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17º Congresso Eucarístico 
Nacional (CEN)

De 15 a 21 de agosto de 2016, 
acontece o XVII Congresso Eu-
carístico Nacional, em Belém do 
Pará. Terá como tema central: 

Eucaristia e partilha na Amazônia 
missionária – “Eles o reconheceram no 

partir do Pão” (cf. Lc 24,35).
O primeiro Congresso Eucarís-

tico foi celebrado em 1881 em Lille 
(França), por iniciativa de um grupo 
de fiéis leigos, apoiados por São Pedro 

Julião Eymard. Foi uma celebração solene, de que partici-
param fiéis e bispos de vários países da Europa. 

No Brasil já foram realizados dezesseis Congres-
sos Eucarísticos Nacionais. O primeiro foi realizado em 
1933, em Salvador – BA. O último, o 16º, foi em Brasília, 
de 13 a 16 de Maio de 2010, tendo como Tema: Eucaris-
tia, Pão da Unidade dos Discípulos Missionários, inspira-
do na V Conferência do Episcopado da América Latina e 
do Caribe, que aconteceu em Aparecida em maio de 2007.

EXPEDIENTE:
COMUNICAÇÃO DIOCESANA

Boletim Informativo da Diocese de Erexim
SECRETARIADO DIOCESANO DE PASTORAL

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

Agenda do Bispo (maio) Agenda pastoral (maio)

Di
ag

ra
m

aç
ão

 e
 Im

pr
es

sã
o:

 G
rá

fic
a 

Ed
ito

ra
 B

er
th

ie
r L

td
a.

 –
 F

on
e:

 (0
54

) 3
31

3-
32

55
 –

 P
as

so
 F

un
do

-R
S

1º, 6º D. de Páscoa, Dia do 
Trabalhador/a – 09h, Crismas 
em Áurea; 10h, em Severiano 
de Almeida.
03 a 07, conclusão da visita 
pastoral na Paróquia N. Sra. do 
Rosário, Barão de Cotegipe.
10 – a 13, retiro dos presbíte-
ros, Veranópolis.
14, 08h, missa com grupo Ma-
dre Bernarda; ordenação epis-

copal de Mons. Ricardo Hoepers, bispo eleito de Rio 
Grande, em Curitiba.

16, 19h30, coordenação diocesana de pastoral.
17, 08h30, reunião dos presbíteros. 
18 a 21, Visita Pastoral em Entre Rios do Sul. 
29, 10h, Crismas na Paróquia N. Sra. Medianeira, Barra 

do Rio Azul. 
31, Reunião dos bispos, São Leopoldo. 

1º, 6º de Páscoa, Dia do Trabalhador/a - às 09h, crismas na igreja 
N. Sra. do Monte Claro, Áurea; às 10h, crismas, na igreja São Cae-
tano, Severiano de Almeida; 

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

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

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

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

Notre Dame, em Passo Fundo; às 19h30, celebração ecumênica na 
Igreja Sinodal, em Erechim; 1ª aparição de Nossa Senhora de Fáti-
ma, em Portugal (1917). 

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

14, reunião dos assessores da Pastoral da Juventude da Província 
Eclesiástica de Passo Fundo, em Passo Fundo; ordenação episcopal 
de Mons. Ricardo Hoepers, bispo eleito de Rio Grande, na Catedral 
de Curitiba, PR.

15, Pentecostes – Coleta para os projetos missionários Sul 3-Mo-
çambique e Amazônia; vigília nacional pelos mortos de AIDS.

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

17, às 08h30, 2ª reunião dos Presbíteros; às 14h reunião formativa 
para os coordenadores paroquiais da Caritas, Seminário; às 19h, 
reunião da Pastoral Carcerária, no Centro Catequético da Paróquia 
São Pedro, Erechim.

18, às 19h, reunião da área pastoral de Aratiba, na Barra do rio Azul.
18, a 21, Visita Pastoral na paróquia Nossa Senhora de Fátima, Entre 

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

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

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

20 a 22, encontro estadual de formação da Infância e Adolescência 
Missionária, no Seminário de Fátima, Erechim.

21, das 08h30 às 17, no Seminário, encontro de formação sobre mú-
sica e canto para instrumentistas e animadores do canto na liturgia; 
das 14 às 20h, retiro com noivos em preparação ao Sacramento do 
matrimônio, em Erechim.

21 e 22, 1ª etapa da Escola da Juventude - Dimensão afetiva da Ju-
ventude– em Jacutinga.

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

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

1ª etapa da Escola da Juventude, na sede paroquial Santo Antô-
nio, Jacutinga; aniversário de ordenação presbiteral de Dom José 
(1988). 

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

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

31, reunião dos Bispos do Rio Grande do Sul, no Centro de Espiritua-
lidade Cristo Rei (CECREI), São Leopoldo.
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Palavra do Papa

Mensagem para o 50º Dia 
Mundial das Comunicações

08 de maio – Ascensão do Senhor

Queridos irmãos e irmãs!
O Ano Santo da Misericórdia convida-nos a refle-

tir sobre a relação entre a comunicação e a misericórdia. 
Com efeito a Igreja unida a Cristo, encarnação viva de 
Deus Misericordioso, é chamada a viver a misericórdia 
como traço característico de todo o seu ser e agir. Aquilo 
que dizemos e o modo como o dizemos, cada palavra e 
cada gesto deveria poder expressar a compaixão, a ternura 
e o perdão de Deus para todos. O amor, por sua natureza, é 
comunicação: leva a abrir-se, não se isolando. E, se o nos-
so coração e os nossos gestos 
forem animados pela caridade, 
pelo amor divino, a nossa co-
municação será portadora da 
força de Deus. 

Como filhos de Deus, 
somos chamados a comuni-
car com todos, sem exclusão. 
Particularmente próprio da lin-
guagem e das ações da Igreja 
é transmitir misericórdia, para 
tocar o coração das pessoas e 
sustentá-las no caminho rumo 
à plenitude daquela vida que 
Jesus Cristo, enviado pelo Pai, 
veio trazer a todos. Trata-se de acolher em nós mesmos 
e irradiar ao nosso redor o calor materno da Igreja, para 
que Jesus seja conhecido e amado; aquele calor que dá 
substância às palavras da fé e acende, na pregação e no 
testemunho, a «centelha» que os vivifica.

A comunicação tem o poder de criar pontes, favo-
recer o encontro e a inclusão, enriquecendo assim a so-
ciedade. Como é bom ver pessoas esforçando-se por es-
colher cuidadosamente palavras e gestos para superar as 
incompreensões, curar a memória ferida e construir paz 
e harmonia. As palavras podem construir pontes entre as 
pessoas, as famílias, os grupos sociais, os povos. E isto 
acontece tanto no ambiente físico como no digital. Assim, 
palavras e ações hão-de ser tais que nos ajudem a sair dos 
círculos viciosos de condenações e vinganças que mantêm 
prisioneiros os indivíduos e as nações, expressando-se 
através de mensagens de ódio. Ao contrário, a palavra do 
cristão visa fazer crescer a comunhão e, mesmo quando 
deve com firmeza condenar o mal, procura não romper 
jamais o relacionamento e a comunicação.

