
na Igreja, nada! Tudo aberto!

A gestão simbólica das “portas” – dos limiares, das 
passagens, das fronteiras – se tornou crucial. A porta deve 
proteger, certo, mas não rejeitar. A porta não deve ser 
forçada, ao contrário, se pede permissão, porque a hos-
pitalidade resplandece na liberdade do acolhimento e se 
escurece na prepotência da invasão. A porta se abre fre-
quentemente para ver se do lado de fora há alguém que 
espera e, talvez, não tem a coragem, talvez nem mesmo 
força de bater.

Quanta gente perdeu a confiança, não tem a cora-
gem de bater à porta do nosso coração cristão, às portas 
das nossas igrejas… E estão ali, não têm a coragem, tira-
mos a confiança delas: por favor, que isso nunca aconteça. 
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A porta diz muitas coisas da casa e também da Igreja. A 
gestão da porta requer atento discernimento e, ao mesmo 
tempo, deve inspirar grande confiança. Gostaria de dizer 
uma palavra de gratidão para todos os guardiões das por-
tas: dos nossos condomínios, das nossas instituições cí-
vicas, das próprias igrejas. Muitas vezes, a atenção e a 
gentileza da portaria são capazes de oferecer uma imagem 
de humanidade e de acolhimento a toda a casa, desde a 
entrada. Há de se aprender com estes homens e mulheres, 
que são os guardiões dos lugares de encontro e de acolhi-
mento da cidade do homem! A todos vocês, guardiões de 
tantas portas, seja das casas, seja portas das igrejas, muito 
obrigado! Mas sempre com um sorriso, sempre mostrando 
o acolhimento daquela casa, daquela igreja, assim o povo 
se sente feliz e acolhido naquele lugar.

Na verdade, sabemos bem que nós mesmos somos 
os guardiões e os servos da Porta de Deus e a porta de 
Deus como se chama? Jesus! Ele nos ilumina sobre todas 
as portas da vida, incluindo aquelas do nosso nascimen-
to e da nossa morte. Ele mesmo afirmou isso: “Eu sou a 
porta: se alguém entra através de mim, será salvo; entrará 
e sairá e encontrará pastagem” (Jo 10, 9). Jesus é a porta 
que nos faz entrar e sair. Porque o rebanho de Deus é um 
abrigo, não é uma prisão! A casa de Deus é um abrigo, não 
é uma prisão e a porta se chama Jesus! E se a porta está 
fechada, dizemos: “Senhor, abre a porta!”. Jesus é a porta 
e nos faz entrar e sair.

São os ladrões aqueles que procuram evitar a por-
ta: é curioso, os ladrões procuram sempre entrar por 
outro lado, pela janela, pelo teto, mas evitam a porta, 
porque têm intenções más e se infiltram no rebanho para 
enganar as ovelhas e tirar proveito delas. Nós devemos 
passar pela porta e ouvir a voz de Jesus: se ouvimos o 
seu tom de voz, estamos seguros, estamos salvos. Pode-
mos entrar sem medo e sair sem perigo. Nesse belíssimo 
discurso de Jesus, se fala também do guardião, que tem 
a tarefa de abrir ao Bom Pastor (cfr. Jo 10,2). Se o guar-
dião ouve a voz do Pastor, então abre e faz entrar todas 
as ovelhas que o Pastor traz, todas, incluindo aquelas 
perdidas nos bosques, que o bom Pastor foi resgatar. As 
ovelhas não são escolhidas pelo guardião, pelo secretá-
rio paroquial ou pela secretaria da paróquia; as ovelhas 
são todas enviadas, são escolhidas pelo bom Pastor. O 
guardião – também ele – obedece à voz do Pastor. Bem, 
poderíamos bem dizer que nós devemos ser como aquele 
guardião. A Igreja é a porteira da casa do Senhor, não é a 
patroa da casa do Senhor.

A Sagrada Família de Nazaré sabe bem o que sig-
nifica uma porta aberta ou fechada, para quem espera um 
filho, para quem não tem morada, para quem deve esca-
par do perigo. As famílias cristãs façam de sua porta de 
casa um pequeno grande sinal da Porta da misericórdia e 
do acolhimento de Deus. É justamente assim que a Igreja 
deverá ser reconhecida, em todo canto da terra: como a 
guardiã de um Deus que bate, como o acolhimento de um 
Deus que não te fecha a porta na cara, com a desculpa de 
que você não é de casa. Com este espírito nos aproxima-

mos do Jubileu: haverá para nós a Porta Santa, mas há a 
porta da grande misericórdia de Deus! Haja também para 
nós a porta do nosso coração para receber todos o perdão 
de Deus e dar, por nossa vez, o nosso perdão, acolhendo 
todos aqueles que batem à nossa porta.

Homilia na missa da 
Imaculada Conceição

Praça São Pedro, 8 de dezembro de 2015.

Daqui a pouco, terei a alegria de abrir a Porta Santa 
da Misericórdia. Este gesto, como fiz em Bangui, simples 
mas altamente simbólico, realizamo-lo à luz da Palavra de 
Deus escutada que põe em evidência a primazia da graça. 
Na verdade, o tema que mais vezes aflora nestas Leituras 
remete para aquela frase que o anjo Gabriel dirigiu a uma 
jovem mulher, surpresa e turbada, indicando o mistério 
que a iria envolver: «Salve, ó cheia de graça» (Lc 1, 28).

Antes de mais nada, a Virgem Maria é convidada 
a alegrar-Se com aquilo que o Senhor realizou n’Ela. A 
graça de Deus envolveu-A, tornando-A digna de ser mãe 
de Cristo. Quando Gabriel entra na sua casa, até o mistério 
mais profundo, que ultrapassa toda e qualquer capacida-
de da razão, se torna para Ela motivo de alegria, motivo 
de fé, motivo de abandono à palavra que Lhe é revelada. 
A plenitude da graça é capaz de transformar o coração, 
permitindo-lhe realizar um ato tão grande que muda a his-
tória da humanidade.

A festa da Imaculada Conceição exprime a grande-
za do amor divino. Deus não é apenas Aquele que per-
doa o pecado, mas, em Maria, chega até a evitar a culpa 
original, que todo o homem traz consigo ao entrar neste 
mundo. É o amor de Deus que evita, antecipa e salva. O 
início da história do pecado no Jardim do Éden encontra 
solução no projeto de um amor que salva. As palavras do 
Génesis levam-nos à experiência diária que descobrimos 
na nossa existência pessoal. Há sempre a tentação da de-
sobediência, que se exprime no desejo de projetar a nos-
sa vida independentemente da vontade de Deus. Esta é a 
inimizade que ameaça continuamente a vida dos homens, 
tentando contrapô-los ao desígnio de Deus. E, todavia a 
própria história do pecado só é compreensível à luz do 
amor que perdoa. O pecado só se entende sob esta luz. 
Se tudo permanecesse ligado ao pecado, seríamos os mais 
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desesperados entre as criaturas. Mas não! A promessa da 
vitória do amor de Cristo encerra tudo na misericórdia do 
Pai. Sobre isto, não deixa qualquer dúvida a palavra de 
Deus que ouvimos. Diante de nós, temos a Virgem Ima-
culada como testemunha privilegiada desta promessa e do 
seu cumprimento.

Também este Ano Extraordinário é dom de graça. 
Entrar por aquela Porta significa descobrir a profundi-
dade da misericórdia do Pai que a todos acolhe e vai 
pessoalmente ao encontro de cada um. É Ele que nos 
procura, ´Ele que nos vem ao encontro. Neste Ano, deve-
remos crescer na convicção da misericórdia. Que grande 
injustiça fazemos a Deus e à sua graça, quando se afirma, 
em primeiro lugar, que os pecados são punidos pelo seu 
julgamento, sem antepor, diversamente, que são perdoa-
dos pela sua misericórdia (cf. Santo Agostinho, De prae-
destinatione sanctorum 12, 24)! E assim é verdadeira-
mente. Devemos antepor a misericórdia ao julgamento e, 
em todo o caso, o julgamento de Deus será sempre feito 
à luz da sua misericórdia. Por isso, oxalá o cruzamento 
da Porta Santa nos faça sentir participantes deste mis-
tério de amor, de ternura. Ponhamos de lado qualquer 
forma de medo e temor, porque não se coaduna em quem 
é amado; vivamos, antes, a alegria do encontro com a 
graça que tudo transforma.

Hoje, aqui em Roma e em todas as dioceses do mun-
do, ao cruzar a Porta Santa, queremos também recordar 
outra porta que, há cinquenta anos, os Padres do Concílio 
Vaticano II escancararam ao mundo. Esta efeméride não 
pode lembrar apenas a riqueza dos documentos emanados, 
que permitem verificar até aos nossos dias o grande pro-
gresso que se realizou na fé. Mas o Concílio foi também, 
e primariamente, um encontro; um verdadeiro encontro 
entre a Igreja e os homens do nosso tempo. Um encontro 
marcado pela força do Espírito que impelia a sua Igreja a 
sair dos baixios que por muitos anos a mantiveram fecha-
da em si mesma, para retomar com entusiasmo o caminho 
missionário. Era a retomada de um percurso para ir ao en-
contro de cada homem no lugar onde vive: na sua cidade, 
na sua casa, no local de trabalho... em qualquer lugar onde 
houver uma pessoa, a Igreja é chamada a ir lá ter com ela, 
para lhe levar a alegria do Evangelho e levar a Miseri-
córdia e o perdão de Deus. Trata-se, pois, de um impulso 
missionário que, depois destas décadas, retomamos com a 
mesma força e o mesmo entusiasmo. O Jubileu exorta-nos 
a esta abertura e obriga-nos a não transcurar o espírito que 
surgiu do Vaticano II, o do Samaritano, como recordou o 
Beato Paulo VI na conclusão do Concílio. Atravessar hoje 
a Porta Santa compromete-nos a adoptar a misericórdia do 
bom samaritano.

O desafio das mudanças climáticas para a humanidade

Visita ao escritório das Nações Unidas em 
Nairóbi, 26 de novembro de 2015

Boletim da Santa Sé

Desejo agradecer o amável convite e as palavras de 
boas-vindas da Senhora Sahle-Work Zewde, Diretora-ge-
ral do Gabinete das Nações Unidas em Nairobi, bem como 
do Senhor Achim Steiner, Diretor Executivo do Programa 
das Nações Unidas para o Meio Ambiente e do Senhor 
Joan Clos, Diretor Executivo da ONU-Hábitat. Aprovei-
to esta oportunidade para saudar todos os funcionários e 
quantos colaboram com as instituições aqui presentes.

Quando me dirigia para esta sala, convidaram-me a 
plantar uma árvore no parque do Centro das Nações Uni-
das. De boa vontade aceitei cumprir este gesto simbólico 
e simples, cheio de significado em muitas culturas.

Plantar uma árvore é, em primeiro lugar, um convite 
a perseverar na luta contra fenómenos como a desfloresta-
ção e a desertificação. Lembra-nos a importância de prote-
ger e administrar responsavelmente aqueles «pulmões do 
planeta repletos de biodiversidade [como bem podemos 
apreciar neste continente com] a bacia fluvial do Congo», 
lugares essenciais «para o conjunto do planeta e para o fu-
turo da humanidade». Por isso, é sempre digna de apreço 

e encorajamento «a tarefa de organismos internacionais e 
organizações da sociedade civil que sensibilizam as popu-
lações e colaboram de forma crítica, inclusive utilizando 
legítimos mecanismos de pressão, para que cada gover-
no cumpra o dever próprio e não-delegável de preservar 
o meio ambiente e os recursos naturais do seu país, sem 
se vender a espúrios interesses locais ou internacionais» 
(Laudato si’, 38).

Por outro lado, plantar uma árvore incita-nos a con-
tinuar confiando, esperando e, sobretudo dando-nos as 
mãos para inverter todas as situações de injustiça e dete-
rioração que sofremos hoje.

Dentro de poucos dias, começará em Paris uma reu-
nião importante sobre as alterações climáticas, onde a co-
munidade internacional como tal se confrontará mais uma 
vez sobre esta problemática. Seria triste e – atrevo-me a 
dizer – até catastrófico se os interesses particulares preva-
lecessem sobre o bem comum e chegassem a manipular as 
informações para proteger os seus projetos.

Neste contexto internacional em que se põe o dile-
ma – que não podemos ignorar – de melhorar ou destruir 
o meio ambiente, cada iniciativa, pequena ou grande, 
individual ou coletiva, tomada para cuidar da criação, 
indica o caminho seguro para aquela «criatividade gene-



Janeiro e Fevereiro  2016  |  COMUNICAÇÃO DIOCESANA       5

rosa e dignificante, que põe a descoberto o melhor do ser 
humano» (ibid., 211).

«O clima é um bem comum, um bem de todos e 
para todos. (…) As mudanças climáticas são um problema 
global com graves implicações ambientais, sociais, eco-
nómicas, distributivas e políticas, constituindo atualmente 
um dos principais desafios para a humanidade» (ibid., 23 
e 25), cuja resposta «deve integrar uma perspectiva so-
cial que tenha em conta os direitos fundamentais dos mais 
desfavorecidos» (ibid., 93). Pois «o abuso e a destruição 
do meio ambiente aparecem associados, simultaneamen-
te, com um processo ininterrupto de exclusão» (Discurso 
à ONU, 25 de Setembro de 2015).

A COP21 é um passo importante no processo de de-
senvolvimento dum novo sistema energético que depen-
da o mínimo possível dos combustíveis fósseis, busque a 
eficiência energética e se estruture sobre o uso de energia 
com baixo ou nulo conteúdo de carbono. Estamos perante 
o grande compromisso político e económico de reconsi-
derar e corrigir as falhas e distorções no modelo atual de 
desenvolvimento.

O Acordo de Paris pode dar um sinal claro nesta di-
reção, desde que se evite, como já tive oca-
sião de dizer diante da Assembleia Geral das 
Nações Unidas, «a tentação de cair num no-
minalismo declamatório com efeito tranqui-
lizador sobre as consciências. Devemos ter 
cuidado com as nossas instituições para que 
sejam realmente eficazes» (ibidem). Por isso, 
espero que a COP21 leve à conclusão dum 
acordo global e «transformador», baseado 
nos princípios de solidariedade, justiça, equi-
dade e participação, e vise a consecução de 
três objetivos complexos e, ao mesmo tempo, 
interdependentes: a redução do impacto das 
alterações climáticas, a luta contra a pobreza e o respeito 
pela dignidade humana.

Apesar de tantas dificuldades, vai-se afirmando a 
«tendência de conceber o planeta como pátria e a humani-
dade como povo que habita uma casa comum» (Laudato 
si’, 164). Nenhum país «pode atuar à margem duma res-
ponsabilidade comum. Se queremos realmente uma mu-
dança positiva, devemos aceitar humildemente a nossa in-
terdependência, isto é, a nossa sã interdependência» (Dis-
curso aos movimentos populares, 9 de Julho de 2015). O 
problema surge quando pensamos que a interdependência 
é sinónimo de imposição ou submissão de uns em função 
dos interesses dos outros. Do mais fraco em função do 
mais forte.

É necessário um diálogo sincero e franco, com a 
colaboração responsável de todos: autoridades políticas, 
comunidade científica, empresas e sociedade civil. Não 
faltam exemplos positivos que nos mostram como uma 
verdadeira colaboração entre a política, a ciência e a eco-
nomia é capaz de obter importantes resultados.

Estamos cientes, porém, de que «os seres huma-
nos, capazes de tocar o fundo da degradação, podem 

também superar-se, voltar a escolher o bem e regene-
rar-se» (Laudato si’, 205). Esta tomada de consciência 
profunda leva-nos a esperar que, se a humanidade do 
período pós-industrial poderia ser recordada como uma 
das mais irresponsáveis da história, «a humanidade dos 
inícios do século XXI [seja] lembrada por ter assumi-
do com generosidade as suas graves responsabilidades» 
(ibid., 165). Para isso é necessário colocar a economia e 
a política ao serviço de povoações onde o «ser humano, 
em harmonia com a natureza, estrutura todo o sistema de 
produção e distribuição de tal modo que as capacidades e 
necessidades de cada um encontrem um apoio adequado 
no ser social» (Discurso aos movimentos populares, 9 de 
Julho de 2015). Não se trata duma utopia fantasista, an-
tes pelo contrário é uma perspectiva realista que coloca a 
pessoa e a sua dignidade como ponto de partida e para a 
qual tudo deve confluir.

A mudança de rumo que precisamos não é possível 
realizá-la sem um compromisso substancial para com a 
educação e a formação. Nada será possível, se as solu-
ções políticas e técnicas não forem acompanhadas por um 
processo educativo que promova novos estilos de vida. 

Um novo estilo cultural. Isto requer uma 
formação destinada a fazer crescer em me-
ninos e meninas, mulheres e homens, jovens 
e adultos a adopção duma cultura do cuida-
do (cuidado de si próprio, cuidado do outro, 
cuidado do meio ambiente) em vez da cul-
tura da degradação e do descarte (descarte 
de si mesmo, do outro, do meio ambiente). 
A promoção da «consciência duma origem 
comum, duma recíproca pertença e dum fu-
turo partilhado por todos [permitir-nos-á] o 
desenvolvimento de novas convicções, atitu-
des e estilos de vida. [É] um grande desafio 

cultural, espiritual e educativo que implicará longos pro-
cessos de regeneração» (Laudato si’, 202), que estamos a 
tempo de impulsionar.

Muitos são os rostos, as histórias, as consequências 
evidentes em milhares de pessoas que a cultura da degra-
dação e do descarte levou a sacrificar aos ídolos do lucro e 
do consumo. Devemos ter cuidado com um sinal triste da 
«globalização da indiferença»: habituarmo-nos lentamen-
te ao sofrimento dos outros, como se fosse uma coisa nor-
mal (cf. Mensagem para o Dia Mundial da Alimentação, 
16 de Outubro de 2013), ou, pior ainda, resignarmo-nos 
perante formas extremas e escandalosas de «descarte» e 
de exclusão social, como são as novas formas de escra-
vidão, o tráfico de pessoas, o trabalho forçado, a prosti-
tuição, o tráfico de órgãos. «É trágico o aumento de emi-
grantes em fuga da miséria agravada pela degradação am-
biental, que, não sendo reconhecidos como refugiados nas 
convenções internacionais, carregam o peso da sua vida 
abandonada sem qualquer tutela normativa» (Laudato si’, 
25). São muitas vidas, muitas histórias, muitos sonhos que 
naufragam nos nossos dias. Não podemos ficar indiferen-
tes perante isto. Não temos o direito.
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Há tempos que, a par da degradação do ambiente, 
temos sido testemunhas dum rápido processo de urbaniza-
ção que com frequência, infelizmente, leva a um «cresci-
mento desmedido e descontrolado de muitas cidades que 
se tornaram pouco saudáveis (…) e que não funcionam» 
(ibid., 44). E constituem também lugares onde se difun-
dem preocupantes sintomas duma trágica ruptura dos vín-
culos de integração e comunhão social, que leva ao «au-
mento da violência e [ao] aparecimento de novas formas 
de agressividade social, [ao] narcotráfico e [ao] consumo 
crescente de drogas entre os mais jovens, [à] perda de 
identidade» (ibid., 46), ao desenraizamento e ao anonima-
to social (cf. ibid., 149).

Quero manifestar o meu encorajamento a quantos 
trabalham, a nível local e internacional, por garantir que 
o processo de urbanização se torne um instrumento eficaz 
para o desenvolvimento e a integração, a fim de assegurar 
a todos, especialmente às pessoas que vivem em bairros 
marginalizados, condições de vida dignas, garantindo os 
direitos básicos à terra, ao teto e ao trabalho. É preciso 
promover iniciativas de planificação urbana e cuidado dos 
espaços públicos, que apontem nesta direção e prevejam a 
participação dos moradores locais, procurando contrariar 
as numerosas disparidades e as áreas de pobreza urbana, 
não só económicas mas também e sobretudo sociais e am-
bientais. A próxima Conferência Habitat-III, prevista em 
Quito no mês de Outubro de 2016, poderia ser um mo-
mento importante para identificar formas de responder a 
estas problemáticas.

Dentro de poucos dias, esta cidade de Nairobi aco-
lherá a X Conferência Ministerial da Organização Mun-
dial do Comércio. Em 1967 o meu predecessor Paulo VI, 
face a um mundo cada vez mais interdependente e anteci-
pando-se de alguns anos à presente realidade da globali-
zação, refletiu sobre o modo como as relações comerciais 
entre os Estados poderiam ser um elemento fundamental 
para o desenvolvimento dos povos ou, pelo contrário, cau-
sa de miséria e exclusão (cf. Populorum progressio, 56-
62). Embora reconhecendo que muito se tem trabalhado 
neste sector, parece todavia que ainda não se chegou a um 
sistema de comércio internacional equitativo e totalmen-
te ao serviço da luta contra a pobreza e a exclusão. As 
relações comerciais entre os Estados, parte essencial das 
relações entre os povos, podem servir tanto para danificar 
o ambiente como para o recuperar e preservar para as ge-
rações futuras.

Espero que as decisões da próxima Conferência 
de Nairobi não sejam um mero equilíbrio de interesses 
contrapostos, mas um verdadeiro serviço ao cuidado da 
casa comum e ao desenvolvimento integral das pessoas, 
sobretudo das mais abandonadas. Em particular, quero 
associar-me às preocupações de tantas realidades empe-
nhadas na cooperação para o desenvolvimento e na as-
sistência sanitária – incluindo as congregações religio-
sas que dão assistência aos mais pobres e excluídos –, 
a respeito dos acordos sobre a propriedade intelectual e 

o acesso aos medicamentos e à assistência sanitária de 
base. Os tratados de livre comércio regionais sobre a 
proteção da propriedade intelectual, particularmente no 
sector farmacêutico e das biotecnologias, não só não de-
vem limitar os poderes já concedidos aos Estados pelos 
acordos multilaterais, mas, antes, deveriam ser um ins-
trumento para garantir um mínimo de atenção sanitária 
e de acesso aos tratamentos essenciais para todos. Os 
debates multilaterais devem, por sua vez, dar aos países 
mais pobres o tempo, a elasticidade e as exceções neces-
sárias para uma adequação ordenada e não traumática 
às normas comerciais. A interdependência e a integra-
ção das economias não devem comportar o mínimo dano 
aos sistemas sanitários e de proteção social existentes; 
pelo contrário, devem favorecer a sua criação e funcio-
namento. Alguns temas sanitários, como a eliminação da 
malária e da tuberculose, a cura das chamadas doenças 
«órfãs» e os sectores desfavorecidos da medicina tropi-
cal reclamam uma atenção política primária, acima de 
qualquer outro interesse comercial ou político.

A África oferece ao mundo uma beleza e uma ri-
queza natural que nos levam a louvar o Criador. Este 
património africano e de toda a humanidade enfrenta 
um risco constante de destruição, causado por egoísmos 
humanos de todos os tipos e pelo abuso de situações de 
pobreza e exclusão. Ao nível das relações económicas 
entre os Estados e os povos, não se pode deixar de falar 
dos tráficos ilegais que crescem num contexto de pobre-
za e que, por sua vez, alimentam a pobreza e a exclusão. 
O comércio ilegal de diamantes e pedras preciosas, de 
metais raros ou de alto valor estratégico, de madeiras e 
material biológico, e de produtos animais, como no caso 
do tráfico de marfim e o consequente extermínio de ele-
fantes, alimenta a instabilidade política, a criminalidade 
organizada e o terrorismo. Também esta situação é um 
grito dos homens e da terra que deve ser escutado pela 
comunidade internacional.

