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49º Dia Mundial da Paz 
Vencer a indiferença

Eventos diocesanos 
e outros

Reflexões de 
Dom José

Cuidar da Casa Comum

O planeta TERRA é nossa casa!
Precisamos cuidar melhor dele!
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COMUNICAÇÃO DIOCESANA

Boletim Informativo da Diocese de Erexim
SECRETARIADO DIOCESANO DE PASTORAL

Av. Sete de Setembro, 1251 – Caixa Postal, 795

Agenda do Bispo (março)

Agenda pastoral (março)
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- 1º, 08h30, Reunião com os Presbíteros e 
Diáconos, no Seminário de Fátima.

- De 02 a 19, Visita Pastoral na Paróquia 
de São Valentim.

- De 20 a 27, Semana Santa na Catedral e 
no Santuário de Fátima. 

- 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 preparação 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 
coordenadores diocesanos da Pastoral Carcerária, em Porto 
Alegre; 14h, reunião com os casais vocacionais, no Seminário 
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 Pastoral 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 Seminário 
Jesus Bom Pastor, em Barão de Cotegipe.

- 13, às 08h30, encontro motivacional e ultreia dos cursilhistas, 
no Seminário.

- 14, às 08h30, reunião da comissão de servidores e ministros, 
no Seminário; às 09h, reunião das coordenadoras paroquiais 
da saúde, no CDP; às 14h, reunião das coordenadoras 
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 Catequético 
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 Fátima, 
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 paroquiais 
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 Matrimônio, na Catedral; 
celebração dos Mártires da Caminhada, 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, reunião 

dos formadores, no Seminário.
- 28 a 02 de abril, peregrinação da imagem de N. Sra. de Fátima, 

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

Diocesano de Pastoral.
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Vence a indiferença e conquista a Paz

Mensagem do Papa Francisco para 
o 49º Dia Mundial da Paz, em 1º de ja-
neiro de 2016.

1. Deus não é indiferente; importa-
-Lhe a humanidade! Deus não a abando-
na! Com esta minha profunda convicção, quero, no início 
do novo ano, formular votos de paz e bênçãos abundantes, 
sob o signo da esperança, para o futuro de cada homem e 
mulher, de cada família, povo e nação do mundo, e tam-
bém dos chefes de Estado e de governo e dos responsáveis 
das religiões. Com efeito, não perdemos a esperança de 
que o ano de 2016 nos veja a todos firme e confiadamente 
empenhados, nos diferentes níveis, a realizar a justiça e a 
trabalhar pela paz. Na verdade, esta é dom de Deus e tra-
balho dos homens; a paz é dom de Deus, mas confiado a 
todos os homens e a todas as mulheres, que são chamados 
a realizá-lo.

Conservar as razões da esperança 

2. Embora o ano pas-
sado tenha sido caracteri-
zado, do princípio ao fim, 
por guerras e atos terroris-
tas, com as suas trágicas 
consequências de seques-
tros de pessoas, persegui-
ções por motivos étnicos 
ou religiosos, prevarica-

ções, multiplicando-se cruelmente em muitas regiões do 
mundo, a ponto de assumir os contornos daquela que se 
poderia chamar uma «terceira guerra mundial por peda-
ços», todavia alguns acontecimentos dos últimos anos e 
também do ano passado incitam-me, com o novo ano em 
vista, a renovar a exortação a não perder a esperança na 
capacidade que o homem tem, com a graça de Deus, de 
superar o mal, não se rendendo à resignação nem à in-
diferença. Tais acontecimentos representam a capacidade 
de a humanidade agir solidariamente, perante as situações 
críticas, superando os interesses individualistas, a apatia e 
a indiferença.

Dentre tais acontecimentos, quero recordar o esfor-
ço feito para favorecer o encontro dos líderes mundiais, no 
âmbito da Cop21, a fim de se procurar novos caminhos para 
enfrentar as alterações climáticas e salvaguardar o bem-es-
tar da terra, a nossa casa comum. E isto remete para mais 
dois acontecimentos anteriores de nível mundial: a Cimeira 
de Adis-Abeba para arrecadação de fundos destinados ao 
desenvolvimento sustentável do mundo; e a adopção, por 
parte das Nações Unidas, da Agenda 2030 para o Desenvol-

vimento Sustentável, que visa assegurar, 
até ao referido ano, uma existência mais 
digna para todos, sobretudo para as popu-
lações pobres da terra.

O ano de 2015 foi um ano especial 
para a Igreja, nomeadamente porque re-

gistou o cinquentenário da publicação de dois documen-
tos do Concílio Vaticano II que exprimem, de forma mui-
to eloquente, o sentido de solidariedade da Igreja com o 
mundo. O Papa João XXIII, no início do Concílio, quis 
escancarar as janelas da Igreja, para que houvesse, entre 
ela e o mundo, uma comunicação mais aberta. Os dois 
documentos – Nostra aetate e Gaudium et spes – são ex-
pressões emblemáticas da nova relação de diálogo, soli-
dariedade e convivência que a Igreja pretendia introduzir 
no interior da humanidade. Na Declaração Nostra aeta-
te, a Igreja foi chamada a abrir-se ao diálogo com as ex-
pressões religiosas não cristãs. Na Constituição pastoral 
Gaudium et spes – dado que «as alegrias e as esperanças, 
as tristezas e as angústias dos homens de hoje, sobretudo 
dos pobres e de todos aqueles que sofrem, são também 
as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos 
discípulos de Cristo» [1] –, a Igreja desejava estabelecer 
um diálogo com a família humana sobre os problemas do 
mundo, como sinal de solidariedade, respeito e amor. [2]

Nesta mesma perspectiva, com o Jubileu da Miseri-
córdia, quero convidar a Igreja a rezar e trabalhar para que 
cada cristão possa maturar um coração humilde e com-
passivo, capaz de anunciar e testemunhar a misericórdia, 
de «perdoar e dar», de abrir-se «àqueles que vivem nas 
mais variadas periferias existenciais, que muitas vezes o 
mundo contemporâneo cria de forma dramática», sem cair 
«na indiferença que humilha, na habituação que anestesia 
o espírito e impede de descobrir a novidade, no cinismo 
que destrói». [3]

Variadas são as razões para crer na capacidade que 
a humanidade tem de agir, conjunta e solidariamente, re-
conhecendo a própria interligação e interdependência e 
tendo a peito os membros mais frágeis e a salvaguarda 
do bem comum. Esta atitude de solidária corresponsabi-
lidade está na raiz da vocação fundamental à fraternidade 
e à vida comum. A dignidade e as relações interpessoais 
constituem-nos como seres humanos, queridos por Deus 
à sua imagem e semelhança. Como criaturas dotadas de 
inalienável dignidade, existimos relacionando-nos com os 
nossos irmãos e irmãs, pelos quais somos responsáveis e 
com os quais agimos solidariamente. Fora desta relação, 
passaríamos a ser menos humanos. É por isso mesmo que 
a indiferença constitui uma ameaça para a família huma-
na. No limiar dum novo ano, quero convidar a todos para 
que reconheçam este facto a fim de se vencer a indiferença 
e conquistar a paz.

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_nostra-aetate_po.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_po.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_nostra-aetate_po.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_nostra-aetate_po.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_po.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/messages/peace/documents/papa-francesco_20151208_messaggio-xlix-giornata-mondiale-pace-2016.html#_ftn1
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/messages/peace/documents/papa-francesco_20151208_messaggio-xlix-giornata-mondiale-pace-2016.html#_ftn2
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/messages/peace/documents/papa-francesco_20151208_messaggio-xlix-giornata-mondiale-pace-2016.html#_ftn3
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Algumas formas de indiferença

3. Não há dúvida de que 
o comportamento do indivíduo 
indiferente, de quem fecha o 
coração desinteressando-se dos 
outros, de quem fecha os olhos 
para não ver o que sucede ao seu 
redor ou se esquiva para não ser 

abalroado pelos problemas alheios, caracteriza uma tipo-
logia humana bastante difundida e presente em cada épo-
ca da história; mas, hoje em dia, superou decididamente 
o âmbito individual para assumir uma dimensão global, 
gerando o fenômeno da «globalização da indiferença».

A primeira forma de indiferença na sociedade huma-
na é a indiferença para com Deus, da qual deriva também 
a indiferença para com o próximo e a criação. Trata-se de 
um dos graves efeitos dum falso humanismo e do materia-
lismo prático, combinados com um pensamento relativista 
e niilista. O homem pensa que é o autor de si mesmo, da 
sua vida e da sociedade; sente-se auto-suficiente e visa não 
só ocupar o lugar de Deus, mas prescindir completamente 
d’Ele; consequentemente, pensa que não deve nada a nin-
guém, exceto a si mesmo, e pretende ter apenas direitos. 
[4] Contra esta errônea compreensão que a pessoa tem de 
si mesma, Bento XVI recordava que nem o homem nem 
o seu desenvolvimento são capazes, por si mesmos, de se 
atribuir o próprio significado último;[5] e, antes dele, Pau-
lo VI afirmara que «não há verdadeiro humanismo senão 
o aberto ao Absoluto, reconhecendo uma vocação que ex-
prime a ideia exata do que é a vida humana».[6]

A indiferença para com o próximo assume diferen-
tes fisionomias. Há quem esteja bem informado, ouça o 
rádio, leia os jornais ou veja programas de televisão, mas 
fá-lo de maneira entorpecida, quase numa condição de 
rendição: estas pessoas conhecem vagamente os dramas 
que afligem a humanidade, mas não se sentem envolvi-
das, não vivem a compaixão. Este é o comportamento de 
quem sabe, mas mantém o olhar, o pensamento e a ação 
voltados para si mesmo. Infelizmente, temos de cons-
tatar que o aumento das informações, próprio do nosso 
tempo, não significa, de por si, aumento de atenção aos 
problemas, se não for acompanhado por uma abertura das 
consciências em sentido solidário. [7] Antes, pode gerar 
uma certa saturação que anestesia e, em certa medida, 
relativiza a gravidade dos problemas. «Alguns compra-
zem-se simplesmente em culpar, dos próprios males, os 
pobres e os países pobres, com generalizações indevi-
das, e pretendem encontrar a solução numa “educação” 
que os tranquilize e transforme em seres domesticados e 
inofensivos. “Isto torna-se ainda mais irritante, quando 
os excluídos veem crescer este câncer social que é a cor-
rupção profundamente radicada em muitos países – nos 
seus governos, empresários e instituições – seja qual for 
a ideologia política dos governantes». [8]

Noutros casos, a indiferença manifesta-se como 
falta de atenção à realidade circundante, especialmente a 

mais distante. Algumas pessoas preferem não indagar, não 
se informar e vivem o seu bem-estar e o seu conforto, sur-
das ao grito de angústia da humanidade sofredora. Quase 
sem nos dar conta, tornamo-nos incapazes de sentir com-
paixão pelos outros, pelos seus dramas; não nos interessa 
ocupar-nos deles, como se aquilo que lhes sucede fosse 
responsabilidade alheia, que não nos compete. [9] «Quan-
do estamos bem e comodamente instalados, esquecemo-
-nos certamente dos outros (isto, Deus Pai nunca o faz!), 
não nos interessam os seus problemas, nem as tribulações 
e injustiças que sofrem; e, assim, o nosso coração cai na 
indiferença: encontrando-me relativamente bem e confor-
tável, esqueço-me dos que não estão bem». [10]

Vivendo nós numa casa comum, não podemos 
deixar de nos interrogar sobre o seu estado de saúde, 
como procurei fazer na Carta encíclica Laudato si’. A 
poluição das águas e do ar, a exploração indiscriminada 
das florestas, a destruição do meio ambiente são, muitas 
vezes, resultado da indiferença do homem pelos outros, 
porque tudo está relacionado. E de igual modo o com-
portamento do homem com os animais influi sobre as 
suas relações com os outros, [11] para não falar de quem 
se permite fazer noutros lugares aquilo que não ousa fa-
zer em sua casa. [12]

Nestes e noutros casos, a indiferença provoca, so-
bretudo fechamento e desinteresse, acabando assim por 
contribuir para a falta de paz com Deus, com o próximo e 
com a criação.

A paz ameaçada pela 
indiferença globalizada

4. A indiferença para com Deus supera a esfera ín-
tima e espiritual da pessoa individual e investe a esfera 
pública e social. Como afirmava Bento XVI, «há uma 
ligação íntima entre a glorificação de Deus e a paz dos 
homens na terra». [13] Com efeito, «sem uma abertura ao 
transcendente, o homem cai como presa fácil do relativis-
mo e, consequentemente, torna-se-lhe difícil agir de acor-
do com a justiça e comprometer-se pela paz». [14] O es-
quecimento e a negação de Deus, que induzem o homem 
a não reconhecer qualquer norma acima de si próprio e a 
tomar como norma apenas a si mesmo, produziram cruel-
dade e violência sem medida. [15]

A nível individual e comunitário, a indiferença para 
com o próximo – filha da indiferença para com Deus – 
assume as feições da inércia e da apatia, que alimentam a 
persistência de situações de injustiça e grave desequilíbrio 
social, as quais podem, por sua vez, levar a conflitos ou de 
qualquer modo gerar um clima de descontentamento que 
ameaça desembocar, mais cedo ou mais tarde, em violên-
cias e insegurança.

Neste sentido, a indiferença e consequente desinte-
resse constituem uma grave falta ao dever que cada pessoa 
tem de contribuir – na medida das suas capacidades e da 

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/messages/peace/documents/papa-francesco_20151208_messaggio-xlix-giornata-mondiale-pace-2016.html#_ftn4
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/messages/peace/documents/papa-francesco_20151208_messaggio-xlix-giornata-mondiale-pace-2016.html#_ftn5
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/messages/peace/documents/papa-francesco_20151208_messaggio-xlix-giornata-mondiale-pace-2016.html#_ftn6
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/messages/peace/documents/papa-francesco_20151208_messaggio-xlix-giornata-mondiale-pace-2016.html#_ftn7
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/messages/peace/documents/papa-francesco_20151208_messaggio-xlix-giornata-mondiale-pace-2016.html#_ftn8
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/messages/peace/documents/papa-francesco_20151208_messaggio-xlix-giornata-mondiale-pace-2016.html#_ftn9
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/messages/peace/documents/papa-francesco_20151208_messaggio-xlix-giornata-mondiale-pace-2016.html#_ftn10
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/messages/peace/documents/papa-francesco_20151208_messaggio-xlix-giornata-mondiale-pace-2016.html#_ftn11
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/messages/peace/documents/papa-francesco_20151208_messaggio-xlix-giornata-mondiale-pace-2016.html#_ftn12
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/messages/peace/documents/papa-francesco_20151208_messaggio-xlix-giornata-mondiale-pace-2016.html#_ftn13
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/messages/peace/documents/papa-francesco_20151208_messaggio-xlix-giornata-mondiale-pace-2016.html#_ftn14
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/messages/peace/documents/papa-francesco_20151208_messaggio-xlix-giornata-mondiale-pace-2016.html#_ftn15
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função que desempenha na sociedade – para o bem co-
mum, especialmente para a paz, que é um dos bens mais 
preciosos da humanidade. [16]

Depois, quando investe o nível institucional, a indi-
ferença pelo outro, pela sua dignidade, pelos seus direitos 
fundamentais e pela sua liberdade, de braço dado com uma 
cultura orientada para o lucro e o hedonismo, favorece e às 
vezes justifica ações e políticas que acabam por constituir 
ameaças à paz. Este comportamento de indiferença pode 
chegar inclusivamente a justificar algumas políticas eco-
nômicas deploráveis, precursoras de injustiças, divisões e 
violências, que visam a consecução do bem-estar próprio 
ou o da nação. Com efeito, não é raro que os projetos eco-
nômicos e políticos dos homens tenham por finalidade a 
conquista ou a manutenção do poder e das riquezas, mes-
mo à custa de espezinhar os direitos e as exigências funda-
mentais dos outros. Quando as populações veem negados 
os seus direitos elementares, como o alimento, a água, os 
cuidados de saúde ou o trabalho, sentem-se tentadas a ob-
tê-los pela força. [17]

Por fim, a indiferença pelo ambiente natural, favo-
recendo o desflorestamento, a poluição e as catástrofes 
naturais que desenraízam comunidades inteiras do seu 
ambiente de vida, constrangendo-as à precariedade e à 
insegurança, cria novas pobrezas, novas situações de in-
justiça com consequências muitas vezes desastrosas em 
termos de segurança e paz social. Quantas guerras foram 
movidas e quantas ainda serão travadas por causa da falta 
de recursos ou para responder à demanda insaciável de 
recursos naturais?[18]

Da indiferença à misericórdia:                      
a conversão do coração

5. Quando, 
há um ano – na 
Mensagem para 
o Dia Mundial 
da Paz intitulada 
«já não escravos, 
mas irmãos» –, 
evoquei o pri-
meiro ícone bí-
blico da fraterni-

dade humana, o ícone de Caim e Abel (cf. Gn 4, 1-16), 
fi-lo para evidenciar o modo como foi traída esta primei-
ra fraternidade. Caim e Abel são irmãos. Provêm ambos 
do mesmo ventre, são iguais em dignidade e criados à 
imagem e semelhança de Deus; mas a sua fraternidade 
de criaturas quebra-se. «Caim não só não suporta o seu 
irmão Abel, mas mata-o por inveja». [19] E assim o fra-
tricídio torna-se a forma de traição, sendo a rejeição, por 
parte de Caim, da fraternidade de Abel a primeira ruptu-
ra nas relações familiares de fraternidade, solidariedade 
e respeito mútuo.

Então Deus intervém para chamar o homem à res-
ponsabilidade para com o seu semelhante, precisamente 
como fizera quando Adão e Eva, os primeiros pais, que-
braram a comunhão com o Criador. «O Senhor disse a 
Caim: “Onde está o teu irmão Abel?” Caim respondeu: 
“Não sei dele. Sou, porventura, guarda do meu irmão?” 
O Senhor replicou: “Que fizeste? A voz do sangue do teu 
irmão clama da terra até Mim”» (Gn 4, 9-10).

Caim diz que não sabe o que aconteceu ao seu 
irmão, diz que não é o seu guardião. Não se sente res-
ponsável pela sua vida, pelo seu destino. Não se sen-
te envolvido. É-lhe indiferente o seu irmão, apesar de 
ambos estarem ligados pela origem comum. Que triste-
za! Que drama fraterno, familiar, humano! Esta é a pri-
meira manifestação da indiferença entre irmãos. Deus, 
ao contrário, não é indiferente: o sangue de Abel tem 
grande valor aos seus olhos e pede contas dele a Caim. 
Assim, Deus revela-Se, desde o início da humanidade, 
como Aquele que se interessa pelo destino do homem. 
Quando, mais tarde, os filhos de Israel se encontram 
na escravidão do Egito, Deus intervém de novo. Diz a 
Moisés: «Eu bem vi a opressão do meu povo que está 
no Egito, e ouvi o seu clamor diante dos seus inspeto-
res; conheço, na verdade, os seus sofrimentos. Desci a 
fim de o libertar da mão dos egípcios e de o fazer su-
bir desta terra para uma terra boa e espaçosa, para uma 
terra que mana leite e mel» (Ex 3, 7-8). É importante 
notar os verbos que descrevem a intervenção de Deus: 
Ele observa, ouve, conhece, desce, liberta. Deus não é 
indiferente. Está atento e age.