Por isso, queria convidar todas as pessoas de boa 
vontade a redescobrirem o poder que a misericórdia tem 
de curar as relações dilaceradas e restaurar a paz e a har-
monia entre as famílias e nas comunidades. Todos nós 
sabemos como velhas feridas e prolongados ressenti-
mentos podem aprisionar as pessoas, impedindo-as de 
comunicar e reconciliar-se. E isto aplica-se também às 
relações entre os povos. Em todos estes casos, a miseri-
córdia é capaz de implementar um novo modo de falar e 
dialogar, como se exprimiu muito eloquentemente Sha-
kespeare: «A misericórdia não é uma obrigação. Desce 
do céu como o refrigério da chuva sobre a terra. É uma 
dupla bênção: abençoa quem a dá e quem a recebe» (O 
mercador de Veneza, Ato IV, Cena I).

É desejável que também 
a linguagem da política e da 
diplomacia se deixe inspirar 
pela misericórdia, que nun-
ca dá nada por perdido. Faço 
apelo, sobretudo àqueles que 
têm responsabilidades institu-
cionais, políticas e de forma-
ção da opinião pública, para 
que estejam sempre vigilantes 
sobre o modo como se expri-
mem a respeito de quem pen-
sa ou age de forma diferente e 
ainda de quem possa ter erra-
do. É fácil ceder à tentação de 

explorar tais situações e, assim, alimentar as chamas da 
desconfiança, do medo, do ódio. Pelo contrário, é preciso 
coragem para orientar as pessoas em direção a processos 
de reconciliação, mas é precisamente tal audácia positiva 
e criativa que oferece verdadeiras soluções para conflitos 
antigos e a oportunidade de realizar uma paz duradoura. 
«Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericór-
dia. (...) Felizes os pacificadores, porque serão chamados 
filhos de Deus» (Mt 5, 7.9). 

Como gostaria que o nosso modo de comunicar e 
também o nosso serviço de pastores na Igreja nunca ex-
pressassem o orgulho soberbo do triunfo sobre um inimi-
go, nem humilhassem aqueles que a mentalidade do mun-
do considera perdedores e descartáveis! A misericórdia 
pode ajudar a mitigar as adversidades da vida e dar calor a 
quantos têm conhecido apenas a frieza do julgamento. Seja 
o estilo da nossa comunicação capaz de superar a lógica 
que separa nitidamente os pecadores dos justos. Podemos 
e devemos julgar situações de pecado – violência, corrup-
ção, exploração, etc. –, mas não podemos julgar as pes-

“Comunicação e Misericórdia: um encontro fecundo”
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soas, porque só Deus pode ler profundamente no coração 
delas. É nosso dever admoestar quem erra, denunciando a 
maldade e a injustiça de certos comportamentos, a fim de 
libertar as vítimas e levantar quem caiu. O Evangelho de 
João lembra-nos que «a verdade [nos] tornará livres» (Jo 
8, 32). Em última análise, esta verdade é o próprio Cristo, 
cuja misericórdia repassada de mansidão constitui a me-
dida do nosso modo de anunciar a verdade e condenar a 
injustiça. É nosso dever principal afirmar a verdade com 
amor (cf. Ef 4, 15). Só palavras pronunciadas com amor 
e acompanhadas por mansidão e misericórdia tocam os 
nossos corações de pecadores. Palavras e gestos duros ou 
moralistas correm o risco de alienar ainda mais aqueles 
que queríamos levar à conversão e à liberdade, reforçando 
o seu sentido de negação e defesa.

Alguns pensam que uma visão da sociedade enrai-
zada na misericórdia seja injustificadamente idealista ou 
excessivamente indulgente. Mas tentemos voltar com o 
pensamento às nossas primeiras experiências de relação 
no seio da família. Os pais amavam-nos e apreciavam-nos 
mais pelo que somos do que pelas nossas capacidades e os 
nossos sucessos. Naturalmente os pais querem o melhor 
para os seus filhos, mas o seu amor nunca esteve condi-
cionado à obtenção dos objetivos. A casa paterna é o lugar 
onde sempre és bem-vindo (cf. Lc 15, 11-32). Gostaria de 
encorajar a todos a pensar a sociedade humana não como 
um espaço onde estranhos competem e procuram prevale-
cer, mas antes como uma casa ou uma família onde a porta 
está sempre aberta e se procura aceitar uns aos outros.

Para isso é fundamental escutar. Comunicar signi-
fica partilhar, e a partilha exige a escuta, o acolhimento. 
Escutar é muito mais do que ouvir. Ouvir diz respeito 
ao âmbito da informação; escutar, ao invés, refere-se ao 
âmbito da comunicação e requer a proximidade. A escuta 
permite-nos assumir a atitude justa, saindo da tranquila 
condição de espectadores, usuários, consumidores. Escu-
tar significa também ser capaz de compartilhar questões 
e dúvidas, caminhar lado a lado, libertar-se de qualquer 
presunção de omnipotência e colocar, humildemente, as 
próprias capacidades e dons ao serviço do bem comum.

Escutar nunca é fácil. Às vezes é mais cómodo fin-
gir-se de surdo. Escutar significa prestar atenção, ter dese-

jo de compreender, dar valor, respeitar, guardar a palavra 
alheia. Na escuta, consuma-se uma espécie de martírio, 
um sacrifício de nós mesmos em que se renova o gesto 
sacro realizado por Moisés diante da sarça-ardente: des-
calçar as sandálias na «terra santa» do encontro com o 
outro que me fala (cf. Ex 3, 5). Saber escutar é uma graça 
imensa, é um dom que é preciso implorar e depois exerci-
tar-se a praticá-lo.

Também e-mails, sms, redes sociais, chat podem 
ser formas de comunicação plenamente humanas. Não é 
a tecnologia que determina se a comunicação é autêntica 
ou não, mas o coração do homem e a sua capacidade de 
fazer bom uso dos meios ao seu dispor. As redes sociais 
são capazes de favorecer as relações e promover o bem da 
sociedade, mas podem também levar a uma maior polari-
zação e divisão entre as pessoas e os grupos. O ambiente 
digital é uma praça, um lugar de encontro, onde é possível 
acariciar ou ferir, realizar uma discussão proveitosa ou um 
linchamento moral. Rezo para que o Ano Jubilar, vivido 
na misericórdia, «nos torne mais abertos ao diálogo, para 
melhor nos conhecermos e compreendermos; elimine to-
das as formas de fechamento e desprezo e expulse todas 
as formas de violência e discriminação» (Misericordiae 
Vultus, 23). Em rede, também se constrói uma verdadeira 
cidadania. O acesso às redes digitais implica uma respon-
sabilidade pelo outro, que não vemos mas é real, tem a sua 
dignidade que deve ser respeitada. A rede pode ser bem 
utilizada para fazer crescer uma sociedade sadia e aberta 
à partilha.