Na minha recente visita à sede da ONU em Nova 
Iorque, formulei o desejo e a esperança de que a obra das 
Nações Unidas e de todos os processos multilaterais possa 
ser «penhor dum futuro seguro e feliz para as gerações 
futuras. Sê-lo-á se os representantes dos Estados soube-
rem pôr de lado interesses setoriais e ideologias e procu-
rarem sinceramente o serviço do bem comum» (Discurso 
à ONU, 25 de Setembro de 2015).

Asseguro uma vez mais o apoio da Comunidade Ca-
tólica e o meu de continuar a rezar e colaborar para que 
os frutos da cooperação regional, que se expressam hoje 
na União Africana e nos múltiplos acordos africanos de 
comércio, cooperação e desenvolvimento, sejam vividos 
com vigor e tendo sempre em conta o bem comum dos 
filhos desta terra.

A bênção do Altíssimo esteja
 com todos e cada um de vós e dos 

vossos povos. Obrigado.
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Contra a privatização do sistema prisional
P - Nº. 0878 /15
“Eu estava na prisão, e fostes visi-

tar-me” (Mt 25,37)  
O Conselho Episcopal Pastoral 

(CONSEP) da Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB), reunido 
em Brasília, nos dias 24 e 25 de novem-
bro de 2015, acompanha, com preocu-
pação, a tramitação, no Senado Federal, 
do PLS n.º 513/2011 que estabelece 
normas gerais para a contratação de parceria público-pri-
vada para a construção e administração de estabelecimen-
tos penais.

Segundo dados do Departamento Penitenciário Na-
cional, a população carcerária do Brasil ultrapassa o nú-
mero de 600 mil pessoas. Percebem-se escassos sinais de 
melhoria que atendam à finalidade de reinserção social 
dos apenados. Ainda permanecem graves violações de di-
reitos e garantias fundamentais.

O atual sistema prisional, competência do Estado 
brasileiro, mostra-se falido e incapaz de cumprir suas fi-
nalidades institucionais. 

Afirma o Papa Francisco e nós bispos com ele: “É 
doloroso constatar sistemas penitenciários que não bus-
cam curar as chagas, sarar as feridas, gerar novas opor-
tunidades. (...). É sempre mais fácil encher os presídios 
do que ajudar a andar para frente quem errou na vida (...). 
Neste período de detenção, de modo particular, é neces-

sária uma mão que ajude a reintegração 
social, desejada por todos: reclusos, fa-
mílias, funcionários, políticas sociais e 
educativas. Uma reintegração que be-
neficia e eleva o nível moral de todos” 
(Papa Francisco).

A ineficiência do sistema prisio-
nal não pode levar à privatização. O ser 
humano jamais pode ter sua dignidade 
aviltada, pois lucro e pena não combi-

nam. Um sistema carcerário privatizado abre possibilida-
des para mais e maiores penas.

Portanto, os Bispos deste Conselho manifestamos 
nossa rejeição ao PLS n.º 513/2011 e às propostas ten-
dentes à privatização do sistema prisional brasileiro ou de 
parte dele. 

Pedindo ao Pai de bondade sua proteção misericor-
diosa para todos, manifestamos nosso apoio irrestrito à 
Pastoral Carcerária, em sua missão de anunciadora da Boa 
Nova e defensora da dignidade da pessoa encarcerada.

Brasília, 25 de novembro de 2015
Dom Sergio da Rocha - Arcebispo de Brasília-DF, 

Presidente da CNBB 
Dom Murilo S. R. Krieger - Arcebispo de S. Salva-

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

Brasília-DF, Secretário-Geral da CNBB

Sobre o rompimento da barragem de fundão 
P - Nº. 0863/15
“Toda a criação, até o pre-

sente, está gemendo como que em 
dores de parto” (Rm 8,22)

O Conselho Episcopal Pas-
toral da Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil-CNBB, reunido 
em Brasília dias 24 e 25 de novem-
bro de 2015, manifesta sua profun-
da solidariedade aos atingidos pelo 
rompimento da barragem de Fundão, de propriedade da 
Samarco Mineradora, no distrito de Bento Rodrigues, em 
Mariana-MG. Com o mesmo sentimento expresso pela 
nota da Presidência da CNBB em solidariedade à Arqui-
diocese de Mariana, emitida no dia 11 de novembro, assis-

timos, atônitos e indignados, ao rastro 
de destruição e morte, consequência 
dessa tragédia, nos estados de Minas 
Gerais e Espírito Santo, cujas causas 
devem ser rigorosamente apuradas e os 
responsáveis obrigados a reparar os da-
nos causados.

As vidas dos trabalhadores e mo-
radores tragadas pela lama, bem como 
a fauna e flora destruídas exigem pro-

funda reflexão acerca do desenvolvimento em curso no 
país. É preciso colocar um limite ao lucro a todo custo 
que, muitas vezes, faz negligenciar medidas de segurança 
e proteção à vida das pessoas e do planeta. Com efeito, 
lembra-nos o Papa Francisco que “o princípio da maxi-

Manifestações da CNBB
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mização do lucro, que tende a isolar-se de todas as outras 
considerações, é uma distorção conceitual da economia” 
(Laudato Si, 195).

A atividade mineradora no Brasil carece de um mar-
co regulatório que tire do centro o lucro exorbitante das 
mineradoras ao preço do sacrifício humano e da depreda-
ção do meio ambiente com a consequente destruição da 
biodiversidade. Urge recordar que “o meio ambiente é um 
bem coletivo, patrimônio de toda a humanidade e respon-
sabilidade de todos” (Laudato Si, 95). Lamentavelmente, 
esta grave ocorrência nos faz perceber que este princípio 
não é levado em conta pelo atual desenvolvimento que 
tem o mercado e o consumo como principal finalidade.

As consequências do desastre ecológico são incal-
culáveis e os danos só serão reparáveis a longo prazo em 
toda a Bacia do Rio Doce. É dever moral do Estado fis-
calizar a atividade mineradora e aplicar, com rigor, a lei, 
aperfeiçoando-a nos pontos em que se mostrar insuficien-
te ou falha. Aos parlamentares cabe a responsabilidade 
ética de rever o projeto do novo Código de Mineração, em 

tramitação na Câmara dos Deputados, a fim de responder 
às exigências para uma mineração que leve em conta a 
preservação da vida em todas as suas dimensões. Os le-
gisladores não podem se submeter ao poderio econômico 
das mineradoras. A vida, o trabalho, a história e os sonhos 
que foram destruídos sejam motivos para que fatos como 
este não se repitam.  

O Deus de amor, que nos enche de esperança e for-
ça, ajude os atingidos nos caminhos de reconstrução da 
vida por meio da justiça que lhes restaure o que perderam. 
Nossa Senhora Aparecida, mãe atenta à aflição de seus fi-
lhos, interceda por todos junto a Jesus Cristo. 

                                                                                                             
Brasília, 25 de novembro de 2015 
Dom Sergio da Rocha - Arcebispo de Brasília-DF, 

Presidente da CNBB   
Dom Murilo S. R. Krieger - Arcebispo de S. Salva-

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

Brasília-DF, Secretário-Geral da CNBB

Sobre o momento nacional
E nós somos todos irmãos e ir-

mãs (cf. Mt 23,8)
A Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil-CNBB, fiel à missão 
evangelizadora e profética da Igreja, 
acompanha, com apreensão e senso 
de corresponsabilidade, a grave crise 
política e econômica que atinge o país 
e, mais uma vez, se manifesta sobre o 
atual momento nacional. 

Ao se pronunciar sobre ques-
tões políticas, a CNBB não adota postura político-par-
tidária. Não sugere, não apoia ou reprova nomes, mas 
exerce o seu serviço à sociedade, à luz dos valores e 
princípios fundamentais da Doutrina Social da Igreja. 
Desse modo, procura respeitar a opção política de cada 
cidadão e a justa autonomia das instituições democráti-
cas, incentivando a participação responsável e pacífica 
dos cristãos leigos e leigas na política. 

Neste momento grave da vida do país, a CNBB 
levanta sua voz para colaborar, fazendo chegar aos res-
ponsáveis o grito de dor desta nação atribulada, a fim 
de cessarem as hostilidades e não se permitir qualquer 
risco de desrespeito à ordem constitucional. Nenhuma 
decisão seja tomada sob o impulso da paixão política 
ou ideológica. Os direitos democráticos e, sobretudo, a 
defesa do bem comum do povo brasileiro devem estar 
acima de interesses particulares de partidos ou de quais-
quer outras corporações. É urgente resgatar a ética na 
política e a paz social, através do combate à corrupção, 

com rigor e imparcialidade, de acor-
do com os ditames da lei e as exigên-
cias da justiça.

Para preservar e promover a de-
mocracia, apelamos para o diálogo e 
para a serenidade. Repudiamos o re-
curso à violência e à agressividade 
nas diferentes manifestações sobre a 
vida política do país, e a todos exor-
tamos com as palavras do Papa Fran-
cisco: “naquele que, hoje, considerais 

apenas um inimigo a abater, redescobri o vosso irmão e 
detende a vossa mão! (...) Ide ao encontro do outro com 
o diálogo, o perdão e a reconciliação, para construir a 
justiça, a confiança e a esperança ao vosso redor” (Men-
sagem para a Celebração do XLVII Dia Mundial da Paz, 
1º de janeiro de 2014, 7). 

Confiamos o Brasil ao Senhor da vida e da histó-
ria, pedindo sabedoria para os governantes e paz para 
nosso povo. 

Imaculada Conceição, vosso olhar a nós volvei, 
vossos filhos protegei!

Brasília-DF, 08 de dezembro de 2015
Dom Sergio da Rocha - Arcebispo de Brasília-DF, 

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

vador da Bahia- BA, Vice-presidente da CNBB
Dom Leonardo Ulrich Steiner - Bispo Auxiliar de 

Brasília-DF, Secretário Geral da CNBB
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Textos de Dom José

O simbolismo do Natal na Praça central da cidade
Mensagem na abertura da progra-

mação natalina do Município de Ere-
chim, na Praça da Bandeira, dia 29 de 
novembro de 2015.

A Associação dos Dirigentes Cris-
tãos de Empresas do Rio Grande do Sul 
cunhou uma chamada que expressa per-
feitamente o significado do Natal: “Aci-
ma de tudo, Natal é Cristo”. Em outras palavras, sem a 
referência ao nascimento do Filho de Deus na pequenina 
Belém de Judá, não se tem Natal verdadeiro. 

Com esta referência indispensável, podemos dar 
sentido aos milhares de luzes a serem acesas na abertu-
ra desta iniciativa natalina do Poder Público Municipal 
e parceiros em nossa cidade de Erechim. Elas se tornam 
símbolo d’Aquele que veio como luz do mundo. Ele é o 
sol da justiça sem ocaso. Que em nossa vida brilhe a sua 
luz, sem ser ofuscada por outras luzes passageiras.

A partir de Cristo, razão única das comemorações na-
talinas, têm novo sentido as árvores enfeitadas de bolas e ou-
tros adereços multicoloridos. A árvore, especialmente o pi-
nheirinho de Natal, é símbolo da vida. E Cristo deu sua vida 
na árvore da cruz para que todos tenhamos vida abundante.  
Os enfeites colocados nas árvores natalinas passam a signi-
ficar os bons frutos de nossa vida, oferecidos como presente 
ao Menino Deus que nasce entre nós em cada Natal.

Os cartões e outras mensagens que trocamos por 
ocasião do Natal terão sentido mais profundo se lembrar-
mos a boa notícia dos anjos aos pastores de Belém de 

que havia nascido o Salvador, o Cristo, 
Senhor, motivo de alegria para todo o 
povo. Como eles, queremos proclamar 
uns aos outros: Glória a Deus nos céus 
e paz para todos nesta terra do próprio 
Deus, nossa comum, que precisa de nos-
so cuidado responsável como nos lem-
brará a Campanha da Fraternidade Ecu-

mênica do próximo ano.
Os presentes que damos expressarão a alegria pelo 

presente infinitamente maior que Deus Pai dá a todos, en-
viando seu Filho ao mundo para nos salvar. Como Ele, pro-
curaremos ser um presente para cada irmão e cada irmã.

O lema citado, “acima de tudo, Natal é Cristo”, se 
torna um apelo insistente a recolocarmos Cristo no seu de-
vido lugar em nossa vida, pois o mundo de hoje quer banir 
Deus da vida das pessoas, do aconchego do lar, das praças 
e outros locais públicos, em nome de um estado laico, tra-
vestido de laicista. Em Belém de Judá, completados os dias 
para o parto, Maria, a serva fiel, e José, o homem justo, não 
encontraram lugar na cidade. Vivendo o drama pelo qual 
passam os migrantes e refugiados de hoje, precisaram re-
fugiar-se numa gruta que servia de abrigo a animais. Que 
a promoção natalina hoje oficialmente inaugurada na praça 
central de nossa querida Erechim garanta a Maria e a José 
que nesta cidade eles têm lugar assegurado e que todos nos 
sentiremos felizes em acolher o Filho divino que nos tra-
zem. Assim, poderemos dizer, do fundo de nosso coração, 
com alegria contagiante: Feliz Natal! Que assim seja!

Homilia na missa de abertura da Porta 
Santa na Catedral São José

Dia 13 de dezem-
bro de 2015, terceiro 
domingo do advento, 
domingo da alegria.

Saúdo o caro ir-
mão Dom Girônimo, os 
sacerdotes, o diácono, 
as religiosas e religio-
sos, os fiéis aqui pre-

sentes e aqueles que nos acompanham através da Rádio 
Difusão. Com estima, lembro o povo de Deus das nossas 
comunidades, os enfermos e seus familiares, os idosos, 

os encarcerados, e também aqueles que perderam a fé em 
Jesus nosso Senhor e Salvador e deixaram de confiar na 
misericórdia do Pai. 

Hoje, com a abertura da porta santa, iniciamos o Ju-
bileu do Ano Santo da Misericórdia em nossa Diocese e em 
todas as Dioceses do mundo. Assim, somos todos convida-
dos a viver um tempo extraordinário de graça, e a Igreja, 
na sua missão de evangelizar, é chamada a despertar nos 
corações de todos a capacidade de olhar para o essencial. 
Os fiéis são chamados a serem sinais da ternura que Deus 
oferece ao mundo inteiro, sobretudo aos que estão na tribu-
lação, vivem sozinhos e abandonados, e também sem espe-
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rança de serem acolhidos, amados e perdoados pelo Pai. O 
Jubileu da Misericórdia é o tempo favorável para tratar das 
feridas da alma, para não nos cansarmos de ir ao encontro 
dos que estão à espera de ver e tocar sensivelmente os sinais 
da proximidade de Deus, para oferecer a todos o caminho 
do perdão e da reconciliação.

A primeira leitura que ouvimos relata que o profe-
ta Sofonias confortava o povo, exortando-o a retomar a 
confiança, em meio a um clima de desânimo, no qual o 
ecletismo religioso tinha tomado conta da vida espiritual. 
A fidelidade a Deus tinha sido deixada de lado. Muitos 
prestavam culto aos astros. A superstição, a fraude, a cor-
rupção e a arrogância embalavam o povo nas ilusões hu-
manas, sem ter presente que uma sociedade doente não 
pode subsistir por muito tempo, pois seu destino é a ruína. 

Mas Deus não abandona seu povo, os projetos do 
Senhor são de encorajamento, de salvação, de vida e de 
alegria. “Não temas, Sião, não te deixes levar pelo desâ-
nimo! O Senhor teu Deus, está no meio de ti,... ele exul-
tará de alegria por ti, movido por amor”... É a profecia 
que será realizada com a encarnação do Verbo de Deus na 
pequena virgem de Nazaré. “Alegra-te, filha de Sião...”

A alegria de ter encontrado o Senhor deve estar no 
coração e na vida do cristão, mesmo diante das tribula-
ções, como nos dá testemunho São Paulo, na carta aos 
Filipenses, pela segunda leitura desta missa. Ele estava na 
prisão sofrendo com os irmãos que acolheram o Cristo Je-
sus na fé. Via que muitos eram perseguidos pelo mesmo 
motivo, mas não deixavam de elevar sua oração a Deus 
com alegria. A paz de Deus não é aquela dos homens; é 
uma serenidade profunda que pode também não coincidir 
com a percepção da mesma. Na nossa vida, devemos re-
cordar e invocar a força do Senhor também em meio ao 
sofrimento, sem isso, a aridez espiritual passa a dominar a 
nossa vida e vamos perdendo a fé.

Na liturgia do tempo do advento, o Evangelho nos 
trás as figuras de Maria, a serva do Senhor e de João Batis-
ta, o precursor. Este, homem de Deus e penitente, batiza-
va com água, mas pedia que as pessoas se convertessem, e 
preparassem o caminho para a chegada daquele, a quem ele 
mesmo não se achava digno nem de desamarrar a correia 
de suas sandálias, conforme o evangelho deste domingo. E 
anunciava: “Ele vos batizará no Espirito Santo e no fogo”.

No centro da pregação de João Batista, estava a dig-
nidade do ser humano, que é um elemento irrenunciável 
para todo aquele que quer praticar a justiça de Deus. Quem 
não crê, ou pensa que se trata de um objetivo que não se 
pode alcançar, propõe uma visão triste da pessoa humana 
e da história; e quem propõe uma visão triste do homem 
e da história, simplesmente não é cristão. A tristeza é um 
pecado, nos lembra com freqüência o papa Francisco.

Na pregação de João Batista, não vemos muita ale-
gria, mas rigor e temor. Mesmo assim, multidões o procu-
ravam. Ele evangelizava o povo, pregando a penitência e a 
conversão, como meios de preparar o caminho para vinda 
do Messias. Sua pregação enchia de esperança o coração 
do povo, que vivia humilhado por ter perdido a confiança 
em si mesmo e a esperança nas promessas que Deus tinha 
feito aos seus antepassados.

Muitas pessoas, após ouvirem a pregação de João 
Batista, lhe perguntavam: Que devemos fazer? Ele bati-
zava, mas também pedia a conversão das pessoas. Ele 
não excluía ninguém, nem os publicanos, que eram co-
bradores de impostos a serviço do domínio estrangeiro, 
por isso, tidos como inimigos públicos do povo. Nem 
os soldados, que recebiam ordens e estavam a serviço 
do poder que oprimia as pessoas. Não pediu a ninguém 
para mudar de profissão, mas que todos percorressem um 
caminho de conversão. A todos oferecia a possibilidade 
de salvação. Acolhia-os para o batismo, lembrando que 
a justiça de Deus é salvação, e não vem com o juízo para 
exterminar os homens, mas através do amor, da compai-
xão e da misericórdia, com a morte de Jesus na cruz para 
redimir a humanidade. 

Irmãos e irmãs, estamos nos preparando para cele-
brar o Santo Natal e iniciando o Ano Santo da Misericór-
dia. O que podemos fazer, para que a misericórdia do Pai, 
entre pela porta do nosso coração, mude a nossa vida e 
fortaleça a nossa comunhão com o Senhor Jesus, com as 
pessoas da nossa família, do local de trabalho e da nossa 
comunidade? Deixemos que o Jubileu do Ano Santo da 
Misericórdia faça de cada um de nós homens e mulheres 
novos renascidos pela graça e pela misericórdia do Pai. 

 Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.

Um Rei que serve! (Voz da Diocese, 22/11/2015)
Estimados Diocesanos! A solenidade de Cristo Rei 

fecha o ciclo das celebrações do ano litúrgico e a Igreja, 
mãe e educadora na fé, convida seus filhos e filhas a re-
fletirem sobre o reinado de Cristo, marca do pela paz e 
pela fé, que renova a nossa esperança na vida, no amanhã 
e na humanidade.

A vontade de dominar e subjugar o outro é uma das 
causas da violência que atinge tantas realidad es e tem 

provocado sofrimento e dor nas famílias e na sociedade 
pela perda de familiares e amigos. Ela está presente no 
ser humano, nos governos em relação ao povo e nas na-
ções ditas “mais fortes” em relação às mais fragilizadas, 
do ponto de vista econômico, político e social. 

Celebrar a solenidade de Cristo Rei é fazer memó-
ria de um reinado que nasce na fragilidade da coroa de 
espinhos, da entrega como cordeiro imolado na cruz no 
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altar do Gólgota, mas destinado, pela graça 
de Deus, a reinar na história e no tempo pelos 
séculos eternos. Às vezes, somos tão marca-
dos pelas estruturas do poder presentes no 
mundo, que temos dificuldades em aceitar e 
crer que o reinado de Cristo não pertence ao 
mundo terreno, à realidade civil, mas que é 
espiritual. É uma realidade dinâmica que age 
na e através da história, mas a transcende.

A realeza de Jesus é, portanto, diversa daquela hu-
mana, porque marcada pela humildade, pelo despojamen-
to, pelo amor doação e compaixão pelos que sofrem. É a 
realeza que nasce não do poder, mas do serviço, da fide-
lidade e da entrega ao Pai. Sem a fé, teríamos dificulda-

des de entender e reconhecer o senhorio de 
Cristo, na nossa vida e na história. A fé, que 
é relação de amor com Cristo, conduz ao úni-
co tipo de submissão que não faz nascer no 
homem o desejo de vingança ou a frustração 
de sentir-se dominado, mas amado e acolhido 
pelo amor misericordioso de Deus.

Na celebração de Cristo “Rei do Uni-
verso”, somos convidados a redescobrir, na 

escuta da Palavra de Deus, o fundamento da liberdade in-
terior, que nos permite continuar a crer em Cristo Jesus, o 
Filho de Deus, Senhor e Rei do Universo, mas que pode 
estar ameaçada por tantas formas de poder que procuram 
subjugar o ser humano e a sua liberdade de crer.

Preparação para o encontro (Voz da Diocese, 29/11/2015)
Estimados Diocesanos! Estamos 

iniciando o Tempo do Advento, e as qua-
tro semanas que antecedem o Natal são 
de preparação, com uma intensa vida 
de oração e meditação, para vivermos, 
na fé, o encontro com o Senhor Jesus, 
o Filho de Deus que assume a natureza 
humana numa forma humilde e singela. Só com esta pre-
paração, poderemos celebrar bem o nascimento de Cristo 
no santo Natal. 

Mesmo diante de uma sociedade ávida por consumo 
e muitas vezes indiferente à mensagem de paz, de amor, de 
solidariedade e de esperança do Natal, ele continua tocando 
o coração de muitas crianças e adultos, porque diante da 
alegria e do encanto de uma criança com os símbolos do 
Natal, nós adultos somos levados a refletir sobre as peque-
nas e belas coisas da vida que fomos perdendo no caminho 
percorrido. O significado do Natal pode ter ficado na me-
mória de um passado distante, ou quem sabe, fomos aban-
donando sua mensagem, deixando-a agonizar à margem da 
nossa vida na medida em que os nossos passos e o tempo 
nos levaram para a realidade dos adultos. Perdemos o en-

canto de contemplar o brilho das estrelas, 
de contar pequenas estórias e falar das coi-
sas do coração que fazem tão bem à nos-
sa vida, à nossa alma, que nos enchem de 
esperança e ainda nos fazem sonhar, sem 
deixar de amar quem está ao nosso lado, 
porque alguém veio de muito longe para 

nos amar e nos falar de amor. Não um amor pequeno, mas 
um amor que tem a imensidão do universo e o sentido da 
eternidade, e está ao alcance do meu e do teu coração.