De igual modo, no seu Filho Jesus, Deus desceu ao 
meio dos homens, encarnou e mostrou-Se solidário com 
a humanidade em tudo, exceto no pecado. Jesus identifi-
cara-se com a humanidade: «o primogênito de muitos ir-
mãos» (Rm 8, 29). Não se contentava em ensinar às multi-
dões, mas preocupava-Se com elas, especialmente quando 
as via famintas (cf. Mc 6, 34-44) ou sem trabalho (cf. Mt 
20, 3). O seu olhar não Se fixava apenas nos seres huma-
nos, mas também nos peixes do mar, nas aves do céu, na 
erva e nas árvores, pequenas e grandes; abraçava a criação 
inteira. Ele vê sem dúvida, mas não Se limita a isso, pois 
toca as pessoas, fala com elas, age em seu favor e faz bem 
a quem precisa. Mais ainda, deixa-Se comover e chora (cf. 
Jo 11, 33-44). E age para acabar com o sofrimento, a tris-
teza, a miséria e a morte.

Jesus ensina-nos a ser misericordiosos como o Pai 
(cf. Lc 6, 36). Na parábola do bom samaritano (cf. Lc 10, 
29-37), denuncia a omissão de ajuda numa necessidade 
urgente dos seus semelhantes: «ao vê-lo, passou adiante» 
(Lc 10, 32). Ao mesmo tempo, com este exemplo, convi-
da os seus ouvintes, e particularmente os seus discípulos, 
a aprenderem a parar junto dos sofrimentos deste mundo 
para os aliviar, junto das feridas dos outros para as tra-
tar com os recursos de que disponham, a começar pelo 
próprio tempo apesar das muitas ocupações. Na realidade, 
muitas vezes a indiferença procura pretextos: na obser-
vância dos preceitos rituais, na quantidade de coisas que 
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é preciso fazer, nos antagonismos que nos mantêm longe 
uns dos outros, nos preconceitos de todo o gênero que im-
pedem de nos fazermos próximo.

A misericórdia é o coração de Deus. Por isso deve 
ser também o coração de todos aqueles que se reconhe-
cem membros da única grande família dos seus filhos; um 
coração que bate forte onde quer que esteja em jogo a dig-
nidade humana, reflexo do rosto de Deus nas suas criatu-
ras. Jesus adverte-nos: o amor aos outros – estrangeiros, 
doentes, encarcerados, pessoas sem-abrigo, até inimigos 
– é a unidade de medida de Deus para julgar as nossas 
ações. Disso depende o nosso destino eterno. Não é de 
admirar que o apóstolo Paulo convide os cristãos de Roma 
a alegrar-se com os que se alegram e a chorar com os que 
choram (cf. Rm 12, 15), ou recomende aos de Corinto que 
organizem coletas em sinal de solidariedade com os mem-
bros sofredores da Igreja (cf. 1 Cor 16, 2-3). E São João 
escreve: «Se alguém possuir bens deste mundo e, vendo 
o seu irmão com necessidade, lhe fechar o seu coração, 
como é que o amor de Deus pode permanecer nele?» (1 Jo 
3, 17; cf. Tg 2, 15-16).

É por isso que «é determinante para a Igreja e para 
a credibilidade do seu anúncio que viva e testemunhe, ela 
mesma, a misericórdia. A sua linguagem e os seus ges-
tos, para penetrarem no coração das pessoas e desafiá-las 
a encontrar novamente a estrada para regressar ao Pai, de-
vem irradiar misericórdia. A primeira verdade da Igreja é 
o amor de Cristo. E, deste amor que vai até ao perdão e ao 
dom de si mesmo, a Igreja faz-se serva e mediadora junto 
dos homens. Por isso, onde a Igreja estiver presente, aí 
deve ser evidente a misericórdia do Pai. Nas nossas paró-
quias, nas comunidades, nas associações e nos movimen-
tos – em suma, onde houver cristãos –, qualquer pessoa 
deve poder encontrar um oásis de misericórdia». [20]

Deste modo, também nós somos chamados a fa-
zer do amor, da compaixão, da misericórdia e da soli-
dariedade um verdadeiro programa de vida, um estilo 
de comportamento nas relações de uns com os outros. 
[21] Isto requer a conversão do coração, isto é, que a 
graça de Deus transforme o nosso coração de pedra num 
coração de carne (cf. Ez 36, 26), capaz de se abrir aos 
outros com autêntica solidariedade. Com efeito, esta é 
muito mais do que um «sentimento de compaixão vaga 
ou de enternecimento superficial pelos males sofridos 
por tantas pessoas, próximas ou distantes». [22] A soli-
dariedade «é a determinação firme e perseverante de se 
empenhar pelo bem comum, ou seja, pelo bem de todos 
e de cada um, porque todos nós somos verdadeiramente 
responsáveis por todos», [23] porque a compaixão brota 
da fraternidade.

Assim entendida, a solidariedade constitui a atitude 
moral e social que melhor dá resposta à tomada de cons-
ciência das chagas do nosso tempo e da inegável interde-
pendência que se verifica cada vez mais, especialmente 
num mundo globalizado, entre a vida do indivíduo e da 
sua comunidade num determinado lugar e a de outros ho-
mens e mulheres no resto do mundo. [24]

Fomentar uma cultura de 
solidariedade e misericórdia 
para se vencer a indiferença

6. A solidariedade como virtude moral e comporta-
mento social, fruto da conversão pessoal, requer empenho 
por parte duma multiplicidade de sujeitos que detêm res-
ponsabilidades de carácter educativo e formativo.

Penso em primei-
ro lugar nas famílias, 
chamadas a uma missão 
educativa primária e im-
prescindível. Constituem 
o primeiro lugar onde se 
vivem e transmitem os 
valores do amor e da fra-
ternidade, da convivência 
e da partilha, da atenção 
e do cuidado pelo outro. 
São também o espaço privilegiado para a transmissão da 
fé, a começar por aqueles primeiros gestos simples de de-
voção que as mães ensinam aos filhos. [25]

Quanto aos educadores e formadores que têm a di-
fícil tarefa de educar as crianças e os jovens, na escola ou 
nos vários centros de agregação infantil e juvenil, devem 
estar cientes de que a sua responsabilidade envolve as di-
mensões moral, espiritual e social da pessoa. Os valores 
da liberdade, respeito mútuo e solidariedade podem ser 
transmitidos desde a mais tenra idade. Dirigindo-se aos 
responsáveis das instituições que têm funções educativas, 
Bento XVI afirmava: «Possa cada ambiente educativo ser 
lugar de abertura ao transcendente e aos outros; lugar de 
diálogo, coesão e escuta, onde o jovem se sinta valoriza-
do nas suas capacidades e riquezas interiores e aprenda a 
apreciar os irmãos. “Possa ensinar a saborear a alegria que 
deriva de viver dia após dia a caridade e a compaixão para 
com o próximo e de participar ativamente na construção 
duma sociedade mais humana e fraterna». [26] 

Também os agentes culturais e dos meios de comu-
nicação social têm responsabilidades no campo da educa-
ção e da formação, especialmente na sociedade atual onde 
se vai difundindo cada vez mais o acesso a instrumentos 
de informação e comunicação. Antes de mais nada, é de-
ver deles colocar-se ao serviço da verdade e não de inte-
resses particulares. Com efeito, os meios de comunicação 
«não só informam, mas também formam o espírito dos 
seus destinatários e, consequentemente, podem concorrer 
notavelmente para a educação dos jovens. “É importante 
ter presente a ligação estreitíssima que existe entre edu-
cação e comunicação: de facto, a educação realiza-se por 
meio da comunicação, que influi positiva ou negativa-
mente na formação da pessoa». [27] Os agentes culturais e 
dos meios de comunicação social deveriam também vigiar 
por que seja sempre lícito, jurídica e moralmente, o modo 
como se obtêm e divulgam as informações.
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A paz, fruto duma cultura 
de solidariedade, misericórdia 

e compaixão

7. Conscientes da 
ameaça duma globali-
zação da indiferença, 
não podemos deixar de 
reconhecer que, no ce-
nário acima descrito, 
inserem-se também nu-

merosas iniciativas e ações positivas que testemunham 
a compaixão, a misericórdia e a solidariedade de que o 
homem é capaz.

Quero recordar alguns exemplos de louvável empe-
nho, que demonstram como cada um pode vencer a indi-
ferença, quando opta por não afastar o olhar do seu próxi-
mo, e constituem passos salutares no caminho rumo a uma 
sociedade mais humana.

Há muitas organizações não governamentais e 
grupos sócio-caritativos, dentro da Igreja e fora dela, 
cujos membros, por ocasião de epidemias, calamidades 
ou conflitos armados, enfrentam fadigas e perigos para 
cuidar dos feridos e doentes e para sepultar os mortos. 
Ao lado deles, quero mencionar as pessoas e as asso-
ciações que socorrem os emigrantes que atravessam de-
sertos e sulcam mares à procura de melhores condições 
de vida. Estas ações são obras de misericórdia corporal 
e espiritual, sobre as quais seremos julgados no fim da 
nossa vida. 

Penso também nos jornalistas e fotógrafos, que in-
formam a opinião pública sobre as situações difíceis que 
interpelam as consciências, e naqueles que se comprome-
tem na defesa dos direitos humanos, em particular os di-
reitos das minorias étnicas e religiosas, dos povos indíge-
nas, das mulheres e das crianças, e de quantos vivem em 
condições de maior vulnerabilidade. Entre eles, contam-se 
também muitos sacerdotes e missionários que, como bons 
pastores, permanecem junto dos seus fiéis e apoiam-nos 
sem olhar a perigos e adversidades, em particular durante 
os conflitos armados.

Além disso, quantas famílias, no meio de inúmeras 
dificuldades laborais e sociais, se esforçam concretamen-
te, à custa de muitos sacrifícios, por educar os seus filhos 
«contracorrente» nos valores da solidariedade, da com-
paixão e da fraternidade! Quantas famílias abrem os seus 
corações e as suas casas a quem está necessitado, como 
os refugiados e os emigrantes! Quero agradecer de modo 
particular a todas as pessoas, famílias, paróquias, comuni-
dades religiosas, mosteiros e santuários que responderam 
prontamente ao meu apelo a acolher uma família de refu-
giados. [28]

Quero, enfim, mencionar os jovens que se unem 
para realizar projetos de solidariedade, e todos aqueles 
que abrem as suas mãos para ajudar o próximo necessi-
tado nas suas cidades, no seu país ou noutras regiões do 

mundo. Quero agradecer e encorajar todos aqueles que es-
tão empenhados em ações deste gênero, mesmo sem gozar 
de publicidade: a sua fome e sede de justiça serão sacia-
das, a sua misericórdia far-lhes-á encontrar misericórdia 
e, como obreiros da paz, serão chamados filhos de Deus 
(cf. Mt 5, 6-9).

A paz, sob o signo do 
Jubileu da Misericórdia

8. No espírito do Jubileu da Misericórdia, cada um é 
chamado a reconhecer como se manifesta a indiferença na 
sua vida e a adoptar um compromisso concreto que con-
tribua para melhorar a realidade onde vive, a começar pela 
própria família, a vizinhança ou o ambiente de trabalho.

Também os Estados são chamados a cumprir gestos 
concretos, atos corajosos a bem das pessoas mais frágeis 
da sociedade, como os reclusos, os migrantes, os desem-
pregados e os doentes.

Relativamente aos reclusos, urge em muitos casos 
adotar medidas concretas para melhorar as suas condi-
ções de vida nos estabelecimentos prisionais, prestando 
especial atenção àqueles que estão privados da liberdade 
à espera de julgamento, [29] tendo em mente a finalidade 
reabilitativa da sanção penal e avaliando a possibilidade 
de inserir nas legislações nacionais penas alternativas à 
detenção carcerária. Neste contexto, desejo renovar às au-
toridades estatais o apelo a abolir a pena de morte, onde 
ainda estiver em vigor, e a considerar a possibilidade 
duma amnistia.

Quanto aos migrantes, quero dirigir um convite a 
repensar as legislações sobre as migrações, de modo que 
sejam animadas pela vontade de dar hospitalidade, no res-
peito pelos recíprocos deveres e responsabilidades, e pos-
sam facilitar a integração dos migrantes. Nesta perspecti-
va, dever-se-ia prestar especial atenção às condições para 
conceder a residência aos migrantes, lembrando-se de que 
a clandestinidade traz consigo o risco de os arrastar para 
a criminalidade.

Desejo ainda, neste Ano Jubilar, formular um pre-
mente apelo aos líderes dos Estados para que realizem 
gestos concretos a favor dos nossos irmãos e irmãs que 
sofrem pela falta de trabalho, terra e teto. Penso na cria-
ção de empregos dignos para contrastar a chaga social do 
desemprego, que lesa um grande número de famílias e 
de jovens e tem consequências gravíssimas no bom an-
damento da sociedade inteira. A falta de trabalho afeta, 
fortemente, o sentido de dignidade e de esperança, e só 
parcialmente é que pode ser compensada pelos subsídios, 
embora necessários, para os desempregados e suas famí-
lias. Especial atenção deveria ser dedicada às mulheres – 
ainda discriminadas, infelizmente, no campo laboral – e a 
algumas categorias de trabalhadores, cujas condições são 
precárias ou perigosas e cujos salários não são adequados 
à importância da sua missão social.
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Finalmente, quero convidar à realização de ações 
eficazes para melhorar as condições de vida dos doentes, 
garantindo a todos o acesso aos cuidados sanitários e aos 
medicamentos indispensáveis para a vida, incluindo a 
possibilidade de tratamentos domiciliários.

E, estendendo o olhar para além das próprias fron-
teiras, os líderes dos Estados são chamados também a re-
novar as suas relações com os outros povos, permitindo a 
todos uma efetiva participação e inclusão na vida da co-
munidade internacional, para que se realize a fraternidade 
também dentro da família das nações.

Nesta perspectiva, desejo dirigir um tríplice apelo: 
apelo a abster-se de arrastar os outros povos para conflitos 
ou guerras que destroem não só as suas riquezas materiais, 
culturais e sociais, mas também – e por longo tempo – a 
sua integridade moral e espiritual; apelo ao cancelamento 
ou gestão sustentável da dívida internacional dos Estados 
mais pobres; apelo à adoção de políticas de cooperação 
que, em vez de submeter à ditadura dalgumas ideologias, 
sejam respeitadoras dos valores das populações locais e, 
de maneira nenhuma, lesem o direito fundamental e ina-
lienável dos nascituros à vida.

Confio estas reflexões, juntamente com os melhores 
votos para o novo ano, à intercessão de Maria Santíssima, 
Mãe solícita pelas necessidades da humanidade, para que 
nos obtenha de seu Filho Jesus, Príncipe da Paz, a satisfa-
ção das nossas súplicas e a bênção do nosso compromisso 
diário por um mundo fraterno e solidário.

Vaticano, no dia da Solenidade da Imaculada Con-
ceição da Virgem Santa Maria e da Abertura do Jubileu 
Extraordinário da Misericórdia, 8 de Dezembro de 2015.
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A propósito do tema da Campanha 
da Fraternidade Ecumênica 2016

Em sua última edição, Ano 39, Número 432, Comunicação Diocesana publicou artigo tentando síntese do texto 
base da Campanha da Fraternidade Ecumênica deste ano, cujo tema é: CASA COMUM: NOSSA RESPONSABILI-
DADE, com o lema: Quero ver o direito brotar como fonte e correr a justiça qual riacho que não seca (Am 5,24). Esta 
edição publica a seguir dois textos de Leonardo Boff, teólogo, escritor, autor de muitos livros e colunista de diversos 
jornais e revistas, que, ultimamente reflete muito sobre a temática ecológica. 

Como cuidar de nossa Casa Comum – Leonardo Boff
Hoje para cuidar da Terra como nos sugeriu detalha-

damente o Papa Francisco em sua encíclica “Cuidado da 
Casa Comum” exige-se “uma conversão ecológica global”, 
“mudanças profundas nos estilos de vida, nos modelos de 
produção e de consumo, nas estruturas consolidadas de 
poder” (n.5). Esse propósito jamais será alcançado senão 
amarmos efetivamente a Terra como nossa Mãe e souber-
mos renunciar e até sofrer para garantir sua vitalidade para 
nós e para toda a comunidade de vida (n.223). A Mãe Terra 
é a base que tudo sustenta e alimenta. Nós não podemos vi-
ver sem ela. A sistemática agressão que sofreu nos últimos 
séculos tirou-lhe o equilíbrio necessário. Eventualmente, 
poderá continuar pelos séculos afora, mas sem nós.

No dia 13 de agosto de 2015 ocorreu o Dia da So-
brecarga da Terra (The Earth Over-
shoot Day), dia em que se constatou 
a ultrapassagem da biocapacidade da 
Terra em atender as demandas huma-
nas. Precisa-se de 1,6 planeta para 
atendê-las. Em outras palavras. Isso 
demonstra que o nosso estilo de vida 
é insustentável. Nesse cálculo não 
estão incluídas as demandas da intei-
ra comunidade de vida. Isso torna mais urgente a nossa res-
ponsabilidade pelo futuro da Terra, de nossos companhei-
ros de caminhada terrenal e de nosso projeto planetário.

Como cuidar da Terra? Em primeiro lugar há que 
considerar a Terra como um Todo vivo, sistêmico no qual 
todas as partes se encontram interdependentes e inter-re-
lacionadas. A Terra-Gaia fundamentalmente é constituída 
pelo conjunto de seus ecossistemas e com a imensa bio-
diversidade que neles existe e com todos os seres anima-
dos e inertes que coexistem e sempre se inter-relacionam 
como não se cansa de afirmar o texto papal, bem na linha 
do novo paradigma ecológico.

Cuidar da Terra como um todo orgânico é manter 
as condições pré-existentes há milhões e milhões de anos 
que propiciam a continuidade da Terra, um super Ente 
vivo, Gaia. Cuidar de cada ecossistema é compreender as 
singularidades de cada um, sua resiliência, sua capacidade 

de reprodução e de manter as relações de colaboração e 
mutualidade com todos os demais já que tudo é relaciona-
do e includente. Compreender o ecossistema é dar-se con-
ta dos desequilíbrios que podem ocorrer por interferências 
irresponsáveis de nossa cultura, voraz de bens e serviços.