A comunicação, os seus lugares e os seus instrumen-
tos permitiram um alargamento de horizontes para muitas 
pessoas. Isto é um dom de Deus, e também uma grande 
responsabilidade. Gosto de definir este poder da comuni-
cação como «proximidade». O encontro entre a comuni-
cação e a misericórdia é fecundo na medida em que gerar 
uma proximidade que cuida, conforta, cura, acompanha 
e faz festa. Num mundo dividido, fragmentado, polariza-
do, comunicar com misericórdia significa contribuir para 
a boa, livre e solidária proximidade entre os filhos de Deus 
e irmãos em humanidade.

Vaticano, 24 de Janeiro de 2016.

Discurso no Encontro com o mundo do 
trabalho na Ciudad Juárez, México

Quarta-feira, 17 de fevereiro de 2016

Queridos irmãos e irmãs!
Quis encontrar-me convosco nesta terra de Juárez, 

devido à relação especial que esta cidade tem com o 
mundo do trabalho. Agradeço-vos não só a saudação de 
boas-vindas e os vossos testemunhos que revelaram as 

ânsias, as alegrias e as esperanças que sentis na vossa 
vida, mas gostaria também de vos agradecer esta opor-
tunidade de intercâmbio e reflexão. Tudo o que puder-
mos fazer para dialogar, para nos encontrar, para pro-
curar melhores alternativas e oportunidades já é uma 
conquista que merece apreço e destaque. Obviamente 
não é suficiente, mas hoje não podemos permitir-nos o 

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/bulls/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/bulls/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html
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luxo de cortar qualquer possibilidade de encontro, dis-
cussão, confronto, pesquisa. Esta é a única maneira que 
temos de poder construir o amanhã: ir tecendo relações 
duradouras, capazes de gerar a estrutura necessária 
para, pouco a pouco, se reconstruir os vínculos sociais 
consumidos pela falta do mínimo de respeito requerido 
para uma sadia convivência. Obrigado e que esta ins-
tância sirva para construir futuro, seja uma oportunida-
de boa para forjar o México que o seu povo e os seus 
filhos merecem.

Quereria debruçar-me sobre este último aspecto. 
Hoje encontram-se aqui várias organizações de tra-
balhadores e representantes de câmaras e associações 
empresariais. À primeira vista, poderiam considerar-se 
antagonistas, mas une-os uma responsabilidade comum: 
procurar criar oportunidades de trabalho digno e verda-
deiramente útil para a sociedade e, sobretudo para os 
jovens desta terra. Um dos maiores flagelos a que estão 
expostos os vossos jovens é a falta de oportunidades de 
instrução e trabalho sustentável e rentável, que lhes per-
mitam lançar-se na vida; isso gera em muitos casos si-
tuações de pobreza. E esta pobreza torna-se o terreno fa-
vorável para cair na espiral do narcotráfico e da violên-
cia. Um luxo que ninguém se pode 
conceder é deixar só e abandonado 
o presente e o futuro do México.

Infelizmente, o tempo em 
que vivemos impôs o paradig-
ma da utilidade económica como 
princípio das relações pessoais. A 
mentalidade dominante pretende 
a maior quantidade possível de 
lucro, a todo o custo e imediata-
mente. Não só provoca a perda da dimensão ética das 
empresas, mas esquece também que o melhor investi-
mento que se pode fazer é investir no povo, nas pessoas, 
nas suas famílias. O melhor investimento é criar opor-
tunidades. A mentalidade dominante coloca o fluxo de 
pessoas ao serviço do fluxo de capitais, provocando em 
muitos casos a exploração dos trabalhadores, como se 
fossem objetos que se usam e jogam fora (cf. Enc. Lau-
dato si’, 123). Deus pedirá contas aos escravagistas dos 
nossos dias, e nós devemos fazer todo o possível para 
que estas situações não ocorram mais. O fluxo do capital 
não pode determinar o fluxo e a vida das pessoas.

Sucede, não raramente, que a Doutrina Social da 
Igreja veja as suas propostas colocadas em questão com 
estas palavras: «Estes pretendem que sejamos organi-
zações de beneficência ou que transformemos as nossas 
empresas em instituições filantrópicas». Mas a única pre-
tensão que tem a Doutrina Social da Igreja é velar pela 
integridade das pessoas e das estruturas sociais. Sempre 
que esta integridade, por várias razões, é ameaçada ou 
reduzida a bem de consumo, a Doutrina Social da Igreja 
há-de ser uma voz profética que nos ajudará a todos a 
não nos perdermos no mar sedutor da ambição. Sempre 
que a integridade duma pessoa é violada, de certa forma 

a sociedade inteira começa a deteriorar-se. E isto não é 
contra ninguém, mas a favor de todos. Cada sector tem 
a obrigação de preocupar-se pelo bem de todos; estamos 
todos no mesmo barco. Todos devemos lutar para que o 
trabalho seja uma instância de humanização e de futu-
ro; seja um espaço para construir sociedade e cidadania. 
Esta atitude não só cria uma melhoria imediata, mas, a 
longo prazo, tornar-se-á uma cultura capaz de promover 
espaços dignos para todos. Esta cultura, nascida muitas 
vezes de tensões, vai gerando um novo estilo de rela-
ções, um novo tipo de nação.

Que mundo queremos deixar aos nossos filhos? 
Nisto, julgo que a grande maioria está de acordo. Eles 
são precisamente o nosso horizonte, são a nossa meta: 
por eles, hoje, devemos unir-nos e trabalhar. Se é sem-
pre bom pensar no que gostaria de deixar aos meus fi-
lhos, também é uma boa medida pensar nos filhos dos 
outros. Que quer o México deixar aos seus filhos? Quer 
deixar-lhes uma recordação de exploração, de salários 
insuficientes, de pressão laboral? Ou deixar-lhes na me-
mória a cultura de um trabalho digno, um teto decente 
e terra para trabalhar? Em qual cultura queremos ver 
nascer aqueles que virão depois de nós? Que atmosfera 

vão respirar? Um ar contaminado 
pela corrupção, a violência, a in-
segurança e desconfiança ou, pelo 
contrário, um ar capaz de gerar al-
ternativas, gerar renovação e mu-
dança?

Sei que aquilo que proponho 
não é fácil, mas sei também que é 
pior deixar o futuro nas mãos da 
corrupção, da brutalidade, da falta 

de equidade. Sei que muitas vezes, numa negociação, 
não é fácil harmonizar todas as partes, mas sei também 
que é pior e acaba por fazer um dano maior a falta de 
negociação e a falta de avaliação. Sei que não é fácil 
viver de acordo num mundo cada vez mais competitivo, 
mas é pior deixar que o mundo competitivo acabe por 
determinar o destino dos povos. O lucro e o capital não 
são um bem superior ao homem, mas estão ao serviço 
do bem comum. E, quando o bem comum é forçado a 
estar ao serviço do lucro e o único a ganhar é o capital, 
a isto chama-se exclusão.