Por isso, creio ser importante recordar que o Adven-
to significa “vinda” e a Igreja convida seus filhos e filhas 
a prepararem os corações para celebrar a vinda histórica 
de Cristo, lembrando a encarnação e a natividade. Mas 
para quem quer percorrer um caminho de crescimento es-
piritual, o Advento simboliza também o encontro pessoal 
com o Cristo Jesus na nossa vida. Podemos começar a 
nos preocupar com os presentes, esquecendo que este é o 
tempo em que nos preparamos interiormente para acolher 
o presente mais importante para a humanidade, Jesus, o 
Filho de Deus. Um presente não se pode pretender. Um 
presente se pode somente esperar.

Jubileu da Misericórdia (Voz da Diocese, 06/12/2015)
Estimados Diocesanos! No próximo dia 8 de dezem-

bro, terça-feira, solenidade da Imaculada Conceição de N. 
Sra. e cinquentenário da conclusão do Concílio Ecumê-
nico Vaticano II, terá início, na Igreja Católica, o Jubileu 
Extraordinário da Misericórdia. Assim como na vida de 
uma família, a celebração do jubileu de matrimônio dos 
pais motiva todas as pessoas a participarem como um mo-
mento de graça e de alegria pela perseverança no amor do 

casal, na Igreja, a celebração do Jubileu da Misericórdia, 
é um momento especial para abrirmos as portas do nosso 
coração e deixarmos que a misericórdia de Deus renove 
a nossa vida, na fé, na alegria, no amor, na esperança, na 
caridade e na justiça. 

 O Jubileu da Misericórdia é para ser vivido à luz 
da palavra do Senhor. Por isso, traz como lema: “Miseri-
cordiosos como o Pai”, lembrando as palavras do Evan-
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gelho de São Lucas: “Sede misericordiosos como o 
vosso Pai é misericordioso” (Lc 6,27). Portan-
to, celebrar o Jubileu é peregrinar, é fazer um 
caminho de renovação espiritual interior 
através de um conhecimento mais profun-
do da Palavra do Senhor. Esse conheci-
mento ou familiaridade com a Palavra 
de Deus, podemos adquiri-lo através da 
leitura ou da escuta. Mas para que não 
fique só conhecimento ou caia no va-
zio, precisamos recuperar o valor do 
silêncio, para meditar a Palavra, rom-
pendo a barreira da superficialidade 
que domina as relações na sociedade 
do nosso tempo, tanto no aspecto hu-
mano como no espiritual. Deixemos, 
portanto, que a Palavra de Deus alimen-
te a nossa vida de fé, os nossos gestos 
de caridade, o nosso amor pelo próximo, 
as nossas relações humanas, a nossa dis-
ponibilidade de discípulos e missionários do 
Reino, anunciadores e construtores de paz. As-
sim, poderemos não apenas sonhar com um mun-
do novo, onde as relações sejam mais fraternas, mais 

humanas e pacíficas, mas também solidárias e 
comprometidas com a defesa da vida e da 

casa comum, porque nos sentiremos mais 
irmãos. Irmãos que se amam, porque 

amados e reconciliados pela ternura e 
misericórdia de Deus.

O Jubileu da Misericórdia 
pode ser um tempo de graça na 
caminhada de fé e na vida espiri-
tual de cada um de nós. Depen-
de de como vamos acolhê-lo e 
vivê-lo. Podemos não acolhê-lo 
ou vivê-lo na indiferença, como 
algo muito distante da nossa 
vida de fé. Mas podemos tam-
bém abrir as portas do coração 
para viver este momento único, 

lembrando que a misericórdia é a 
perfeição da essência divina, o co-

ração do Evangelho, segundo nosso 
Papa Francisco. Deus perdoa e a mi-

sericórdia divina transborda toda medi-
da. Deixe que ela chegue até o seu coração, 

neste ano do Jubileu da Misericórdia.

Porta Santa (Voz da Diocese, 13/12/2015)
Estimados Diocesanos! Neste 

domingo, 13 de dezembro, terceiro do-
mingo de Advento, temos a cerimônia 
de abertura da Porta Santa, na igreja 
Catedral São José em Erechim. Esse 
mesmo ato acontecerá nos milhares de 
catedrais e santuários em todo o mun-
do, dando início ao Jubileu da Miseri-
córdia nas Dioceses.

No nosso dia a dia, passamos por 
muitas portas. Talvez vivemos isso como 
uma rotina, saindo de casa e indo para o 
trabalho, para a escola e a tantos outros 
compromissos. Algumas portas nós mesmos abrimos e 
fechamos, outras são abertas para nos acolher. Na lingua-
gem popular, geralmente se usa a expressão “venha nos 
visitar, lá em casa as portas estão sempre abertas”. Esta 
linguagem expressa de forma antecipada a acolhida de 
quem vai chegar, isto é, você é bem-vindo em nossa casa. 
Ao entrarmos por uma porta, podemos sentir a sensação 
de segurança, porque protegidos pelo ambiente ou insegu-
rança porque expostos à realidade que está ao nosso redor. 
É costume, no final do dia, nos preocuparmos em ter as 
portas fechadas, pois temos medo de que alguém possa en-

trar, se elas permanecerem abertas. Mas 
também podemos ter muitas decepções 
e sentir tristeza quando necessitamos de 
ajuda, e encontramos portas fechadas. 
Portas que não são abertas muitas vezes 
porque não se quer ver nem ser solidário 
com a realidade dos que padecem. 

Na nossa vida, há uma porta que só 
nós mesmos podemos abrir. Talvez seja a 
mais difícil. É aquela do nosso coração. 
Quando abrimos esta porta, entramos 
em comunhão conosco, com a realidade 
dos irmãos, com o mundo e com Deus, o 

criador e senhor do universo. 
A Igreja, no intuito de aproximar ainda mais os fi-

lhos e filhas da misericórdia do Pai, propôs o Ano Santo 
ou Jubileu Extraordinário da Misericórdia. Este tem início 
com a abertura simbólica da Porta Santa. É um tempo es-
pecial para sermos tocados pelo Senhor Jesus e transfor-
mados pela sua misericórdia para nos tornarmos, também 
nós, testemunhas da misericórdia. Não é algo mágico, tipo 
a “porta da esperança”, mas é algo que nos enche de espe-
rança, porque podemos viver na vida de fé a experiência 
do amor e da misericórdia do Pai. 
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Na fragilidade de uma criança, está a força de Deus 
(Voz da Diocese, 20/12/2015)

Estimados Diocesanos! Faltam poucos 
dias para celebrarmos o Santo Natal, e gos-
taria imensamente de poder falar a vocês de 
Jesus, para que vocês possam conhecê-lo, 
acolhê-lo no coração, na vida, na caminhada 
de fé, na família e na comunidade. Não apre-
sento a vocês um guerreiro, mas um pacifica-
dor, aliás, o príncipe da paz, que traz consigo 
o poder, a força e o mistério de Deus, como 
também o amor, a ternura, a compaixão e a 
misericórdia do Pai. Alguém dotado dos po-
deres divinos porque Filho de Deus, mas que 
por amor a nós, assumiu a condição humana com toda 
a sua fragilidade.

Em Jesus menino, adolescente, jovem e adulto, o 
divino e o humano se integram para viver a realidade da 
nossa condição humana, tão bela porque somos feitos à 
imagem e semelhança de Deus. Mas que ao mesmo tempo 
sofre as dores provocadas pela falta de justiça, de amor, 
de caridade, de compaixão e de misericórdia, que se ma-
nifestam nas relações interpessoais, no cuidado da vida e 
da vida da casa comum. 

Na fragilidade humana, Jesus experi-
mentou a exclusão, precisou nascer numa gru-
ta, porque não havia lugar para seus pais na 
hospedaria. Foi colocado numa manjedoura 
como recém-nascido, por não ter havido um 
berço para acolhê-lo. E vivendo a experiência 
da fragilidade humana, pode sentir e valorizar 
o amor, o carinho e a ternura de uma família. 
Uma família em condições muito limitadas do 
ponto de vista econômico, porém enriquecida 
pela graça de Deus, porque na simplicidade 
não deixou faltar o amor, soube acolher e pro-

teger a vida, mesmo em condições difíceis.  
Pode acontecer que em meio a tantas preocupações, 

com o trabalho, com as férias e as festas, ou em arrumar 
a casa para receber as visitas, você ainda não tenha tido o 
tempo de colocar em dia a casa interior, isto é, o espaço do 
coração para acolher Jesus, e assim poder participar com 
a alegria dos anjos desta festa divina e humana, que une o 
céu e a terra, num júbilo de comunhão e de fraternidade, 
porque Deus está entre nós, na fragilidade, na força e na 
ternura de seu Filho Unigênito, nascido em Belém. 

Agenda Pastoral 2016 

Janeiro 
1º, Dia Mundial da Paz: “Vence a indiferença e conquista 

a paz!”
02, 10h, Catedral de Passo Fundo, celebração do jubileu 

de ouro de ordenação presbiteral e de prata de ordena-
ção episcopal de Dom Ercílio Pedro Simon, Arcebis-
po emérito de Passo Fundo – seu irmão Irineu celebra 
também jubileu de ouro de ordenação presbiteral.

02 a 07, peregrinação da imagem de Nossa Senhora de Fá-

tima em preparação ao centenário das aparições, casa 
das Irmãs Vicentinas, Erechim. 

03, Epifania do Senhor.
07 a 10, Missões Jovens, em Barão de Cotegipe, com mis-

sa de abertura às 19h do dia 07, com Dom José.
08 a 12, peregrinação da imagem de Nossa Senhora de 

Fátima, casa da Irmã Francisca, agostiniana, Erechim.
13 a 18, peregrinação da imagem de Nossa Senhora de 

Fátima, casa das Irmãs Franciscanas Missionárias de 
Maria Auxiliadora, Bairro  Progresso, Erechim.

Nota: Segue a programação recebida pela Coordenação Diocesana de Pastoral até 
o dia 15 de dezembro de 2015. Em alguns eventos falta a indicação de local, horário....

Esta agenda está sujeita a modificações e acréscimos. Como nem sempre são comunicados, 
este jornal mensal Comunicação Diocesana, o folheto dominical Comunidade em Oração, 

o livreto mensal das Celebrações da Palavra de Deus e o Informativo Diocesano 
Semanal acabam publicando sem as mudanças realizadas.

Ano da Vida Consagrada em nível universal - instituído pelo Papa Francisco, até 02/02/2016;

Jubileu Extraordinário da Misericórdia, proclamado pelo Papa Francisco, de 08/12/2015 a 20/11/2016

Ano C – Evangelho de São Lucas
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17, aniversário de ordenação episcopal de Dom Girônimo 
Zanandréa (1988).

19 a 21, peregrinação da imagem de Nossa Senhora de 
Fátima, na residência dos Pobres Servos da Divina Pro-
vidência, Bairro Progresso, Erechim.

22 a 24, peregrinação da imagem de Nossa Senhora de 
Fátima, Freis Capuchinhos, residência de Dom José, 
Erechim.

23 a 27, ampliada nacional de CEBs, em Londrina/PR.
24, 10h, na Catedral Divino Espírito Santo, Cruz Alta, ce-

lebração dos 90 anos de nascimento de Dom Jacó Ro-
berto Hilgert, Bipo emérito daquela Diocese; 10h30, 
missão canônica de Janice Fátima Signori Granzoto na 
comunidade São Paulo, Linha 5, Paróquia de São Va-
lentim; 16h, início do ministério de Arcebispo de Passo 
Fundo de Dom Rodolfo Luís Weber.

25 a 30, peregrinação da imagem de Nossa Senhora de 
Fátima, casa das Irmãs Terezianas, Erechim.

26 a 30, 2ª Etapa da Escola de Assessores da Juventude do 
Regional Sul 3 da CNBB, em Porto Alegre.

27 e 28, Reunião de Assessores, comunicadores e articu-
ladores Arqui/Diocesanos da Juventude – CNBB Sul 3, 
em Porto Alegre.

28, às 19h, início do ministério de Pároco da Paróquia 
N. Sra. da Glória, de Erval Grande, do Pe. Moacir 
Noskoski.

29, 19h30, início do ministério de Pároco da Paróquia São 
Luiz, de Gaurama, do Pe. Ivacir João Franco.

30, das 14 às 20h, preparação ao Sacramento do Matrimô-
nio, na Catedral, Erechim.

31 a 6 de fevereiro, peregrinação da imagem de Nossa 
Senhora de Fátima, na casa provincial das Irmãs Fran-
ciscanas da Sagrada Família de Maria, Erechim.

31, 10h, crismas na igreja N. Sra. dos Navegantes, Cam-
pinas do Sul

Fevereiro
07, Missa de encerramento da peregrinação da imagem 

de Nossa Senhora de Fátima em preparação ao cen-
tenário das aparições de Fátima nas casas dos/as reli-
giosoas/as, capela das Irmãs da Sagrada Família, Ere-
chim; às 10h30, missa e festa de Nossa Senhora dos 
Navegantes, no bosque do Rio Apuaê Mirim, Carlos 
Gomes; 2ª Romaria da Saúde e festa em honra a Nos-
sa Senhora de Lourdes na igreja Sagrado Coração de 
Jesus de Paulo Bento.

07 a 09,  acampamento da Juventude na 39ª Romaria da 
Terra, em São Gabriel.

08 a 14, peregrinação da imagem de N. Sra. de Fátima, 
Hospital de Caridade, em Erechim.

09, 39ª Romaria da Terra, em Sanga da Bica, Município e 
Paróquia São Gabriel, Diocese de Bagé.

10, Quarta-feira de Cinzas, início da Campanha da Frater-

nidade Ecumênica (CFE) - “Casa comum, nossa res-
ponsabilidade” - “Quero ver o direito brotar como fon-
te e correr a justiça qual riacho que não seca”, baseado 
em Amós 5,24.

11 a 27, Visita Pastoral na paróquia São Roque, Benjamin 
Constant do Sul.

13, às 18h, início do ministério de Pároco da Paróquia 
Santa Luzia, Bairro Atlântico, Erechim, do Pe. Valtuir 
Bolzan e de vigário paroquial do Pe. José Carlos Sala.

14, 10h, crismas na igreja São Valentim, de São Valentim 
e festa do padroeiro.

15 a 21, peregrinação da imagem de N. Sra. de Fátima, 
Hospital Santa Terezinha, Erechim.

19 a 21, encontro/retiro de CEBs e pastorais sociais, em 
Caxias do Sul.

22, confraternização do presbitério por ocasião do aniver-
sário natalício de Dom José;  até 28, peregrinação da 
imagem de N. Sra. de Fátima, Clínica Santa Mônica, 
Erechim.

23, aniversário natalício de Dom José (1957); abertura e 
início do ano letivo no Itepa Faculdades; 19h, reunião 
da Rádio Aratiba.

27 e 28, reunião de assessores, comunicadores e articula-
dores da Pastoral da Juventude das Arqui/dioceses, em 
Porto alegre.

28, 10h, crismas na igreja N. Sra. da Glória, Erval Grande.
29, às 14h, reunião do Conselho Presbiteral e do Colégio 

dos Consultores; às 18h, reunião dos Formadores, no 
Seminário.

29 até 3 de março, peregrinação da imagem N. Sra. de 
Fátima, Lar do Velhinhos, em Erechim.

Março
1º, às 08h30, 1ª reunião anual dos presbíteros e diáconos, 

no Seminário.
02 a 19, Visita Pastoral na paróquia São Valentim, São 

Valentim. 
03, às 08h30, reunião da área pastoral de Erechim, na sede 

paroquial da Catedral; às 19h, início da 2ª Etapa do 
curso de teologia para leigos, no seminário.

03 até 14, peregrinação da imagem de N. Sra. de Fátima, 
Seminário São José, em Passo Fundo.

04, às 18h, início da Escola Diaconal no Centro Taborim, 
Bairro São José, em Passo Fundo; reunião da equipe de 
coordenação da Pastoral da Saúde do Regional Sul 3, 
em Porto Alegre. 

04 e 05, “24horas para o Senhor”, tempo especial de pre-
paração à Páscoa, com igrejas abertas e atendimento 
de confissões, com destaque especial no contexto do 
Jubileu Extraordinário da Misericórdia.

05, das 08h30 às 16h, retiro das coordenadoras paroquiais 
de Animação bíblico-catequética; reunião de coorde-
nadores diocesanos da Pastoral Carcerária, em Porto 
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Alegre; 14h, reunião com os casais vocacionais, no Se-
minário de Fátima.

07, às 08h30, reunião com as coordenadoras paroquiais 
da Infância e Adolescência Missionária, no Centro 
Diocesano de Pastoral (CDP); às 08h30, reunião dos 
representantes paroquiais do Apostolado da Oração, 
no CDP; às 08h30, reunião das coordenadoras da Pas-
toral da Criança, Seminário; às 08h30, aula inaugural 
no Itepa Faculdades, em Passo Fundo; das 08h30 às 
16h, reunião da equipe regional de liturgia na sede do 
Regional Sul 3 da CNBB em Porto Alegre, às 18h30, 
reunião da Coordenação de Pastoral, no CDP.

08, Dia Internacional da Mulher, às 08h30, reunião da 
comissão de servidores e ministros, no Seminário; às 
19h, reunião da área pastoral de Gaurama, em Áurea; 
às 19h, abertura da Escola Diocesana de Servidores de 
Comunidades, no CDP.

08 a 10, reunião do Conselho Permanente da CNBB, em 
Brasília. 

09, às 08h30, reunião com as coordenadoras paroquiais da 
Pastoral da Pessoa Idosa.

10, encontro do Conselho Missionário Regional, em Porto 
Alegre.

11, às 19h, reunião com os representantes paroquiais de 
liturgia, no CDP.

12, às 08h, encontro dos seminaristas diocesanos, no Se-
minário Jesus Bom Pastor, em Barão de Cotegipe.

13, às 08h30, encontro motivacional e ultréia dos cursi-
lhistas, no Seminário.

14, às 08h30, reunião da comissão de servidores e ministros, 
no Seminário; às 09h, reunião das coordenadoras paro-
quiais da saúde, no CDP; às 14h, reunião das coordena-
doras paroquiais das capelinhas, no CDP; reunião dos 
diáconos do Regional Sul 3, em Porto Alegre; reunião da 
Comissão dos Institutos de Teologia do RS – CIT/RS.

15, às 14h, reunião da Pastoral da Educação, no CDP; às 
19h, reunião da Pastoral Carcerária, no Centro Cate-
quético da paróquia São Pedro; às 19h, reunião da área 
pastoral de Severiano de Almeida, em Três Arroios.

15 até dia 21, peregrinação da imagem de N. Sra. de Fáti-
ma, Propedêutico,  Seminário de Fátima, Erechim.

15 e 16, reunião dos Organismos do Regional Sul 3, na 
Casa de Retiros Vila Betânia, em Porto Alegre.

17, às 14h, reunião formativa para os coordenadores pa-
roquiais da Cáritas; às 19h, reunião da área pastoral de 
São Valentim, em Benjamim Constant;

17 e 18, às 18h15 e 19às 16h, tríduo em preparação da 
festa do Padroeiro São José, na Catedral.

18, às 14h30, tarde oração do Apostolado da Oração, na 
igreja Santa Luzia Atlântico, Erechim. 

19, das 14 às 20h, preparação ao Sacramento do Matri-
mônio, na Catedral; celebração dos Mártires da Ca-
minhada, Paróquia Nossa Senhora Aparecida, Bela 
Vista, Erechim.

20, Domingo de Ramos – Coleta da Solidariedade 
(CFE)

22 a 27, peregrinação da imagem de N. Sra. de Fátima, 
Seminário Bom Pastor, Barão de Cotegipe.

23, 19h, missa do Crisma, na Catedral.
24, Quinta-feira Santa
25, Paixão do Senhor – Coleta para os Lugares Santos
27, Páscoa da Ressurreição
28, confraternização pascal dos presbíteros; às 17h, reu-

nião dos formadores, no Seminário.
28 a 02 de março, peregrinação da imagem de N. Sra. de 

Fátima, Colégio Franciscano São José, Erechim.
29, 19h, reunião do Conselho Econômico, no Centro Dio-

cesano de Pastoral.

Abril 
02, peregrinação da imagem de N. Sra. de Fátima, Presi-

dio Estadual, Erechim.
03 assembleia regional da pastoral familiar, Vila Betânia, 

Porto Alegre; reunião da Organização dos Seminários 
e Institutos Filosófico-teológicos do Brasil (OSIB), em 
Viamão; 

03 a 10, 18º Cerco de Jericó na igreja Imaculada Concei-
ção, em Getúlio Vargas.

04 a 08, peregrinação da imagem de N. Sra. de Fátima, 
Colégio Marista Medianeira, Erechim. 

15, às 19h, início do Curso de Servidores de Comunidades 
da área pastoral de Erechim, no CDP.

06 a 15, 54ª Assembleia Geral Ordinária da CNBB, em 
Aparecida, SP.

06, às 19h, início do Curso de Servidores de Comunidades 
da área pastoral de Jacutinga, em Campinas do Sul.

08, 34ª Assembleia Regional do Grupo Executivo do Re-
gional do Cursilho, em Santa Maria.

09 e 10, 1ª Romaria Nacional da Juventude, em Apareci-
da/SP. 

10, 4º D. de Páscoa – Dia Mundial de Oração pelas Vo-
cações.

11 a 15, peregrinação da imagem de N. Sra. de Fátima, 
URI Campus de Erechim. 

11, às 18h30, reunião da Coordenação de Pastoral, no CDP.
13, capacitação para Agentes da Pastoral da Saúde, em 

Passo Fundo.
14, às 08h30, reunião da área pastoral de Erechim, no Cen-

tro Catequético Nossa Senhora da Salette, Três Vendas, 
Erechim; às 19h, reunião da Pastoral Carcerária, no 
Centro Catequético da Paróquia São Pedro, Erechim.

15, às 14h30, tarde de oração do Apostolado da Oração, na 
igreja São Cristóvão, Erechim.

16 até 13 de abril, peregrinação da imagem de N. Sra. de 
Fátima, Centro Diocesano de Pastoral – Cúria Dioce-
sana, Erechim.
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19, 19h30, reunião da área pastoral de Getúlio Vargas, em 
Estação.

19 a 25, XVII Encontro Nacional de Presbíteros (ENP), 
em Aparecida, São Paulo.

19 a 05 de maio, Visita Pastoral na paróquia Nossa Senho-
ra do Rosário, Barão de Cotegipe,

21, Tiradentes.
21 a 24, 14º Encontro Estadual de CEBs, em Farroupilha.
22 e 23, 13ª Assembleia Diocesana da Ação Evangeliza-

dora, no Seminário de Fátima, Erechim.
24, às 19h, Ultreia Mensal do Cursilho, Igreja Nossa Se-

nhora Aparecida, Bela Vista
28 e 29, Encontro Regional da Animação Bíblico-catequé-

tica, em Porto Alegre; assembleia estadual da Pastoral 
da Pessoa Idosa, em Caxias do Sul.