Cuidar da Terra é principalmente cuidar de sua in-
tegridade e vitalidade. É não permitir que biomas inteiros 
ou toda uma vasta região seja desmatada e assim se degra-
de, alterando o regime das chuvas. Importante é assegurar 
a integridade de toda a sua biocapacidade. Isso vale não 
apenas para os seres orgânicos vivos e visíveis, mas princi-
palmente para os micro-organismos. Na verdade, são eles 
os ignotos trabalhadores que sustentam a vida do Planeta. 
Diz-nos o eminente biólogo Edward Wilson que “num só 

grama de terra, ou seja, menos de um 
punhado de chão, vivem cerca de 10 
bilhões de bactérias, pertencentes a 
até 6 mil espécies diferentes” (A cria-
ção, 2008, p.26). Por aí se demonstra, 
empiricamente, que a Terra está viva 
e é realmente Gaia, superorganismo 
vivente e nós, a porção consciente e 
inteligente dela.

Cuidar da Terra é cuidar dos “commons”, quer dizer, 
dos bens e serviços comuns que ela gratuitamente oferece 
a todos os seres vivos como água, nutrientes, ar, semen-
tes, fibras, climas etc. Estes bens comuns, exatamente por 
serem comuns, não podem ser privatizados e entrar como 
mercadorias no sistema de negócios como está ocorrendo 
velozmente em todas as partes. A Avaliação Ecossistêmi-
ca do Milênio, inventário pedido pela ONU de uns anos 
atrás, no qual participaram 1.360 especialistas de 95 paí-
ses e revisado por outros 800 cientistas trouxe resultados 
amedrontadores. Entre os 24 serviços ambientais, essen-
ciais para a vida, como água, ar limpo, climas regulados, 
sementes, alimentos, energia, solos, nutrientes e outros, 
15 estavam altamente degradados. Isto sinaliza claramen-
te que as bases que sustentam a vida estão ameaçadas.

De ano para ano, todos os índices estão piorando. Não 
sabemos quando esse processo destrutivo vai parar ou se 
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A urgência de uma ecologia integral – Leonardo Boff
Uma das afirmações básicas do novo paradigma 

científico e civilizatório é o reconhecimento da inter-re-
tro-relação de todos com todos, constituindo a grande rede 
terrenal e cósmica da realidade. Coerentemente a Carta da 
Terra, um dos documentos fundamentais desta visão das 
coisas, afirma: ”Nossos desafios ambientais, econômicos, 
políticos, sociais e espirituais estão interligados e juntos 
podemos forjar soluções includentes”(Preâmbulo, 3).

O Papa Francisco em sua encíclica sobre O cuidado 
da Casa Comum se associa a esta leitura e sustenta que 
“pelo fato de que tudo está intimamente relacionado e que 
os problemas atuais requerem um olhar que leve em con-
ta todos os aspectos da crise mundial” 
(n.137) se impõe uma reflexão sobre a 
ecologia integral, pois só ela dá conta 
dos problemas da atual situação do mun-
do. Esta interpretação integral e holísti-
ca ganha uma reforço inestimável dada 
a autoridade com que se reveste a figura 
do Papa e a natureza de sua encíclica, di-
rigida a toda a humanidade e a cada um 
de seus habitantes. Não se trata mais apenas da relação do 
desenvolvimento com a natureza, mas do ser humano para 
com a Terra como um todo e com os bens e serviço natu-
rais, os únicos que podem sustentar as condições físicas, 
químicas e biológicas da vida e garantir um futuro para a 
nossa civilização.

O tempo é urgente e corre contra nós. Por isso, to-
dos os saberes devem ser ecologizados, vale dizer, postos 
em relação entre si e orientados para o bem da comuni-
dade de vida. Igualmente todas as tradições espirituais e 
religiosas são convocadas a despertarem a consciência da 
humanidade para a sua missão de ser a cuidadora dessa 
herança sagrada recebida do universo e do Criador que 
é a Terra viva, a única Casa que temos para morar. Junto 
com a inteligência intelectual deve vir a inteligência sen-

sível e cordial e mais que tudo a inteligência espiritual, 
pois é ela que nos relaciona diretamente com o Criador e 
com o Cristo ressuscitado que estão fermentando dentro 
da criação, levando-a junto conosco para a sua plenitude 
em Deus (nn. 100; 243).

O Papa cita o comovente final da Carta da Terra que 
resume bem a esperança que deposita em Deus e no empe-
nho dos seres humanos: “Que nosso tempo seja lembrado 
pelo despertar de uma nova reverência face à vida, pelo 
compromisso firme de alcançar a sustentabilidade, pela 
intensificação da luta pela justiça e pela paz e pela alegre 
celebração da vida” (n. 207).

Outra notável contribuição nos 
vem do conhecido psicanalista Carlos 
Gustavo Jung (1875-1961) que em sua 
psicologia analítica deu grande impor-
tância à sensibilidade e submeteu a duras 
críticas o cientificismo moderno. Para 
ele, a psicologia não possuía fronteiras, 
entre cosmos e vida, entre biologia e es-
pírito, entre corpo e mente, entre cons-

ciente e inconsciente, entre individual e coletivo. A psi-
cologia tinha que ver com a vida em sua totalidade, em 
sua dimensão racional e irracional, simbólica e virtual, 
individual e social, terrenal e cósmica e em seus aspectos 
sombrios e luminosos.

Sabia articular todos saberes disponíveis, desco-
brindo conexões ocultas que revelavam dimensões sur-
preendentes da realidade. Conhecido foi o diálogo em 
1924-1925 que Jung manteve com um indígena da tribo 
Pueblo no Novo México nos USA. Este indígena achava 
que os brancos eram loucos. Jung lhe perguntou por que 
os brancos seriam loucos. Ao que o indígena respondeu: 
“Eles dizem que pensam com a cabeça”. “Mas é claro que 
pensam com a cabeça” retrucou Jung. “Como vocês pen-
sam”? – arrematou. E o indígena, surpreso, respondeu: 

transformar numa catástrofe. Havendo uma inflexão decisi-
va como o temido “aquecimento abrupto”, que faria o clima 
subir entre 4-6 graus Celsius, como advertiu a comunidade 
científica norte-americana, conheceríamos dizimações apo-
calípticas afetando milhões de pessoas. Temos confiança 
de que iremos ainda despertar. Mais que tudo cremos que 
“Deus é o Senhor soberano amante da vida” (Sb 11,26) e 
não deixará acontecer semelhante Armagedom.

Cuidar da Terra é cuidar de sua beleza, de suas pai-
sagens, do esplendor de suas florestas, do encanto de suas 
flores, da diversidade exuberante de seres vivos da fauna 
e flora.

Cuidar da Terra é cuidar de sua melhor produção 
que somos nós seres humanos, homens e mulheres espe-
cialmente os mais vulneráveis. Cuidar da Terra é cuidar 

daquilo que ela através de nosso gênio produziu em cul-
turas tão diversas, em línguas tão numerosas, em arte, em 
ciência, em religião, em bens culturais especialmente em 
espiritualidade e religiosidade pelas quais nos damos con-
ta da presença da Suprema Realidade que subjaz a todos 
os seres e nos carrega na palma de sua mão.

Cuidar da Terra é cuidar dos sonhos que ela suscita 
em nós, de cujo material nascem os santos, os sábios, os 
artistas, as pessoas que se orientam pela luz e tudo o que 
de sagrado e amoroso emergiu na história.

Cuidar da Terra é, finalmente, cuidar do Sagrado que 
arde em nós e que nos convence de que é melhor abraçar 
o outro do que rejeitá-lo e que a vida vale mais que todas 
as riquezas deste mundo. Então ela será de fato a Casa 
Comum do Ser.
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”Nós pensamos aqui” e apontou para o coração (Memó-
rias, Sonhos, Reflexões, p. 233).

Esse fato transformou o pensamento de Jung. En-
tendeu que o homem moderno havia conquistado o mun-
do com a cabeça, mas que havia perdido a capacidade de 
pensar e sentir com o coração e de viver através da alma. 
A mesma crítica fez o Papa quando esteve na ilha italia-
na de Lampeduza onde centenas de refugiados se haviam 
afogado. “Desaprendemos a sentir e a chorar.”

Logicamente não se trata de abdicar da razão – o 
que seria uma perda para todos – mas de recusar o es-
treitamento de sua capacidade de compreender. É preciso 
considerar o sensível e o cordial como elementos centrais 
no ato de conhecimento. Eles permitem captar valores e 
sentidos presentes na profundidade do senso comum. A 
mente é sempre incorporada, portanto, sempre impregna-
da de sensibilidade e não apenas cerebrizada.

Em suas Memórias diz: ”há tantas coisas que me re-
pletam: as plantas, os animais, as nuvens, o dia, a noite e o 
eterno presente nos homens. Quanto mais me sinto incerto 
sobre mim mesmo, mais cresce em mim o sentimento de 
meu parentesco com o todo” (p. 361).

O drama do homem atual é ter perdido a capacidade 
de viver um sentimento de pertença, coisa que as religiões 
sempre garantiam. O que se opõe à religião não é o ateísmo 
ou a negação da divindade. O que se opõe é a incapacidade 
de ligar-se e religar-se com todas as coisas. Hoje as pessoas 
estão desenraizadas, desconectadas da Terra e da anima que 
é a expressão da sensibilidade e da espiritualidade.

Se não resgatarmos hoje a razão sensível que é uma 
dimensão essencial da alma, dificilmente nos movemos 
para respeitar o valor intrínseco de cada ser, amar a Mãe 
Terra com todos os seus ecossistemas e vivermos a com-
paixão com os sofredores da natureza e da humanidade.

Reflexões de Dom José

Natal fala da ternura e compaixão 
de Deus pela humanidade

Homilia de Dom José 
na missa na noite de Natal, 
na Catedral São José

Saúdo os sacerdotes, 
os visitantes que vieram de 
outras cidades e estão ce-
lebrando conosco o Natal; 
com estima e afeto saúdo 

você que faz parte do querido povo de Deus da nossa Dio-
cese de Erexim.

O tempo do Advento, enriquecido este ano pela 
abertura do Ano Santo da Misericórdia, nos conduziu e 
nos preparou para vivermos na espera, na esperança, na 
caridade e na alegria esta noite de Natal. A atitude simples 
de Maria e a paixão pela justiça de João Batista darão es-
paço à força da luz, da qual nos fala Isaías e ao esplendor 
do anjo, que aparece aos pastores.

As palavras do profeta Isaías são de esperança, ex-
pressam a face da ternura de Deus que é Pai e acompanha 
o povo nas alegrias, mas também se compadece com seus 
sofrimentos e suas dores. Ele está sempre pronto a enfai-
xar e curar as feridas do corpo e da alma com o remédio 
da misericórdia, fortalecendo os abatidos e revigorando-
-os com o amor, a justiça, a paz, a esperança e a carida-
de. “O povo, que andava na escuridão, viu uma grande 
luz; para os que habitavam nas sombras da morte, uma 
luz resplandeceu... Porque nasceu para nós um menino... 
ele traz aos ombros a marca da realeza... Conselheiro ad-
mirável, Deus forte, Pai dos tempos futuros, Príncipe da 

paz”. As palavras do profeta Isaías expressam o amor do 
Senhor, que possui nas mãos a natureza, o mundo e a his-
tória, mas não esquece as promessas feitas ao ser humano 
de redimi-lo do pecado para viver na glória da casa do Pai, 
como lembra São Paulo na carta a Tito: “A graça de Deus 
se manifestou trazendo salvação para todos os homens... 
Ele se entregou por nós, para nos resgatar de toda malda-
de e purificar para si um povo que lhe pertença e que se 
dedique a praticar o bem”.

Queridos irmãos e irmãs, não podemos esquecer 
que a Encarnação nos abriu os céus. Através dela, o Fi-
lho de Deus abdica da glória de Deus para viver entre os 
homens e as mulheres e assumir a natureza de servo, com 
a finalidade de nos resgatar das trevas do pecado e viver-
mos a graça de sermos povo de Deus. Ele, pela sua graça, 
oferecida a todos os homens e a todas as mulheres através 
de uma misericórdia sem limites, nos torna capazes de vi-
vermos em santidade e em justiça.

“A glória de Deus é o homem vivente”, escrevia 
Santo Irineu. A grandeza de Deus, que o universo intei-
ro não pode conter, se deixa manifestar na simplicidade 
de uma manjedoura de um estábulo de animais, em um 
recém-nascido. Este é o cenário resplandecente de luz di-
vina, onde o menino foi envolvido com faixas e colocado 
na manjedoura. Assim também será feito com o corpo de 
Jesus quando for colocado no sepulcro.

Com o Natal, o tempo humano cumpriu-se para Ma-
ria. “Completaram-se os dias para o parto, e Maria deu 
à luz o seu filho primogênito”. Com o Natal, o tempo hu-
mano é transformado em tempo de salvação. Cristo é o 
início da humanidade renovada no perdão e no amor, da 
humanidade divinizada pela graça de Deus.
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A salvação da qual Jesus é portador quer atingir to-
das as pessoas humanas, mas reserva um carinho especial 
para com os pobres, os últimos e os prostrados ao longo 
do caminho. Os pastores, que passavam a noite vigiando 
o rebanho, inicialmente tiveram medo da manifestação 
de Deus. “Um anjo do Senhor apareceu aos pastores, a 
glória do Senhor os envolveu em luz, e eles ficaram com 
muito medo”. O anjo, porém disse: “Não tenhais medo! 
Eu vos anuncio uma grande alegria, que o será para todo 
o povo: Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós o Sal-
vador, que é o Cristo Senhor”. 

Deus não tem medo de vir ao encontro dos homens, 
de revelar-se aos pequenos e simples, de estar no meio do 
povo. Os primeiros a receberem o anúncio do nascimen-
to de Jesus foram os pastores. A eles foi dado um sinal.  
O mesmo sinal é dado aos crentes de ontem, de hoje e 
de amanhã, isto é, a prova da grandeza de Deus é a sua 
pequenez. O sinal da sua potência é a sua fragilidade, e 
todos nós somos convidados a adorá-lo, como fizeram os 
pastores, não na gruta de Belém, que significa a casa do 
pão, mas acolhendo-o através da sua Palavra e adorando-o 
na Santa Eucaristia.

Para ser acolhida pelos pastores, a boa notícia anun-
ciada pelo anjo aos pastores teve de romper as trevas das 
falsas seguranças e do medo que envolvia o coração, para 
deixar entrar a luz da esperança que nasce da alegria de 
quem encontrou o Senhor Jesus em sua vida. A festa do 
Natal é celebrada por muitos, mas talvez nem todos dei-
xam entrar a luz de Deus em suas vidas, para poder com-
preender porque celebram o Natal. Os pastores, para irem 
encontrar o Menino Jesus, precisaram vencer o medo de 
terem sido lembrados por Deus, de sair do comodismo 
que representava segurança para colocarem-se a caminho. 
Percorreram um trajeto não muito longo, mas de grande 
significado em suas vidas. Na realidade, percorreram um 
caminho de conversão que muda o modo de olhar o mun-
do, porque perceberam que Deus acompanha a caminhada 
do seu povo.

O Natal não deve ser vivido ou celebrado somente 
como festa de ternura por um nascimento, mas também 
como dom de salvação e graça para o renascimento nosso 
e do mundo. 

De coração agradecido, desejo a todos vocês um fe-
liz e santo Natal.

Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.

A vida na Família 
(Voz da Diocese, 27/12/2015)

Estimados Dio-
cesanos! Há poucos 
dias, celebramos a 
festa do Natal. Nela, o 
centro das celebrações 
era uma criança, que 

veio ao mundo em condições sociais muito frágeis, mes-
mo para os padrões da época. Mas, para aquela criança, 
não faltou uma família que a acolhesse. No despojamento 
e na simplicidade da gruta, estava presente a riqueza do 
amor e do calor humano de uma família, Maria e José, a 
Sagrada Família de Nazaré.

Neste ano que está para terminar, tivemos, na Igreja, 
a graça do Sínodo sobre a vocação e a missão da família na 
Igreja e no mundo contemporâneo. Ele nos ajudou a ver os 
desafios para a família no nosso tempo, e podemos perce-
ber o quanto se faz necessário um acompanhamento mise-
ricordioso para todas as famílias, mas principalmente para 
aquelas que vivem situações difíceis de instabilidade e in-
segurança social. Tais situações podem ser agravadas pelo 
desemprego, pelas injustiças sociais, pela violência domés-
tica que atinge em primeira mão as crianças e as mulheres.

A instituição família tem um papel fundamental e 
intransferível na sociedade. Mesmo marcada e fragilizada 
pelo forte individualismo do presente, ela tem a bonita e 
divina missão de acolher e cuidar da vida e não deixar os 
indivíduos isolados. Independente da sua realidade social, 
a família tem o poder de transmitir valores e oferece pos-
sibilidade de desenvolvimento à pessoa humana. 

A nobreza natural do amor humano, tão deturpado 
hoje por se reduzir tudo a serviço do egoísmo, não é des-
truída, mas regenerada na dimensão do amor divino, vivi-
do no matrimônio e na família, como sinal sacramental do 
amor esponsal de Deus. No mundo hodierno é difícil tam-
bém manter-se a fidelidade à dignidade natural da família, 
seguindo a ótica do individualismo. No entanto, tudo po-
derá ser mais simples na vida familiar se estiverem sempre 
presentes as três palavras lembradas pelo Papa Francisco, 
como “palavras chaves” para se viver em paz e na alegria 
em família: “com licença, obrigado, desculpa”. Quando 
em uma família se é capaz de respeitar o espaço do outro e 
se é capaz de pedir “licença”; quando em uma família não 
se é egoísta e se aprende a dizer “obrigado”; e quando em 
uma família um se dá conta de que fez alguma coisa erra-
da e tem a humildade de saber pedir “desculpas”, então na 
família vai existir a paz e a alegria. A alegria de estar jun-
tos, de sentir a ternura e o amor de um pai e de uma mãe 
num simples abraço, que traz para o coração a dimensão 
do amor e da misericórdia do Pai.

É tempo de recomeçar 
(Voz da Diocese, 03/01/2016)

Estimados Diocesanos! Estamos deixando para a 
história o ano de 2015, marcado inicialmente por perspec-
tivas no campo político, social e econômico pela socieda-
de brasileira, com a tomada de posse dos eleitos na esfera 
federal e estadual, para conduzirem a nação brasileira e 
cuidar do bem-estar do seu povo pelos quatro anos poste-
riores. Mas, infelizmente o que vimos foi uma tempesta-
de de corrupção, envolvendo homens públicos e grandes 
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corporações. Na economia, tivemos 
uma retração, levando milhares de 
trabalhadores a perderem o empre-
go, indústrias e estabelecimentos 
comerciais fechando as portas e a 
classe empresarial, pisando no freio 
em relação a novos investimentos 
ou mesmo tentando sobreviver em 
meio à falta de perspectiva em relação ao futuro.