Comecei por vos agradecer a oportunidade de es-
tar juntos, agora quero convidar-vos a sonhar o Méxi-
co, a construir o México que os vossos filhos merecem; 
onde o pai tenha tempo para jogar com o seu filho, e 
a mãe tenha tempo para brincar com o seu filho. Isso 
conseguirão negociando, perdendo para que ganhem 
todos. Um México, onde não haja pessoas de primeira, 
segunda ou quarta classe, mas um México que saiba 
reconhecer no outro a dignidade de filho de Deus. A 
Guadalupana, que Se manifestou a Juan Diego demons-
trando como os que aparentemente não contam sejam 
as suas testemunhas privilegiadas, vos ajude e acompa-
nhe nesta construção.
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As virtudes na ética da vida
Discurso do Papa Francisco aos participantes na 

assembleia plenária da Pontifícia Academia para a Vida - 
Sala Clementina -quinta-feira, 3 de março de 2016

  
Estimados irmãos e irmãs!
Apresento as minhas boas-vindas a todos vós, que 

viestes para a Assembleia geral da Pontifícia Academia 
para a Vida. Apraz-me de modo particular encontrar-me 
com o Cardeal Sgreccia, sempre em pé, obrigado! Estes 
dias serão dedicados ao estudo das virtudes na ética da 
vida, um tema de interesse académico, que transmite uma 
mensagem importante à cultura contemporânea: o bem 
que o homem realiza não é o resultado de cálculos ou es-
tratégias, nem sequer é o produto de uma ordem genética 
ou dos condicionamentos sociais, mas é fruto de um cora-
ção bem disposto, da livre escolha que tende para o bem 
verdadeiro. Não são suficientes a ciência e a técnica: para 
praticar o bem é necessária a sabedoria do coração.

A Sagrada Escritura diz-nos de diversas maneiras 
que as intenções boas ou más não entram 
no homem de fora, mas brotam do seu 
«coração». «Do interior — afirma Jesus 
— isto é, do coração dos homens saem os 
maus pensamentos» (Mt 7, 21). Na Bíblia 
o coração é o órgão não só dos afetos, mas 
também das faculdades espirituais, da ra-
zão e da vontade, é sede das decisões, do 
modo de pensar e de agir. A sabedoria das 
opções, aberta ao movimento do Espírito 
Santo, envolve também o coração. Daqui surgem as obras 
boas, mas também as erradas, quando a verdade e as su-
gestões do Espírito são rejeitadas. Resumindo, o coração é 
a síntese da humanidade plasmada pelas próprias mãos de 
Deus (cf. Gn 2, 7) e preservada pelo seu Criador com um 
aprazimento único (cf. Gn 1, 31). No coração do homem 
Deus derrama a sua própria sabedoria.

No nosso tempo, algumas orientações culturais já 
não reconhecem a marca da sabedoria divina nas realida-
des criadas nem sequer no homem. Desta forma, a nature-
za humana permanece reduzida unicamente à matéria, que 
se pode plasmar segundo qualquer desígnio. Mas a nossa 
humanidade é única e muito preciosa aos olhos de Deus! 
Por isso, a primeira natureza que se deve preservar, para 
que dê fruto, é a nossa própria humanidade: devemos dar-
-lhe o ar puro da liberdade e a água vivificante da verdade, 
protegê-la dos venenos do egoísmo e da mentira. Assim 
poderá desabrochar, no terreno da nossa humanidade, uma 
grande variedade de virtudes.

A virtude é a expressão mais autêntica do bem que o 
homem, com a ajuda de Deus, é capaz de realizar. A virtu-
de «permite à pessoa não somente praticar atos bons, mas 
dar o melhor de si mesma» (Catecismo da Igreja Católica, 
1803). A virtude não é um simples hábito constantemente 
renovado de escolher o bem. A virtude não é emoção, não 
é uma habilidade que se adquire com um curso de atuali-

zação, e muito menos um mecanismo bioquímico, mas é 
a expressão mais elevada da liberdade humana. A virtude 
é o melhor que o coração do homem oferece. Quando o 
coração se afasta do bem e da verdade contida na Pala-
vra de Deus, corre muitos perigos, permanece privado de 
orientação e arrisca chamar bem ao mal e mal ao bem; as 
virtudes perdem-se, muito facilmente se apresenta o pe-
cado, e depois o vício. Quem envereda por esta descida 
escorregadia cai no erro moral e é oprimido por uma cres-
cente angústia existencial.

A Sagrada Escritura apresenta-nos a dinâmica do 
coração empedernido: quanto mais o coração é incline ao 
egoísmo e ao mal, tanto mais é difícil mudar. Diz Jesus: 
«todo aquele que comete pecado é servo do pecado» (Jo 
8, 34). Quando o coração se corrompe, são graves as con-
sequências para a vida social, como recorda o profeta Je-
remias. Cito: «os teus olhos e o teu coração não atentam 
senão para a tua avareza, e para o sangue inocente, a fim 
de derramá-lo, e para a opressão, e para a violência» (22, 

17). Tal condição não pode mudar em vir-
tude de teorias, nem por efeito de reformas 
sociais ou políticas. Só a ação do Espírito 
Santo pode reformar o nosso coração, se 
nós colaborarmos: com efeito, o próprio 
Deus garantiu a sua graça eficaz a quem o 
procura e a quem se converte: «de todo o 
coração» (cf. Gl 2, 12 ss.).

Hoje são muitas as instituições com-
prometidas no serviço à vida, em nível de 

pesquisa ou de assistência; elas promovem não só ações 
boas, mas inclusive a paixão pelo bem. Mas há também 
tantas estruturas mais preocupadas com o interesse econó-
mico do que com o bem comum. Falar de virtude significa 
afirmar que a opção pelo bem abrange e compromete a 
pessoa toda; não é uma questão de «cosmética», um em-
belezamento exterior, que não daria fruto: trata-se de de-
senraizar do coração os desejos desonestos e de procurar 
o bem com sinceridade.

Também no âmbito da ética da vida as normas, 
mesmo sendo necessárias, que sancionam o respeito das 
pessoas, sozinhas não são suficientes para realizar plena-
mente o bem do homem. São as virtudes de quem trabalha 
pela promoção da vida a última garantia de que o bem será 
realmente respeitado. Hoje não faltam os conhecimentos 
científicos e os instrumentos técnicos capazes de oferecer 
apoio à vida humana nas situações em que se apresenta 
frágil. Contudo muitas vezes falta a humanidade. O bom 
agir não é a correta aplicação do saber ético, mas pres-
supõe um interesse real pela pessoa frágil. Os médicos e 
todos os agentes da saúde nunca descuidem de conciliar 
ciência, técnica e humanidade.