Maio 
1º, 6º de Páscoa, Dia do Trabalhador/a - às 09h, cris-

mas na igreja N. Sra. do Monte Claro, Áurea;  às 10h, 
crismas, na igreja São Caetano, Severiano de Almeida; 

02, às 08h30, reunião com as coordenadoras paroquiais da 
Infância e Adolescência Missionária, no CDP; às 14h, 
reunião do Conselho Presbiteral; às 17h, reunião dos 
formadores, no Seminário.

06, reunião da coordenação regional da Pastoral da Saúde, 
em Porto Alegre.

09 a 13, Retiro dos padres, em Veranópolis. 
09, das 08h30 às 16h, encontro formativo com as coorde-

nadoras paroquiais Animação Bíblico-catequética.
10, às 14h, reunião da Pastoral da Educação, no CDP.
12, reunião da área pastoral de Gaurama. 
13, às 19h, abertura do Seminário sobre Vida Consa-

grada, no Colégio Notre Dame, em Passo Fundo; às 
19h30, celebração ecumênica na Igreja Sinodal, em 
Erechim; 1ª aparição de Nossa Senhora de Fátima, em 
Portugal (1917). 

13 a 16 de junho, peregrinação da imagem de N. Sra. de 
Fátima, em preparação ao centenários das aparições, na 
Paróquia Imaculada Conceição, Getúlio Vargas.

14, reunião dos assessores da Pastoral da Juventude da 
Província Eclesiástica de Passo Fundo, em Passo 
Fundo.

15, Pentecostes – Coleta para os projetos missionários 
Sul 3-Moçambique e Amazônia; vigília nacional pe-
los mortos da AIDS.

16, às 08h30, encontro da comissão da Pastoral da Cultura 
e da Educação do Regional Sul 3, em Porto Alegre; às 
19h30, reunião da Coordenação Ampliada de Pastoral, 
no CDP.

17, às 08h30, 2ª reunião dos Presbíteros; às 14h reunião 
formativa para os coordenadores paroquiais da Caritas, 
Seminário; às 19h, reunião da Pastoral Carcerária, no 

Centro Catequético da Paróquia São Pedro, Erechim.
18, às 19h, reunião da área pastoral de Aratiba, na Barra 

do rio Azul.
18, a 21, Visita Pastoral na paróquia Nossa Senhora de 

Fátima, Entre Rios do Sul.
19, às 08h30, VIII Jornada da Pastoral Saúde - Diocese e 

Hospital de Caridade, no Seminário; às 19h, reunião da 
área pastoral de São Valentim, em Erval Grande;

20, às 14h30, tarde de oração do Apostolado do Apostola-
do, na igreja São Pedro, Erechim.

20 a 22, encontro estadual de formação da Infância e Ado-
lescência Missionária, no Seminário de Fátima, Ere-
chim.

21, das 14 às 20h, retiro com noivos em preparação ao 
Sacramento do matrimônio, em  Erechim.

21 e 22, 1ª etapa da Escola da Juventude - Dimensão afe-
tiva da Juventude– em Jacutinga.

22, Santíssima Trindade
24, reunião da Presidência o Regional Sul 3 da CNBB, em 

Porto Alegre. 
26, Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo
28, às 10h, crismas na igreja N. Sra. Medianeira,  Barra 

do Rio Azul; 1ª etapa da Escola da Juventude, na sede 
paroquial Santo Antônio, Jacutinga; aniversário de or-
denação presbiteral de Dom José (1988). 

29, 10h, crismas na igreja N. Sra. Medianeira, Barra do 
Rio Azul; das 08h às 17h, assembleia diocesana do cur-
silho, no Seminário de Fátima.

30, início da trezena de Santo Antônio, igreja Imaculada 
Conceição, Getúlio Vargas.

31, reunião dos Bispos do Rio Grande do Sul, no Cen-
tro de Espiritualidade Cristo Rei (CECREI), São 
Leopoldo.

Junho
1º, início da trezena de Santo Antônio, em Aratiba; reu-

nião dos Bispos e Provinciais do Rio Grande do Sul, no 
CECREI, São Leopoldo.

02 a 04, 13ª Assembleia Regional da Ação Evangelizadora 
e encontro de formação da Pastoral da Comunicação, 
no CECREI, São Leopoldo. 

03, festa do Sagrado Coração de Jesus, atividades alusivas 
nas paróquias; XXII encontro de jovens e adultos de 
congregações religiosas que trabalham com jovens.

04, reunião dos casais vocacionais.
06, às 08h30, reunião das coordenadoras paroquiais da 

Pastoral da Criança, no CDP; às 16h, reunião dos for-
madores, no Seminário; às 18h30, reunião da Coorde-
nação de Pastoral, no CDP.

08 a 21 de julho, Visita Pastoral na Paróquia N. Sra. dos 
Navegantes, Campinas do Sul.

09, aniversário natalício de Dom Girônimo (1936); às 
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19h30, reunião da área pastoral de Erechim, no Centro 
Catequético da Paróquia São Cristóvão, Erechim. 

11, jantar italiano em comemoração dos 73 anos de paró-
quia Sagrado Coração de Jesus de Paulo Bento  e 17 
anos de emancipação daquele município.

12 19, Semana Nacional do Migrante.
12, festa de Santo Antônio e encerramento da peregri-

nação da imagem de N. Sra. de Fátima, em Getúlio 
Vargas; festa de Santo Antônio na sede paroquial 
N. Sra. da Salette, Três Vendas, Erechim; às 09h30, 
crismas e festa do Sagrado Coração de Jesus e Santo 
Antônio, na sede paroquial Sagrado Coração de Je-
sus, em Viadutos.

13, às 08h30, reunião da comissão de servidores e minis-
tros, no CDP; encerramento da trezena de Santo Antô-
nio, em Aratiba;

14 a 30, peregrinação da imagem de N. Sra. de Fátima, 
Paróquia Santa Terezinha, Estação. 

14 a 16, reunião do Conselho Permanente da CNBB, em 
Brasília, DF.

17, às 14h30, tarde de oração do Apostolado da Oração, na 
igreja  Nossa Senhora Aparecida, Bela Vista, Erechim.

17 a 19, Seminário Regional de Liturgia, em Farroupilha, 
RS.

18, das 14 às 20h, preparação ao Sacramento do Matrimô-
nio, na Catedral.

19, até domingo, Semana Nacional do Migrante.
21, às 19h, reunião da pastoral carcerária, no Centro Ca-

tequético da paróquia São Pedro, Erechim;19h30, re-
união da área pastoral de Getúlio Vargas, em Getúlio 
Vargas.

23, encontro do COMIRE, em Porto Alegre.
24 a 26, 30ª Tenda Shalom, em Marcelino Ramos.
26, Dia Nacional do Migrante; às 10h, crismas na igreja 

São Pedro, Sede Dourado;  às 17h, missa de encerra-
mento da 30ª Tenda Shalom, na igreja Nossa Senhora 
Aparecida, Bela Vista, Erechim. 

29, Reunião de assessores Arqui/diocesanos da Pastoral 
da Juventude, Porto Alegre.

Julho
1º a 11, peregrinação da imagem de N. Sra. de Fátima, 

Paróquia Nossa Senhora das Dores, Capo Erê.
02 e 3, 2ª etapa da Escola da Juventude, em Áurea;  am-

pliada estadual de CEBS, em Caxias do Sul; encontro 
de multiplicadores, em Porto Alegre.

03, São Pedro e São Paulo – dia do Papa, óbolo de São 
Pedro; aniversário de ordenação presbiteral de dom 
Girônimo (1964).

04, às 08h30, reunião dos representantes paroquiais do 
Apostolado da Oração, no CDP; aniversário natalício 
do Pe. Valdemar Zapelini (1941).

04 a 06, curso anual dos Presbíteros, Seminário de Fátima, 
Erechim. 

08, reunião da equipe de coordenação da Pastoral da Saú-
de, em Porto Alegre.

09 e 10, 2ª etapa da Escola da Juventude - Dimensão so-
cial/política da juventude– em Áurea.

11, às 08h30, reunião com as coordenadoras paroquiais da 
Infância e Adolescência Missionária, no CDP; às 14h, 
reunião do Conselho Presbiteral; às 18h30, reunião da 
Coordenação de Pastoral, no CDP.

12, das 08h30 às 16h, retiro para todos os agentes da Cá-
ritas, no Seminário

12 a 06 de agosto; peregrinação da imagem de N. Sra. de 
Fátima na Paróquia Nossa Senhora do Monte Claro, 
Áurea,

14 a 17, encontro nacional da Pastoral da Comunicação, 
Aparecida, SP.

16 a 23, novena em preparação da festa de São Tiago e 
São Cristóvão, em Aratiba.

18, às 08h30, reunião do Conselho Diocesano de Pasto-
ral, no Seminário de Fátima, Erechim; 1º Fórum Es-
tadual de Educação do Regional Sul 3, na PUC, em 
Porto Alegre.

18 a 22,  3ª etapa da Escola de Assessores da Pastoral da 
Juventude, Regional Sul 3 da CNBB.

19, às 19h, reunião da área pastoral de Severiano de Al-
meida, em Severiano de Almeida; às 19h, reunião da 
Pastoral Carcerária, no Centro Catequético da Paróquia 
São Pedro, Erechim.

20 a 24, 19º Cursilho de jovens feminino, em Marcelino 
Ramos.

24, missa e festa do agricultor e do motorista na comu-
nidade Nossa Senhora das Dores, Chapadão Paróquia 
Sagrado Coração de Jesus, Paulo Bento; missa e festa 
de São Tiago e São Cristóvão em Aratiba; às 19h, mis-
sa de encerramento do Cursilho de jovens feminino, 
igreja N. Sra. Aparecida, Bela Vista, Erechim.

25 a 31, experiência missionária regional de jovens, em 
Erechim (?).

26 a 31, 31ª Jornada Mundial da Juventude, em Cracóvia, 
Polônia.

26 a 06 de agosto, peregrinação da imagem de N. Sra. de 
Fátima, Paróquia Sant’Ana, Carlos Gomes.

29 a 30, 46º ensaio de canto litúrgico de pastoral, no Cen-
tro de Pastoral da Arquidiocese de Porto Alegre.

29 a 31,19º Cursilho de jovens masculino, em Marcelino 
Ramos.

31, 09h, 42ª Hora de Comunhão Diocesana, na Catedral; 
missa e festa da Padroeira Santa Ana, em Carlos Go-
mes; às 19h, missa de encerramento do Cursilho de 
jovens masculino, na igreja N. Sra. Aparecida, Bela 
Vista, Erechim.
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Agosto
1º, às 19h, reunião do Conselho Econômico Diocesano, 

no CDP.
03, aniversário de ordenação episcopal de Dom José 

(2012).
03 a 13, Visita Pastoral na paróquia Santo Antônio, Jacu-

tinga.
05, às 19h, reunião com representantes paroquiais de li-

turgia, no CDP.
06 e 07, festa dos padroeiros e capelinhas e São Roque na 

igreja Sagrado Coração de Jesus, Paulo Bento.       
07 a 20, peregrinação da imagem de N. Sra. de Fátima na 

Paróquia Sagrado Coração de Jesus, Viadutos.
08, reunião dos diáconos do Regional Sul 3 da CNBB, em 

Porto Alegre.
09, às 19h, reunião área pastoral de Gaurama, em Marce-

lino Ramos.
11, às 8h30, reunião da área pastoral de Erechim, na sede 

paroquial São Francisco de Assis, Progresso, Erechim.
13, às 10h, crismas na igreja São Roque, Itatiba, com festa 

do padroeiro;
13 e 14, 3ª etapa da Escola da Juventude, Dimensão Místi-

ca e Espiritual da Juventude – em Ipiranga do Sul.
14, Coleta para o projeto Solidariedade Missionária da 

Diocese de Erexim.
14 a 20, dia 20, Semana Nacional da Família.
15, das 08h30 às 16, encontro formativo com as coordena-

doras paroquiais da Animação Bíblico-Catequética; às 
16h, reunião dos formadores, no Seminário;  às 18h30, 
reunião da Coordenação de Pastoral, CDP.

15 a 21, 17º Congresso Eucarístico Nacional, em Belém/
PA – “Eucaristia e partilha na Amazônia Missionária” 
– “Eles o reconheceram ao partir o Pão”.

16, às 08h30, 3ª reunião dos Presbíteros, no Seminário 
de Fátima, Erechim; às 19h, reunião da Pastoral Car-
cerária, no Centro Catequético da paróquia São Pe-
dro, Erechim; encontro inter-regional Sul da Cáritas, 
no Paraná.

17, às 19h, reunião da área pastoral de São Valentim, em 
Barão de Cotegipe.

18, às 13h30, reunião com as coordenadoras paroquiais da 
Pastoral da Pessoa Idosa, no CDP.

19, às 14h30, tarde de oração do Apostolado da Oração, 
na Catedral. 

19 a 21, 47º Cursilho adulto masculino, em Marcelino 
Ramos.

21, Assunção de N. Sra - às 10h, crismas, na igreja  São 
Roque, Benjamim Constant do Sul;  às 19h, missa de 
encerramento do Cursilho adulto masculino, na igreja 
N. Sra. Aparecida,  Bela Vista, Erechim.

   21 a 03 de setembro, peregrinação da imagem de N. Sra. 
de Fátima na paróquia  São Luiz Gonzaga, Gaurama.  

22 a 28, novena em honra ao Divino Pai Eterno, em Ara-
tiba.

24 a 03 de setembro, Visita Pastoral na Paróquia Sagrado 
Coração de Jesus, Paulo Bento.

26 a 28, XVIII encontro nacional da Pastoral da Educa-
ção, em Belo Horizonte; 47° Cursilho adulto feminino, 
em Marcelino Ramos.

28, às 19h, missa de encerramento do Cursilho adul-
to feminino, na igreja N. Sra. Aparecida, Bela Vista,  
Erechim.

29 a 09 de setembro, Curso Regional de Atualização dos 
Presbíteros.

30, às 19h, reunião da área pastoral de Aratiba, em Arati-
ba; às 19h30, encerramento do curso de Servidores de 
Comunidades na área pastoral de Erechim. 

Setembro
02 a 04, retiro da Coordenação Diocesana de Jovens.
03, encontro de formação anual do COMIRE; reunião dos 

casais vocacionais.
04, às 10h, crismas na igreja N. Sra. da Salette,  Faxi-

nalzinho, paróquia São Roque de Benjamin Constant 
do Sul.  

04 a 15, peregrinação da imagem de N. Sra. de Fátima na 
Paróquia Nossa Senhora da Hungria, Três Arroios.

05, às 08h30, reunião das coordenadoras da Pastoral da 
Criança, no CDP.

07, Dia da Pátria
08, às 19h30, reunião da área pastoral de Erechim, na sede 

paroquial Santa Luzia. Bairro Atlântico, Erechim.
09, reunião da coordenação estadual da Pastoral da Saúde, 

em Porto alegre.
10 e 11, 4ª etapa da Escola da Juventude, dimensão técni-

ca, em São Valentim.
11, missa e festa do Padroeiro da Paróquia São Francisco 

de Assis, Bairro Progresso, Erechim.
12, às 14h, reunião das coordenadoras paroquiais das ca-

pelinhas, no CDP; às 17h, reunião dos formadores, no 
Seminário; às 19h30, reunião Ampliada da Coordena-
ção de Pastoral, CDP.

13, às 09h, retiro dos agentes paroquiais da Pastoral da 
Saúde, no Seminário; 14h, reunião da Pastoral da Edu-
cação, no CDP; às 14h, reunião formativa para os coor-
denadores paroquiais da Cáritas, no CDP; 19h30, reu-
nião da área pastoral de Getúlio Vargas, em Capo Erê.

14, 29ª Romaria de N. Sra. da Santa Cruz, Lajeado Paca, 
Paróquia da  Catedral, Erechim.

16, às 14h30, tarde oração do Apostolado da Oração, na 
igreja Nossa Senhora da Salette, Três Vendas, Erechim.

16 a 25, peregrinação da imagem de N. Sra. de Fátima no 
Santuário da Salette, Marcelino Ramos.

16 a 18; encontro estadual dos Diáconos, em Erechim.
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17, das 09h às 16h, reunião com as coordenadoras paro-
quiais da Infância e Adolescência Missionária, no Se-
minário; das 14 às 20h, preparação ao Sacramento do 
Matrimônio, na Catedral.

23 a 25, Assembleia Estadual da Pastoral Carcerária, em 
Porto Alegre.

25, 81ª Romaria Interestadual da Salette, em Marcelino 
Ramos; curso de noivos em Getúlio Vargas; II Jornada 
Estadual dos e das catequistas, no Gigantinho, em Por-
to Alegre; às 19h, ultreia  mensal do cursilho, na igreja 
N. Sra. Aparecida, Bela Vista, Erechim.

26, às 08h30, reunião da Comissão de Pastoral da Cultura 
e da Educação da CNBB Sul 3, em Porto Alegre. 

26 e 27, encontro de formação para os Presbíteros, no Se-
minário de Fátima, Erechim.

26 a 08 de outubro, peregrinação da imagem de N. Sra. 
de Fátima na Paróquia São João Batista, Marcelino 
Ramos.

28, encerramento do curso de Servidores da área pastoral 
de Jacutinga, em Campinas do Sul; reunião dos asses-
sores Arqui/diocesanos de juventude, em Porto Alegre.

30 a 08 de outubro, novena da 65ª Romaria de N. Sra. de 
Fátima, Erechim.

Outubro
1º a 07, Semana Nacional pela Vida.
02, às 10h, crismas na igreja São Francisco de Assis, Ma-

riano Moro.
03, às 08h30, reunião dos representantes paroquiais do 

apostolado a oração, no CDP;
08, Dia do Nascituro; Romaria da Criança no Santuário de 

Fátima, Erechim.
09, 65ª Romaria de N. Sra. de Fátima, Erechim; imagem 

de N. Sra. de Fátima do centenário das aparições no 
Santuário, Erechim.

10, às 18h30, reunião da Coordenação de Pastoral.
10 a 29, peregrinação da imagem de N. Sra. de Fátima na 

Paróquia São Caetano, Severiano de Almeida.
12,  N. Sra. Aparecida
13, às 08h30, reunião da área pastoral de Erechim, na 

sede paroquial Nossa Senhora Aparecida, Bela Vista, 
Erechim.

14 , às 19h, crismas na igreja Sta. Teresinha, Estação.
14 a 16, Seminário Nacional de Prevenção e Assembleia 

da Pastoral da AIDS, em Porto Alegre.
15, 17h, crismas, na igreja N. Sra. da Salette, Três Vendas, 

Erechim; 18h, crismas na igreja  São Pedro, Erechim; 
curso de lideranças, CNBB Sul 3, Porto Alegre.

15 e 16, curso de lideranças juvenis, CNBB Sul 3.
16, 09h, crismas, na igreja N. Sra. da Salette, Três Vendas, 

Erechim e na igreja São Pedro, Erechim.  
17, às 07h, reunião dos formadores, no Seminário; das 

08h30 às 16, encontro formativo com as coordenado-
ras paroquiais da Animação Bíblico-Catequética; às 
09h, reunião do Conselho Presbiteral e Colégio dos 
Consultores.

18 às 19h, reunião da Pastoral Carcerária, no Centro Ca-
tequético da Paróquia São Pedro, Erechim; às 19h30, 
reunião da área pastoral de Gaurama, em Gaurama. 

18 e 19, reunião dos Organismos do Regional Sul 3 da 
CNBB, na Casa de Retiros Vila Betânia, em Porto Ale-
gre e reunião da Pastoral da Comunicação.

20, às 08h30, reunião de padres e pastores para preparar 
a Encontro Ecumênico de Natal, na igreja luterana São 
João, Erechim. 

20 a 22, Assembleia Estadual da Pastoral da Criança, na 
Casa de Retiros dos Capuchinhos, em Porto Alegre.

21, às 19h30, crismas na igreja N. Sra. das Dores, Ipiranga 
do Sul, paroquia Sta. Teresinha, Estação.   

21 a 23, 44ª Assembleia Nacional do Cursilho, em Embu 
das Artes/SP.

22, às 18h, crismas na igreja São Cristóvão, Erechim.  
23, Dia Mundial das Missões e da Pontifícia Obra da In-

fância Missionária, coleta para as missões - às 09h, 
crismas, São Cristóvão.

24, reunião do Setor de Liturgia do Regional Sul 3 da 
CNBB, em Porto Alegre.

25 a 27, reunião do Conselho Permanente da CNBB, em 
Brasília, DF. 

27, das 08h30 às 16h, reunião da Equipe de Liturgia do 
Regional, em Porto Alegre; encontro do Conselho Mis-
sionário Regional da CNBB sul 3, em Porto Alegre.

28, às 19h30, crismas na igreja São Sebastião, Erebango, 
Paróquia Santa Teresinha, Estação.

29, às 18h, crismas na igreja Santa Luzia, Bairro Atlânti-
co, Erechim; às 20h, ultréia diocesana do Cursilho, na 
igreja N. Sra. Aparecida, Bela Vista, Erechim.

30, às 9h, crismas na igreja Santa Luzia, Bairro Atlântico, 
Erechim. 

30 a 07 de novembro; peregrinação da imagem de N. Sra. 
de Fátima na Paróquia São Francisco, em Mariano 
Moro

31, às 14h, reunião Conselho presbiteral, no CDP.

Novembro
02, finados
05 e 06, Ampliada Diocesana da Pastoral da Juventude, 

Erechim. 
05, 18h, crismas na igreja N. Sra. Aparecida, Bairro Pro-

gresso, Erechim.
06, Todos os Santos; às 9h, retiro do Apostolado da Ora-

ção; crismas na igreja Sagrado Coração de Jesus, Paulo 
Bento; 10h, crismas na igreja Santa Isabel da Hungria, 
Três Arroios. 
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07, às 09h, reunião das coordenadoras paroquiais da Pas-
toral da Saúde, no CDP; às 16h, reunião dos formado-
res, no Seminário; às 18h30, reunião da Coordenação 
de Pastoral; reunião dos diáconos do Regional Sul 3, 
em Porto alegre.

08, às 8h30, assembleia avaliativa e programação da Cá-
ritas.

08 a 19, peregrinação da imagem de N. Sra. de Fátima na 
Paróquia São Pedro, Sede Dourado; 

08, às 08h30, 4ª reunião dos presbíteros e diáconos da 
Diocese, no Seminário de Fátima, Erechim. 

12, das 14 às 20h, preparação ao Sacramento do Matri-
mônio, na Catedral; às 19h, crismas na igreja São João 
Batista, Marcelino Ramos.

13, às 09h30, crismas na igreja São Luiz Gonzaga, Gaura-
ma; às 10h, crismas na igreja N. Sra. de Fátima, Entre 
Rios do Sul;

14 a 17, Encontro Regional de Presbíteros, no CECREI, 
em São Leopoldo.