Ao longo da história, as crises vêm e vão, governos 
passam, mas, além das realizações, ficam as feridas que 
precisam ser curadas e enfaixadas na vida do povo. Não 
é tempo para entregarmos a vida e os nossos projetos ao 
desânimo, à falta de esperança, ao acaso, às sombras, à es-
curidão como se não pudéssemos ver um sinal de luz no fim 
do túnel. Não é tempo para chorarmos o que perdemos ou 
deixamos de fazer, embora isso possa ter deixado feridas na 
alma, mas de começarmos um ano novo com vigor e ardor 
redobrados para vencermos os desafios pessoais da nossa 
vida, dos nossos projetos e da nossa sociedade brasileira.

Celebramos, há poucos dias, o Santo Natal, contem-
plando a força de Deus, na fragilidade de uma criança, no 
pequeno e “desprotegido” menino Jesus, a “luz do mun-
do”. E foi justamente a esperança de encontrar esta “luz” 
que moveu os reis magos a partirem, guiados por uma es-
trela, sem saberem ao certo aonde iriam parar, mas não 
deixaram de se colocar a caminho, como celebramos neste 
domingo, solenidade da Epifania do Senhor. 

Por isso, quero agradecer a todas as pessoas que, nas 
comunidades e na sociedade em geral, se dispuseram a 
trabalhar com disponibilidade e amor pelo Reino de Deus 
e pelo bem comum da coletividade em 2015. Tivemos bo-
nitos gestos e ações de solidariedade e de caridade cristã 
em favor dos mais necessitados. Que 2016, marcado pela 
celebração do Jubileu Extraordinário da Misericórdia, nos 
motive ainda mais a sermos misericordiosos uns para com 
os outros, lembrando a misericórdia que Deus tem por to-
dos nós. A minha gratidão e o meu muito obrigado aos 
colaboradores e ao querido povo da nossa Diocese. 

Tende todos, um bom domingo e um abençoado 2016.

Batismo e missão 
(Voz da Diocese, 10/01/2016)

Estimados Diocesanos! Neste 
segundo domingo do novo ano, ce-
lebramos a Festa do Batismo do Se-
nhor, por João Batista nas águas do 
rio Jordão. Jesus, o filho de Deus, 
aquele que “batizará no Espírito 
Santo e no fogo”, assumindo a na-
tureza humana, vai até o rio Jordão 
para receber o batismo de conver-
são de João Batista. Aquele que não 
tinha pecado desce no coração da 

humanidade, se junta aos pecadores para elevar consigo 
a humanidade ao Pai. Jesus, manso e humilde de coração, 
é solidário com a humanidade que padece, entorpecida 
pelo pecado do egoísmo, do abandono e da indiferença. 
Ele veio revelar ao mundo a face de Deus e o seu projeto 
de amor, que busca a reconciliação da criatura com o Cria-
dor, através da misericórdia.

A Festa do Batismo de Jesus, que encerra as celebra-
ções do Natal, é também momento oportuno para recor-
darmos os compromissos do nosso batismo. Através dele, 
renascemos em nome da Santíssima Trindade como filhos 
e filhas de Deus e somos acolhidos na Igreja comunidade. 
Acolhidos não por acaso, mas para vivermos uma missão, 
a de testemunharmos Jesus Cristo. 

Penso que no mundo temos muitos meios e modos 
de testemunharmos a nossa fé no dia-a-dia, na família, na 
escola, no local de trabalho, participando nas celebrações 
da comunidade ou colocando-se também a serviço do Se-
nhor nos vários ministérios, tão necessários para o fortale-
cimento da comunhão e o cultivo da vida de fé nas comu-
nidades. Quando nos dispomos a servir o Senhor, saímos 
do nosso isolamento, e deixamos a indiferença de lado, 
para dar um novo sentido à nossa vida. 

A graça de poder servir a Deus e aos irmãos, atra-
vés dos ministérios na comunidade e na ação missionária, 
pode também ajudar a despertar nos jovens, o sentido da 
corresponsabilidade e do compromisso em relação à vida 
e às fragilidades e feridas que atingem uma grande parcela 
do nosso povo. “Aquilo que os olhos não veem o coração 
não sente”. Jesus viu o sofrimento do povo, encontrando-
-o ao longo do caminho. Por isso, é louvável a ação mis-
sionária dos jovens provenientes da Arquidiocese de Pas-
so Fundo e das Dioceses de Vacaria e Erexim, que, neste 
Ano Santo da Misericórdia, estão consumindo parte das 
suas férias do mês de janeiro, em missão na Paróquia Nos-
sa Senhora do Rosário em Barão de Cotegipe. Deus seja 
louvado, por todo o bem que estão fazendo junto àquela 
comunidade de irmãos e irmãs em Cristo Jesus. 

É tempo de conviver 
(Voz da Diocese, 17/01/2016)

Estimados Diocesanos! Janeiro é um mês especial 
na vida das famílias, porque normalmente os filhos que 
estudam estão de férias. Não importa se estudam na pe-
quena escola rural, na escola da cidade ou numa univer-
sidade, aqui na região ou quem sabe em outra cidade ou 
Estado. O fato é que as férias nos oferecem oportunidades 
de convivência familiar, de encontrar amigos, de rever o 
lugar que nos viu crescer e que sempre vai fazer parte da 
nossa vida e da nossa história, não importa a estrada do 
sucesso ou as distâncias que percorreremos neste planeta.  

As férias são um tempo para fortalecermos os la-
ços familiares, para matarmos a saudade e recebermos 
um afago de nossas mães, que aproveitam para preparar 
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o nosso prato favorito com amor e 
esmero que só as mães sabem ter, de 
ouvirmos os conselhos do pai e, por-
que não dizer, de aprendermos lições 
para a vida a partir da escola família. 
Talvez não nos damos conta, ou não 
percebemos, que o tempo vai passan-
do para nós e para os nossos pais. Nós 
vamos crescendo, nos tornando mais 
seguros e, como passarinhos, vamos alçando voos que nos 
levam cada vez para mais longe do ninho. Pode acontecer 
de estarmos tão empenhados com os nossos projetos de 
não percebermos que o tempo vai deixando suas marcas 
também na vida dos nossos pais. 

Sempre lembro da história de um senhor que conhe-
ci. Para poder estudar, saiu de casa aos nove anos, e só 
pode voltar depois de completar os estudos com mais de 
vinte e cinco anos. Durante todo este tempo, nunca teve a 
oportunidade de ver sua mãe e seus irmãos, embora sou-
besse que depois de ter deixado a casa de seus pais, outros 
irmãos tinham nascido. Quando voltou para casa, teve um 
choque. Não reconheceu mais a sua mãe, nem conhecia 
seus irmãos, tinha se tornado um estranho na própria fa-
mília. Em seu depoimento afirmava: “quando parti, minha 
mãe era jovem, ao voltar encontrei minha mãe envelheci-
da, com os cabelos brancos e as marcas do tempo e do sol 
em seu rosto. Poder abraçá-la novamente foi o momen-
to mais bonito da minha vida, pois tomei consciência de 
quanto ela era importante para mim.” 

Por isso, você que é jovem aproveite este tempo de 
férias, também para conviver com os seus pais. Eles sem-
pre farão parte da sua vida e da sua história.

A Palavra de Deus renova a vida 
(Voz da Diocese, 24/01/2016)

Estimados Diocesanos! 
Nesta segunda-feira, dia 25, a 
Igreja recorda e celebra a con-
versão de São Paulo, apóstolo, 
homem convertido pela graça 
e misericórdia de Deus. Em-
bora não tenha pertencido ao 

grupo dos discípulos chamados pelo Mestre na primeira 
hora, foi cognominado o apóstolo das nações. Abraçou a 
causa do Evangelho com ardor missionário e afirmava: 
“Deus revelou-me seu Filho para eu O anunciar”. Dá um 
bonito testemunho do seu compromisso missionário na 
carta aos Gálatas; “Irmãos, asseguro-vos que o Evangelho 
pregado por mim não é conforme critérios humanos. Com 
efeito, nem aprendi de homem algum, mas por revelação 
de Jesus Cristo” (Gl 1,11-12).

A Igreja incentiva seus fiéis a terem uma maior fami-
liaridade com a Palavra de Deus. Esta preocupação manifes-
tada pelo Magistério em muitos documentos foi novamente 

recordada no Documento de Aparecida. “Os discípulos de 
Jesus desejam alimentar-se com o Pão da Palavra: querem 
chegar à interpretação adequada dos textos bíblicos, empre-
gá-los como meditação e diálogo com Jesus Cristo, e a que 
sejam alma da própria evangelização e do anúncio de Jesus 
a todos” (DAp, n. 248). As Diretrizes Gerais da Ação Evan-
gelizadora da Igreja no Brasil 2015-2019 voltam a lembrar 
da importância da familiaridade com a Palavra de Deus, e 
recordam que a animação bíblica é indispensável para que a 
vida da Igreja seja, ainda mais, uma escola de interpretação, 
de comunhão e oração com a Palavra e escola de evangeli-
zação e proclamação da Palavra.

Como cristãos, somos convidados a participar da 
mesa da Palavra e do Pão. Ela tem a força de reconstruir a 
nossa vida, a partir do nosso interior, de renovar a nossa dig-
nidade e esperança, que nascem do encontro com o Senhor, 
na Palavra, no Pão, na oração e no abraço da misericórdia 
do Pai. Precisamos redescobrir e valorizar as nossas raízes, 
não para nos fecharmos sobre o passado, mas para estar-
mos abertos e caminharmos serenos em relação ao futuro, 
para podermos um dia, quem sabe, dizer como São Paulo: 
“Agradeço Àquele que me deu força, Cristo Jesus, nosso 
Senhor, pela confiança que teve em mim ao designar-me 
para seu serviço, a mim, que antes blasfemava, perseguia 
e insultava. Mas encontrei misericórdia” (1Tm 1, 12-13a).

Vida Consagrada: sinal da 
Misericórdia de Deus 

(Voz da Diocese, 31/01/2016)

Estimados diocesanos! 
No dia 30 de novembro de 2014, 
1° Domingo do Advento, teve 
início, na Igreja Católica, o Ano 
da Vida Consagrada, a ser con-
cluído dia 02 de fevereiro, ter-
ça-feira, festa da Apresentação 
de Jesus no Templo. Na carta apostólica que anunciava 
este Ano da Vida Consagrada, o Papa Francisco indicava 
os objetivos do mesmo, retomando “aquilo que já havia 
sido indicado na Exortação Pós-sinodal Vita consecrata”: 
“Vós não tendes apenas uma história gloriosa para recor-
dar e narrar, mas uma grande história a construir! Olhai 
para o futuro, para o qual vos projeta o Espírito a fim de 
realizar convosco ainda grandes coisas” (n. 110).

Creio que as reflexões que envolveram a Vida Con-
sagrada durante este ano ajudaram os consagrados e con-
sagradas, de modo particular, e cada família religiosa com 
seu carisma e missão, a colocar-se na escuta de Deus, sob 
a luz do Espirito Santo, para fazer uma releitura histórica 
da sua própria presença na vida da Igreja povo de Deus. 

A releitura da presença de um carisma, dom de 
Deus, dado aos fundadores, precisa de atualização para 
acompanhar as mudanças que acontecem na Igreja e na 
sociedade. Atualizar a presença do carisma não significa 
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abandonar o essencial do que recebemos dos fundadores, 
mas ter disponibilidade para ir ao encontro de novas rea-
lidades, de confiar na Divina Providência. Essa confiança 
nasce quando vivemos uma profunda comunhão entre nós 
e com o Senhor Jesus. Desta comunhão, brota a força e 
a coragem que vem do Espirito Santo, para olharmos os 
novos desafios, não com desânimo, mas como esperança e 
disponibilidade ao chamado do Senhor da messe.

Somos gratos a Deus porque a nossa Diocese de 
Erexim foi enriquecida com a presença histórica de vá-
rios carismas, que muito contribuíram para o bem da 

Igreja e do povo de Deus, através da riqueza da espi-
ritualidade de cada um na educação, na saúde, na cate-
quese, na missão e na formação dos nossos seminaristas 
e futuros sacerdotes. Através do trabalho de centenas 
de consagradas e consagrados e com a ajuda do povo 
de Deus, muitas estruturas de educação e saúde foram 
construídas para servir a comunidade. Hoje, a realidade é 
outra, as estruturas podem estar tendo outras finalidades, 
mas a Vida Consagrada continua sendo uma presença de 
doação, do amor e da misericórdia de Deus na vida da 
comunidade Igreja, povo de Deus.

Eventos diocesanos e outros

Subsídio para o Centenário das Aparições de Fátima 
No dia 21 de dezembro, 

Pe. Valter Girelli, Reitor do Se-
minário de Fátima, começou a 
distribuição do subsídio por ele 
elaborado em vista do Cente-
nário das Aparições de Fátima. 
Com 60 páginas, o livro ofe-
rece breve histórico das apari-
ções, as orações do terço e seus 
mistérios, bem como a forma 
de recitá-lo, algumas ladainhas, 

orações e cantos marianos. Na introdução, o autor re-
corda o que diz a canção do Pe. Zezinho, rezar costuma 
fazer bem. Na conclusão, deseja que as celebrações das 

aparições de Fátima reavivem em todos o ardor da fé, 
o amor a Deus e a devoção a N. Sra. de Fátima e exorta 
que, como bons filhos, obedientes à Mãe, todos rezem 
o terço diariamente. Na apresentação, Dom José deseja 
que através da oração simples do terço, cada pessoa, 
as famílias e as comunidades encontrem a paz que é 
fruto de um coração que se deixa tocar por Deus. Res-
salta que a oração do terço é simples, como simples 
costumam ser as relações entre os membros da família. 
Tem a força de reavivar, no coração, a caminhada de fé 
das pessoas que peregrinam neste mundo e se sentem 
reconfortadas na dor, amadas e protegidas por Nossa 
Senhora e abençoadas por Deus.

Em vigília natalina, jovens contemplam os grandes anúncios de Deus
Jovens de diversas paróquias 

da Diocese e alguns da Arquidiocese 
de Passo Fundo, realizaram a terceira 
vigília de Natal, na noite do dia 23 de 
dezembro no Santuário Diocesano. A 
celebração iniciou com a santa Mis-
sa, presidida pelo Pe. Giovani Momo, 
um dos assessores da juventude e que 
passará a trabalhar no Seminário de 
Fátima no próximo ano, com o Pe. Maicon Malacarne, 
assessor diocesano da Pastoral da Juventude, e Pe. Valtuir 
Bolzan, coordenador diocesano de pastoral. 

No final da missa, houve exposição do Santíssimo, 
seguindo-se cantos, orações, momentos de partilha e de 
silêncio até às 06h da manhã do dia 24, contemplando o 
anúncio do anjo aos pastores, o anúncio dos profetas bí-

blicos e dos de hoje das maravilhas de 
Deus para a humanidade. 

Na homilia, Pe. Giovani falou 
do verdadeiro sentido do Natal, par-
tindo de comentários frequentes entre 
pessoas e nos meios de comunicação 
de que, em vista da atual situação so-
cioeconômica, neste ano, as compras 
de presentes serão reduzidas e a ceia 

de Natal mais enxuta. A propósito, citou pensamento do 
Frei capuchinho Luís Turra, músico e cantor, de que Na-
tal não se faz com calculadora e com sacolas cheias, mas 
se vive em Jesus, o Filho de Deus nascido em pobreza. 
Segundo o padre, Natal se dá no despojamento e na so-
lidariedade e é testemunhado pelas vozes proféticas de 
ontem e de hoje. 
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Museu dos Capuchinhos lança revista comemorativa
Publicação resgata a história dos Ca-

puchinhos, recorda o passado, apresenta o 
presente e projeta o futuro da museologia, 
mostra os acervos do MusCap e a relação 
próxima que mantém com a comunidade.

Os 15 anos do Museu dos Capuchi-
nhos, MusCap, foi comemorado no dia 03 
dezembro passado, quando aconteceu o lan-
çamento da revista Le Musée, às 18h30min 
(Rua General Mallet, 189 B – Bairro Rio 
Branco, em Caxias do Sul). 

Fatos e momentos históricos estão 
relatados na revista Le Musée, título inspi-
rado na origem francesa da fundação capu-
chinha no Rio Grande do Sul. A revista foi planejada para 
marcar os 15 anos e divulgar o Museu, dirigido por frei 
Celso Bordignon. A publicação de 36 páginas é assinada 
pelo editor, frei Moacir P. Molon, que afirma “a Le Mu-
sée se propõe ser o canal de comunicação com espaços 
de interação, troca de ideias e propostas que fortaleçam a 
própria missão que o Museu dos Capuchinhos tem junto à 
sua entidade mantenedora e junto à comunidade”.

O Museu foi aberto oficialmente ao público em 
06 de dezembro de 2000, com a missão de preservar os 
acervos e as memórias que contam a história da presença 
Capuchinha no Rio Grande do Sul e também as particu-

laridades que tornam especial cada frade 
Capuchinho. Durante este período reali-
zou mais de 20 exposições de vários níveis 
com artistas locais e nacionais, projetos 
educativos, ações especiais do tipo “Sal-
ve um livro” e atividades que aproximam 
o Museu da comunidade. Possui cadastro 
regularizado nos Sistemas Nacional e Es-
tadual de Museus e funciona com um qua-
lificado pessoal técnico e atuante presença 
dos voluntários. Embora jovem, o Mus-
Cap sente-se responsável pelos registros e 
conservação dos 120 anos da presença dos 
capuchinhos em terras gaúchas. “O Museu 

preserva o carisma, a espiritualidade e o ser capuchinho”, 
afirma frei Celso Bordignon.

Juntamente com o lançamento da revista o público 
pode conferir a exposição que estava em cartaz “Livros: 
tradição e subversão”, que consistiu em uma mostra de-
dicada à produção artística contemporânea de “Livros de 
Artista” e “Livros Objetos”. 

Para entrevistas contatar o diretor, frei Celso Bor-
dignon ou a museóloga, Mirella de Jesus Honorato, pelo 
telefone (54) 3220.9565 – www.muscap.org.br

Margô Segat – Jornalista \ MTb 10064   
(54) 9965.0115 \ (54) 3028.0907

Encaminhamento da catequese na 
comunidade indígena guarani 

Tânia Madalosso, coordenadora diocesana da Animação Bíblico-catequética, e 
o Ir. Darci Zacaron, coordenador da Cáritas diocesana, visitaram a comunidade indí-
gena Guarani da Paróquia N. Sra. das Dores, de Capoerê, no dia 21 de dezembro. A 
finalidade da visita foi o encaminhamento do material de preparação aos sacramentos 
de 30 crianças da comunidade no próximo ano. Na oportunidade, doaram também 
brindes de Natal para toda a comunidade. 