Por conseguinte, encorajo as universidades a conside-
rar tudo isto nos seus programas de formação, a fim de que os 
estudantes possam maturar aquelas disposições do coração e 
da mente que são indispensáveis para acolher e cuidar da 

http://www.vatican.va/archive/cathechism_po/index_new/prima-pagina-cic_po.html
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vida humana, segundo a dignidade que em qualquer circuns-
tância lhe pertence. Convido também os diretores das estru-
turas de saúde e de pesquisa a fazer com que os funcionários 
considerem parte integrante do seu qualificado serviço tam-
bém o aspeto humano. Contudo, todos os que se dedicam à 
defesa e à promoção da vida possam mostrar antes de tudo 
a sua beleza. Com efeito, assim como «a Igreja não cresce 
por proselitismo, mas “por atração”» (Ex. ap. Evangelii gau-
dium, 14), também a vida humana só se defende e promove 
eficazmente quando se conhece e se mostra a sua beleza. Vi-
vendo uma genuína compaixão e as outras virtudes, sereis 
testemunhas privilegiadas da misericórdia do Pai da vida.

A cultura contemporânea ainda conserva as premis-
sas para afirmar que o homem, independentemente das 
suas condições de vida, é um valor para proteger; contudo, 
muitas vezes ela é vítima de incertezas morais, que não lhe 
permitem defender a vida de maneira eficaz. Depois, com 
frequência, pode acontecer que sob o nome de virtude, se 
mascarem «vícios maravilhosos». Por isso é necessário 

não só que as virtudes informem realmente o pensamento 
e o agir do homem, mas que sejam cultivadas através de 
um discernimento contínuo e estejam radicadas em Deus, 
fonte de todas as virtudes. Gostaria de repetir aqui um as-
pecto que já disse várias vezes: devemos estar atentos às 
novas colonizações ideológicas que se insinuam no pen-
samento humano, até cristão, sob forma de virtudes, de 
modernidade, de atitudes novas, mas são colonizações, ou 
seja, privam da liberdade, e são ideológicas, isto é, têm 
medo da realidade tal como Deus a criou. Peçamos a aju-
da ao Espírito Santo, para que nos liberte do egoísmo e 
da ignorância: renovados por Ele, que possamos pensar e 
agir segundo o coração de Deus e mostrar a quem sofre no 
corpo e no espírito a sua misericórdia.

Formulo os votos de que os trabalhos destes dias 
possam ser fecundos e acompanhar a vós e a quantos en-
contrardes no vosso serviço por um caminho de cresci-
mento virtuoso. Agradeço-vos e peço, por favor, que não 
vos esqueçais de rezar por mim. Obrigado.

“O fruto da justiça é semeado na paz, para 
aqueles que promovem a paz” (Tg 3,18)

Nós, bispos do Conselho Permanente da 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil–
CNBB, reunidos em Brasília-DF, nos dias 8 a 10 
de março de 2016, manifestamos preocupações diante do 
grave momento pelo qual passa o país e, por isso, quere-
mos dizer uma palavra de discernimento. Como afirma o 
Papa Francisco, “ninguém pode exigir de nós que rele-
guemos a religião a uma intimidade secreta das pessoas, 
sem qualquer influência na vida social e nacional, sem nos 
preocupar com a saúde das instituições da sociedade civil, 
sem nos pronunciar sobre os acontecimentos que interes-
sam aos cidadãos” (EG, 183).

Vivemos uma profunda crise política, econômica e 
institucional que tem como pano de fundo a ausência de 
referenciais éticos e morais, pilares para a vida e organiza-
ção de toda a sociedade. A busca de respostas pede discer-
nimento, com serenidade e responsabilidade. Importante 
se faz reafirmar que qualquer solução que atenda à lógica 
do mercado e aos interesses partidários antes que às ne-
cessidades do povo, especialmente dos mais pobres, nega 
a ética e se desvia do caminho da justiça.

A superação da crise passa pela recusa sistemática 
de toda e qualquer corrupção, pelo incremento do desen-
volvimento sustentável e pelo diálogo que resulte num 
compromisso entre os responsáveis pela administração 
dos poderes do Estado e a sociedade. É inadmissível ali-
mentar a crise econômica com a atual crise política. O 
Congresso Nacional e os partidos políticos têm o dever 
ético de favorecer e fortificar a governabilidade. 

As suspeitas de corrupção devem ser rigo-
rosamente apuradas e julgadas pelas instâncias 
competentes. Isso garante a transparência e reto-
ma o clima de credibilidade nacional. Reconhe-
cemos a importância das investigações e seus 

desdobramentos. Também as instituições formadoras de 
opinião da sociedade têm papel importante na retomada 
do desenvolvimento, da justiça e da paz social.

O momento atual não é de acirrar ânimos. A situa-
ção exige o exercício do diálogo à exaustão. As manifes-
tações populares são um direito democrático que deve ser 
assegurado a todos pelo Estado. Devem ser pacíficas, com 
o respeito às pessoas e instituições. É fundamental garan-
tir o Estado democrático de direito.

Conclamamos a todos que zelem pela paz em suas 
atividades e em seus pronunciamentos. Cada pessoa é 
convocada a buscar soluções para as dificuldades que en-
frentamos. Somos chamados ao diálogo para construir um 
país justo e fraterno.

Inspirem-nos, nesta hora, as palavras do Apóstolo 
Paulo: “trabalhai no vosso aperfeiçoamento, encorajai-
-vos, tende o mesmo sentir e pensar, vivei em paz, e o 
Deus do amor e da paz estará convosco” (2 Cor 13,11). 

Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, con-
tinue intercedendo pela nossa nação!

Brasília, 10 de março de 2016.
Dom Sergio da Rocha, Arcebispo de Brasília-DF, Presidente da CNBB

Dom Murilo S. R. Krieger, Arcebispo de S. Salvador da Bahia-BA, 
Vice-Presidente da CNBB 

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

Nota da CNBB sobre o momento atual do Brasil
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Palavra de Dom José

Misericórdia e amor (A Voz da Diocese, 28/02/2016)
Estimados Diocesanos! O tempo da Quaresma nos 

convida a refletirmos sobre a nossa vida de comunhão com 
o Senhor. Recordamos do amor de Deus Pai, manifestado 
por cada um de nós, na paixão de seu Filho Jesus. Mas 
esse amor tem algo de diferente, não se extingue no tempo 
e na história, não cai no vazio e na indiferença, não faz 
promessas que caem no esquecimento. Esse 
amor que está ao alcance do coração huma-
no é divino, pois através dele podemos per-
ceber a presença de Deus agindo no mundo, 
nos reconciliando com a sua misericórdia.

 Quando deixamos a misericórdia in-
vadir o nosso coração, podemos perceber a presença e o 
amor de Deus na nossa vida. É o momento em que a gra-
ça de Deus nos ajuda a olhar o caminho percorrido e nos 
faz perceber que talvez tenhamos vivido longe do Criador 
e da sua casa. Podemos ter perdido o sentido da vida, a 
dignidade de ser humano e, às vezes, até a coragem de 
recomeçar, porque não sabemos mais quem somos. 

Lembro que foi na mais profunda desolação, depois 
de ter dissipado toda a herança que recebera, que o filho 
pródigo recordou-se do Pai, do aconchego da sua casa. 