15, Proclamação da República
17 e 18, às 08h30, assembleia da Pastoral da Criança, no 

CDP. 
17, às 19h, reunião da área pastoral de São Valentim, em 

São Valentim.
18, às 19h, reunião com representantes paroquiais de li-

turgia, no CDP.
19, às 09h missa e lazer do Apostolado da Oração, em 

Marcelino Ramos; culto ecumênico, abertura do Na-
tal Luz e jantar, em Paulo Bento; às 16h, crismas na 
Catedral; às 19h, crismas na igreja N. Sra. do Rosário, 
Barão de Cotegipe. 

20, Solenidade de Cristo Rei, início da Campanha da 
Evangelização – 09h, crismas na igreja N. Sra. Apare-
cida, Bela Vista, Erechim.

20 a 03 de dezembro, peregrinação da imagem de N. Sra. 
de Fátima na Paróquia Nossa Senhora Medianeira, 
Barra do Rio Azul.

21, às 08h30, reunião da comissão de servidores e minis-
tros, no CDP; às 08h30, reunião com as coordenado-
ras paroquiais da Infância e Adolescência Missioná-
ria, no CDP; às 19h, reunião do Conselho Econômico, 
no CDP.

22 , às 20h, reunião da área pastoral de Severiano de Al-
meida, em Mariano Moro.

22 e 23, reunião do Conselho Episcopal de Pastoral, em 
Brasília. 

23, às 19h30, reunião da área pastoral de Aratiba, em Sede 
Dourado. 

24, das 08h30 às 16h, assembleia da Pastoral da Pessoa 
Idosa, no CDP.

26, às 08h30, reunião do Conselho Diocesano de Pastoral; 
das 14 às 20h, retiro com os noivos em preparação ao 
Sacramento do matrimônio, Erechim; reunião dos ca-

sais vocacionais; 19h, crismas na igreja Santo Antonio, 
Jacutinga.

26 e 27, reunião de assessores, comunicadores e articula-
dores Arqui/diocesanos da juventude, em Porto Alegre;

27- 1º D Adv., às 09h30, crismas na igreja Santa Ana, Car-
los Gomes; às 19h, ultreia mensal do cursilho, na igreja 
N. Sra. Aparecida, Bela Vista, Erechim.

28, às 08h30, encontro de avaliação e confraternização 
das coordenadoras paroquiais das capelinhas, no san-
tuário de Nossa Senhora da Santa Cruz, Lajeado Paca, 
paróquia da Catedral.

29, às 19h30, reunião da área pastoral de Gaurama, em 
Viadutos.

Dezembro
1º, às 08h30, reunião da área pastoral de Erechim, no 

Centro Catequético da igreja São Pedro; início da no-
vena em preparação da celebração e festa da padroei-
ra, Imaculada Conceição, Getúlio Vargas; Missão Jo-
vem da CNBB.

04 a 31, peregrinação da imagem de N. Sra. de Fátima na 
paróquia São Tiago, Aratiba.

04, às 09h30, crismas na igreja São Tiago, Aratiba; festa 
da padroeira na sede paroquial de N. Sra. da Salette, 
Três Vendas, Erechim; às 09h30, missa e festa em hon-
ra à Nossa Senhora da Saúde e Imaculada Conceição, 
com e 1ª Eucaristia, na sede paroquial Sagrado Cora-
ção de Jesus, Viadutos.

05, às 08h30, reunião dos representantes paroquiais do 
Apostolado da Oração, no CDP.

06, Encerramento do curso Diocesana de Servidores de 
Comunidades da Área de Erechim, no Santuário de 
Fátima.

08, Imaculada Conceição de Nossa Senhora.
09, crismas na igreja N. Sra. da Saúde, Floriano Peixoto, 

paróquia Imaculada Conceição, Getúlio Vargas.
10, Dia Universal dos Direitos Humanos; às 18h, crismas 

na igreja Imaculada Conceição, Getúlio Vargas. 
11, encerramento da Campanha da Evangelização com a 

respectiva coleta; 09h, crismas e festa da padroeira na 
igreja Imaculada Conceição, Getúlio Vargas.

12, às 16h, reunião dos formadores, no Seminário; às 
18h30, reunião de avaliação da Coordenação de Pas-
toral, no CDP.

15, Encontro Ecumênico de Natal, na Catedral São José.
20, às 19h30, reunião da área pastoral de Getúlio Vargas, 

em Estação.
23, 4ª vigília de Natal da juventude, Santuário de Fátima, 

Erechim.
25 - Natal
30, Sagrada Família.
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Informações da Diocese e outras

Crianças e familiares da Infância Missionária 
em encontro no Seminário de Fátima 

A Infância e a Adolescência Missio-
nária reuniu em torno de 215 integrantes, 
mais familiares e assessoras do Colégio 
Franciscano São José e de nove paróquias 
da Diocese de Erexim na tarde do dia 21 
de novembro, véspera da solenidade de 
Cristo Rei, no Seminário de Fátima. 

Na acolhida, no salão de eventos, hou-
ve cantos de animação, dinâmicas diversas, 
hino da Infância e Adolescência Missionária, canto da paz e 
apresentação “amigos de Jesus, pelo grupo de Marau. 

Depois, em forma de procissão com pequenas pa-
radas sob as árvores da esplanada do Santuário, houve o 
terço missionário, com destaque para uma figura marcante 
em cada dezena, com animação por grupos paroquiais. As-
sim, representantes da Paróquia São Caetano de Severiano 
de Almeida conduziram a primeira dezena que lembra a 
África com destaque para Luter King; N. Sra. Aparecida, 
Bela Vista, Erechim, animaram a segunda dezena, recor-
dando a América e Dom Oscar Romero; N. Sra. do Monte 

Claro, Áurea, a terceira, contemplando a 
Europa e o Papa Francisco; São Francis-
co, Bairro Progresso, Erechim, a quarta, 
enfocando a Oceania e São Francisco; 
Imaculada Conceição, de Getúlio Var-
gas, a quinta dezena dedicada à Ásia com 
destaque para Gandhi. Durante a oração 
do terço, Dom José dirigiu sua mensa-
gem a todos, ressaltando a importância 

e a necessidade de se ajudar as crianças e adolescentes a 
cultivarem o conhecimento de Deus e o amor a Ele.

No retorno ao salão, houve novamente cantos e 
apresentações. O grupo do Colégio São José encenou Je-
sus anunciando a paz a seus amigos; o grupo da paróquia 
São Tiago, de Aratiba, a paz na família; o da paróquia N. 
Sra. do Rosário de Barão de Cotegipe, a Ave Maria. 

Seguiram-se o compromisso missionário e a consa-
gração das crianças e adolescentes a Nossa Senhora, a en-
trega do cofrinho missionário, a bênção dos terços, lanche 
e brincadeiras. 

Encontro de casais vocacionais da Diocese de Erexim

O Coordenador Diocesano da Pastoral Vocacional, 
Pe. Anderson Faenello, organizou e conduziu o primeiro 
encontro de casais vocacionais referenciais do Santuário 
de Fátima e de algumas paróquias da Diocese de Erexim, 
no Centro Diocesano, na tarde do dia 21 de novembro, 
véspera da solenidade de Cristo Rei.

Primeiramente, Dom José dirigiu sua palavra aos 
participantes, destacando a importância e a necessidade 
de um trabalho de motivação vocacional persistente e 
perseverante. Lembrou que Jesus desafiou os apóstolos a 
lançarem as redes mesmo depois de uma noite sem terem 
pescado nada. Falou da responsabilidade de todos na es-
colha criteriosa dos futuros padres, chamando a atenção 
aos casais que se trata dos que vão orientar seus filhos 

e netos. Observou que, atualmente, há uma carência vo-
cacional no Estado do Rio Grande do Sul, insistindo na 
necessidade da oração para um novo florescimento voca-
cional nas famílias.

Pe. Anderson apresentou panorama da realidade das 
vocações e da formação dos futuros padres na Diocese de 
Erexim. A partir do próximo ano, a formação se dará da 
seguinte forma: Ensino Médio, no Seminário Bom Pas-
tor, em Barão de Cotegipe; curso que precede a filosofia, 
chamado Propedêutico, no Seminário de Fátima; filosofia 
e teologia, no Seminário São José, em Passo Fundo, em 
casa própria da Diocese devidamente adequada para tal.

Depois, apresentou a organização do Serviço de 
Animação Vocacional, que terá como coordenador o Pe. 
Giovani Momo, que também será o assistente do Curso 
Propedêutico. Com ele, haverá uma equipe de padres, re-
ligiosos e casais vocacionais de cada paróquia.

Foram analisadas também as atividades próprias 
dos casais vocacionais: Propor e incentivar a oração pelas 
vocações nas comunidades; Manter contato com a Equi-
pe Diocesana do Serviço de Animação Vocacional, sendo 
um importante instrumento de comunicação e diálogo no 
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trabalho conjunto da Animação Vocacional da Diocese; 
Visitar e manter contato com as famílias de vocacionados 
da respectiva paróquia; Promover visitas aos seminários 
diocesanos; Estar informado quanto às situações dos Se-
minários, sobre número de seminaristas ou candidatos ou 
candidatas à Vida Religiosa e quem são os seus formado-
res ou as suas formadoras; Acompanhar, o quanto possí-
vel, a Equipe Vocacional, principalmente quando em tra-
balho na sua paróquia; Divulgar na paróquia ou comuni-
dade informações do Setor Vocacional; Estudar e divulgar 

a mensagem anual do Papa para o Dia Mundial de Oração 
pelas Vocações; Trabalhar para se criar uma “cultura vo-
cacional”, que perpasse todas as atividades pastorais da 
paróquia ou comunidade.

Por fim, foram estabelecidas algumas datas para 
reuniões de âmbito diocesano para o Serviço de Anima-
ção Vocacional: 05 de março, 04 de junho, 03 de setem-
bro e 26 de novembro. A primeira, dia 05/03, será de for-
mação, para a qual deverão ser convidados outros casais 
para participar.

Diocese realiza encontro de cantos da Campanha da 
Fraternidade e Jubileu da Misericórdia 

Pe. Olírio Streher, Pároco da Paróquia São Luiz 
Gonzaga de Gaurama, tendo no teclado  Rafael Martini, 
da Paróquia Santa Luzia, Bairro Atlântico, Erechim, ani-
mou encontro de canto litúrgico na tarde do dia 21 de no-
vembro, no Santuário de Fátima. Mais de 90 animadores 
de canto de comunidades de várias paróquias da Diocese 
aprenderam o hino da Campanha da Fraternidade Ecumê-
nica do próximo ano e diversos cantos com a temática do 
Jubileu Extraordinário da Misericórdia, a ser celebrado de 
08 de dezembro deste ano a 20 de novembro de 2016. A 
cada canto que ia ensaiando, Pe. Olírio ressaltava o signi-

ficado do mesmo e fazia algumas observações litúrgicas. 
Ele também organizou uma apostila com a partitura dos 
cantos e um CD com os mesmos, que muitos participantes 
adquiriram. A apostila, o CD e o folheto com os cantos 
estarão à disposição na Livraria Diocesana.

A renovação da Paróquia passa pela renovação litúrgica
A comissão diocesana dos mi-

nistros e servidores, formada por re-
presentante de cada paróquia, realizou 
sua última reunião do ano na manhã 
do dia 23 de novembro, no Centro de 
Pastoral, sob a coordenação do Pe. 
Cleocir Bonetti, Pároco da Paróquia 
N. Sra. do Rosário de Barão de Cote-
gipe. Em contato com o grupo, Dom José recomendou 
o empenho pela valorização da celebração litúrgica, es-
pecialmente da eucaristia, com especial cuidado no ser-
viço do altar, particularmente no trato com o Santíssimo 

Sacramento. Para o Bispo, a renova-
ção da Paróquia, proposta pelo docu-
mento da CNBB, passa pela valoriza-
ção litúrgica. Motivou também para a 
valorização do padre, pelo ministério 
que exerce, citando São Francisco de 
Assis, que tanto estimava o sacerdote. 
Agradeceu aos servidores e ministros 

pela fidelidade em servir em suas comunidades. Depois, 
o grupo fez a avaliação do ano e deu alguns encami-
nhamentos para 2016. A reunião foi concluída com a 
dinâmica do “amigo secreto”.

Missões Consolata em Paulo Bento 
No contexto do Ano da Vida Consagrada e do Ano 

da Paz, na expectativa do Jubileu Extraordinário da Mi-
sericórdia, de 15 a 21 de novembro, a Paróquia Sagrado 
Coração de Jesus de Paulo Bento realizou as Missões 
Consolata, com seis religiosas e um padre da Consolata, 
juntamente com o Pároco, Pe. Gilson Samuel. O objetivo 

das missões foi reanimar a fé, a partilha e a vida comu-
nitária. Foram visitadas todas as famílias e comunida-
des, exceto as de São João Batista e São Brás, de Quatro 
Irmãos. As Irmãs da Consolata realizaram importante 
serviço evangelizador na Paróquia de março de 1951 a 
janeiro de 1968. 
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Atividades com agentes de pastoral em Viadutos
Pe. Waldemar Zapelini, Pároco da 

Paróquia Sagrado Coração de Jesus de 
Viadutos, realizou reunião com os zela-
dores das capelinhas e visitadores das fa-
mílias no dia 07 de novembro. Com eles, 
fez a avaliação das atividades desenvol-
vidas ao longo do ano e projetou as de 
2016. Na reunião, houve também a escolha da nova coor-
denação, ficando assim constituída: coordenadora Maria 
Ana Maitto, Vice-coordenadora Rosimeri Rodrigues, Se-
cretária Clarice Baldissera.

No dia 12 de novembro, a Paróquia 
deu início ao Coral Sagrado Coração, 
com 29 integrantes, visando a sustenta-
ção do canto nas celebrações da comu-
nidade para a comunidade participar me-
lhor do canto litúrgico.

No dia 21 de novembro, houve 
reunião com os ministros e ministras da Paróquia, para 
revisão do ano e projeção das atividades para 2016, termi-
nando com almoço de confraternização.

Pastoral da Pessoa Idosa realiza avaliação e planejamento
Representantes da Pastoral da 

Pessoa Idosa de treze Paróquias da 
Diocese de Erexim realizaram assem-
bleia de avaliação do ano em curso e 
de planejamento de atividades para 
2016, no dia 26 de novembro, no Cen-
tro Diocesano, sob a coordenação de 
Idesse Santin e de Lúcia Tristão da 
Silva Tavares. Pe. Adelar De David, vigário paroquial da 
Paróquia São Pedro e que assessora pastorais sociais, ani-
mou a espiritualidade do encontro, à luz do dia de ação de 
graças, com a passagem do evangelho na qual Cristo cura 
os dez leprosos, dos quais só um voltou para agradecer. 
Depois, conduziu a avaliação com quatro questões: O que 
destacamos de positivo em 2015? O que poderia ter sido 
melhor? Como me senti como agente da Pastoral da Pes-
soa Idosa? A partir disso, que sugestões podemos apresen-
tar para acompanhar a situação da pessoa idosa? 

No próximo ano, o grupo reali-
zará três encontros diocesanos, nas se-
guintes datas: 9 de março, 18 de agosto 
e 24 de novembro. Neles, serão analisa-
das as orientações do novo guia prático 
de ação da Pastoral da Pessoa Idosa. 

Dom José transmitiu sua mensa-
gem ao grupo, referindo-se à realidade 

das pessoas idosas, à importância do envelhecimento com 
dignidade e à necessidade de valorização dos idosos, pois 
são a referência da história das famílias e das comunidades.

Dom Girônimo, bispo emérito e referencial para a 
Pastoral da Pessoa Idosa no Estado, destacou a sabedoria 
dos idosos, fruto de sua experiência de vida.

Na conclusão do encontro, houve mensagem de Na-
tal e a bênção pelo Pe. Adelar.

Atualmente, a Pastoral da Pessoa Idosa conta com 
307 pessoas e visita mensalmente mais de 2.100 idosos.

Conselho Diocesano de Pastoral reflete 
planejamento e espiritualidade

A segunda reunião anual do Con-
selho Diocesano de Pastoral, na manhã 
do dia 28 de novembro, no Seminário de 
Fátima, com mais de 100 participantes, 
foi de reflexão sobre o processo de pla-
nejamento e a espiritualidade, com as-
sessoria do Pe. Ivanir Rodighero, Reitor 
do Seminário Maior N. Sra. Aparecida, de Passo Fundo. 
Na abertura da reunião, Dom José lembrou a necessidade 
de se manter ardor sempre renovado na evangelização, no 
espírito das diretrizes do Papa Francisco que deseja uma 
“Igreja em saída”. Disse que a reunião faz parte do pro-

cesso de preparação da Assembleia Dio-
cesana em abril do próximo ano em vista 
do 13º Plano da Ação Evangelizadora.

O assessor iniciou sua reflexão 
lembrando palavras do Papa Bento XVI 
sobre a necessidade da redescoberta do 
caminho da fé para fazer brilhar, com 

evidência sempre maior, a alegria do encontro com Cris-
to. Recordou a necessidade do planejamento da ação, com 
clareza de objetivos, metas e ações para alcançá-los. 

Em seguida, aprofundou aspectos da natureza, dinâ-
mica e formas de se realizar o planejamento, que resulta 
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num plano concreto com linhas de ação, atividades estra-
tégicas, prioridades e projetos. Citou os diversos âmbitos 
do planejamento pastoral, o nacional com as Diretrizes 
Gerais da Ação Evangelizadora no País, definidas pela 
CNBB; o regional com diretrizes mais localizadas e o dio-
cesano com plano próprio. 

Num segundo momento, teceu considerações a res-
peito da espiritualidade, a vida no Espírito, o sopro vital 
da existência humana, que inclui mística, práxis e utopia. 
Para a compreensão da espiritualidade, sugeriu três analo-
gias: a seiva, o fermento e o cimento. A seiva vai das raí-
zes até a ponta da árvore e a revigora; o fermento leveda 
e transforma a massa; o cimento liga, une ferro, areia, ti-
jolos, brita... Referiu-se também à devoção mariana como 
força alimentadora da espiritualidade e agregadora de pes-
soas, especialmente nas romarias.

A partir da lúcida e profunda reflexão do assessor, os 
participantes, em pequenos grupos e plenário, identifica-
ram aspectos da prática pastoral que apresentam questio-
namentos e urgências a serem contempladas no processo 
do novo Plano de Pastoral. Entre eles, a vida comunitária, 
a retomada dos valores fundamentais, o espaço da juven-
tude, a linguagem adequada para a evangelização, a for-
mação permanente, a organização dos conselhos de nível 
paroquial e comunitário, a ação dos padres junto às famí-
lias, na animação litúrgica e na promoção dos conselhos.

Após algumas comunicações, Dom José encerrou a 
reunião, com votos de feliz Natal e a bênção de envio. 

Pe. Ivanir Rodighero

N a s c e u 
no dia 28 de fe-
vereiro de 1961. 
Fez o curso fun-
damental e en-
sino médio no 
Seminário Apa-
recida, em Pas-
so Fundo. Cur-
sou filosofia na Universidade de Passo Fundo e teologia 
no Instituto de Teologia e Pastoral de Passo Fundo. Foi 
ordenado presbítero no dia 28 de dezembro de 1986. Tra-
balhou e trabalha na formação dos seminaristas, atuou 
em algumas paróquias, foi vigário geral da Arquidiocese 
por dois anos e Diretor do Itepa Faculdade em dois pe-
ríodos alternados de três anos. Atualmente é Reitor do 
Seminário Maior Na. Sra. Aparecida de Passo Fundo. 
Tem especialização em Epistemologia das Ciências So-
ciais (1993) pela Universidade de Passo Fundo e mestra-
do em Teologia Dogmática pela Pontifícia Faculdade de 
Teologia Nossa Senhora da Assunção (1995). Tem ex-
periência na área de Teologia, com ênfase em Teologia, 
Bíblia e Pastoral, atuando principalmente nos seguintes 
áreas: Teologia, Bíblia, Ensino Religioso Escolar, Pasto-
ral e Orientação Monográfica.

Novos casamentos comunitários na igreja 
Aparecida do Bairro Progresso 

Seis casais sacramentaram sua 
união conjugal no dia 05 de dezem-
bro e outros cinco no dia 12 seguin-
te, na igreja N. Sra. Aparecida do 
Bairro Progresso, em celebrações 
presididas pelo Pároco da Paróquia 
São Francisco, Pe. Tranquilo Man-
froi, com a participação de mais de 
300 pessoas. Após a cerimônia religiosa do dia 05, três 
casais recepcionaram convidados no salão de festas da co-
munidade N. Sra. da Saúde, Rio Tigre. Nas celebrações, 
o pároco, Pe. Tranquilo Manfrói, ressaltou o significado 
e a importância do sacramento do matrimônio e sua cele-
bração no tempo de advento, especialmente no início do 

Jubileu Extraordinário da Misericór-
dia. Recordou alguns meios para a 
fidelidade no compromisso assumi-
do, como a oração diária, a leitura 
da Palavra de Deus, a participação 
na celebração da comunidade, a prá-
tica do perdão e outros. No final da 
celebração do dia 12, o casal Emílio 

e Geni Dariva, do Movimento Familiar Cristão e da Pas-
toral Familiar, dirigiu sua palavra dando testemunho de 
sua vida matrimonial, encorajando os recém-casados na 
realização de sua vocação e motivando jovens noivos e 
pessoas já unidas maritalmente a celebrarem o sacramento 
da união conjugal. 

“Deus ama a quem dá com alegria. Poderoso é Deus para cumular-vos com toda a 
espécie de benefícios, para que, tendo sempre em todas as coisas o necessário, vos 

sobre ainda muito para toda a espécie de boas obras” (IICor 9,6-8).  

Senhor, fazei de mim um dizimista consciente, alegre e generoso.
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Infância e Adolescência Missionária da Diocese 
de Erexim com nova coordenação

Representan-
tes da Infância e 
Adolescência Mis-
sionária de nove pa-
róquias da Diocese 
de Erexim realiza-
ram sua última reu-

nião do ano, na manhã do dia 07 de dezembro, no Centro 
Diocesano. Depois de uma reflexão sobre o Natal, fizeram a 
avaliação do ano, destacando o encontro diocesano de for-
mação e o das crianças e adolescentes e seus familiares. A 
agenda para o próximo ano prevê a realização do Encon-
tro Estadual em Erechim de 20 a 22 de maio; um encontro 

de formação de assessoras, em setembro, em dias a serem 
ainda definidos, e visitação da coordenação diocesana aos 
grupos paroquiais, além das reuniões ordinárias. 

O grupo escolheu sua nova coordenação: coorde-
nadora: Ir. Cristiane Bisolo, da comunidade das Irmãs 
do São José de Erechim; vice-coordenadora: Ir. Isalene 
Sampaio Azevedo, de Estação; secretária: Rosângela Pi-
colo Tormen, de Barão de Cotegipe; tesoureira: Carolina 
Niespodziewany, de Erechim. 

Em seu contato com o grupo, Dom José agradeceu 
às participantes pelo trabalho realizado, incentivou-as a 
continuarem em suas atividades para fortalecer a dimen-
são missionária na Diocese e lhes deu a bênção.