Dom José acolhe padres para confraternização de Natal
A garagem da residência episcopal se tornou mais uma vez local de 

convívio entre os padres, o bispo emérito, Dom Girônimo, e o bispo dioce-
sano, no dia 21 de dezembro. Acolhendo a todos para o jantar, Dom José dis-
se que queria proporcionar à família presbiteral a oportunidade de uma con-
fraternização na proximidade do Natal, assim como o fazem muitos grupos 
nesta época e especialmente as famílias na noite daquele grande dia na vida 
cristã. Invocou a bênção sobre o alimento e os participantes, passando ele 
mesmo a servir as mesas. Raios, trovões e chuva torrencial acabaram abre-
viando o tempo de descontraído e renovador encontro fraterno presbiteral.

http://www.muscap.org.br
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Grupos franciscanos preparam e celebram o Natal 
Grupo de pessoas ligadas às Irmãs Franciscanas Missionárias de Maria Au-

xiliadora da Residência Madre Imelda, na Rua Marechal Rondon, e a Associa-
ção dos Leigos Franciscanos Madre Bernarda, com encontros mensais próprios, 
realizaram encontro conjunto na noite do dia 14 de dezembro, no Salãozinho do 
Colégio Franciscano São José. Com momentos de celebração e de confraterniza-
ção, partilharam experiências de fé, de conversão pessoal e atividades de ajuda ao 
próximo, em preparação para o Natal. Participaram do evento alguns convidados, 
entre eles o Pároco da Catedral São José, Pe. Alvise Follador. Na ocasião, houve 
coleta de donativos a serem repassados a pessoas carentes.

Dom José celebra missa no Lar dos Velhinhos
O bispo diocesano testemunha carinho especial pelos doentes e ido-

sos, procurando visitá-los por ocasião de suas visitas pastorais às paró-
quias. Na semana do Natal, ele visitou casas de religiosos e religiosas, com 
atenção particular com os doentes e idosos. No dia 22 de dezembro, Dom 
José esteve no Lar dos Velhinhos em Erechim, acompanhado do Pe. Mai-
con Malacarne, capelão da casa, celebrando a santa missa em preparação 
do Natal.  Para os idosos, foi grande alegria. Em sinal de reconhecimento, 
membro da direção ofertou um brinde aos dois.   

Pastoral da Juventude conclui curso diocesano de jovens 
Em torno de 700 jovens participaram das três etapas do curso “Nas 

trilhas da animação da juventude”, realizado em 2015 nas Áreas Pastorais da 
Diocese. A terceira e conclusiva etapa do curso na Área de Severiano de Al-
meida foi realizada nos dias 12 e 13 de dezembro, em Severiano de Almeida, 
com 50 participantes. Viveram experiência missionária, visitando famílias e 
abençoando casas da cidade, como discípulos e discípulas de Cristo, na cons-
trução do Reino.

Jovens da Catedral animam encontro de 
catequizandos no Bairro Progresso 

Mais de 80 catequizandos e integrantes da Adolescência e Infância 
Missionária da Paróquia São Francisco de Assis do Bairro Progresso par-
ticiparam de encontro de preparação ao Natal, no dia 19 de dezembro, no 
salão da igreja N. Sra. Aparecida, com animação do grupo de jovens da Ca-
tedral São José, acompanhado pelo Pe. André Lopes, Vigário paroquial da 
mesma. Encenações do nascimento de Jesus, orações, cantos de animação, 
brincadeiras e distribuição de doces ajudaram os pequenos a entender o es-
pírito do verdadeiro do Natal e a se preparar para vivê-lo em suas famílias 
e na comunidade. (Informações e foto do Ir. Darci Zacaron que atua na pa-
róquia junto com Pe. Tranquilo Manfrói e é Diretor da Cáritas Diocesana).
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Para Dom José, Natal fala da ternura e 
compaixão de Deus pela humanidade 

Presidindo a missa da noite de Na-
tal na Catedral diocesana, Dom José ini-
ciou sua homilia dizendo que nesta sole-
nidade aparecem a força da luz divina e 
o esplendor do anjo que anuncia o nasci-
mento de Cristo aos pastores, bem como 
a ternura e a compaixão de Deus que vibra com as alegrias 
de seus filhos e se compadece deles nos seus sofrimentos. 
Por sua graça, torna-os capazes de viver em santidade e 
em justiça. Ressaltou que Cristo, nascido em Belém para 
resgatar o homem e a mulher do pecado, é o início da hu-
manidade renovada no perdão e no amor, da humanidade 
divinizada pela graça de Deus.

Após a proclamação do evangelho, com a assembleia 
cantando noite feliz, o casal Adriana Bieleski e Edegar 
Chiarello, com sua filha Lívia, de vinte e cinco dias, nascida 
no dia 30 de novembro, representaram José, Maria e o Me-
nino Jesus. Em seguida, o bispo abençoou o presépio. (Ín-
tegra da homilia, acima, no bloco “Reflexões do Bispo”).

Já a manhã do dia de Natal, os fiéis 
que se dirigiram ao Santuário de Fátima 
para a missa natalina foram acolhidos 
pelo Bispo diocesano e pelo Pe. Valter 
Girelli. Dom José presidiu a celebração, 
destacando na homilia que o Menino Je-

sus nasceu na pobreza da gruta de Belém, acolhido pelo 
carinho de uma família, José e Maria. Observou que assim 
como Jesus foi envolto em faixas e colocado na manje-
doura de Belém, mais tarde seria envolto em panos e co-
locado na sepultura. Destacou também que a salvação de 
que Jesus é portador quer atingir a todas as pessoas, mas 
reserva carinho especial para com os pobres, os últimos 
e os prostrados ao longo do caminho. Para Dom José, a 
prova da grandeza de Deus é a sua pequenez. O sinal da 
sua potência é a sua fragilidade, e todos nós somos convi-
dados a adorá-lo, como fizeram os pastores, não na gruta 
de Belém, que significa a casa do pão, mas acolhendo-o 
através da sua Palavra e adorando-o na Santa Eucaristia.

Pastoral da Juventude estudará realidade 
dos jovens no Rio Grande do Sul 

Membros da coordenação da Pastoral da Juventude 
de 13 dioceses do Regional Sul 3 da CNBB, entre elas a de 
Erechim, realizaram reunião nos dias 12 e 13 de dezem-
bro, em Ajuricaba, Diocese de Cruz Alta. Nela, avaliaram 
o processo de evangelização da juventude no corrente ano 
e definiram o projeto de estudo da realidade da juventude 

do Rio Grande do Sul em 2016. Com o estudo, será pos-
sível traçar um plano mais real para a evangelização dos 
jovens no Estado. Os trabalhos terão como horizonte co-
mum o seguinte objetivo: “Ser e gerar cuidado e esperança 
para a juventude do Rio Grande do Sul, preferencialmente 
marginalizada, à luz do projeto de Jesus Cristo”.

Falece ex-professor do Seminário de Fátima
Na manhã do dia 26 de dezembro, festa 

de Santo Estêvão, em Passo Fundo, faleceu Pe. 
Tenário Seibel, em consequência de infarto. Seu 
corpo foi velado a partir das 14h30 na igreja N. 
Sra. da Conceição, onde houve missa às 17h. 
Às 20h, foi transladado para a igreja N. Sra. da 
Pompeia, de Tapera, onde continuou sendo vela-
do. Às 10h do dia 27, último domingo de 2015, 
festa da Sagrada Família, houve missa de corpo presente, 
seguida do sepultamento. Pe. Tenário nasceu no municí-
pio de Selbach, em 2 de outubro de 1933. Era um dos 11 
filhos de Nicolau e Suzana Seibel. Foi ordenado padre no 
dia 3 de julho de 1960. Como padre, trabalhou nas pa-
róquias Bom Jesus de Carazinho, N. Sra. da Pompeia de 

Tapera, N. Sra. Imaculada Conceição, São José 
Operário e Sagrado Coração de Jesus de Passo 
Fundo. Trabalhou por muito tempo na formação 
dos futuros padres no Seminário de Fátima, em 
Erechim, no Seminário N. Sra. Aparecida, de 
Passo Fundo, e no Instituto de Teologia de Pas-
so Fundo – ITEPA. Em Erechim, trabalhou em 
1956, ainda como seminarista, depois de con-

cluir a filosofia. Como padre, em 1963 e 1964, quando, 
além de assistente da turma dos menores, regia a banda do 
Seminário. Segundo Pe. Valter Girelli, conforme o livro 
de crônicas do Seminário, número 5, página 45, como res-
ponsável pela disciplina na turma dos menores, destacava-
-se pela bondade, não tendo, por vezes, o rigor esperado.
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Falece ex-pároco de Carlos Gomes 
Na manhã do dia 29 de dezembro, em 

Curitiba, faleceu Pe. STANISLAU GOGUL-
SKI, que foi pároco da Paróquia Santa Ana, 
de Carlos Gomes por 13 anos, tendo trabalha-
do também em Barão de Cotegipe. 

Pe. Stanislaw Gogulski nasceu em 09 
de janeiro de 1950, na diocese de Lodz, na 
Polônia. Concluída a Escola Técnica, em 
1970, entrou para a Sociedade de Cristo para 
os migrantes poloneses. No 09 maio 1977, foi 
ordenado padre. Até 1982, trabalhou nas pa-
róquias de Szczecin Zdroje, Dobrzany e Płoty. Em 1982, 
ele foi enviado como missionário ao Brasil. Inicialmente 
ajudou na paróquia de Ijuí RS. Depois, foi vigário paro-
quial da Paróquia N. Sra. do Rosário de Barão de Cotegi-
pe, onde atendeu de modo especial a comunidade polo-
nesa na igreja N. Sra. do Monte Claro. Em 1986, foi no-

meado pároco em Rio Claro do Sul, PR. Em 
fevereiro de 1990, passou a ser pároco da Pa-
róquia Santa Ana, Carlos Gomes, onde per-
maneceu até 2003, quando foi nomeado páro-
co da Paróquia Cristo Rei, em Campo do Te-
nente PR. Em 2014, por problemas de saúde, 
foi liberado desta função, residindo na Sede 
Provincial da Congregação, em Curitiba, PR. 
Ao longo do ano, passou por três cirurgias por 
problemas intestinais, vindo a falecer na ma-
nhã desta última terça-feira do ano.

Publicou o livro Caminhando para a Terra Pro-
metida: do Rio do Peixe, a Nova Polônia, até Carlos 
Gomes.

A diocese se une à sua Congregação na solidarieda-
de e na esperança cristã, rezando a Deus para que acolha 
este seu servo, conforme a promessa aos que lhe são fiéis.

Missões jovens para o coração de 
todos em Barão de Cotegipe 

Há algum tempo, a Pastoral da Juventude pro-
tagoniza experiências missionárias em muitas dio-
ceses. Missões Jovens são experiência marcante na 
Diocese de Erexim. São grandes celebrações da vida! 
Momentos de amizade, partilha, bênçãos nas casas, 
celebrações com grupos de famílias e nas comunida-
des de uma determinada Paróquia.

No início deste ano, de 07 a 10 de janeiro, jo-
vens da Arquidiocese de Passo Fundo e das Dioceses 
de Vacaria e Erexim, com diversos padres, realizaram 
Missões Jovens na Paróquia N. Sra. do Rosário de 
Barão de Cotegipe, cujo pároco é o Pe. Cleocir Bonetti e 
vigário paroquial, Pe. Jóssi Golembiewski. 

O projeto Missões Jovens em Barão de Cotegipe 
teve como horizonte o Jubileu Extraordinário da Mise-
ricórdia, em andamento até o 20 de novembro próxi-
mo. Contemplou os lugares de Jesus – Belém, Nazaré, 
Samaria, Betânia e Jerusalém, com o desejo de ajudar 
a todos a ter e ser um coração misericordioso, para dei-
xar-se tocar pelo outro profundamente, até as entranhas. 
O grande símbolo dessa Missão foi o coração, lugar da 
misericórdia, que precisa ser transformado, para ser 
sempre mais humano, mais bonito. Assim, poderá rea-
lizar-se o que o próprio Deus quer dar a cada pessoa, 
segundo o profeta Ezequiel: “Darei a eles um coração 
íntegro e colocarei no íntimo deles um espírito novo. 
Tirarei do peito deles o coração de pedra e lhes darei 
um coração de carne” (Ez 11,19).

A programação iniciou às 11h do dia 07, quinta-fei-
ra, com acolhida, tempo de formação, organização das 
equipes até o final da tarde. Às 20h30, na igreja do Rosá-
rio, houve missa de abertura, presidida pelo Bispo dioce-
sano, Dom José Gislon. 

Nos dias 09 e 10, sexta-feira e sábado, as equipes 
missionárias saiam para a visita às famílias nas comu-
nidades rurais; às 14h30, houve celebração em cada co-
munidade. Às 16h, as equipes retornaram para a cidade 
para visita e celebração nas famílias. No dia 09, às 22h, 
houve um show de talentos, com música, cantos e dinâ-
micas diversas.

No dia 10, às 09h, houve missa de encerramento na 
igreja do Rosário. Às 10h30, os missionários tiveram mo-
mento de partilha e mística final. Às 12h, almoço e retorno 
para suas localidades de origem. 
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Porto Alegre tem novo Bispo Auxiliar
A Arquidiocese de Porto Alegre (RS) tem novo Bispo 

Auxiliar: o Papa Francisco nomeou para o cargo o Reveren-
do Aparecido Donizete de Souza no dia 30 de dezembro. 
Até então, Dom Aparecido era pároco da paróquia “São 
Francisco de Assis” em Cornélio Procópio (PR).

Biografia

Aparecido Donizete de Souza nasceu em 13 de ja-
neiro de 1964, em Primeiro de Maio, Arquidiocese de 
Londrina (Paraná). Estudou Filosofia no Instituto Filo-
sófico de Apucarana e Teologia no Instituto Teológico 
“Paulo VI” de Londrina. Fez a Licenciatura em Espiri-
tualidade no Pontifício Instituto de Espiritualidade “Te-
resianum” de Roma (2001-2003). Recebeu a ordenação 

sacerdotal em 12 de dezembro de 
1992 e foi incardinado na dio-
cese de Cornélio Procópio, na 
qual desempenhou os seguintes 
cargos: vigário paroquial da Ca-
tedral (1992-1993); pároco em 
Jataizinho (1994-2001); reitor 
do Seminário “Menino Deus” 
(2004-2007); pároco em Sapo-
pemba (2007-2011) e reitor do Seminário maior “São 
José” (2012-2014).

Ao ser nomeado bispo era pároco da paróquia “São 
Francisco de Assis” em Cornélio Procópio (PR), Dire-
tor Espiritual do Seminário e Assessor diocesano para a 
Pastoral litúrgica. Sua ordenação episcopal será dia 18 de 
março, em Cornélio Procópio, PR.

Arcebispo emérito de Passo Fundo 
e seu irmão celebram jubileus 

Dom Ercílio Pedro Simon, Arcebis-
po emérito de Passo Fundo, completou 
cinquenta anos de ordenação presbiteral e 
25 de bispo. Seu irmão, Pe. Irineu também 
completou 50 anos de padre. Os dois re-
ceberam a ordenação presbiteral no dia 12 
de dezembro de 1965, em Santo Ângelo. 
Dom Ercílio foi ordenado bispo no dia 30 
de dezembro de 1990, em Passo Fundo. O triplo jubileu 
teve celebração eucarística festiva na manhã dia 02 de ja-
neiro, na igreja Sagrado Coração de Jesus de Passo Fundo, 
seguida de almoço de confraternização. Sete bispos, entre 
eles Dom Girônimo Zanandréa, bispo emérito de Erexim, 
e em torno de 40 padres concelebraram com os jubilares. 
Na homilia, os dois jubilares manifestaram seus sentimen-
tos pela comemoração e suas experiências em tantos anos 
de ministério. No final da missa, Dom Jaime Spengler, um 
dos concelebrantes, dirigiu mensagem em nome do Re-

gional Sul 3 da CNBB, do qual é o Presi-
dente. Pe. Irineu e Dom Ercílio são de uma 
família de 12 irmãos. Uma das irmãs é re-
ligiosa. Pe. Irineu, por 40 anos, foi padre 
da congregação dos palotinos, atuando es-
pecialmente no Paraná e no Mato Grosso 
do Sul. Em vista da situação de saúde de 
seu irmão bispo, veio a Passo Fundo, onde 

foi pároco das paróquias Nossa Senhora de Fátima e São 
Judas Tadeu. Agora reside com Dom Ercílio, na Casa do 
clero, no Bosque Lucas Araújo, em Passo Fundo. Dom Er-
cílio exerceu muitas funções como padre na agora Arqui-
diocese de Passo Fundo. Foi bispo coadjutor de Cruz Alta, 
Bispo Diocesano de Uruguaiana e, por seis meses, Bispo 
Coadjutor de Passo Fundo e depois seu Bispo Diocesa-
no, sendo elevado a Arcebispo com a criação da Província 
Eclesiástica de Passo Fundo. Em 11 de julho de 2012, por 
problemas de saúde, tornou-se emérito. 

Alguns aspectos destacados na vida e ação do Papa em 2015
Para o Substituto da Secretaria de Estado do Vatica-

no, o Arcebispo Angelo Becciu, o Jubileu da Misericór-
dia, as viagens apostólicas, a Assembleia do Sínodo sobre 
a Família e a reforma da Cúria foram alguns dos temas e 
momentos fortes vividos pelo Papa Francisco em 2015. 

Em entrevista à Rádio Vaticano, ele começou falan-

do a partir do Ano Santo Extraordinário da Misericórdia: 
 “Aquilo que me tocou e que mantenho na minha 

memória é o momento em que o Papa me comunicou, ma-
nifestou a ideia de convocar o Ano Santo. Vi nele tanta ale-
gria, tanta alegria, porque era e está consciente de oferecer 
ao mundo uma possibilidade única: isto é, experimentar 
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a Misericórdia de Deus. E depois, também o fato de ter 
escolhido as várias Portas Santas indica, no Santo Padre, 
o desejo de estender a todos - a todos! – a possibilidade de 
usufruir dos benefícios que o Ano Santo deve trazer. Não 
está preocupado pelas multidões oceânicas em Roma, mas 
está preocupado que cada um possa ter a maneira e a faci-
lidade de experimentar a bondade, o amor misericordioso 
de Deus. Assim, para mim permanece impressa a alegria 
do Papa de poder convocar o Ano Santo”.

RV: O Sínodo da Família é outro marco deste ano de 
2015 do Papa Francisco. Considera que o estilo sinodal, 
tão frequentemente evocado pelo Papa, esteja passando 
como mensagem na Igreja, não somente à cúpula?