Porém, precisou primeiro olhar para dentro de si mesmo, 
tomar consciência da sua situação de abandono, para de-
pois criar coragem e iniciar o caminho que o conduziria 
novamente à casa do Pai. Ao ver de longe o filho chegan-
do o Pai vai ao seu encontro, o acolhe na sua misericórdia 
com um abraço de ternura, alegre pelo seu retorno. Não 

perguntou quanto restava da herança ou no 
que tinha sido gasta. O Pai estava feliz por-
que o filho tinha voltado. Ao retornar para a 
casa do Pai, o filho pródigo recuperou sua 
dignidade, percebeu que o Pai sempre esti-
vera à sua espera, amando-o como filho.

Santo Ambrósio, num de seus escritos, lembra que 
“não são os laços de sangue que nos tornam próximos 
uns dos outros, mas a misericórdia”. Dos laços de miseri-
córdia, que unem os homens em vínculos novos, nascem 
as obras de misericórdia, aquelas obras que produzem a 
justiça. Um homem rico de misericórdia, quando não tem 
nada para doar a um pobre, lhe doa o seu amor, tornan-
do-se próximo daquele que vive na miséria. Deus Pai nos 
ama como filhos e filhas e nos espera na sua casa com o 
abraço da misericórdia.

O pai misericordioso e seus dois filhos (A Voz da Diocese, 06/3/2016)

Estimados Diocesanos! No texto do Evan-
gelho narrado por São Lucas, capítulo 15, temos a 
parábola do pai e seus dois filhos, conhecida tam-
bém como a história do filho pródigo. Geralmen-
te, nos comovemos pela situação de abandono em 
que se encontra o filho mais novo, depois de ter 
desperdiçado a herança recebida do seu pai antes 
do tempo. Digo antes do tempo, porque era con-
siderado um gesto indelicado por parte de um filho pedir 
ao pai parte da herança, enquanto ele ainda estava em vida. 
Mas diante do pedido do filho mais novo, o pai, silenciosa-
mente, acolhe a sua solicitação, lhe dá parte da herança e vê 
o filho afastar-se da sua casa. Glória, decadência e miséria 
acompanharão a vida do filho mais novo. Ele percebe que o 
retorno à casa do pai é condição para recuperar a sua digni-
dade de vida. Ansiosamente, com evidente apreensão, o pai 
estava à sua espera. Quando ainda estava longe de casa, seu 
pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, 
abraçou-o e cobriu-o de beijos. O coração do pai se alegra, 
propõe uma festa para celebrar o retorno do filho que tinha 
recebido a herança e partido sem dar notícias, “estava mor-
to”, porque tinha renunciado à sua dignidade de filho.

A alegria que transbordava do coração do 
pai não contagiou o coração do filho mais velho. 
Não só, mas decide não entrar na casa do pai, 
mesmo quando este sai ao seu encontro e insiste 
para que entre e participe da festa. O filho mais 
velho se lamenta do comportamento misericor-
dioso do pai e é indiferente à vida do seu irmão: 
“Quando chegou esse teu filho...” (Lc 15,30), 

fala como alguém que não reconhece o seu irmão.
Queridos irmãos, o tempo da Quaresma nos convi-

da a redescobrirmos a nossa dignidade de filhos recebida 
no batismo. É um tempo forte para nos aproximarmos do 
sacramento da reconciliação. É um tempo para percorrer-
mos o caminho do exílio ao retorno para a casa do Pai, 
como fez o filho mais novo.

A confissão dos próprios pecados é a admissão 
humilde da própria miséria, acolhida e curada pela mi-
sericórdia de Deus. Entre miséria e misericórdia, aquilo 
que conta é a misericórdia. Deus nos pede para nos ale-
grarmos pela sua misericórdia oferecida a todos os seus 
filhos, e de acolher seu amor oferecido a cada um em 
Jesus Cristo.
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A mãe natureza agradece (A Voz da Diocese, 13/3/2016)
Estimados Diocesanos! O tempo da 

Quaresma nos convida a olharmos a nossa 
vida sob a ótica da comunhão com Deus e 
os irmãos. Neste ano, a Campanha da Fra-
ternidade Ecumênica traz a oportunidade 
para refletirmos sobre o nosso compro-
misso no cuidado da Casa Comum. É nos-
sa responsabilidade zelarmos pelo meio 
ambiente, a fim de que as próximas gerações não tenham 
que viver na penúria, porque deserdadas dos recursos fun-
damentais para conduzir a vida com dignidade.

Fazendo visita às comunidades da Diocese, pude 
perceber cenas de vida e de morte da nossa Casa Comum. 
As cenas de vida aparecem numa maior conscientização 
das pessoas no que diz respeito à preservação das matas 
ciliares, que protegem as fontes de águas, tão abundantes 
nos nossos vales e colinas; no verde das matas que enco-
brem as encostas dos morros, onde, num passado recen-
te, a mãe terra recebia as sementes das mãos calejadas de 
nossos pais e generosamente retribuía ao trabalho intenso 
com abundantes frutos. A terra cultivada continua sendo 
generosa com frutos abundantes, graças ao uso de novas 
tecnologias que permitem aumentar a produtividade. Ain-
da temos riachos de águas cristalinas, onde os aficionados 

por pesca podem fisgar lambaris.
Sem dúvida, as cenas de vida pre-

sentes na nossa Casa Comum nos lem-
bram uma maior conscientização das 
pessoas em relação à mãe natureza. Elas 
também nos remetem a um passado não 
muito distante, quando de pés descalços, 
no subir e descer os morros, nas curvas 

da estrada, bebíamos águas límpidas nas bicas e riachos 
que encontrávamos ao longo do caminho, indo para a es-
cola, para a igreja, para um jogo de futebol, para a cidade 
ou mesmo visitando os amigos. 

Ao contrário, as cenas de morte nos causam tristeza. 
Elas refletem a indiferença e o desrespeito de alguns em 
relação ao cuidado da Casa Comum. A irresponsabilidade 
de algumas pessoas em relação ao correto destino do lixo, 
das vasilhas de agrotóxicos, etc. pode colocar em perigo 
a vida de uma comunidade. É bastante comum encontrar-
mos lixo urbano despejado na beira das estradas fora das 
cidades, geralmente na beira dos bosques. Essas cenas 
de morte revelam que ainda temos um longo caminho a 
percorrer no processo de educação e conscientização do 
nosso povo até construirmos uma sociedade que assuma a 
responsabilidade pelo cuidado da Casa Comum. 

Caminhando com Jesus (A Voz da Diocese, 20/3/2016)
Estimados Diocesanos! Pela graça de Deus, 

a partir deste domingo de Ramos e da Paixão, te-
mos a oportunidade de vivermos, na nossa vida de 
fé, a Semana Santa, tão rica de celebrações e ges-
tos que manifestam a grandeza do amor de Deus 
pela humanidade ferida, oprimida e subjugada 
pelo pecado. O amor de Deus revela a sua miseri-
córdia pela pessoa humana fragilizada na sua con-
dição filial, e se manifesta de forma concreta, pela 
presença entre nós do seu filho Jesus. Ele anunciou 
o Reino de Deus, com palavras e gestos que tocaram os co-
rações de homens e mulheres, que clamavam por justiça, por 
misericórdia, por fraternidade e paz que lhes dessem o direito 
de viverem com dignidade a vida, dom de Deus. 