Apostolado da Oração planeja atividades para 2016
Representantes paroquiais do 

Apostolado da Oração realizaram sua 
última reunião do ano, na manhã do dia 
07 de dezembro, no Centro Diocesa-
no, sob a coordenação do seu Diretor, 
Pe. Paulo Bernardi, Pároco da Paró-
quia São Pedro, de Erechim. Depois da 
avaliação do ano, com destaque para o 
retiro e seu assessor, Pe. Maicon Malacarne, analisaram 
o calendário de atividades para 2016, com as tardes de 
oração em cada Paróquia de Erechim, as reuniões com 
os representantes paroquiais nos dias 07 de março, 03 de 
junho, 03 de outubro e 05 de dezembro, encontro de ora-
ção e lazer dia 19 de novembro, em Marcelino Ramos, e 
o retiro diocesano, dia 06 de novembro. Haverá ainda o 
Congresso Diocesano em data a ser definida.

Falando ao grupo, Dom José 
lembrou o início do Jubileu Extraordi-
nário da Misericórdia pelo Papa Fran-
cisco, com abertura da Porta Santa na 
Basílica São Pedro, em Roma, nesta 
terça-feira, dia da Imaculada Concei-
ção de Nossa Senhora e do cinquente-
nário da conclusão do Concílio Ecu-

mênico Vaticano II. Recordou também que no próximo 
domingo haverá abertura de Porta Santa do Jubileu em 
todas as catedrais do mundo. A da Catedral de Erechim 
será aberta por ele, na missa das 09h. Desejou que este 
Jubileu toque o coração de todos para viverem a mise-
ricórdia num mundo que muito precisa dela. Agradeceu 
pelos trabalhos desenvolvidos, desejo feliz Natal e lhes 
concedeu sua bênção. 

Cáritas Diocesana reflete solidariedade e misericórdia a serviço da vida
Mais de 40 agentes de Cá-

ritas participaram da assembleia 
da Cáritas Diocesana no dia 08 
de dezembro, solenidade da Ima-
culada Conceição de Nossa Se-
nhora. Refletiram sobre o Jubileu 
Extraordinário da Misericórdia, 
iniciado neste dia, e sistematiza-
ram os relatórios das avaliações paroquiais. Os trabalhos 
foram assessorados, pelos padres Valtuir Bolzan, coorde-
nador diocesano de pastoral, e Adelar De David, vigário 
paroquial da Paróquia São Pedro, de Erexim e assessor de 

pastorais sociais. A coordenação 
dos trabalhos foi do coordenador 
diocesano da Cáritas, Ir. Darci 
Zacaron.

Os participantes fizeram al-
guns indicativos de ações para o 
próximo ano: agregar mais agen-
tes; divulgar as ações da Cáritas 

na comunidade; fortalecer a solidariedade com os mais 
necessitados; envolver mais pessoas para o voluntariado; 
integrar a juventude na Cáritas; participar dos encontros 
de formação; fomentar a coleta de alimentos e donativos; 
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Cristãos ecumênicos unidos na preparação do Natal
A igreja luterana São Lucas, 

no Bairro Três Vendas, acolheu lu-
teranos, anglicanos, luteranos sino-
dais e católicos com seus ministros 
na noite 10 de dezembro para o já 
tradicional encontro ecumênico de 
natal. Participaram os pastores Remi 
Lauri Honze, Franco Thomassen e o estagiário Marco Au-
rélio, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil (IELB); 
Luís Adolfo Hegele, da Igreja Evangélica de Confissão 
Luterana no Brasil, Sinodal (IECLB); Rodrigo Espiúca, 
da Igreja Evangélica Anglicana do Brasil (IEAB); os pa-
dres da Igreja Católica Romana (ICAR) Alvise Follador, 
André Lopes, Gladir Giacomel, Giovani Momo, Valtuir 
Bolzan e Antonio Valentini Neto. 

Diversos cantos da assembleia e dos Corais da Con-
gregação Evangélica Luterana São Lucas são João foram 
alternados com leituras bíblicas, pedidos de perdão e pre-
ces de intercessão. 

A pregação foi desenvolvida pelo Pastor Franco. 
Ele iniciou citando ex-prisioneiro do campo de concen-
tração de Auschwicz que escreveu livro sobre sua amarga 

experiência. Perguntado sobre o seu 
maior desejo disse que seria o de 
nunca mais haver guerra. O pastor 
se referiu à realidade de sofrimentos 
que as pessoas sofrem e se causam 
mutuamente. Mencionou também 
o medo que sentem, conscientes de 

que o salário do pecado é a morte, conforme São Paulo na 
carta aos Romanos (6,23). Mas Deus mesmo providen-
ciou o justo, santo e sem pecado para salvar a humanida-
de. Enviou seu Filho, o Verbo que se fez carne. Porém, 
Ele não foi acolhido. Não teve lugar para nascer e seus 
pais precisaram fugir para que a criança não fosse assas-
sinada. Contudo, Deus continuou sua obra salvadora. Em 
Cristo fez brilhar a luz na escuridão. No Natal, celebra-
mos o nascimento do Salvador e também o que veio para 
realizar, salvar-nos pela cruz. Por causa de Jesus, existe 
misericórdia; por meio dele, há reconciliação. No Natal, 
o amor é revelado. Enfeitamos nossas casas, nos reuni-
mos, trocamos presentes por causa do grande presente que 
Deus nos dá. Concluiu exortando a todos a viver o amor e 
desejando-lhes feliz Natal. 

Diocese de Erexim realiza estudo sobre a Campanha 
da Fraternidade Ecumênica 2016 

A Campanha da 
Fraternidade do próximo 
será ecumênica, prepara-
da e desenvolvida pelo 
Conselho Nacional de 
Igrejas Cristãs (CONIC) 
e outras instituições ecu-
mênicas, com o tema: Casa Comum: nossa responsabilida-
de e o lema: Quero ver o direito brotar como fonte e correr 
a justiça qual riacho que não seca, tirado do profeta Amós. 

Visando dar oportunidade a lideranças de se inteirar 
com antecedência desta temática, a coordenação diocesa-
na de pastoral promoveu encontro de estudo na noite do 
dia 11 de dezembro, no Seminário de Fátima, com asses-
soria do Pe. Clair Favreto, reitor do Seminário maior São 
José da Diocese em Passo Fundo. 

Com recursos audiovisuais, o assessor desenvolveu 
sua reflexão em três pontos. No primeiro, falou do históri-

co e da natureza da Cam-
panha da Fraternidade 
e suas 4 edições ecumê-
nicas. No segundo, ex-
plicitou a relação entre 
Quaresma e Campanha 
da Fraternidade. Os dois 

itens constam da tese de doutorado que ele defendeu sobre a 
Campanha da Fraternidade e sua relação com a liturgia. No 
terceiro, referiu-se ao tema da Campanha da Fraternidade 
Ecumênica do próximo ano sobre a responsabilidade com 
a Casa Comum, abordado a partir do saneamento básico. 

O texto-base trata do tema segundo o método ver, 
julgar e agir, ou seja, apresenta dados da realidade sobre 
o assunto em questão, fundamentos bíblicos e teológicos 
e pistas de ação. Pe. Clair forneceu muitos dados sobre o 
abastecimento de água, o tratamento do lixo, o esgoto e 
outros aspectos, especialmente no meio urbano, mas tam-

estabelecer parcerias com entidades que atuam no campo 
da saúde; incentivar ações para preservação da natureza; 
motivar o serviço voluntário como expressão da fé; viver 
e exercer a misericórdia para com os outros.

Ao visitar o grupo, Dom José ressaltou e agradeceu 
pelo trabalho realizado pela Cáritas junto aos mais necessi-
tados. Expressou desejo de que a coordenação diocesana es-
timule todas as paróquias a organizarem núcleos de Cáritas. 
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Movimento Familiar Cristão encerra o 
ano com missa e confraternização 

Na conclusão das ativi-
dades do ano, o Movimento 
Familiar Cristão participou 
da missa das 19h da Catedral 
São José, dia 13 de dezembro, 
terceiro domingo de advento, 
assumindo a animação dos 
cantos, comentários e preces 
da mesma. No final da cele-
bração, Diva Trentin, acompanhada do esposo Armelindo, 
casal coordenador do Movimento, dirigiu mensagem de 
Natal aos participantes. Para ilustrá-la, contou-lhe a es-
tória das três á rvores, a oliveira, a palmeira e o pinheiro. 
Para as duas primeiras foi fácil oferecer algo de si para o 
Menino Jesus e seus pais, o óleo para o perfume, o alimen-

to e a cura das pessoas e as 
palmas para aclamá-lo o Ben-
dito de Deus. Já o pinheiro se 
lamentava por ter apenas espi-
nhos que não teriam utilidade 
e lhe causariam mal. Para con-
solá-lo os anjos o enfeitaram 
com inúmeras luminárias e as-
sim ele pode oferecer a luz ao 

Menino. Motivou a todos a oferecerem o melhor de si para 
Cristo, luz do mundo, que vem em nome de Deus Pai para 
curar a humanidade de todos os seus males. 

Após a missa, os emefecistas se dirigiram ao salão 
de festas da Catedral detendo-se em animada conversa e 
por fim partilhando um lanche. 

bém no meio rural. Referiu diversas ações indicadas pelo 
texto-base que vão desde atitudes pessoais às responsabi-
lidades do poder público para o saneamento básico, fator 
determinante para a preservação do meio ambiente e para 
a saúde das pessoas. 

Dom José, na abertura do encontro ressaltou que 
toda pessoa precisa de casa, emprego, escola e outros 

bens, mas também de água e saneamento básico. Lembrou 
a responsabilidade de todos no cuidado para com a Casa 
Comum para deixá-la em condições de vida saudável para 
os que vierem depois de nós. Referiu-se à mensagem do 
livro bíblico do Gênesis sobre a criação do mundo. Deus 
criou tudo bom e não um mundo ruim para o ser humano. 
No final do encontro invocou a bênção sobre o grupo. 

Coroinhas de Barão de Cotegipe vivem 
encontro de formação e lazer

Mais de cinquenta 
coroinhas de diversas co-
munidades da Paróquia N. 
Sra. do Rosário de Barão de 
Cotegipe participaram de 
encontro de formação e la-
zer no dia 13 de dezembro, 
terceiro domingo de adven-
to e dia da abertura da Porta 
Santa do Jubileu da Miseri-
córdia nas Catedral do mundo inteiro.

O encontro iniciou com a participação na missa da 
comunidade na igreja da sede paroquial. Em seguida, hou-
ve momento de formação, durante o qual os coroinhas re-
ceberam a visita de Dom José, que lhes dirigiu mensagem 
de apoio e incentivo no ministério que exercem. e lhes deu 
sua bênção. Testemunhou-lhes que também ele foi coroi-
nha, e que muitas vocações sacerdotais e religiosas têm seu 
início entre os coroinhas. Também lembrou com carinho 
que certa manhã passou pela cidade pouco antes do horá-

rio de costume de iniciar a 
missa e viu grande número 
de coroinhas perfilados à 
frente da igreja, e disse ser 
este um belo “cartão postal” 
da cidade: crianças que aju-
dam na liturgia, servindo o 
Altar como coroinhas. Por 
fim, deu-lhes sua bênção.

Na sequência, os co-
roinhas, com o bispo, os padres e assessores, almoçaram 
no salão paroquial.

À tarde, mesmo com o tempo instável e, por mo-
mentos, chuvoso, dirigiram-se até o Santuário de Nossa 
Senhora da Santa Cruz, no Lageado Paca, na companhia 
das assessoras, alguns pais e o Pe. Anderson. Nesse local, 
também tiveram momentos de oração e de formação.

Ao retornarem a Barão de Cotegipe, voltaram a se 
reunir no salão paroquial para um lanche e brincadeiras, 
antes de retornarem para suas casas.
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Dom José abre Porta da Misericórdia na Catedral de Erexim
No início do Jubileu Extraor-

dinário da Misericórdia, o Papa 
Francisco abriu a Porta Santa da 
Basílica São Pedro, em Roma, no 
dia 08 deste mês. Dia 13, terceiro 
domingo de advento, chamado o da 
alegria, ele abriu a Porta Santa da 
Catedral daquela cidade, a basíli-
ca São João de Latrão e cada bispo 
abriu a mesma porta na Catedral de 
sua respectiva Diocese. Dom José procedeu a este rito às 
09h, com cerimônia iniciada na Praça da Bandeira, em 
frente à Prefeitura municipal de Erechim, seguindo em 
procissão até a Catedral, acompanhado pelo bispo eméri-
to, Dom Girônimo Zanandréa, seis padres (Alvise Folla-
dor, André Lopes, Dirceu Balestrin, Ângelo Perin, Ander-
son Faenello, Antonio Valentini) um diácono, ministros, 
religiosos e religiosas e expressivo número de fiéis. 

No início do rito, o Bispo proclamou parte de salmo 
que proclama a misericórdia divina e dirigiu a Deus oração 
pedindo que a Igreja revele a todas as pessoas o mistério 
do amor divino. O diácono proclamou uma das parábolas 
da misericórdia, a da ovelha perdida que o pastor busca 
e reintegra ao rebanho. O pároco da Catedral, Pe. Alvise, 
leu passagem do documento do Papa Francisco sobre o 
Jubileu da Misericórdia. Em procissão e cantando, todos 
se dirigiram à Catedral. Em frente à porta especialmente 
preparada, o bispo com o Evangeliário nas mãos, recor-
dou as palavras de Cristo “eu sou a porta, quem passar por 
mim será salvo”. Depois de oração silenciosa, abriu a Por-
ta da Misericórdia e todos entraram no espaço litúrgico. 

Chegado ao altar, Dom José 
procedeu à incensação e abençoou a 
água com a qual aspergiu a assem-
bleia litúrgica, recordando a vida 
nova do batismo. 

Na homilia, inicialmente, 
Dom José se referiu ao Jubileu da 
Misericórdia como tempo especial 
da graça de Deus para a Igreja aju-
dar as pessoas a buscar o essencial 

em sua vida, curar as feridas da alma e cada cristão ser 
sinal da ternura de Deus e ir ao encontro de quem precise 
de um sinal da proximidade dele. Depois, ressaltou aspec-
tos das leituras e do evangelho. Da primeira, do profeta 
Sofonias, que consolava o povo e o exortava à alegria e a 
retomar a confiança em Deus, pois ele não abandona seu 
povo. Da segunda, de São Paulo que, mesmo na prisão, 
exortava aos fiéis a viverem a alegria, pois Deus ampara 
sempre a todos. Do evangelho, a pregação contundente 
de João Batista que realizava um batismo de penitência 
a quem se dispunha à conversão para acolher o Salvador. 
Aos que lhe perguntavam o que deviam fazer, como as 
pessoas em geral, os soldados e os cobradores de impostos 
em especial, ele apontava a partilha dos bens, a prática 
da justiça e evitar a violência. Concluindo sua reflexão, o 
bispo convidou a todos a se perguntarem também o que 
poderiam fazer para que a misericórdia do Pai possa entrar 
pela porta do seu coração, mude a sua vida e fortaleça a 
sua comunhão com o Senhor Jesus, com as pessoas da fa-
mília, do local de trabalho e da comunidade. (A íntegra da 
homilia está acima, no bloco “textos de Dom José”)

Coordenação de Pastoral faz avaliação do ano e projeta 2016 
Coordenados pelo Pe. Valtuir 

Bolzan, em sua última reunião do 
ano, na noite do dia 14 de dezembro, 
os membros da Coordenação de Pas-
toral, realizaram a avaliação das re-
uniões do ano em curso, analisaram 
a síntese da avaliação do 12º Plano 
Diocesano da Ação Evangelizadora em vista da assembleia 
diocesana e a proposta do setor de Animação Bíblico-cate-
quética, indicaram sugestões para o Jubileu da Misericórdia 
e fizeram alguns encaminhamentos para 2016. 

Em relação às reuniões do grupo, ressaltou-se a im-
portância de realizá-las por serem oportunidade de par-
tilha e de crescimento para todos, com estudo de temas 
pertinentes; fortalecem a ação pastoral conjunta; ressal-
tou-se a presença permanente de Dom José. Em relação 
ao Jubileu da Misericórdia, algumas sugestões foram: 
lembrá-lo em todas as celebrações; acentuar a importân-

cia da reconciliação; motivar a uma 
experiência pessoal; propor carava-
na paroquial para a missa do crisma 
como momento especial de unidade 
diocesana, elaborar subsídios. 

Quanto à proposta do Setor de 
Animação Bíblico-catequética, evi-

denciou-se que a Iniciação à vida Cristã como itinenário 
catecumenal não fica restrita a um setor, mas envolve os 
demais. Por isso, foi marcado um encontro com pastoral 
da criança, infância missionária, pastoral do batismo, pas-
toral da juventude e setor catequese para um aprofunda-
mento da proposta.

Concluindo a reunião, Dom José agradeceu a todos 
os presentes pelo trabalho desenvolvido ao longo do ano 
a serviço do Reino em nossa Diocese. Desejou feliz Natal 
e um novo ano repleto das bênçãos divinas, invocando a 
bênção sobre cada um e respectivo setor. 
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Animação Bíblico-catequética prepara 
2ª Jornada Estadual de Catequistas 

Representantes do Setor de 
Animação Bíblico-Catequético das 
Arquidioceses de Porto Alegre e Pe-
lotas e das Dioceses de Caxias do 
Sul e Novo Hamburgo e Dom Jacin-
to Bergmann, Arcebispo de Pelotas e 
referencial do Setor, realizaram reu-
nião no dia de novembro, na sede do 
Regional Sul 3 da CNBB, em Porto Alegre para preparar 
a Segundo Jornada Estadual de Catequistas, programada 
para 25 de setembro de 2016, no Ginásio Gigantinho na 
Capital gaúcha. O evento se dará no mesmo dia em que 

o Papa Francisco presidirá o Jubileu 
da Misericórdia dos e das catequistas 
em Roma. 

A Jornada de Catequistas se dá 
dentro das cinco linhas de ação do 
Regional Sul 3, em sintonia com as 
Diretrizes Gerais da Igreja no Brasil: 
a catequese de Inspiração Catecume-

nal, a Animação Bíblica da Pastoral, a “Igreja em saída”, a 
revitalização das pequenas comunidades e uma Igreja pro-
fética e misericordiosa a serviço da vida.  (Informações e 
fotos da assessoria de comunicação do Sul 3)

Coordenador da Caritas de Erexim no 
Conselho Regional da Instituição 

Em torno de 60 re-
presentantes da Caritas 
das arquidioceses de Por-
to Alegre, Santa Maria, 
Pelotas e Passo Fundo 
e das dioceses de Bagé, 
Santo Ângelo, Santa Cruz 
do Sul, Caxias do Sul, Rio 
Grande, Cruz Alta e Erexim participaram da assembleia 
regional da instituição, na Casa de Retiros Loyola de 
Santa Cruz do Sul, nos dias 25 a 27 de novembro. O tema 
do evento foi missão, gestão e solidariedade a serviço da 
vida, aprofundando as novas metas da entidade que agre-
ga 15 mil voluntários em todo Brasil. Foram debatidas 
questões relacionadas aos três pilares da rede: o desen-
volvimento sustentável, a luta pela garantia dos direitos 
dos jovens, crianças e populações vulneráveis. Durante a 
assembleia houve visita ao Banco de Sementes Crioulas 
na comunidade Medalha em Passo do Sobrado. Os parti-

cipantes puderam ter con-
tato com conhecimentos e 
experiências dos agricul-
tores chamados guardiões 
de sementes. 

A assembleia tam-
bém elegeu os novos 
membros para o Conse-

lho Regional da Caritas: Titulares: Nilza Mar de Macedo 
(Bagé), Maurício de Queiroz (Santa Cruz), Márcia de Al-
meida Rodrigues (Pelotas), Ir. Darci Zacaron (Erechim). 
Suplentes: Franciel Risson Bachi (Passo Fundo) e Solan-
ge de Moraes Guerra (Caxias do Sul).

Da Diocese de Erexim participaram Maria Elvira 
Busatta, da Paróquia Santa Terezinha de Estação, coor-
denadora diocesana da Pastoral da Saúde; Irmã Teresi-
nha Facco da Paróquia São Francisco de Assis, do Bairro 
Progresso, e Ir. Darci Zacaron, coordenador da Caritas 
Diocesana. 

Pastoral da Saúde realiza Assembleia Estadual em Porto Alegre
Nos dias 27 e 28 de novembro, cerca de 20 integran-

tes da Pastoral da Saúde do Regional Sul 3 participaram 
da Assembleia Estadual, nas dependências da igreja da 
Pompeia, em Porto Alegre (RS), com o objetivo de ava-
liar as ações e planejar as atividades para o próximo ano. 
Participaram representantes das arquidioceses de Porto 
Alegre e Santa Maria e das dioceses de Cachoeira do Sul, 
Erexim, Santo Ângelo, Santa Cruz do Sul, e Vacaria. 

Na reunião, houve reflexão sobre o Jubileu da Mise-
ricórdia, as Diretrizes da ação evangelizadora da Igreja no 
Rio Grande do Sul, Políticas Públicas de Saúde, avaliação 
do Congresso Estadual e adequação do calendário de ati-
vidades, conforme as diretrizes do Regional e propostas 
das arqui/dioceses.

O professor da Faculdade de Medicina da Universi-
dade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Dr. Odal-
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ci José Pustai, que trabalhou por 
muitos anos em projetos vincula-
dos à Pastoral da Saúde, fez uma 
análise de conjuntura e compro-
metimento da Igreja e da Pastoral 
da Saúde com as Políticas Públi-
cas de Saúde. “Como professor 
da UFRGS tenho como objetivo 
a formação de profissionais com-
promissados com a maioria da população. Temos dado 
passos, mas ainda estamos longe de chegar a uma condi-
ção de formar médicos mais comprometidos com a saúde 
da população”. 

“Percebo certo distanciamento da Pastoral da Saú-
de com a formação dos profissionais da medicina e das 

Políticas Públicas de Saúde. Vejo 
que a Pastoral da Saúde tem um 
enorme potencial para a diminui-
ção do consume de medicamen-
tos pelos recursos das ervas me-
dicinais e chás. Eu preferiria que 
as pessoas apreendessem a usar 
ervas medicinais e chás para o 
dia-a-dia ao invés de correr para 

a farmácia comprar medicamentos para qualquer dor. 
Para o Dr. Pustai, os remédios, em muitos casos, podem 
produzir males à saúde. Além dessa contribuição da Pas-
toral da Saúde, saliento a necessidade de se envolverem 
na discussão do sistema de saúde em prol de sua qualifi-
cação para toda a população”. 

Nomeado Arcebispo de Passo Fundo 
Na manhã do dia 02 de dezembro, a 

Nunciatura Apostólica do Brasil informou 
que o Papa Francisco nomeou Dom Rodolgo 
Luis Weber, atualmente bispo de Cristalân-
dia, TO, novo arcebispo da Arquidiocese de 
Passo Fundo.

Dom Rodolfo nasceu aos 30 de agosto de 
1963, na localidade de Santa Teresinha, distrito 
de Bom Princípio (mesma localidade natal de 
Dom Vicente Scherer), no Rio Grande do Sul. 
Filho de Oscar Inácio e Olga Luísa Weber, sen-
do o sexto de uma família de dez irmãos.