“É certamente um desejo, mas eu diria que não é 
fácil. Não é fácil fazer passar esta mensagem e vivê-la. 
Porém, vejo ao redor tanta boa vontade. Devemos passar 
da mentalidade de uma Igreja piramidal a uma Igreja de 
comunhão, sabendo fazer conviver o aspecto hierárquico 
e o aspecto da comunhão. Isto que dizer fazer entrar o 
espírito, a arte da comunhão nas nossas várias estruturas, 
nas estruturas de assembleias: na paróquia, o conselho pa-
roquial; nas dioceses, o conselho presbiteral e o conselho 
pastoral diocesano; assim como o Papa exerce e ajuda a 
viver em espírito de comunhão quando convoca o Sínodo. 
As próprias Conferências episcopais nas 
suas assembleias... Para nós é importan-
te saber expressar as nossas opiniões e 
o Papa gostaria que cada fiel se sentis-
se responsável na fase de elaboração dos 
documentos ou dos momentos de deci-
são. Porém, viver sinodalmente, viver 
em comunhão estes momentos, significa 
sentir a liberdade de expressar a própria 
opinião e, ao mesmo tempo, ter a liberdade e o desapego 
das próprias opiniões para acolher aquelas dos outros. De 
nossa parte, não devem existir correntes de pensamentos, 
que forçam os outros a acolher as próprias ideias. Para nós 
é importante deixar espaço para que seja o Espírito Santo a 
conduzir as nossas ideias, as nossas decisões! Comunhão, 
todavia, não significa obscurecer ou eliminar o momento 
de autoridade, que deve intervir ao fazer a síntese das vá-
rias contribuições. Assim, não é fácil. Porém, vejo que se 
está tentando e se está procurando viver este aspecto de 
comunhão nos nossos momentos de assembleia”.

RV: A reforma da Igreja e da Cúria, em particular, 
foi outro ponto forte em 2015 do Papa Francisco. Um pro-
jeto que avança. O senhor, que é um dos mais estreitos 
colaboradores do Pontífice, o que colhe deste desejo assim 
forte de reforma que o Santo Padre está imprimindo?

“O Papa – e o repetiu isto mais vezes – está determi-
nado a levar em frente a reforma, a reforma da Cúria. Está 
decidido e está imprimindo ritmos importantes. Ao mesmo 
tempo, porém, falharíamos em relação ao Papa se dissésse-
mos que a única preocupação dele seja a reforma da Cúria. 
Ele tem o olhar voltado para o mundo inteiro e existem tan-
tos problemas... Nos damos conta, mesmo saindo de nossos 
edifícios, de como o mundo tem necessidade de ser evan-

gelizado: a descristianização avança de maneira inexorável 
e vemos como os valores da Igreja são colocados de lado e 
sequer se tem o desejo de ouvir falar deles. Tudo isto preo-
cupa o Papa! E não esquece a preocupação pelos cristãos 
perseguidos no mundo inteiro. Sim, nos preocupamos em re-
formar a Cúria, porém procuramos não nos voltarmo-nos de-
mais sobre nós mesmos, mas ampliar o olhar para o mundo 
inteiro e sentimos a urgência de divulgar a Palavra de Deus”.

RV: Neste ano não faltaram situações e aconteci-
mentos de perturbação, mesmo dentro do Vaticano. O 
Papa, porém, manteve uma serenidade que tranquiliza 
os fieis, que – o vimos tantas vezes – o amam realmente 
como um pai. Qual é a sua reflexão a este respeito?

“Antes de tudo, houve um acontecimento que fez so-
frer tanto o Papa. Ao mesmo tempo, porém, não o abateu. 
Nos deu, antes pelo contrário, um exemplo de serenidade, 
de coragem e comunicou também a nós a necessidade e a 
vontade de seguir em frente, de não deixarmo-nos condi-
cionar pelos acontecimentos negativos que acontecem ao 
nosso redor e sobretudo este acontecimento que ocorreu: 
falamos do assim chamado “Vatileaks”. A este propósito 
gostaria de dizer e gostaria de precisar que as duas pessoas 
que foram acusadas de terem divulgado os documentos, 
faltaram à confiança do Papa, mas faltaram também com 

o compromisso que haviam assumido 
com juramento, de manter secretos os 
documentos que teriam em mãos. Exis-
tem também dois jornalistas acusados de 
terem divulgado as notícias de maneira 
incorreta. Sobre este ponto gostaria de 
precisar isto: os jornalistas têm todo o 
direito de publicar as notícias que rece-
bem... porque frequentemente nestes úl-

timos tempos acusam o Vaticano de ser obscurantista e de 
usar métodos inquisitórios. Não se trata de colocar em dis-
cussão o direito deles de divulgar notícias, mas existem, 
isto sim, dúvidas em relação ao método, sobre o modo em 
como receberam as notícias! Existe um processo em anda-
mento, o processo esclarecerá estas dúvidas”.

RV: Existe uma imagem deste ano de Francisco que 
o tenha tocado de modo particular, e que, na sua opinião, 
representa de certa forma o ano de 2015 do Papa?

“Imagens existem muitas... Talvez porque mais pró-
xima a nós, ficou impressa em mim a imagem da abertura 
da Porta Santa em Bangui, na República Centro Africana. 
E isto porque - antes de tudo – sublinhou a predileção do 
Papa por aquele povo, por tantos anos sofredor e vítima 
de guerras fratricidas, e depois, porque aquele escancarar 
a porta, que é uma porta simples de uma catedral também 
simples, quis como que ser um grito, uma invocação a 
Deus Pai para que conceda a paz a este povo que tem di-
reito de viver em paz e de não ser objeto de jogos por parte 
de potências estrangeiras. Tem direito de viver finalmente 
na serenidade e na tranquilidade. A própria missa que ce-
lebraram com o Papa foi um grito de alegria, um desejo 
deste povo de conhecer tempos mais bonitos para si e para 
os próprios filhos”. 
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Capuchinhos comemoram seus 120 anos no Estado

No dia 17 de janeiro, os freis capuchinhos do Rio 
Grande do Sul realizaram a abertura dos eventos comemo-
rativos aos 120 anos de sua presença no Estado. Ao longo 
do ano, em todas as paróquias e instituições com presença 
dos freis, haverá celebrações retomando a história e a im-
portância da presença da Ordem no desenvolvimento das 
respectivas regiões. O lema das comemorações é: gratidão, 
paixão e esperança! Ele convida os freis a olhar o passado 
da província com gratidão; viver o seu presente com paixão; 
abraçar o futuro da mesma com esperança.  Atualmente, 
a ação dos capuchinhos abrange missões populares, ações 
sociais (com mais de 20 projetos), pastoral paroquial e hos-
pitalar, animação vocacional e escolas formativas, escola 
superior de teologia, museu, meios de comunicação (jor-
nais, rádios em redes, sites e plataformas mobile), gráficas, 
centro de eventos e pousadas voltadas ao turismo e saúde 
sempre com a marca da alegria franciscana, da simplicida-
de e disponibilidade para atender as carências da socieda-
de, testemunhando o carisma do fundador São Francisco 
de Assis. Freis capuchinhos da Província do Rio Grande 
do Sul, oficializada em 1942, atuaram ou atuam em Portu-
gal, em vários países da África, na Nicarágua, na República 
Dominicana, França, Haiti, Brasil Central (Distrito Federal, 
Mato Grosso do Sul e Goiás), interior de São Paulo, Mato 
Grosso e Rondônia. A propósito, é oportuno recordar que 
o bispo diocesano de Erexim, Dom José Gislon, provem 
da Ordem dos capuchinhos, província do Paraná, da qual 
foi superior e depois membro do seu Conselho Geral por 8 
anos, residindo em Roma.

Ordem Capuchinha 
no Rio Grande do Sul

No século XIX o Brasil vivia um momento de in-
tensa imigração europeia. Ao Rio Grande do Sul, entre 
1875 e 1889, cerca de 60 mil italianos emigraram, vindos 
da região do Vêneto. A Comissão de Colonização e Terras 
destinou aos imigrantes a região serrana, constituída das 
colônias de Conde d’Eu (Garibaldi), Princesa Isabel (Ben-
to Gonçalves), Nova Vicenza (Farroupilha), Caxias do Sul 
(Campo dos Bugres), Alfredo Chaves (Veranópolis) e An-
tônio Prado, entre outras.

Após tentativas frustradas de trazer missionários, o 
bispo do Rio Grande do Sul, D. Cláudio Ponce de Leão 
escreveu diretamente ao Papa Leão XIII para solicitar 
que os imigrantes italianos fossem socorridos espiri-
tualmente. 

No dia 05 de dezembro de 1895 dois cultos e dinâ-
micos frades franceses da Província de Savoia, frei Bruno 
de Gillonnay e frei Leão de Montsapey, acompanhados 
pelo ministro provincial, frei Rafael de La Roche, embar-
caram rumo ao Sul do Brasil. Na primeira semana de ja-
neiro de 1896, chegaram a Porto Alegre e foram recebidos 
por D. Cláudio e convidados a assumir a igreja de Nossa 
Senhora das Dores. 

A opção dos Capuchinhos, no entanto, foi Conde 
d’Eu, onde poderiam implantar um novo projeto mis-
sionário junto aos imigrantes italianos. No primeiro dia, 
viajaram por via fluvial até Montenegro e, no dia seguin-
te, prosseguiram em uma carroça até a sede da Colônia 
Conde d’Eu, onde chegaram pela tardinha do dia 18 de 
janeiro de 1896, data que marca a fundação da Missão dos 
Capuchinhos no Rio Grande do Sul. Frei Rafael depois 
de visitar algumas comunidades do interior da Colônia, 
voltou a Porto Alegre e acertou com o bispo as condições 
da fundação canônica da missão, regressando definitiva-
mente para a Savoia. 

A atuação Capuchinha no Rio Grande do Sul foi ali-
cerçada por frei Bruno de Gillonnay, em cinco direções: 
Missões populares, Pastoral paroquial, Escolas vocacio-
nais, Ensino para os filhos dos imigrantes e Imprensa.

Casa símbolo do início das atividades dos 
capuchinhos no Rio Grande do Sul.

Agentes de Pastoral mortos em 2015
Até o dia 29 de dezembro de 2015, os agentes de 

pastoral assassinados ao longo do ano foram 19 (14 sacer-
dotes, 4 religiosas e 1 leigo, voluntário da Caritas). Pela 7ª 
vez o Continente americano se destaca como a região com 
o mais alto número de agentes pastorais mortos (8)

África (4)
- Rep. Dem. Do Congo (1): Pe. Jean-Paul Kakule – 25 de 

fevereiro de 2015
- África do Sul (1): Irmã Gertrud Tiefenbacher (religiosa 

austríaca) - 18-19 de abril de 2015
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- Nigéria (2): Pe. Onyeka – 31 de maio de 2015 e
Pe. Dennis Osuagwu – 15 de agosto de 2015

Europa (3)
- Espanha: (2): Pe. Adolfo Enríquez - 10 de março de 2015 

e Pe. Carlos Martínez Pérez – 16 de julho de 2015
- Itália (1): Pe. Lanfranco Rossi - 12 de abril de 2015

América (8)
- Colômbia (2): Pe. Fernando Meza Luna - 21 de março 

de 2015 e Pe. Luis Alfonso León Pereira - 14 de julho 
de 2015

- México (2): Pe. Francisco Javier Gutiérrez - 6 de abril 
de 2015 e Pe. Erasto Pliego de Jesúscuando - 13 de no-
vembro de 2015

- Venezuela (1): Pe. Felix Pinto (encontrado morto a 20 de 
julho de 2015/ desaparecido no dia 15 de julho)

- Brasil (2): Pe. Antônio Alves de Almeida  (10 de junho 
de 2015) e Irmã Odete Franciscana (24 de julho de 2015)

- Argentina (1): Pe. Luis Cortez (29 de agosto de 2015)

Ásia (4)
- Síria (1): Safouh Al-Mosleh, Caritas - 7 de abril de 2015
- Índia (2): Irmã Jose Mariya (abril de 2015) e Irmã Amala 

Valummel (17 de setembro de 2015)
- Filipinas (1): Pe. Antonio Magalso (29 de setembro de 

2015)

2013-2014
Enquanto em 2013 os agentes pastorais assassinados fo-

ram 23, em 2014 foram 26. (SP)

Fonte: Rádio Vaticano

Relatório da Cáritas Diocesana – julho a dezembro 2015
Donativos recebidos pela Cáritas Diocesana no segundo semestre de 2015 e repassados a pes-

soas e famílias necessitadas, conforme cadastro e/ou verificação de cada situação.

JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
Alimentos não perecíveis (Kg) 355 420 370 342 470 720 2.677
Roupas usadas (unid. peças) 3.325 2.560 2.865 2.630 2.480 4.250 18.110

Calçados (pares) 36 45 26 39 41 76 263
Colchões (unid) 11 18 13 8 9 7 66

Camas (unid) 2 8 14 15 8 8 55
Cobertores (unid) 26 24 16 12 0 0 78

Armários 0 0 1 2 3 2 8
Geladeiras 2 0 2 3 1 4 12

Fogão a Gas 1 2 1 2 2 6 14

Senhor Jesus Cristo, Vós que nos ensinastes a ser misericordio-
sos como o Pai celeste, e nos dissestes que quem Vos vê, vê a Ele.
Mostrai-nos o Vosso rosto e seremos salvos.  O Vosso olhar 
amoroso libertou Zaqueu e Mateus da escravidão do dinheiro;  
a adúltera e Madalena de colocar a felicidade apenas numa cria-
tura;  fez Pedro chorar depois da traição,  e assegurou o Paraíso 
ao ladrão arrependido.
Fazei que cada um de nós considere como dirigida a si mesmo 
as palavras que dissestes à mulher samaritana: Se tu conheces-
ses o dom de Deus!
Vós sois o rosto visível do Pai invisível,  do Deus que manifes-
ta sua omnipotência sobretudo com o perdão e a misericórdia:  
fazei que a Igreja seja no mundo o rosto visível de Vós, seu 
Senhor, ressuscitado e na glória.

Oração do Jubileu da Misericórdia
Vós quisestes que os Vossos ministros fossem também eles re-
vestidos de fraqueza  para sentirem justa compaixão por aque-
les que estão na ignorância e no erro:  fazei que todos os que se 
aproximarem de cada um deles se sintam esperados, amados e 
perdoados por Deus.
Enviai o Vosso Espírito e consagrai-nos a todos com a sua un-
ção  para que o Jubileu da Misericórdia seja um ano de graça 
do Senhor  e a Vossa Igreja possa, com renovado entusiasmo, 
levar aos pobres a alegre mensagem  proclamar aos cativos e 
oprimidos a libertação  e aos cegos restaurar a vista.
Nós Vo-lo pedimos por intercessão de Maria, Mãe de Miseri-
córdia, a Vós que viveis e reinais com o Pai e o Espírito Santo, 
pelos séculos dos séculos.
Amém!
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Dia 26 de janeiro, foi divulgada a mensagem do 
Papa Francisco para a Quaresma deste ano, intitulada 
“prefiro a misericórdia ao sacrifício. As obras de miseri-
córdia no caminho jubilar”. O Papa recorda que ao procla-
mar o Jubileu Extraordinário da Misericórdia havia feito 
o convite a viver com mais profundidade as obras de mi-
sericórdia corporais e espirituais na preparação à Páscoa 
deste ano jubilar, à luz do canto de Maria que engrandece 
a misericórdia divina. Ele ressalta novamente que Deus se 
mostra sempre rico em misericórdia, pronto em qualquer 
circunstância a derramar sobre o seu povo uma ternura e 
uma compaixão viscerais, sobretudo nos momentos mais 
dramáticos de nossas infidelidades. O drama do amor di-
vino alcança seu ponto alto no seu Filho feito homem, no 
qual deram a sua misericórdia sem limites até o ponto de 
fazer d’Ele a Misericórdia encarnada. 

Falando especificamente das obras de misericór-
dia, diz: 

A misericórdia de Deus transforma o coração do ho-
mem e faz-lhe experimentar um 
amor fiel, tornando-o assim, por 
sua vez, capaz de misericórdia. 
É um milagre sempre novo que 
a misericórdia divina possa ir-
radiar-se na vida de cada um de 
nós, estimulando-nos ao amor 
do próximo e animando aquilo 
que a tradição da Igreja chama 
as obras de misericórdia corpo-
ral e espiritual. Estas recordam-
-nos que a nossa fé se traduz em 
atos concretos e quotidianos, 
destinados a ajudar o nosso próximo no corpo e no espí-
rito e sobre os quais havemos de ser julgados: alimentá-
-lo, visitá-lo, confortá-lo, educá-lo. Por isso, expressei o 
desejo de que «o povo cristão reflita, durante o Jubileu, 
sobre as obras de misericórdia corporal e espiritual. Será 
uma maneira de acordar a nossa consciência, muitas vezes 
adormecida perante o drama da pobreza, e de entrar cada 
vez mais no coração do Evangelho, onde os pobres são 
os privilegiados da misericórdia divina» (Ibid., 15). Real-
mente, no pobre, a carne de Cristo «torna-se de novo visí-
vel como corpo martirizado, chagado, flagelado, desnutri-
do, em fuga... a fim de ser reconhecido, tocado e assistido 
cuidadosamente por nós» (Ibid., 15). É o mistério inaudito 
e escandaloso do prolongamento na história do sofrimento 
do Cordeiro Inocente, sarça ardente de amor gratuito na 
presença da qual podemos apenas, como Moisés, tirar as 
sandálias (cf. Ex 3, 5); e mais ainda, quando o pobre é o 
irmão ou a irmã em Cristo que sofre por causa da sua fé.

Diante deste amor forte como a morte (cf. Ct 8, 6), 
fica patente como o pobre mais miserável seja aquele que 
não aceita reconhecer-se como tal. Pensa que é rico, mas 
na realidade é o mais pobre dos pobres. E isto porque é 
escravo do pecado, que o leva a utilizar riqueza e poder, 

não para servir a Deus e aos outros, mas para sufocar 
em si mesmo a consciência profunda de ser, ele também, 
nada mais que um pobre mendigo. E quanto maior for 
o poder e a riqueza à sua disposição, tanto maior pode 
tornar-se esta cegueira mentirosa. Chega ao ponto de não 
querer ver sequer o pobre Lázaro que mendiga à porta da 
sua casa (cf. Lc 16, 20-21), sendo este figura de Cristo 
que, nos pobres, mendiga a nossa conversão. Lázaro é a 
possibilidade de conversão que Deus nos oferece e tal-
vez não vejamos. E esta cegueira está acompanhada por 
um soberbo delírio de omnipotência, no qual ressoa si-
nistramente aquele demoníaco «sereis como Deus» (Gn 
3, 5) que é a raiz de qualquer pecado. Tal delírio pode 
assumir também formas sociais e políticas, como mos-
traram os totalitarismos do século XX e mostram hoje as 
ideologias do pensamento único e da tecnociência que 
pretendem tornar Deus irrelevante e reduzir o homem a 
massa possível de instrumentalizar. E podem atualmente 
mostrá-lo também as estruturas de pecado ligadas a um 

modelo de falso desenvolvi-
mento fundado na idolatria do 
dinheiro, que torna indiferentes 
ao destino dos pobres as pes-
soas e as sociedades mais ricas, 
que lhes fecham as portas recu-
sando-se até mesmo a vê-los.