Jesus foi fiel à missão que o Pai lhe confiou. Mesmo 
sendo criticado, incompreendido e não aceito por muitos, 
ele deu testemunho de amor ao Pai e a cada um de nós. Nem 
os açoites, nem a coroa de espinhos, nem a condenação à 
morte pregado na cruz o fizeram abandonar a missão que 
o Pai lhe havia confiado. No silêncio, toma nos ombros a 
cruz e começa a percorrer o caminho que o conduz à morte. 
No peso da cruz, está a humanidade, com toda a sua digni-
dade e fragilidade. Nos passos de Jesus carregando a cruz 
para o Calvário, estão os nossos passos, passos de vida e 

de morte que revelam o amor, a dor, as angústias, 
o desânimo e o sofrimento de cada ser humano 
que peregrina sobre a face da terra. Nas quedas de 
Jesus, oprimido pelo peso da cruz, contribuímos 
também nós, quando cedemos às muitas formas 
de corrupção, que tiram o pão da boca do pobre, 
o tratamento de saúde ao doente, o trabalho a mi-
lhões de pessoas, a esperança do coração dos jo-
vens em relação ao futuro, a falta de saneamento 
básico na maioria das nossas cidades.

Mas, Jesus não fica prostrado sob o lenho da cruz, 
levanta-se e continua caminhando para o Calvário. Mes-
mo diante da dor provocada pela violência a que é subme-
tido, ele continua a sentir compaixão, a consolar os afli-
tos que encontra ao longo do caminho.  Ele, que caminha 
para a morte, fala através de palavras e gestos ao coração 
da humanidade, do seu amor pela vida, da sua esperança 
no ser humano, que através da misericórdia do Pai pode 
tornar-se uma nova criatura, redimida pelo seu sangue na 
cruz. Irmãos e irmãs, caminhemos com Jesus, com o co-
ração cheio de esperança, para podermos cantar juntos o 
aleluia da ressurreição, da vitória da vida sobre a morte. 
Que todos possam viver intensamente a Semana Santa e 
assim terem uma Páscoa feliz.
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Informações diocesanas e outras

Encontro de retiro e estudo das Pastorais Sociais e CEBs em Caxias do Sul 
Em torno de 80 membros 

das Pastorais Sociais e das Co-
munidades Eclesiais de Base das 
18 Arquidioceses e dioceses do 
Rio Grande do Sul, que formam 
o Regional Sul 3 da CNBB, par-
ticiparam de encontro de estudo e 
retiro em Caxias do Sul, nos dias 19 a 21 de fevereiro. A 
atividade do dia 19 à noite, foi análise de conjuntura, com 
assessoria de Waldir Bohn Gass e Edison Costa. Ajudaram 
o grupo a identificar as trevas e luzes que o país vive e 
também as atividades pastorais. No dia 20, Jacques Alfon-
sin, Desembargador do Estado aposentado, desenvolveu 
reflexão sobre o Reino de Deus e o Jubileu Extraordiná-
rio da Misericórdia. Depois, Waldir e Edison apresenta-
ram as 5 Ações para a Evangelização do Regional sul 3 e 
motivaram participantes a colaborarem na elaboração do 
Plano Quadrienal da Articulação para as Pastorais Sociais 
do Regional. As contribuições serão apresentadas na re-
união dos Organismos Regionais em março e na Assem-

bleia da Ação Evangelizadora em 
junho. As atividades do dia foram 
concluídas com a celebração da 
eucaristia. No dia 21, as lideran-
ças das CEBs continuaram reuni-
das preparando seu 14º Encontro 
Regional, a ser realizado de 21 a 

24 de abril na cidade de Farroupilha, com o tema “Co-
munidade: Igreja da base, fermento da nova sociedade” 
e o lema, “vinho novo em barris novos”. Dom José Má-
rio Stroeher, Bispo emérito de Rio Grande, participou 
de todo o encontro. Dom Alessandro Rufinoni, Bispo de 
Caxias do Sul, também marcou presença nele. Da Diocese 
de Erexim, participaram do evento: Diác. Vicente Colla, 
da Paróquia São Caetano de Severiano de Almeida; Luis 
Desordi, membro da comunidade leiga da Sociedade dos 
Vicentinos; Maria Busatta, Coordenadora da Pastoral da 
Saúde e Ir. Darci Zacaron, Coordenador da Cáritas dioce-
sana. (Com informações e fotos de Ir. Darci Zacaron e site 
do Regional Sul 3 da CNBB)

Dois anos de Terço dos Homens em Viadutos 
Pe. Waldemar Zapelini, 

Pároco de Viadutos, presidiu 
missa de ação de graças pelo 
segundo ano do Terço dos Ho-
mens na igreja Sagrado Cora-
ção de Jesus, naquela cidade, 
na noite do dia 22 de feverei-
ro. Após a celebração litúr-
gica, participada por 114 dos 179 homens inscritos no 
grupo, houve confraternização em frente à igreja. Para 
ela, cada participante disponibilizou um prato de doces 
e salgados, vinho e refrigerantes em seis mesas, prepara-
das por duas senhoras. 

O grupo do Terço dos 
Homens se reúne para esta 
oração mariana todas as ter-
ças-feiras, às 19h30, na igreja 
da sede paroquial. Cada ho-
mem que se integra ao grupo 
recebe um terço do Pároco. 
Ao entregá-lo, lhe diz: recebe 

este terço, carrega-o contigo até o dia que Deus te chamar.
Pe. Waldemar testemunha que ficou muito contente 

com esta celebração do segundo aniversário do Terço dos 
Homens, todos vibraram de alegria e manifestaram dispo-
sição de incentivar mais ainda esta bonita devoção.

Plano bienal para a Evangelização da Juventude do Estado 
Lideranças jovens e adultas das 4 Arquidioceses e 

14 Dioceses que animam a evangelização da juventude no 
Rio Grande do Sul estiveram reunidas nos dias 20 e 21 de 
fevereiro, em Porto Alegre, para organizar as ações de um 
plano para o biênio 2016-2017. O enfoque deste plano, 

definido em encontro de novembro passado, também em 
Porto Alegre, será o cuidado com a vida, perpassado por 
três eixos norteadores, formação, missionariedade e estru-
turas de acompanhamento. 