Recebeu o sacramento do Batismo no 
dia 1º de setembro de 1963 e a Confirmação, 
no dia 13 de janeiro de 1964. Aos 11 de novembro de 
1973, recebeu a primeira Eucaristia. Dos anos de 1970 a 
1975, fez seus estudos primários em sua terra natal.

Em 1976 ingressou no Seminário Menor São João 
Vianney, em Bom Princípio. De 1977 a 1982, fez os estu-
dos secundários e o curso do propedêutico no Seminário 
Menor São José, em Gravataí.

De 1983 a 1990, no Seminário Maior Nossa Se-
nhora da Conceição, em Viamão, cursou a faculdade de 
Filosofia e a de Teologia na Pontifícia Universidade Ca-
tólica do Rio Grande do Sul. No dia 17 de junho de 1990, 
foi ordenado diácono na Paróquia São Luiz Gonzaga, em 
Porto Alegre.

No dia 5 de janeiro de 1991, foi ordenado presbítero 
em sua terra natal. No mesmo ano, iniciou seu ministério 
pastoral como pároco na Paróquia Santo Antônio, na cidade 
de Santo Antônio da Patrulha, onde permaneceu até 1992.

De 1993 a agosto de 1997, foi formador no Se-
minário Maior em Viamão, sendo assistente dos semi-
naristas do curso de Filosofia. De 1993 e 1994, prestou 
auxílio pastoral na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, 
em Viamão. De 1995 a 1997 e depois do ano 2000 até 

2007, auxiliou na Paróquia São José, na ci-
dade de Alvorada.

De 1993 a 1996, foi vice-diretor e pro-
fessor da Faculdade de Filosofia Nossa Se-
nhora da Imaculada Conceição, a FAFIMC. 
De 1994 a 1996, foi professor do Centro de 
Estudos Teológicos João Vianney, o CET-
JOV. Nos anos 2000 e 2001, foi diretor do 
mesmo centro; todos estes sediados no semi-
nário em Viamão.

Em 1997, iniciou o curso de mestrado 
em Filosofia na Pontifícia Universidade Gre-
goriana em Roma, concluindo-o em 1999. 
De 19 de setembro de 1999 a 5 de janeiro de 

2000, foi o administrador paroquial da Paróquia Nossa 
Senhora do Mont’Serrat, em Porto Alegre. De 2000 a ju-
lho de 2002, foi eleito diretor da FAFIMC.

Do ano 2000 a 2007, foi reitor do Seminário Maior 
Nossa Senhora da Conceição em Viamão; período de 
grande transformação para aquele seminário, que deixou o 
antigo prédio e foi instalado nas novas casas. Dom Rodol-
fo, como reitor do seminário, pode liderar todo o processo 
de construção e transição.

Em 2008, foi eleito diretor da Associação Fraterno 
Auxílio, da Arquidiocese de Porto Alegre. De 5 de janeiro 
de 2008 a 19 de abril de 2009, foi pároco da Paróquia Nossa 
Senhora das Graças, em Gravataí. No Vicariato de Gravataí 
foi o sacerdote referencial da Pastoral Familiar e represen-
tante do vicariato no Conselho de Apoio Financeiro.

No dia 25 de fevereiro de 2009, foi nomeado bispo 
da Prelazia de Cristalândia no Tocantins, TO. Foi ordena-
do bispo aos 15 de maio de 2009, na Catedral Metropoli-
tana de Porto Alegre, por Dom Dadeus Grings. Escolheu 
como lema de vida episcopal: IDE E EVANGELIZAI.

Iniciou o ministério de Bispo Prelado de Cristalân-
dia no dia 31 de maio de 2009.
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Seu lema é: IDE E EVANGELIZAI. O lema ex-
pressa, a exemplo dos Apóstolos, a resposta ao ministério 
episcopal. Inspirado na Conferência de Aparecida quer ser 
discípulo missionário de Jesus Cristo, para que Nele os 
povos tenham vida.

Depois de publicada a nomeação, o novo Arcebis-
po declarou: “Vou para essa nova missão que a Igreja 

me confiou através do papa Francisco, de coração aber-
to, com espírito missionário, de quem vai como discípulo 
para aprender, se inculturar e integrar a caminhada da ar-
quidiocese. Vivo um misto de alegria pelo novo mundo a 
ser descoberto e dos receios que fazem parte de qualquer 
nova missão, mas estou com o coração aberto e disposto a 
dar o melhor de mim a todos”.

Bispos gaúchos iniciam encontro em Frederico Westphalen
Os Bispos do Rio Gran-

de do Sul realizaram seu en-
contro de final de ano da noite 
do dia 30 de novembro, festa 
de Santo André Apóstolo, até 
o dia 03 de dezembro, festa de 
São Francisco Xavier, em Fre-
derico Westphalen.

O Bispo local, Dom An-
tonio Carlos Rossi Keller, fez a 
abertura do evento, acolhendo 
seus irmãos no episcopado e apresentando a programa-
ção prevista. Em seguida, o Presidente do Regional Sul 3, 
Dom Jaime Spengler, Arcebispo de Porto Alegre, lembrou 
alguns pontos a serem refletidos no encontro, levantados 
na reunião do Conselho Episcopal de Pastoral, como a 
questão do Ensino Religioso no Brasil. Observou também 
que o dia seguinte seria de partilha de alegrias e dificul-
dades de cada um em sua diocese e encaminhamento de 
projetos relacionados à vida da Igreja no Estado. 

Como um dos objetivos desta reunião no final de 
cada ano é conhecer a realidade da diocese anfitriã, o dia 
02, foi dedicado à visita a alguns pontos da mesma, en-
tre eles o Santuário dos mártires de Nonoai. Assim, eles 
podem dispor de mais elementos a respeito da realidade 
dessa diocese e do trabalho nela desenvolvido. No início 

do dia, estiveram no Complexo 
Luz e Alegria de Rádios, per-
tencente à Diocese, onde divul-
garam a notícia da nomeação 
do Arcebispo de Passo Fun-
do, Dom Rodolfo Luís Weber, 
atualmente bispo de Cristalân-
dia, TO. Informando os ouvin-
tes, adiantaram sua alegria em 
acolher o novo integrante do 
bispado do Rio Grande do Sul.

Depois, seguiram para o Santuário dos Mártires 
Padre Manoel e coroinha Adílio, martirizados em 1924, 
quando estavam a caminho de Três Passos, em atividade 
pastoral. Eles foram beatificados em 2007. No local, Dom 
Zeno Hastenteufel, bispo de Novo Hamburgo e que esta-
va Frederico Westphalen quando da beatificação, falou da 
experiência vivida. Dom Hélio Rubert, arcebispo de Santa 
Maria, relatou o apreço do povo pelos beatos mártires, con-
forme pode sentir quando Frederico Westphalen pertencia 
a Santa Maria.

Pela parte da tarde, os bispos foram acolhidos pelo 
Pe. Gilberto Giacomoni, Pároco de Ametista do Sul, que 
lhes mostrou a igreja local, ornada de muitas pedras semi-
preciosas. Ele brindou os bispos com vinho produzido na 
cidade e com amostra de pedra ametista.

A responsabilidade com a Casa Comum – CFE 2016

(Aspectos do Texto Base – TB e a partir dele)

A quarta Campanha da 
Fraternidade Ecumênica (CFE)

Criada no final de dezembro de 1963, com sua pri-
meira edição na quaresma de 1964, a Campanha da Frater-
nidade (CF) deslanchou no embalo do impulso inovador 
do Concílio Ecumênico Vaticano II, concluído dois anos 
depois, em 08 de dezembro de 1965. Uma de suas marcas 
foi a abertura ecumênica. Dos seus 16 documentos, um 

é sobre o ecumenismo, chamado Unitatis Redintegratio. 
Inicia dizendo: Promover a restauração da unidade entre 
todos os cristãos é um dos principais propósitos do sagra-
do Concílio Ecumênico Vaticano II.

Não demorou, e a CF passou a ter admiração e a 
participação de grupos de diversas Igrejas Cristãs e enti-
dades sociais.

Em vista da passagem do milênio com o grande Ju-
bileu do ano 2000, a CNBB propôs ao Conselho Nacio-
nal de Igrejas Cristãs (CONIC) a realização conjunta da 
CF daquele ano. Teve como tema: “Dignidade humana e 
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paz” e como lema: “Novo milênio 
sem exclusões”. Em 2005, foi reali-
zada nova CF ecumênica. Desta vez, 
o tema foi: “Solidariedade e paz”. 
O lema: “Felizes os que promovem 
a paz” (Mt 9). Em 2010, a terceira 
CFE tratou de “Economia e vida”, 
com o lema: “Vocês não podem ser-
vir a Deus e ao Dinheiro” (Mt 6,24c).

Em 2016, a CFE tem como 
tema: “Casa Comum: nossa responsabilidade”. Seu lema: 
“Quero ver o direito brotar como fonte e correr a justiça 
qual riacho que não seca” (Am 5,24). De forma sintética, 
talvez, “Direito e justiça para sempre”.

Objetivos da CFE 2016

Geral: Assegurar o direito ao saneamento básico 
para todas as pessoas e empenharmo-nos, à luz da fé, por 
políticas públicas e atitudes responsáveis que garantam a 
integridade e o futuro de nossa Casa Comum. Específicos: 
- Unir Igrejas, diferentes expressões religiosas e pessoas 
de boa vontade na promoção da justiça e do direito ao 
saneamento básico; - Estimular o conhecimento da reali-
dade local em relação aos serviços de saneamento básico; 
- Incentivar o consumo responsável dos dons da natureza, 
principalmente da água; - Apoiar e incentivar os municí-
pios para que elaborem e executem o seu Plano de Sanea-
mento Básico; - Acompanhar a elaboração e a execução 
dos Planos Municipais de Saneamento Básico; - Desen-
volver a consciência de que políticas públicas na área de 
saneamento básico apenas tornar-se-ão realidade pelo tra-
balho e esforço em conjunto; - denunciar a privatização 
dos serviços de saneamento básico, pois eles devem ser 
política pública como obrigação do Estado; - Desenvolver 
a compreensão da relação entre ecumenismo, fidelidade à 
proposta cristã e envolvimento com as necessidades hu-
manas básicas.

Organizadores e promotores 
da CFE 2016

As cinco Igrejas do CONIC: Católica Apostólica 
Romana (ICAR), Evangélica de Confissão Luterana no 
Brasil (IECLB|), Episcopal Anglicana do Brasil (IEAB), 
Presbiteriana Unida do Brasil (IPU), Sirian Ortodoxa de 
Antioquia (ISOA). 

A elas se uniram: a Aliança de Batistas do Brasil, o 
Centro Ecumênico de Serviços à Evangelização e Educa-
ção Popular (CESEP) e a Visão Mundial. 

A Misereor, organização dos bispos católicos da 
Alemanha, também participa do grupo, dando à CFE uma 
expressão de comunhão e de solidariedade da Igreja no 
mundo inteiro. Misereor realiza a campanha de quares-

ma na Alemanha. Ela foi lançada 
em agosto de 1958, na assembleia 
dos Bispos daquele País, como ação 
contra a pobreza e a lepra no mun-
do, tomando o nome da passagem 
de Cristo no Evangelho “tenho com-
paixão – em latim, ‘misereor” - do 
povo” (Mt 15,32). Lá, a Campanha 
de Quaresma de 2016 terá como 
enfoque “Direito e Justiça”, “enfa-

tizando que os direitos humanos, econômicos, sociais e 
culturais são inegociáveis. Nesses direitos, estão presentes 
o acesso à água potável e ao saneamento básico” (TB 15). 
Nela, a dimensão ecumênica estará presente pela Prece 
Ecumênica, elaborada em conjunto por Misereor e a or-
ganização luterana Pão para o Mundo e a participação do 
CONIC. Ela manifesta a urgência do compromisso com o 
cuidado com a Casa Comum. 

Abrangência e dimensão profética 
do tema e do lema

A temática da CFE 2016 aborda duas dimensões 
fundamentais para a garantia da vida, o cuidado com a 
criação e a luta pela justiça. É uma luta profética por 
questionar as estruturas que causam e legitimam os mais 
variados tipos de exclusão, econômica, ambiental, so-
cial, racial e étnica. Ela está em sintonia com o Conse-
lho Mundial de Igrejas e com o Papa Francisco. Para os 
dois, o atual modelo de desenvolvimento ameaça a vida 
de muitas pessoas, particularmente os pobres. Reverter 
esta situação é a missão que Deus confia a cada pessoa 
humana (Cfr TB 4 e 10).

A reflexão da Campanha se dá após as atividades de 
2015 sobre as mudanças climáticas. Uma foi a Conferên-
cia do Clima da Organização das Nações Unidas (ONU), 
em dezembro, na França. Outras duas foram das Igrejas, 
testemunhando seu compromisso com a justiça climáti-
ca. A primeira, do Conselho Mundial de Igrejas (CMI), a 
“Peregrinação por justiça e paz”, que destacou a urgência 
da superação do modelo de desenvolvimento baseado no 
consumo e na ganância. A segunda foi a encíclica do Papa 
Francisco, Laudato Si, sobre o cuidado com a Casa Co-
mum, conclamando para um desenvolvimento sustentável 
e integral (TB 16 e 17). 

Saneamento Básico, ponto de partida 
para o cuidado com a Casa Comum

A temática da CFE 2016 é refletida “a partir de um 
problema específico que afeta o meio ambiente e a vida 
de todos os seres vivos, que é a fragilidade e, em alguns 
lugares, a ausência dos serviços de saneamento básico em 
nosso País” (TB 8).
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Ele “inclui os serviços públicos de abastecimen-
to de água, o manejo adequado dos esgotos sanitários, 
das águas pluviais, dos resíduos sólidos, o controle 
dos reservatórios e dos agentes transmissores de doen-
ças” (TB 32). 

O saneamento básico é essencial para a vida humana 
e para a proteção ambiental. A ONU reconhece o direito a 
ele como integrante de todos os direitos humanos. A sua 
falta causa problemas físicos, psicológicos e emocionais, 
doenças diversas e morte. 

Os dados estatísticos em relação ao saneamento bá-
sico são os que mais revelam a desigualdade social. 

A realidade do saneamento básico

Uma das providências dos agricultores em relação à 
terra é que disponha de água para consumo pessoal e para 
os animais. Na cidade, a precaução é que o loteamento 
tenha encanamento de água, eletrificação, calçamento, es-
goto, transporte... Água e saneamento básico fazem parte 
da moradia, com aspectos específicos no meio rural e no 
meio urbano. 

No Brasil, houve avanços tanto num quanto noutro. 
Contudo, há ainda muitas carências em ambos.

A simples circulação por uma cidade com olhar 
atento e crítico faz perceber logo a diferença entre o cen-
tro, os bairros e as periferias em relação ao urbanismo, à 
infraestrutura, aos serviços públicos. Os mais pobres são 
os menos servidos em relação à água e esgoto e os que 
gastam mais com transporte, têm menos acesso a trata-
mento de saúde. Segundo estatísticas, 76% dos bairros 
têm problemas com a qualidade das construções e dos ser-
viços básicos. 

Os resíduos coletados (e é bom ressaltar que nem 
todos o são) acabam sendo depositados em lixão o vaza-
douro a céu aberto, aterro controlado ou aterro sanitário. 
Lixão é local sem nenhum cuidado ou técnica especial. 
Aterro controlado é local em que o lixo é coberto diaria-
mente por camada de terra. O aterro sanitário é o local 
com controle técnico e operacional permanentes para 
evitar que resíduos e efluentes do lixo contaminem o 
meio ambiente, de modo especial as fontes próximas ou 
mais distantes.

Segundo a Pesquisa Nacional de Saneamento Bási-
co de 2008, 72,3% dos resíduos são depositados de for-
ma inadequada. Cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, 

Belo Horizonte e Curitiba, em breve, não terão mais como 
depositar mais resíduos em seus aterros.

Os resíduos orgânicos representam 69% do total 
descartado. Dele, 14 milhões de toneladas provêm de so-
bras de alimentos, que poderiam alimentar 19 milhões de 
pessoas diariamente.

Até no descarte do lixo, os pobres são os mais pe-
nalizados. Países ricos enviam para resíduos os mais di-
versos para os países pobres. E as populações das peri-
ferias no Brasil acabam arcando com lixões e aterros nas 
proximidades. 

Deve-se mencionar ainda a questão do lixo atômico, 
de alta radioatividade. O cuidado inadequado com ele tem 
graves consequências na natureza.

O não tratamento adequado do lixo é também 
consequência da não visibilidade para os interesses 
dos políticos. Viadutos, túneis praças, estádios e outras 
obras aparecem. As redes de distribuição de água, de 
coleta de esgotos... ficam escondidas e não drenam vo-
tos dos eleitores.

No meio rural, também se verificam condições pre-
cárias de moradia, de alfabetização, água de boa qualida-
de e esgoto. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), em 2010, o Brasil tinha quase trinta 
milhões de pessoas no meio rural, em pouco mais de 8 
milhões de residências. Dos 16 milhões de brasileiros em 
situação de extrema pobreza, quase metade vive no meio 
rural. Apenas 42% da população rural dispõem de água 
canalizada e tratada para uso doméstico. Muitas moradias 
não dispõem de banheiros e fossas. Em muitas das que os 
têm, o escoamento dos dejetos ocorre por meio de fossas 
rudimentares. 

Programa a se destacar no meio rural foi o de um 
Milhão de Cisternas, especialmente nas regiões mais atin-
gidas por estiagens prolongadas.

Questão delicada é a da água. O Brasil é privilegia-
do em mananciais hídricos. Mas enfrenta o desafio do seu 
tratamento, do desperdício e da contaminação, bem como 
do seu uso desproporcional e predatório pelos complexos 
industriais e agrícolas. 

O saneamento básico depende de políticas públicas 
arrojadas e também da educação de cada cidadão para há-
bitos adequados, que incluem evitar o desperdício, a uti-
lização de embalagens descartáveis, prática da seleção do 
lixo, estímulo à reciclagem e outros.

Se o poder público e quem gera resíduos assumi-
rem suas responsabilidades, poder-se-á chegar ao ideal 
de todos poderem dizer: “Na minha casa, há tudo. O 
terreno é legalizado. Não há esgoto a céu aberto na rua 
onde moro e a coleta seletiva de lixo é diária. Minha 
casa é limpa. A qualidade do material não é de luxo, 
mas é bom. A água encanada de boa qualidade chega 
até a torneira da pequena cozinha. Temos energia elé-
trica, canais de televisão, transporte acessível e barato, 
correio e telefone. Sinto-me pessoa respeitada, a quem 
são garantidos os direitos fundamentais para viver com 
dignidade” (Cfr. TB 113).
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O ensinamento da Bíblia e de 
outras tradições para o cuidado 

com a natureza

Para as Igrejas, a Bíblia 
é a base comum de referência. 
Ela traz a revelação progressiva 
de Deus que culmina em Cris-
to, o Filho Unigênito do Pai 
que assume a natureza humana. 
Apresenta o projeto de Deus, 
Criador e Pai, para a criatura 
humana. Seus textos falam da 
relação das pessoas entre si, de-
las com Deus e com a natureza, 
considerada dom de Deus, a ser 
cuidada com gratidão e zelo. 

A Escritura Sagrada vê a relação de Deus com as 
pessoas e delas com Ele na categoria da Aliança. Em seu 
amor, Deus toma sempre a iniciativa em favor dos homens 
e mulheres. Este amor de Deus deve marcar as relações 
entre eles e com os bens, em perene fidelidade, para uma 
vida em igualdade e comunhão fraterna, sem dominação e 
exploração de uns sobre os outros. 

Quando este projeto é rompido e a Aliança é que-
brada, os profetas, enviados de Deus, erguem sua voz e 
denunciam as injustiças e exigem o restabelecimento do 
projeto inicial (TB 117-129). 

Assim foi Amós, cuja pregação inspira o lema des-
ta CFE. Ele viveu no tempo do reinado de Jeroboão II 
(782-753), no qual se dava grande expansão econômica, 
mas com muitas desigualdades sociais, com espoliação 
dos camponeses pelos impostos e dízimos. O rei valia-se 
da religião para garantir o sistema econômico implantado, 
estabelecendo o seu templo e os seus profetas. 

Como outros profetas verdadeiros, Amós se insur-
ge e condena o culto vazio e falso prestado a Deus pelos 
que lhe oferecem sacrifícios, mas sugam os pobres. Para 
ele, Deus despreza as peregrinações de tal religião, de-
testa seus holocaustos e sacrifícios, não pode nem ouvir 
o toque de suas harpas e seus cânticos. Mas exige que 
o direito jorre como água e a justiça seja uma torrente 
perene (Am 5,21-25). 

De forma semelhante, Isaías questiona: De que 
serve a Deus a multidão de vossos sacrifícios? (Is 1,11). 
Oseias assegura que a Deus agrada o amor e não o sacrifí-
cio (Os 6,6). Miqueias enfatiza que Deus exige nada mais 
que respeitar o direito, amar a fidelidade e caminhar com 
Ele (Miq 6,8).

Em vista das injustiças, mentiras, roubos e crimes, 
Oseias diz; “a terra geme e seus moradores desfalecem. 
As feras e aves do céu e até os peixes do mar estão desa-
parecendo” (Os 4,1-3). Assim, ele adverte que a corrupção 
e a violência da sociedade humana destroem a ordem e a 
harmonia da criação de Deus e colocam em risco a integri-
dade da Casa Comum. 

Desta forma, os profetas deixam claro que não há 
fidelidade a Deus sem o cuidado de uns com os outros e 
com os dons da natureza, obra dele. 

Pela mensagem bíblica da criação, o ser humano é 
o jardineiro de um jardim que reflete a harmonia desejada 
por Deus (Gn 2,15). Para a Bíblia, a água é símbolo da 
vida. Junto ao poço de Jacó, dialogando com a samaritana, 
Cristo lhe fala da água viva que lhe pode dar. 

A água e a natureza são presentes de Deus para to-
dos. Estragá-los, como estragar todo presente recebido, é 
ofensa a quem o oferece com alegria e generosidade. Os 
profetas condenam duramente aqueles e aquelas que vi-
vem em mordomia, explorando os pobres. Amós é o mais 
contundente. Para ele, não se alcança o bem da comunida-
de, se cada um busca apenas enriquecimento pessoal fácil 
e rápido apoderando-se do que é de todos. 

Passagens bíblicas dão orientações específicas a res-
peito do cuidado do ambiente e das pessoas: organizar a 
comunidade para que possa resolver seus problemas, é o 
conselho de Jetro a Moisés, seu genro; manter a limpeza 
do acampamento, cabendo a cada pessoa cavar um buraco 
para colocar suas fezes e cobri-las com terra (Dt 23,13-14); 
cuidar da água a ser consumida, preservando poços e cis-
ternas, (Lv 11,36); saber comer alimentos bons, da abun-
dância da criação de Deus (Gn 1,11-12), sem desperdício 
de alimentos, como ensina Jesus (Jo 6,12); partilhar com os 
pobres (Dt 24,19-22), garantindo a todos o direito do neces-
sário para sobreviver (Dt 23,25); cuidar das árvores e dos 
bosques (Lv 19.25); respeitar e remunerar bem o trabalho 
alheio, pois é indispensável para quem o realiza se alimen-
tar (Dt 24,14-15; Tg 5,1-6; Lv 25,39); saber descansar e dar 
descanso à terra (Ex 20,8-11; Lv 25,2-7 – cfr. TB 132).