Portanto, a Quaresma 
deste Ano Jubilar é um tempo 
favorável para todos poderem, 
finalmente, sair da própria alie-
nação existencial, graças à es-
cuta da Palavra e às obras de 

misericórdia. Se, por meio das obras corporais, tocamos 
a carne de Cristo nos irmãos e irmãs necessitados de ser 
nutridos, vestidos, alojados, visitados, as obras espiri-
tuais tocam mais diretamente o nosso ser de pecadores: 
aconselhar, ensinar, perdoar, admoestar, rezar. Por isso, 
as obras corporais e as espirituais nunca devem ser se-
paradas. Com efeito, é precisamente tocando, no mise-
rável, a carne de Jesus crucificado que o pecador pode 
receber, em dom, a consciência de ser ele próprio um 
pobre mendigo. Por esta estrada, também os «soberbos», 
os «poderosos» e os «ricos», de que fala o Magnificat, 
têm a possibilidade de aperceber-se que são, imerecida-
mente, amados pelo Crucificado, morto e ressuscitado 
também por eles. Somente neste amor temos a resposta 
àquela sede de felicidade e amor infinitos que o homem 
se ilude de poder colmar mediante os ídolos do saber, 
do poder e do possuir. Mas permanece sempre o perigo 
de que os soberbos, os ricos e os poderosos – por cau-
sa de um fechamento cada vez mais hermético a Cristo, 
que, no pobre, continua a bater à porta do seu coração 
– acabem por se condenar precipitando-se eles mesmos 
naquele abismo eterno de solidão que é o inferno. Por 
isso, eis que ressoam de novo para eles, como para todos 

Prática mais intensa das obras de misericórdia na Quaresma 
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Papa transfere bispo gaúcho para o Mato Grosso 
Na manhã de quarta-feira, Papa Francisco transferiu 

o Bispo de Santa Cruz do Sul, Dom Canísio Klaus para 
Sinop, Mato Grosso, em substituição ao também gaúcho 
Dom Gentil Delazari, que apresentara pedido de renún-
cia em razão de idade. Natural de Arroio do Meio (RS), 
dom Canísio nasceu em 09 de outubro de 1951. A nomea-
ção ao episcopado ocorreu no dia 22 de abril de 1998, 
sendo enviado para a diocese de Diamantino (MT), onde 
permaneceu até 2010. Seu lema é “Enviado para Evan-
gelizar”. Como Bispo, exerceu diferentes funções. Entre 
elas, Presidente do Regional Oeste 2 da CNBB, de 2003 a 
2006; membro do Conselho Permanente da CNBB, bispo 
de Diamantino e de Santa Cruz do Sul, 2010 a 2016. Dom 
Gentil Delazari é natural de Encantado, RS, onde nasceu 
no dia 09 de setembro de 1940. Foi ordenado padre no dia 
13 de julho de 1968 e nomeado bispo de Sinop, MT em 

09 de fevereiro de 1994. Em 2015, completou 20 anos à 
frente daquela Igreja Particular e 47 anos de vida presbite-
ral. Na caminhada episcopal foi responsável pelo Setor de 
Vocações no regional Oeste 2 da CNBB. Tem como lema 
“Preparai os caminhos do Senhor”.

Dom Canísio Dom Gentil

Dom Rodolfo Weber assume Arquidiocese de Passo Fundo
Em celebração eucarística às 16h do dia 24 de ja-

neiro, véspera da festa da Conversão de São Paulo, na Ca-
tedral N. Sra. Aparecida de Passo Fundo, Dom Rodolfo 
Luís Weber, assumiu o ministério de Arcebispo daquela 
Arquidiocese. A missa foi concelebrada por 26 Arcebis-
pos e bispos, além de Dom Rodolfo, mais de 100 padres, 
representantes das 47 paróquias da Arquidiocese, delega-
ção de 40 pessoas da Diocese de Cristalândia, TO, onde 
trabalhava o novo Arcebispo, e familiares dele. Entre os 
Arcebispos e bispos, estava Dom Jaime Spengler, da Ar-
quidiocese de Porto Alegre e Presidente do Regional Sul 
da CNBB; Dom Philip Dickmans, de Miracema do Tocan-
tins, Presidente do Norte 3. Da Diocese de Erexim, parti-
ciparam Dom Girônimo Zanandréa e seis padres (Dirceu 
Balestrin, Valtuir Bolzan, José Carlos Sala, Carlos Pontel, 
Cleocir Bonetti e Jair Carlesso). 

No início da celebração, foi lida a bula de nomeação 
do novo Arcebispo e apresentada ao Colégio de Consulto-
res; uma família entregou o báculo a Dom Rodolfo; Dom 
Paulo De Conto, Bispo de Monte Negro e até agora Ad-
ministrador Apostólico de Arquidiocese vacante e Dom 
Ercílio Simon, Arcebispo emérito da mesma, conduziram 
o novo Arcebispo à sua Cátedra, a partir da qual passa a 

exercer sua missão de presidir a liturgia, realizar a prega-
ção e pastorear na caridade o povo que lhe foi confiado 
pela Igreja através da nomeação do Papa.

Assim oficializado no seu novo ministério, Dom 
Rodolfo presidiu a celebração. Na homilia, ressaltou ter a 
certeza de poder contar com a graça de Deus que o chamou 
para esta missão. Referiu-se à tríplice missão do Bispo, 
anunciar a Palavra de Deus, conduzir o povo como pastor 
e santificá-lo pela liturgia. Assegurou dedicar atenção e 
carinho especial aos padres. Para ele, o povo de Deus tem 
direito de olhar para seu bispo e seus padres e ver neles 
servidores alegres e incansáveis do Evangelho, capazes 
de dar a sua vida para conduzirem os fiéis à vida plena 
em Cristo”. Concluiu declarando:  “Venho como discípu-
lo missionário que tem muita vontade de aprender. Quero 
contar sempre com a vossa compreensão e misericórdia”.

No final da missa, houve alguns pronunciamentos. 
Pelos padres, falou Pe. João Gheno, pároco emérito da 
Paróquia Bom Jesus de Carazinho. Dando as boas-vindas 
do presbitério ao novo arcebispo, referindo-se à terra na-
tal dele, usou o trocadilho significativo: Recebemos um 
Arcebispo que vem de Bom Princípio. Será um princípio 
bom para nós. Um leigo falou em nome das lideranças 

nós, as palavras veementes de Abraão: «Têm Moisés e o 
Profetas; que os ouçam!» (Lc 16, 29). Esta escuta ativa 
preparar-nos-á da melhor maneira para festejar a vitória 
definitiva sobre o pecado e a morte conquistada pelo Es-
poso já ressuscitado, que deseja purificar a sua prometi-
da Esposa, na expectativa da sua vinda.

Não percamos este tempo de Quaresma favorável à 
conversão! Pedimo-lo pela intercessão materna da Virgem 
Maria, a primeira que, diante da grandeza da misericórdia 
divina que Lhe foi concedida gratuitamente, reconheceu 
a sua pequenez (cf. Lc 1, 48), confessando-Se a humilde 
serva do Senhor (cf. Lc 1, 38).
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da Arquidiocese agradecendo a Dom 
Paulo pelo tempo de Administrador 
Apostólico e expressou acolhida ao 
novo Arcebispo. Um representante 
de Cristalândia manifestou a gratidão 
dos ex-diocesanos a Dom Rodolfo e 
lhe desejou fecundo pastoreio em sua 
nova missão. Dom Antonio Carlos 
Altieri, Arcebispo emérito, que este-
ve à frente da Arquidiocese de 11 de 
julho de 2012 a 02 de dezembro de 
2015, também fez uso da palavra. 

Para o padre Fábio de Morais, vigário geral da arqui-
diocese, o dia foi marcado pela felicidade e pela expectativa. 
Segundo ele, o momento foi de alegria para todos. A chegada 
de dom Rodolfo se dá com a marca da esperança. Um bispo 
jovem que chega com todo o vigor e com todo o entusiasmo.

Dom Rodolfo Luís Weber 

O Arcebispo mais jovem do Brasil, 52 anos, nasceu 
aos 30 de agosto de 1963, na localidade de Santa Teresi-
nha, distrito de Bom Princípio (mesma localidade natal 
de Dom Vicente Scherer), no Rio Grande do Sul. Filho de 

Oscar Inácio e Olga Luísa Weber, é o 
sexto de uma família de dez irmãos.

Fez os estudos primários em sua 
terra natal. Depois, estudou nos semi-
nários de Bom Princípio e Gravataí. 
Cursou filosofia no Seminário de Via-
mão e teologia na Pontifícia Universi-
dade Católica de Porto Alegre. 

No dia 5 de janeiro de 1991, 
foi ordenado presbítero em Bom 
Princípio. 

Como padre, trabalhou em Paróquias da Arquidio-
cese de Porto Alegre e na formação dos futuros padres 
por vários anos em Viamão. De 1997 a 1999, fez mestra-
do em Filosofia na Pontifícia Universidade Gregoriana 
em Roma. Em seu retorno, voltou a trabalhar na forma-
ção em Viamão. 

No dia 25 de fevereiro de 2009, foi nomeado bis-
po da Prelazia de Cristalândia no Estado de Tocantins. 
Foi ordenado bispo aos 15 de maio de 2009, na Catedral 
Metropolitana de Porto Alegre, por Dom Dadeus Grings. 
Escolheu como lema de vida episcopal: IDE E EVANGE-
LIZAI. (Com Informações e fotos de Victória Holsbach, 
assessora de comunicação da Arquidiocese de Passo Fun-
do e Rádio Planalto).

Arquidiocese de Porto Alegre com novo bispo auxiliar
Dia 26 de janeiro, Papa Francisco nomeou 

Pe. Adilson Pedro Busin como bispo auxiliar na 
arquidiocese de Porto Alegre, acolhendo o pedi-
do de dom Jaime Spengler, OFM. Pe. Adilson 
nasceu no dia 20 de maio de 1965, em Saran-
di, em nosso Estado. Aos 14 anos, ingressou no 
Seminário da Congregação dos Missionários 
de São Carlos, carlistas scalabrinianos. Fez sua 
primeira profissão religiosa em 22 de dezembro 
de 1985. Cursou Filosofia na Universidade de 
Caxias do Sul (RS) e Teologia no Instituto Teológico São 
Paulo (Itesp). Foi ordenado presbítero em 09 de janeiro de 
1993. É mestre em Ciências da Educação pela Universi-
dade Pontifícia Salesiana. Após a ordenação, padre Adil-

son foi enviado, em missão, ao Paraguai, onde 
atuou como animador vocacional e orientador 
espiritual no Seminário em Cuidad del Este. Em 
1994, foi nomeado reitor do Seminário Menor 
em Santa Rosa del Monday. De volta ao Brasil, 
em 2000, assumiu como vice mestre de noviços 
e, no ano seguinte, a função de mestre no novi-
ciado Nossa Senhora de Guadalupe, em Porto 
Alegre. Foi vigário da província São Pedro dos 
Missionários Scalabrinianos. No ano de 2007, 

foi eleito superior provincial e, em 2013, assumiu como 
vigário e secretário provincial da nova regional Sul-ame-
ricana da Congregação. No mês de julho de 2015, voltou 
a exercer a função de mestre de noviços, em Porto Alegre.
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Elementos fundamentais para a 
animação da evangelização no Brasil

(Aspectos das Diretrizes Gerais da Ação Evangeliza-
dora da Igreja no Brasil 2015-2019 – DGAE e a partir delas)

O mandato missionário de Cristo à Igreja foi expres-
so claramente por Ele quando disse aos onze na montanha 
da Galileia que lhes havia indicado: “Foi-me dada toda a 
autoridade no céu e na terra. Ide, pois, fazei discípulos en-
tre todas as nações e batizai-os no nome do Pai, do Filho e 
do Espírito Santo. Ensinai-lhes a observar tudo o que vos 
tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até 
o fim dos tempos” (Mt 28, 16-20; cfr Mc 16,14-20). 

Ele não lhes deixou um manual com as indicações 
de como realizar a evangelização. Havia prometido o Es-
pírito que os acompanharia, recordaria e faria viver todo o 
seu ensinamento. 

Claro, podiam seguir fazendo do jeito que Ele havia 
feito. 

Mas precisaram, com a docilidade ao Espírito, ir or-
ganizando o anúncio do Reino, a constituição das comuni-
dades dos que o acolhiam, conforme as circunstâncias de 
cada lugar e o passar do tempo. Ao longo da história, a Igre-
ja sempre enfrentou o desafio de anunciar Cristo de forma 
adequada aos desafios novos que foram se sucedendo. 

João XXIII, logo depois de eleito Papa, em outubro 
de 1958, em audiência à Presidência do Conselho Episco-
pal Latino-americano, disse que, para a renovação espi-
ritual do Continente, eram indispensáveis: clara visão da 
realidade; plano de ação realista, previdente quanto aos 
fins, racional quanto aos meios, aglutinador das forças, no 
respeito às legítimas liberdades; corajosa e perseverante 
execução do plano, com revisões que o adaptem às novas 
situações. Pouco tempo depois, enviou carta a todos os 
episcopados latino-americanos insistindo no referido pla-
no de ação realista.

Os bispos do Brasil responderam com o chamado 
“Plano de Emergência”, aprovado pela Assembleia da 
CNBB em abril de 1962, para 1963 a 1965. Seguiu-se 
o Plano de Pastoral de Conjunto (PPC) de 1966 a 1970, 
prorrogado em 1970 e reformulado em 1975, passando a 
se chamar Diretrizes Gerais da Ação Pastoral da Igreja 
no Brasil e a partir de 1995, Diretrizes Gerais da Ação 
Evangelizadora da Igreja no Brasil. Esta pequena mudan-
ça ressalta a dimensão missionária em vista de ação não 
de mera conservação das comunidades constituídas, mas 
de abertura delas para quem deixou a participação comu-
nitária ou participa esporadicamente, bem como para os 
que se declaram sem fé. 

A promulgação dessas Diretrizes se dá a cada qua-
tro anos, quando há eleições para os diversos serviços da 
CNBB. Assim, a Assembleia Geral elege os membros para 
a Presidência da Conferência e para todas as outras funções 
e confia a eles a condução da implementação das Diretrizes. 

Desta forma, “desde o Plano de Emergência (1962), 
os Bispos têm tomado decisões colegiais a respeito da 
evangelização em suas Igrejas particulares, apresentando-
-as sob a forma de Planos e de Diretrizes” (DGAE 2015-
2019, 1, Introdução). 

As atuais Diretrizes Gerais da Ação 
Evangelizadora da Igreja no Brasil

Foram aprovadas e promulgadas na 53ª Assembleia 
Geral da CNBB, de 14 a 25 de abril de 2015. São uma re-
formulação das do quadriênio anterior, que tinham como 
grande inspiração o Documento de Aparecida e a exorta-
ção apostólica Verbum Domini (A Palavra do Senhor), do 
Papa Bento XVI, de 30 de setembro de 2010, a partir da12ª 
Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, de 5 a 
25 de outubro de 2008, sobre A Palavra de Deus na vida e 
na missão da Igreja. Elas foram atualizadas à luz da Exor-
tação Apostólica do Papa Francisco, Evangelii Gaudium, 
A Alegria do Evangelho, de 24 de novembro de 2013, a 
partir da 13ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos 
Bispos sobre “Nova Evangelização para a transmissão da 
Fé Cristã”, realizada de 7 a 28 de outubro de 2012. 

As atuais Diretrizes têm o seguinte objetivo: EVAN-
GELIZAR, a partir de Jesus Cristo, na força do Espírito 
Santo, como Igreja discípula, missionária, profética e mi-
sericordiosa, alimentada pela Palavra de Deus e pela Euca-
ristia, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, 
para que todos tenham vida, rumo ao Reino definitivo.

 Além da apresentação e da introdução, contêm 4 
capítulos: 1) Partir de Jesus Cristo; 2) Marcas do nosso 
tempo; Urgências na Ação Evangelizadora; 4) Perspecti-
vas de ação.

“Elas expressam a razão da evangelização, da ação 
evangelizadora, da missionariedade. Indicam elementos 
fundamentais para a animação da ação evangelizadora da 
Igreja no Brasil” (Apresentação).

1. Partir de Jesus Cristo
Por ser Cristo quem envia em missão, tudo deve ser 

feito a partir d’Ele. A Igreja é a comunidade dos seus dis-
cípulos missionários, que se deixaram fascinar por Ele, 
uma vez que sua Palavra lhes fez arder os corações e os 
levou à conversão pessoal e pastoral. Inseridos na comu-
nhão eclesial, em vínculo afetivo e efetivo, participando 
da comunhão com a Santíssima Trindade, procuram estar 
sempre com o Senhor, vivendo com Ele e como Ele, com 
permanente ardor missionário na construção do seu Reino. 

Impulsionados por Cristo, procuram assumir as vir-
tudes evangélicas fundamentais, que os configuram a Ele. 
Vivem a serviço dos outros, especialmente dos pobres, com 
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doação alegre e generosa nas virtudes da alteridade e da gra-
tuidade, que se ampliam na promoção da justiça, da paz, da 
reconciliação, da fraternidade, no contexto atual de crescente 
violência, divisões, indiferença, exploração e exclusão. 

No ardor missionário, procuram ser “Igreja em sa-
ída”, com desejo irreprimível de oferecer misericórdia, 
com “prudência e audácia”, “coragem e ousadia”. 

2. Marcas de nosso tempo
Pelo Documento do Concílio Vaticano II sobre sua 

presença no mundo, a Igreja disse que as alegrias e as es-
peranças, as tristezas e angústias das pessoas de hoje são 
também suas. Para torná-las suas, deve saber quais são. 
Precisa, pois, conhecer a realidade de cada tempo e lugar 
numa “perspectiva pastoral”, valendo-se, naturalmente, 
de dados científicos, de estatísticas e análises de peritos 
em sociologia, política, economia, cultura e outros.

A grande característica atual é a mudança de época. 
Sempre há mudanças. Mas “mudanças de época afetam 
os critérios de compreensão, os valores mais profundos, a 
partir dos quais se afirmam identidades e se estabelecem 
ações e relações” (n. 21). 

Há muitos avanços e conquistas na comunicação, 
na ciência e na tecnologia, com transformações profundas 
na vida das pessoas, na constituição da família, na orga-
nização da comunidade. A cada dia são lançados novos 
produtos que a propaganda provoca a consumir, gerando 
a insatisfação de nunca se poder desfrutar de tudo. A di-
vulgação de incontáveis informações e formas de pensar 
muda completamente a compreensão da família, da reli-
gião, da sociedade, da sexualidade, do matrimônio. 

No campo social e econômico, o que conta é o lucro, 
imperando a idolatria do dinheiro, sustentada pela ideologia 
da autonomia absoluta dos mercados comandada pela espe-
culação financeira. Disso decorrem práticas preocupantes 
de banalização da vida, como a manipulação dos embriões, 
práticas abortivas e tantas mortes absurdas; falta de políti-
cas para garantir as condições básicas de vida digna para 
todos. Dois graves sintomas desta banalização da vida são a 
violência e a corrupção, verdadeiro “câncer social”. A eco-
nomia voltada apenas para o lucro fere a dignidade da pes-
soa humana, reduzindo-a a mera consumidora e se não tem 
condições para consumir, considera-a descartável.

No âmbito religioso, com acentuado pluralismo, há 
práticas marcadas por fundamentalismo, emocionalismo e 
sentimentalismo. Com facilidade, se deturpa a mensagem 
do Evangelho, com grupos apresentando a salvação em 
Cristo como sinônimo de prosperidade material, saúde fí-
sica e realização afetiva. Há também grupos que negam a 
dimensão religiosa da vida.

No âmbito católico, há o afastamento de muitas pes-
soas de suas comunidades e diversas situações que ques-
tionam a ação evangelizadora desenvolvida. 

Diante destas e de outras marcas do nosso tempo, 
o discípulo missionário deve sentir crescer sua respon-
sabilidade pessoal e o desafio de não desanimar nem se 
acomodar, buscando discernir tudo à luz do Espírito que 

acompanha a Igreja, confiar na sua ação transformadora e 
perceber os sinais de esperança em meio às sombras da re-
alidade. Segundo o Papa Francisco, EG 109, “os desafios 
existem para serem superados. ... Não deixemos que nos 
roubem a força missionária”. 

3) Urgências na ação evangelizadora
Os desafios mencionados e outros, que existem para 

serem superados, dão oportunidade de identificar as urgên-
cias da ação evangelizadora da Igreja no Brasil. Frente a 
eles, ela quer ser “uma Igreja em estado permanente de 
missão, casa da iniciação à vida cristã, fonte da animação 
bíblica da vida e da pastoral, comunidade de comunidades, 
a serviço da vida em todas as suas instâncias. Estes aspec-
tos encontram-se unidos de tal modo que assumir um deles 
implica que se assumam os outros. Estão sempre presentes, 
pois se referem a Jesus Cristo, à Igreja, à vida comunitária, 
à Palavra de Deus como alimento para a fé, à Eucaristia 
como alimento para o serviço ao Reino de Deus, a caminho 
da vida eterna” (n. 32). Estas urgências devem contemplar 
de modo especial dois contextos específicos, a cultura ur-
bana e a realidade da Amazônia, “teste decisivo, banco de 
prova para a Igreja e a sociedade brasileiras”, como disse 
o Papa aos bispos do Brasil durante a Jornada Mundial da 
Juventude no Rio de Janeiro, em 2013.

3.1. Igreja em estado permanente de missão
Missionária por natureza, a Igreja existe para anun-

ciar Jesus Cristo. Se não o fizer, estará se fechando ao Es-
pírito Santo que a impulsiona à missão, que sempre apre-
senta três características: urgência, amplitude e inclusão. É 
urgente por causa da permanente necessidade de anunciar a 
boa nova com renovado ardor missionário e por causa dos 
desafios que se multiplicam. É ampla e includente porque 
deve atingir todas as situações, tempos e locais. 

Cada batizado e cada forma de organização eclesial 
devem cultivar sadia inquietação missionária, conscientes 
das graves consequências do distanciamento em relação a 
Jesus Cristo e ao Reino, como as inúmeras formas de desres-
peito e destruição da vida, e premência em pensar estruturas 
pastorais a este imperativo missionário. Continua instigante 
a convocação da Conferência de Aparecida de se ultrapassar 
os limites de uma “pastoral de mera conservação para uma 
pastoral decididamente missionária” (DAp 550-551).

3.2. Igreja: casa da iniciação à vida cristã
Para estar em estado permanente de missão, a Igreja 

necessita realizar efetiva iniciação à vida cristã, ajudando 
as pessoas a conhecer Jesus Cristo, fascinar-se por Ele e 
optar por segui-lo. Esta iniciação não se restringe à prepa-
ração aos sacramentos. Trata-se de uma catequese perma-
nente, de inspiração catecumenal, verdadeiro caminho de 
formação e de amadurecimento na vida cristã. 

Esta catequese “requer uma série de atitudes: acolhi-
da, diálogo, partilha, escuta da Palavra de Deus e adesão à 
vida comunitária. Implica estruturas eclesiais apropriadas, 
nos mais diversos lugares e ambientes, sempre disponí-
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veis a acolher, apresentar Jesus Cristo e dar as razões da 
nossa esperança (1Pd 3,15). Pressupõe, por fim, um perfil 
de catequista/evangelizador ... . Nela, tem destaque espe-
cial à liturgia, fundamental na missão evangelizadora da 
Igreja, na consolidação da comunidade cristã e na forma-
ção dos discípulos missionários” (n. 45).

3.3. Igreja: lugar de animação da vida e da pastoral
Não se faz iniciação à vida cristã sem a Palavra de 

Deus. São Jerônimo disse que ignorar as Escrituras Sagradas 
é ignorar Cristo. Pela Palavra de Deus, o discípulo missioná-
rio refaz continuamente seu contato pessoal e comunitário 
com Cristo. Para tal, deve estar familiarizado com esta Pa-
lavra e com o Deus da Palavra, cuidando para que ela seja 
realmente luz para a sua vida e não seja instrumentalizada. 

A Palavra de Deus se dirige a todos, crianças, jovens e 
adultos, e cada um, conforme suas circunstâncias, deve aco-
lhê-la e testemunhá-la, sempre em comunhão com a Igreja.

A Igreja deve garantir a todos os seus membros a fa-
miliarização com a Palavra, com um trabalho da pastoral 
bíblica especializada, na certeza de que o contato interpre-
tativo, vivencial e orante com a mesma forma santos.

3.4. Igreja: comunidade de comunidades
A fé é sempre resposta pessoal a Cristo. Esta respos-

ta, porém, não é isolada, individual, mas em comunidade, 
que implica convívio, afetividade, interesses comuns e 
solidariedade. Na tendência atual ao individualismo, a co-
munidade responde ao anseio inato de todos pelo encontro 
com os outros. 

Como para a maioria das pessoas o contato com a 
Igreja se dá através das Paróquias, elas têm papel impor-
tante na vivência da fé. A Paróquia deve caracterizar-se 
não por mera divisão territorial e nem apenas pelo aspecto 
administrativo, mas deve ser uma rede de comunidades, 
ou comunidade de comunidades, não fechadas sobre si 
mesmas, mas abertas para a sociedade em geral, para as 
culturas, os irmãos que não creem em Cristo e para as ou-
tras religiões. Nessa rede, é necessário ter presente que há 
comunidades transterritoriais, ambientais e afetivas. 

A propósito, a CNBB aborda amplamente a urgên-
cia da renovação paroquial no número 100 da sua coleção 
documentos – “Comunidade de comunidades: uma nova 
Paróquia – a conversão pastoral da paróquia”.

3.5. Igreja a serviço da vida plena para todos
Cristo veio para que todos tenham vida em abun-

dância. O serviço à vida faz parte essencial da missão de 
seus discípulos missionários, que não podem ficar tranqui-
los diante da vida ameaçada permanentemente de formas 
sempre mais diversificadas, sofisticadas e cínicas. Nesta 
situação, é urgentemente desafiado à promoção da cultu-
ra da vida, comprometendo-se, de modo especial, com os 
que têm sua vida em risco, os pobres e excluídos, em vista 
da construção de uma sociedade justa e fraterna. 

Contemplando os rostos de inúmeros sofredores, 
muitos tidos como resíduos e sobras ou descartáveis pela 

sociedade de consumo, o discípulo missionário não pode 
calar-se diante da vida impedida de nascer ou de se desen-
volver dignamente por falta de alimento, casa, terra, trabalho, 
educação, saúde, lazer, liberdade, esperança e fé. Tocando a 
miséria humana, ele não se restringirá a gestos imediatos de 
doação caritativa, também necessários, mas atuará na promo-
ção humana libertadora, à luz da Doutrina Social da Igreja, 
engajando-se em movimentos sociais, conselhos de políticas 
públicas, associação de moradores, sindicatos, partidos polí-
ticos e outras entidades. Terá também consciência ecológica, 
buscando nova forma de utilização dos bens da natureza.

4. Perspectivas de ação
O quarto e último capítulo das Diretrizes, na pas-

sagem dos 50 anos da conclusão do Concílio Vaticano 
II, propõe linhas e formas de ação, de critérios, a serem 
analisados nos processos de ação pastoral em cada Igreja 
Particular, segundo as condições e necessidades dos res-
pectivos contextos. 

4.1. Igreja em estado permanente de missão 
Há situações diversificadas na evangelização – cris-

tãos que frequentam regularmente a comunidade, que 
já não vivem as exigências do batismo e há os que não 
conhecem Cristo. Cabe a cada comunidade identificar os 
grupos que merecem atenção especial. Alguns grupos e 
iniciativas a serem contemplados: juventude, missões po-
pulares, desafio missionário em outras realidades, o ecu-
menismo, o diálogo inter-religioso, a partilha e a comu-
nhão de recursos entre comunidades e paróquias...

4.2. Igreja: casa da iniciação à vida cristã
Para se chegar a um verdadeiro encontro com Cristo, 

são fundamentais: a catequese de inspiração catecumenal, 
a estreita relação entre bíblia e catequese, a formação li-
túrgica em processo mistagógico, a valorização da piedade 
popular, o atendimento personalizado às pessoas, a articula-
ção entre fé e vida, o processo formativo permanente.

4.3. Igreja: lugar de animação bíblica da vida e da 
pastoral

Meios preciosos para animar a vida e a pastoral com 
a Palavra de Deus são: a valorização da liturgia, a atenção 
especial à homilia, a criação e o fortalecimento de equipes 
de animação bíblica da pastoral, a colocação da bíblia nas 
mãos de todos, com ajuda na sua leitura e compreensão, 
a leitura orante da Bíblia, a utilização dos novos meios 
de comunicação, a formação continuada dos ministros e 
ministras da Palavra...

4.4. Igreja: comunidade de comunidades
Entre as formas de acelerar o processo de tornar as 

Paróquias comunidades de comunidades estão: a seto-
rização em unidades menores, com equipes próprias de 
animação e de coordenação; as comunidades eclesiais de 
base – CEBs, outras formas válidas de pequenas comuni-
dades, de movimentos, de associações, de grupos de vida, 
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Dinâmica do Setor Animação Bíblico-Catequética (80)

Tânia Madalosso, coordenadora. 

Dinâmica 
“A família ideal” 

1- Separe a turma em equipes de, 
aproximadamente, 5 pessoas.
2- Prepare vários corações com carac-
terísticas de uma família ideal, exem-
plo: comunicação, respeito, coopera-

ção, união, compreensão, fé, amizade, amor, etc.
3- Cada família deve escolher um nome.
4- Explicar que a dinâmica consiste em descobrir a equi-

pe que melhor reflete as características de uma família 
ideal. Para isso, todos irão realizar algumas provas.

5- A família que vence uma prova recebe um coração.
6- O catequista vai propondo as provas, que podem ser 

preparadas de acordo com a sua realidade. Algumas su-
gestões:

a) A família que chegar primeiro junto a ele, com a lista 
de todos os seus integrantes, recebe o coração da Co-
municação.

b) A família que melhor representar uma cena familiar, 
recebe o coração do Respeito. Dispõem de quatro mi-
nutos para a preparação desta prova.

c) A família que conseguir juntar a maior quantidade de 
Bíblias, recebe o coração da Cooperação.

d) Pedir para cada participante tirar os sapatos. Misture 
bastante. A família que se calçar primeiro, corretamen-
te, recebe o coração da Compreensão.

e) A família que melhor representar, através da mímica, 
um ensinamento de Jesus, recebe o coração do Amor. 
As equipes dispõem de quatro minutos para preparar 
esta prova.

f) As famílias que escreverem a maior quantidade de 
livros da Bíblia, em um minuto, recebem o coração 
da União.

g) As famílias que apresentarem o melhor conjunto vocal, 
recebem o coração da Amizade. As equipes dispõem de 
quatro minutos para se prepara

h) As famílias que apresentarem o melhor “slogan” ou a 
melhor frase para a família recebem o coração da Fé. 
Dispõem de quatro minutos para se preparar.

Após a dinâmica, refletir com os catequizandos: 
Como cada um se sentiu durante o exercício? Como foi 
a participação da sua equipe? O que foi mais importante 
para a família que venceu a maior quantidade de provas?

O catequista pode continuar a reflexão levando para 
a realidade dos catequizandos, conversando sobre o dia-a-
-dia deles em família.

Após a reflexão, explicar que vamos apresentar uma 
família que deve ser o modelo de todas as famílias cristãs, 
a Sagrada Família de Nazaré. Sugestões:

- Jesus foi gerado no ventre de Maria (Lc 1, 34-35)
- Escolha do nome de Jesus (Lc 1, 30-31)
- Confiança de Maria nas promessas de Deus (Lc 1, 38)
- Atitude de José (Mt 1, 19-24)
- O nascimento de Jesus (Lc 2, 7)
- Jesus aos 12 anos (Lc 2, 41-52)

de oração e de reflexão da Palavra de Deus. Neste pro-
cesso, ganha especial destaque a pastoral vocacional e a 
promoção da diversidade ministerial, da união dos pres-
bíteros, do carisma da vida consagrada, da formação e a 
atuação de assembleias, conselhos e comissões, da articu-
lação das ações evangelizadoras através da pastoral orgâ-
nica e de conjunto, da experiência das paróquias-irmãs, de 
um fundo diocesano de comunhão e partilha...

4.5. Igreja a serviço da vida plena para todos.
Por uma pastoral social estruturada e orgânica inte-

gral, a Igreja realiza sua vocação e missão de promover e de-
fender a vida em todas as suas expressões, que começa pelo 
respeito à dignidade da pessoa e por um olhar especial para 
a família. Neste serviço à vida, é necessário intensificar: o 
empenho na defesa da dignidade das mulheres, das pessoas 
com deficiência e dos idosos; a atenção para as crianças, os 
adolescentes e os jovens; a presença evangelizadora junto 
aos trabalhadores em seus locais de trabalho, nos sindica-
tos, nas associações de classe e de lazer; a atenção aos mi-
grantes estrangeiros, sazonais, vítimas de atravessadores de 

mão de obra, vítimas do tráfico de pessoas...; o respeito às 
diferenças, combatendo o preconceito e as discriminações; 
as iniciativas em prol da inclusão social e o reconhecimento 
dos direitos das minorias (comunidades tradicionais, indí-
genas, afrodescendentes, ciganos, pescadores, ribeirinhos, 
extrativistas, populações de rua). Tarefa desafiadora é a for-
mação de pensadores e pessoas que estejam em níveis de 
decisão, com particular atenção aos “novos areópagos” – o 
mundo universitário e o das comunicações, o empresariado, 
políticos e formadores de opinião no mundo do trabalho. 
Cabe ainda o incentivo à Pastoral da cultura, o cuidado pela 
vida no planeta, dilapidado tanto ética quanto ecologica-
mente pelo uso ganancioso e irresponsável dos recursos 
naturais, a educação para a preservação da natureza e o cui-
dado com a ecologia humana, a promoção da participação 
social e política dos cristãos leigos e leigas, o incentivo ao 
conhecimento e à aplicação da Doutrina Social da Igreja...

Erexim, 25 de janeiro de 2015 – Festa da Conversão 
de São Paulo.

Pe. Antonio Valentini Neto – a serviço no Centro 
Diocesano.
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84ª Receita de Culinária

2 xícaras (chá) farinha de trigo (200g)
1 pitada de sal

2 colheres de sopa de manteiga ou margarina
1 colher (chá) óleo

5 colheres (sopa) de vinho branco seco
1 gema

Amasse e deixe descansar por 30 min.
Recheio a gosto.

Empada Empadão
2 ovos

¾ xícara de azeite
1 pitada de sal

2 colheres de farinha de trigo
4 colheres de chá de Royal

Leite até dar ponto de massa de bolo
Recheio: salsinha, mortadela ou presunto, tomate, queijo, pi-
mentão, cebolinha verde, milho, ervilha, cenoura, salsa. Mis-
ture tudo com a massa e coloque assar. Aquecer o forno antes.

Maria Busatta, Estação, Coordenadora Diocesana da Pastoral da Saúde

Ervas e alimentos medicinais (84)

Pe. Ivacir Franco CNF/MT nº. 0120.
  

Alfafa

Medicago sativa, L.
Pertence à família das Legum.-papilon
Também conhecido como: Alfafa-de-flor, 

alfafa-verdadeira, luzerna, melga-dos-prados
A Alfafa é uma pequena leguminosa e 

adaptada ao nosso clima. É uma erva forragei-
ra muito útil por apresentar como uma ótima 
alternativa de alimento humano. 

Propriedades medicinais
O consumo da mesma auxilia o organismo humano 

com as seguintes vitaminas A1 que é um nutriente essen-
cial para fortalecer o organismo todo, B que é a maior res-
ponsável pela manutenção da saúde emocional e mental 
do ser humano, B1 que é importante para o bom funcio-
namento do sistema nervoso, dos músculos em geral, B2 
que é muito importante para o equilíbrio da pele, metabo-
lismo das enzimas, olhos, células nervosas, C que é um 
antioxidante que tem capacidade de proteger o organismo 
dos danos provocados pelo estresse, e equilibra o mesmo 
de modo geral, E que é um antioxidante que protege as 
células do organismo contra danos de compostos quími-
cos reativos conhecidos como radicais livres e K que é 
essencial para sintetizar a proteína do fígado que controla 
a coagulação do sangue.

A Alfafa como alimento apresenta baixa 
caloria e um agradável sabor quando nova. Ela 
é rica em vitamina E, sendo muito recomen-
dada principalmente pelas mães no período da 
amamentação, quando a criança forma os den-
tes, e diminuir a alergia que possa ocorrer nes-
se período. 

O uso da mesma em saladas é excelente 
para purificar o sangue, auxiliar como elimi-
nador de gorduras principalmente aquelas que 
afetam a corrente sanguínea, os tecidos mus-
culares e articulações. Ela é benéfica para eli-
minar cálculos da vesícula, arreias, pedras, e 
cristais dos rins e da bexiga, para fortalecer os 
rins, e o raquitismo.

Para quem consumir a alfafa na alimentação a mes-
ma auxilia a fortalecer o organismo todo, pois apresenta 
naturalmente enzimas, vitaminas e minerais que favore-
cem a digestão e a absorção do alimento. Muitos usam 
também consumir a mesma para eliminar o mau hálito, 
aliviar problemas de asma evitar rugas e rejuvenescer a 
pele e fortalecer o metabolismo em geral.

Pesquisas recentes tem demonstrado que a alfafa 
também apresenta um valor medicinal, estimulante do 
organismo todo e para eliminar o suor. Também é reco-
mendada no tratamento da coqueluche, e para fortalecer o 
sistema respiratório.

Obs.: Não foram encontrados na literatura consul-
tada. Porém nenhuma planta deve ser consumida em ex-
cesso e nenhum tratamento deve ser feito sem orientação 
medica ou conhecimento cientifico.



Cristo Ressuscitado,que sempre agiu 
movido pela misericórdia, nos dá o 
dom pascal da PAZ e do PERDÃO!

Feliz PÁSCOA!