As denúncias dos profetas e todas as orientações bí-
blicas sobre a preservação dos bens da natureza alertam 
as Igrejas em sua missão. Não podem contentar-se com 
belas e vistosas celebrações, com rituais caríssimos, sem a 
educação das pessoas e comunidades para o bem comum, 
sem combater as injustiças sociais e ambientais (TB 141-
143). Jesus adverte que a justiça dos seus seguidores deve 
ir além daquela dos escribas e fariseus (Mt 5,20).

Os seguidores de Cristo são chamados a refazer as re-
lações sociais e ambientais, numa sociedade que privilegia 
o individualismo e o consumismo e transforma os bens pri-
mordiais da água e da terra em mercadoria (TB 147-148).

Nesta linha da justiça social e ambiental, podemos 
referir a palavra do Papa Francisco na “Laudato Si – o 
cuidado com a Casa Comum” e na Evangelii Gaudium. 
Podemos aduzir também a prática dos povos indígenas e 
africanos e de outras tradições religiosas.

Estas referências deixam “muito claro que a fidelidade 
a Deus precisa se manifestar na preservação de tudo o que 
é necessário para que a grande família humana possa viver 
com dignidade e justiça em um ambiente bem cuidado. Mas 
não basta refletir. Como Jesus nos mostrou na parábola dos 
dois filhos chamados a trabalhar na vinha (Mt 21,28-31), não 
basta ter um bom discurso, o importante é a ação, transfor-
mando o mundo do modo como Deus deseja” (TB 162). 
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Pe. Ivanir Antonio Rampon, professor no 
Itepa Faculdades

Na Exortação Apostólica “A Ale-
gria do Evangelho”, o Papa Francisco 
usa várias imagens interessantes para fa-
lar de Maria e de sua presença na vida de 
Jesus e da Igreja. Destacaremos, breve-
mente, cinco:

1) Maria de Pentecostes: Ela estava presente quan-
do os discípulos estavam reunidos em oração e aconteceu, 
pela vinda do Espírito Santo, a explosão missionária. A 
partir daquele dia, eles partiram pelo mundo anunciando o 
Reino de Deus e a vitória de Jesus sob a morte e o pecado. 
Maria acompanha a atuação missionária!

2) Maria, Mãe de Jesus e da Igreja: Segundo o 
Evangelho de João (Jo 19,26-27), a mãe de Jesus estava 
presente no momento da cruz e Jesus a entrega como 

Mãe para o Discípulo Amado. Deste 
modo, por vontade de Jesus, Maria re-
cebeu outra missão salvífica especial, ou 
seja, a de ser a Mãe dos que procuram ser 
discípulos amados de Cristo. Jesus não 
quer que a Igreja caminhe sem uma Mãe. 
Neste aspecto, o Papa recorda a íntima 
relação que existe entre Maria e a Igreja: 
assim como Maria gerou Cristo, de ma-

neira diversa a Igreja gera Cristo ao mundo. Maria é um 
dom de Jesus a seu povo!

3) Maria do Povo: Maria, integrante do Povo de 
Deus, era pobre e humilde. Soube transformar um curral de 
animais na casa de Jesus com alguns pobres paninhos e uma 
montanha de ternura. Continua solícita para que não nos 
falte o vinho para a nossa vida. Ela compreende as nossas 
dores: “Ela é a missionária que Se aproxima de nós, para nos 
acompanhar ao longo da vida, abrindo os corações à fé com 

Com Maria, avançamos...

Indicativos de ações na 
responsabilidade pela Casa Comum

O ecumenis-
mo, que tem espe-
cial manifestação nas 
Campanhas da Fra-
ternidade realizadas 
pelas diversas Igrejas 
cristãs, se dá de modo 
especial em práticas 

comuns. Na concretização desta CFE, é necessário, pois, 
pensar e realizar ações, estratégias e novas formas de re-
lacionamento com a Casa Comum, o maior presente de 
Deus para todos. 

A primeira grande ação é a da mudança profunda do 
relacionamento pessoal e social com os recursos naturais, 
todos assumindo suas responsabilidades específicas. O ci-
dadão dando conta das ações de sua competência, desde 
não jogar lixo na rua, manter limpo o espaço em que vive. 
O poder público realizando as obras de infraestrutura, im-
plementar o Plano Municipal de Saneamento Básico, ga-
rantir a limpeza do espaço público e fazer a coleta de lixo 
seletiva (TB 167-168). 

As ações devem começar pelo conhecimento da 
realidade, cada um tomando consciência de como utiliza 
a água, de como está o esgoto de sua residência, como 
procede com os alimentos e o lixo que produz; exami-
nando como estão os serviços básicos no seu bairro, na 

sua cidade.... Educar-se para a sustentabilidade e zelar 
por ela. Quanto menos lixo se produzir e quanto mais 
se praticar o reuso de bens e se utilizar água da chuva e 
outras medidas similares, melhor para o meio ambiente 
(TB 174, 186-193). 

As ações se ampliam pela participação na execução 
das medidas públicas necessárias, em busca da universa-
lização dos serviços públicos de saneamento básico com 
qualidade, como questão de justiça social, com critérios 
objetivos e sem favorecimentos (TB 170 e 178). 

A reivindicação pela universalização do saneamen-
to básico precisa ser acompanhada de verificação cons-
tante de como são aplicadas as verbas governamentais 
para tal. Como em outros setores, há sempre o risco de 
serem desviadas. 

Neste cuidado com a Casa Comum, os meios de co-
municação social tem papel fundamental e intransferível, 
mobilizando a população para a educação e práticas de 
preservação do ambiente.

Em suas propostas de ação, o TB sugere, para a 
quaresma, esforço especial de evitar o consumismo e o 
desperdício de alimentos, um dia de jejum, doando aos 
pobres os alimentos não consumidos. E conclui exortan-
do: “orando e celebrando, entreguemos a Deus o serviço 
que queremos prestar, para que Ele sempre nos inspire a 
caminhar a seu lado na preservação do bonito e saudável 
ambiente que nos ofereceu na criação” (TB 195-196).

Erechim, 11 de dezembro de 2015, festa de São Dâmaso, Papa. 
Pe. Antonio Valentini Neto, a serviço no Centro Diocesano.
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o seu afeto materno. Como uma verdadeira mãe, caminha 
conosco, luta conosco e aproxima-nos incessantemente do 
amor de Deus”. Através dos títulos marianos, compartilha as 
vicissitudes de cada povo que recebeu o Evangelho e entra 
a formar parte da sua identidade histórica. Nos santuários 
marianos, reúne ao seu redor seus filhos. Para o indígena, 
São João Diego, ela oferece a carícia da consolação materna 
dizendo: “Não se perturbe o coração [...]. Não estou aqui eu, 
que sou a tua Mãe?”. Em Guadalupe, de fato, Maria assu-
miu a defesa dos povos indígenas que cruelmente estavam 
(e estão!) sendo explorados, oprimidos e desprezados pelos 
colonizadores. Maria toma a defesa dos oprimidos!

4) Maria, Mãe da nova etapa: O Papa Francisco 
nos convida a pedir a intercessão de Maria para a nova 
etapa de Evangelização, lançada com o documento “A 
Alegria do Evangelho”. Que a nova etapa seja acolhida 
por toda a comunidade eclesial! Que Maria acompanhe 
o nosso esforço, o serviço, a fecundidade da nova fase. 
Que ela nos ajude a anunciar a todos a mensagem da 
salvação; que os novos discípulos de Jesus se tornem 
operosos evangelizadores; e, que ela esteja presente 
também nos momentos de aridez, de serviço oculto, de 
cansaço e até de “noite da fé”. Maria caminha conosco 
na nova etapa!

5) Maria, Mãe do mundo novo: Maria nos desa-
fia a construir um mundo novo. Este se dará pela força 
revolucionária da ternura e do afeto. Maria nos ensina 
que a ternura e o afeto não são virtudes dos fracos, mas 
dos fortes, que não precisam maltratar os outros para se 
sentirem importantes. Maria, que conosco louva a Deus 
porque “derrubou os poderosos de seus tronos” e “os 
ricos despediu de mãos vazias”, também conosco quer 
assegurar um lar à nossa busca de justiça. Esta mulher 
orante e trabalhadora de Nazaré nos quer na dinâmica 
da justiça, da ternura, da contemplação e no caminho do 
serviço aos outros. Para isto, contamos com a sua ora-
ção materna: “Pedimos-lhe [...] para que a Igreja se tor-
ne uma casa para muitos, uma mãe para todos os povos, 
e torne possível o nascimento dum mundo novo”. Com 
Maria, avançamos confiantes...

Questões para responder:
1) Como você avalia estes cinco pontos? É assim 

que entende a presença de Maria? O que Maria diz para o 
seu viver?

2) A partir dos ensinamentos do Papa Francisco e do 
texto acima, o que podemos acrescentar às frases escritas 
em itálico?

Dinâmica do Setor Animação Bíblico-Catequética (79)

Tânia Madalosso, coordenadora. 

Dinâmica das 
Virtudes

Com todos sentados em 
círculo, o coordenador inicia 
uma introdução que deve fazer 
os participantes refletirem so-
bre o velho hábito de falar mal 
e reparar sempre nos defeitos 
dos outros, mesmo nos amigos e 

parentes: estamos sempre ressaltando o mau-humor da 
esposa, a avareza do pai, o egoísmo da irmã, a preguiça 
da namorada, a vaidade... enfim, quase sempre repara-
mos muito mais nos defeitos do que nas qualidades. Por 
uma questão de hábito os defeitos aparecem muito mais 
que as qualidades. Pois bem, nesse momento faremos 
um “exercício’ para começar a mudar esse velho hábi-
to, pois iremos falar apenas de VIRTUDES, e nunca de 
defeitos. Cada um recebe papel e caneta, onde anotará 
a principal virtude (“qualidade”) que acha do compa-

nheiro sentado à sua direita, sem identificar a pessoa, 
apenas colocará a “qualidade”, por exemplo: “honesti-
dade” e não “honesto” / “simpatia” e não “simpática” 
/ “coragem” e não “corajosa”, e assim por diante. Os 
papéis serão dobrados, recolhidos e misturados. O edu-
cador então começa a ler as virtudes e os participantes 
tentarão identificar quem assume melhor aquelas carac-
terísticas. O mais votado recebe o papel e guarda até o 
final do jogo.

Detalhe 
Nessa hora aquele que escreveu não revela o que 

foi escrito. Quando todos os papéis forem distribuídos 
cada um deve dizer como se sentiu, sendo identificado por 
aquela característica: se concorda ou não que ela seja sua 
característica mais marcante. Aí sim o companheiro do 
lado revela o que escreveu dele e justifica.

Após todos serem identificados, o coordenador 
ressalta a importância de nos habituarmos a enxergar 
as virtudes, aceitar defeitos e viver em harmonia com 
o mundo.
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83ª Receita de Culinária

1 xícara de manteiga
1 ovo

1 colherinha de Royal
2 colheres de leite

2 xícaras de farinha de trigo
raspas de limão

Deixe a massa descansar 1 hora na 
geladeira, enrolada em pano úmido.

Massa para barquetes Canudinho
7 gemas

1 xícara de cachaça
3 xícaras de água morna

1 xícara de azeite
2 colheres de sal

3 colheres de açúcar
farinha de trigo

Maria Busatta, Estação, Coordenadora Diocesana da Pastoral da Saúde

Ervas e alimentos medicinais (83)

Pe. Ivacir Franco CNF/MT nº. 0120.
  

Videira

Vitis vinifera, L.
Pertence à família das Vitáceas
Também conhecido como: Uva, parreira
A videira é uma planta trepadeira adap-

tada principalmente ao clima frio. Apresenta 
um caule de casca geralmente móvel de cor 
acinzentada marrom, flexível e que facilita a 
sua reprodução. O fruto é um cacho contendo 
inúmeros grãos e internamente sementes. Do 
fruto, é extraído o suco e o vinho, bebida conhecida no 
mundo todo. 

Propriedades medicinais

Usa-se as folhas e os frutos.
O suco da videira contém as vitaminas A, que é 

um micronutriente que desempenha papel essencial na 
visão, crescimento, desenvolvimento do osso, desenvol-
vimento e manutenção do tecido do organismo todo; B1, 
que é importante para o bom funcionamento do sistema 
nervoso, dos músculos em geral, B2; que é muito im-
portante para o equilíbrio da pele, metabolismo das en-
zimas, olhos, células nervosas, B5; que é essencial para 
a liberação de energias no metabolismo celular e rejuve-
nescimento das mesmas; C, que é um antioxidante que 

tem capacidade de proteger o organismo dos 
danos provocados pelo estresse, e equilibra 
o mesmo de modo geral; Potássio, que aju-
da a regular a pressão arterial e fortalecer as 
artérias; Fósforo, que ajuda no crescimento, 
na recuperação do organismo, proporciona 
energia, vigor, colaborando na metaboliza-
ção das gorduras e amidos, atenua as dores 
da artrite, estimula dentes e gengivas saudá-
veis; Enxofre, que purifica a pele, fortalece 
as unhas em geral; Magnésio, cuja finalida-
de é auxiliar e prevenir o envelhecimento e 
a morte das células do organismo todo; Cál-
cio, que visa fortalecer os ossos e os den-

tes; Ferro, que é essencial para produção dos glóbulos 
vermelhos do sangue, do pigmento da pele, do tecido 
muscular; Sódio, que ajuda a melhorar o movimento, a 
dilatação e a contração dos vasos sanguíneos do corpo e 
Silício, que rejuvenesce as células. 

Para quem consumir o chá das folhas, é um ótimo 
anti-inflamatório, cicatrizante e calmante em geral.

O suco da mesma é ótimo para auxiliar a digestão, 
depurativo do sangue, calmante de diarreias, dores nos 
ossos, artrite, artrose, gota e purifica o sangue. O chá da 
casca com as sementes é tônico do coração, combate o 
colesterol, doenças do fígado, esgotamento físico, astenia, 
estresse, problemas de memoria, e revitalizante do orga-
nismo em geral.

Obs.: O vinho da videira contém álcool natural. To-
mar em demasia provoca tonturas, hipertensão e perda 
momentânea da memória.
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Contribuição das Paróquias por ocasião 
da celebração da crisma em 2015

Paróquia / Comunidade R$ Nº cris-
mados

N. Sra. dos Navegantes - Campinas      632,40 70
São Valentim – São Valentim      827,70 47

N. Sra. da Glória – Erval Grande      468,30 54
N. Sra. do Monte Claro - Áurea    1.734,55 70

S. Caetano – Severiano de Almeida      765,00 46
N. Sra. Medianeira – Barra/Rio Azul      180,00 23
Sagrado Coração de Jesus - Viadutos      567,00 34

São Pedro – Sede Dourado      287,20 12
Santa Ana – Carlos Gomes      363,00 52
São Roque – Itatiba do Sul      828,15 38

S. Roque – Benjamin Constant/Sul         434,00 17
N. Sra. da Salette – Faxinalzinho/ BCS      214,05 11

N. Sra. das Dores – Capo Erê      392,55 16
S. Francisco/Assis, Mariano Moro      290,45 23

Sta. Teresinha - Estação      713,00 66
São Pedro - Erechim    2.162,55 124

N. Sra. da Salette, T. Vendas - Erechim    2.218,40 170
N. Sra. da Salette, Ipiranga - Estação      408,05 23

São Cristóvão - Erechim      761,00 117
S. João Batista, Erebango - Estação      339,00 11

S. Fco. de Assis, Progresso - Erechim      267,50 46
Sagrado Cor. de Jesus – Paulo Bento      301,00 32

São Luiz Gonzaga - Gaurama      952,55 48
N. Sra. Aparecida – B. Vista - Erechim    1.169,00 97

Sta. Luzia, B. Atlântico - Erechim      940,00 48
São João Batista – Marcelino Ramos      680,00 24
N. Sra. de Fátima – Entre Rios do Sul      335,00 37
N. Sra. /Rosário – Barão de Cotegipe    1.569,45 65

Catedral São José - Erechim    1.327,00 66
Sta. Isabel da Hungria – Três Arroios      483,50 18

Sto. Antonio - Jacutinga      405,25 45
Imaculada Conceição – Getúlio Vargas    2.241,35 163

São Tiago – Aratiba      744,90 44
TOTAIS  26.002,85 1.757

Paróquia / doador R$

Pe. Angelo Rosset
                
15.000,00 

N. Sra. dos Navegantes - Campinas do Sul
                        

2.505,15 

 Catedral São José - Erechim
                        

3.171,60 

 Imaculada Conceição - Getúlio Vargas
                        

1.898,15 

 São Luiz Gonzaga - Gaurama
                
1.406,25 

 São João Batista - Marcelino Ramos
                            

836,35 

 N. Sra. do Rosário - Barão de Cotegipe
                
1.503,30 

 N. Sra. da Salette – T. Vendas - Erechim
                            

806,55 

 São Pedro – Erechim
                            

672,80 

 São Tiago – Aratiba
                   

795,20 

 Sagrado Coração de Jesus - Viadutos
                            

150,00 

 Sta. Isabel da Hungria - Três Arroios
                
1.037,45 

 Santa Teresinha - Estação
                            

610,00 

 Sto. Antonio - Jacutinga
                   

514,65 

 São Caetano - Severiano de Almeida
                            

604,00 

 São Cristóvão - Erechim
                   

438,10 

 N. Sra. Aparecida – Bela Vista - Erechim
                   

855,00 

 N. Sra. Monte Claro - Áurea
                   

754,00 

 São Valentim – São Valentim
                   

974,90 

 São Pedro - Sede Dourado
                   

265,60 

 Sagrado Coração de Jesus - Paulo Bento
                   

377,05 

 N. Sra. da Glória - Erval Grande
                            

845,80 

 São Fco. de Assis – B. Progresso/Erechim
                   

408,00 

 S. Fco. de Assis - Mariano Moro
                     

30,85 

 São Roque - Benjamin Constant do Sul
                   

310,00 

 Santa Luzia, Bairro Atlântico - Erechim
                   

315,00 

 Santa Ana - Carlos Gomes
                   

164,35 

 N. Sra. de Fátima - Entre Rios do Sul
                   

345,00 

 São Roque - Itatiba do Sul
                   

721,60 

 N. Sra. Medianeira - Barra do Rio Azul
                   

220,00 

 N. Sra. das Dores - Capo Erê 142,00 

Pe. Luiz Warken 100,00 

COMISE 151,20 

TOTAL R$  38.929,90 

Coleta das Missões 2015
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Paróquia
Famílias 
católicas R$

Média/ 
família

Imaculada Conceição – Getúlio Vargas 4.806
     

14.602,56 
            

3,04 

N. Sra. dos Navegantes – Campinas do Sul 2.299
      

8.318,90 
            

3,62 

Santa Teresinha – Estação 2.830
      

8.700,00 
            

3,07 

N. Sra. do Rosário – Barão de Cotegipe 2.071
     

16.835,70 
            

8,13 

N. Sra. da Salette, Três Vendas - Erechim 5.997
      

8.139,70 
            

1,36 

São Valentim – São Valentim 1.312
      

5.113,00 
            

3,90 

São Luiz Gonzaga - Gaurama 1.904
      

7.531,40 
            

3,96 

Catedral São José – Erechim 4.318
      

6.027,16 
            

1,40 

Sagrado  Coração de Jesus - Viadutos 1.210
      

2.500,00 
            

2,07 

São Cristóvão - Erechim 4.725
      

3.004,25 
            

0,64 

São Roque – Itatiba do Sul 1.200
      

2.830,40 
            

2,36 

N. Sra. Medianeira – Barra do Rio Azul 816
      

1.553,00 
            

1,90 

São Tiago - Aratiba 1.635
      

1.440,65 
            

0,88 

Santo Antonio - Jacutinga 2.012
      

2.043,25 
            

1,02 

N. Sra. das Dores – Capo Erê 438
         
267,00 

            
0,61 

Sagrado Coração de Jesus – Paulo Bento 748
      

2.346,85 
            

3,14 

São Pedro – Sede Dourado 540
         
274,25 

            
0,51 

S. Francisco de Assis – Mariano Moro 811
         
666,35 

            
0,82 

São Roque – Benjamin Constant do Sul 1.311
           
85,00 

            
0,06 

S. João  Batista – Marcelino Ramos 1.227  
               

-   

S. Caetano – Severiano de Almeida 1.515
      

1.200,00 
            

0,79 

N. Sra. da Glória – Erval Grande 1.348
         
460,10 

            
0,34 

N. Sra. de Fátima – Entre Rios do Sul 975  
               

-   

Sta. Isabel da Hungria – Três Arroios 826
         
107,50 

            
0,13 

S. Pedro - Erechim 4.848
      

1.675,00 
            

0,35 

Santa Ana – Carlos Gomes 770
      

1.894,85 
            

2,46 

S. Fco. de Assis, Bairro Progresso – Erechim 1.347  
               

-   

Sta. Luzia, Bairro Atlântico – Erechim 2.926  
               

-   

N. Sra. Aparecida, Bela Vista – Erechim 3.026
         
971,50 

            
0,32 

N. Sra. do Monte Claro - Áurea 2.084  
               

-   

TOTAL 61.875
     

98.588,37 
            

1,59 

Coleta das capelinhas em 2015

O Instituto de Filosofia 
Berthier de Passo Fundo pro-
move a quarta edição do Cur-
so Envelhecimento Humano 
e Cuidado em 2016. O curso, 
com 50 vagas, visa profundar 
a relação entre envelhecimen-
to humano e espiritualidade 
gerando conhecimento maior 
no tema, maturidade pessoal e 
qualificação técnica no cuida-
do dos idosos e cuidadores nas 
casas de longa permanência. 
Terá em três etapas. A primei-
ra, de 04 a 08 de abril de 2016, 
sobre fundamentos históricos e 
conceituais do envelhecimento 
humano; a segunda, de 08 a 12 
de agosto, sobre envelhecimen-
to humano e espiritualidade; e 
a terceira, de 24 a 28 de outu-
bro, tratará do envelhecimento 
humano, saúde e cuidado. As 
inscrições estão abertas desde 
o dia 26 de novembro e se es-
tenderão até o dia 28 de mar-
ço de 2016. O custo será de R$ 
2.100,00, sem hospedagem, 
em 12 parcelas de R$ 175,00 
ou 3 de R$ 700,00. O local do 
curso será a Casa Santa Cruz, 
das irmãs de Nossa Senhora, 
Rua João Biazus, 510, Bairro 
Tupinambá, Passo Fundo, que 
dispõe de hospedagem. Os cur-
sistas serão certificados como 
Curso presencial de extensão, 
com carga horária de 120 horas. 

Contato 
Fone: 54 3045 3277 (R.2)  
Tarde e noite. 
E-mail: ifibe@ifibe.edu.br 
Site: www.ifibe.edu.br 
Endereço: Rua Senador 
Pinheiro, 350 - Vila Rodrigues 
99070-220 - Passo Fundo – RS.

Quarta edição 
do Curso 

Envelhecimento 
Humano e 
Cuidado
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