Maio  2016  |  COMUNICAÇÃO DIOCESANA       11

Pe. Miranda oficializado pároco em Marcelino Ramos 
Dom José presidiu a missa das 19h 

deste sábado na igreja São João Batista de 
Marcelino Ramos, oficializando Pe. Nel-
ci Miranda, missionário saletino, como 
novo Pároco daquela paróquia. Concele-
braram com o bispo três padres saletinos 
e um diocesano. No início da celebração, 
Pe. Arlindo Fávero, reitor do Santuário da 
Salette e membro do Conselho Provincial 
da Congregação dos missionários sale-
tinos, saudou o bispo dizendo que o seu 
superior havia designado o Pe. Miranda para ser confir-
mado na função de Pároco de Marcelino Ramos. O Bispo 
agradeceu a saudação e solicitou a leitura da provisão do 
novo Pároco. 

Ao falar os fiéis, após o evangelho, Dom José agra-
deceu ao Pároco anterior, Pe. José Oliveira, que conduziu 
a paróquia nos últimos dois anos e que já está integrado 
à equipe missionária e por isso não podia estar presente. 
Lembrou a característica da quaresma como tempo peni-
tencial de preparação à Páscoa, em que deve acontecer 
algo realmente novo no coração de cada pessoa, que é a 
volta a Deus para a libertação do pecado. Citou Moisés, 
figura da primeira leitura do dia, que teve a experiência 
do encontro com Deus que o chamava para a missão de 
libertar seu povo da escravidão. Superando seus medos e 
temores, Moisés acolheu a missão que Deus lhe confiava. 
Ressaltou que quem sai de seu comodismo, assume o ba-
tismo, torna-se também instrumento da paz e do amor do 
Senhor. Para o Bispo, Jesus não respondeu ao mal com o 
mal, mas com a doação da própria vida. Exortou a todos a 
viverem o processo de conversão, sem murmuração, con-
forme a recomendação de São Paulo na segunda leitura e 
com a urgência indicada por Cristo no evangelho do dia, 
pela parábola da figueira, que revela a paciência de Deus. 

Após sua homilia, convidou o novo 
Pároco a renovar os compromissos assumi-
dos na ordenação presbiteral e lhe entregou 
os símbolos de sua missão, a bíblia, a estola 
e a chave do sacrário. A cada símbolo entre-
gue, explicitou aspectos da pregação da Pa-
lavra de Deus, da celebração do sacramento 
da misericórdia e do cultivo da sua espiritua-
lidade e a do povo, centrada na eucaristia. 

No final da missa, Claires Bertol-
la, em nome do Conselho da comunidade 

agradeceu a Dom José por sua presença e assegurou ao 
novo Pároco a oração do povo para um ministério frutuo-
so na Paróquia. Convidou duas crianças a entregarem uma 
flor para Dom José e para o Pe. Miranda.

Em seguida, o novo Pároco dirigiu a sua mensagem 
aos presentes. Iniciou dizendo que assumia a nova fun-
ção inspirando-se em alguns modelos, o Papa Francisco, 
São João Batista e Nossa Senhora. Como o Papa, pediu a 
oração de todos. Como São João Batista, espera ter o dis-
cernimento e a firmeza de anunciar, denunciar e profeti-
zar. Como Maria, quer estar de coração aberto para Deus. 
Recordou observação de Dom José de que o pároco deve 
ajudar os fiéis a crescer na fé. Disse esperar que os fiéis o 
ajudem a também crescer na fé.

Concluída a celebração, houve coquetel na casa 
paroquial.

Dados biográficos
Pe. Nelci Miranda nasceu no dia 05 de outubro de 

1970, em Pinhalão, norte do Paraná. Entrou na Congrega-
ção Missionários de N. Sra. da Salette em 2005. Estudou 
nas casas de formação dos saletinos em União da Vitória, 
Belo Horizonte e São Paulo. Fez os primeiros votos em 
2010 e foi ordenado padre no dia 25 de janeiro de 2014. 

Catequistas de Três Arroios refletem o cuidado 
com a Casa Comum e com as pessoas 

Pe. Milton Mattia, Pároco da 
Paróquia Santa Isabel da Hungria, de 
Três Arroios, reuniu as catequistas 
das diversas comunidades que a inte-
gram para um encontro de estudo na 
manhã do dia 27 de fevereiro, com as-
sessoria de Tânia Madalosso, coorde-
nadora diocesana do setor de Anima-
ção Bíblico-Catequética. Refletiu com 
elas o tema da Campanha da Fraternidade Ecumênica, o 
Cuidado com a Casa Comum e do ser humano. Lembrou 
o grande teólogo e escritor Leonardo Boff para quem 

ultimamente há uma grande preocu-
pação com o “cuidado”, em busca de 
relações humanas mais afetuosas e 
comprometidas para a superação da 
solidão e do isolamento em que se 
encontram muitas pessoas. Assim, é 
necessário o cuidado pela terra, mas 
muito mais pelo ser humano, por sua 
família, seus amigos e por todas as 

pessoas que constituem o tecido social. Tânia também 
ajudou as catequistas a desenvolverem algumas dinâmi-
cas próprias para este tempo de quaresma.
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Agradecimento e acolhida a Vigário Paroquial nas Três Vendas 
Pe. Gladir Giacomel, Pároco da Pa-

róquia N. Sra. da Salete, Três Vendas, pre-
sidiu a missa das 09h30 naquele Bairro, na 
manhã do dia 28 de fevereiro, concelebra-
da pelos Padres Giovani Momo e André 
Ricardo Lopes. Nela, a comunidade mani-
festou seu agradecimento ao Pe. Giovani 
pelos dois anos de trabalhos na Paróquia 
e que passou a trabalhar no Seminário de Fátima como 
assistente do Curso Propedêutico e Coordenador Dio-
cesano da Pastoral Vocacional. Ao mesmo tempo, aco-
lheu o Pe. André que retorna à Paróquia, depois de dois 
anos na Catedral São José. Ele é também o Coordenador 

do Setor Diocesano de Liturgia. Ao meio-
-dia, no salão comunitário, houve almoço 
com a participação dos familiares dos dois 
padres, colaboradores da sede paroquial e 
outros padres da cidade. Pe. Gladir mani-
festou novamente seu agradecimento ao 
ex-vigário paroquial e sua acolhida ao que 
chegava. A senhora Iara Da Costa, esposa 

de Rudimar da Costa, membros do Conselho Econô-
mico, em nome dos leigos, também a agradeceu ao Pe. 
Giovani e desejou boas-vindas e bom trabalho ao Pe. 
André. Os dois manifestaram-se brevemente e dirigiram 
a oração da bênção da refeição. 

Imagem Peregrina de Fátima na Clínica Santa 
Mônica e no Hospital de Caridade

Dos dias 22 a 29 de fevereiro todos 
que passaram pela Clínica Santa Mônica 
de Erechim puderam perceber a presença 
da Imagem peregrina de Nossa Senhora 
de Fátima no hall de entrada. Um espaço 
foi preparado com carinho por funcioná-
rios da clínica para receber a Imagem. 

Durante a semana, dois momentos 
de oração e bênção foram feitos coletiva-
mente com a presença do Pe. Maicon An-
dré Malacarne e do Pe. Paulo Bernardi. A 
presença de diversos profissionais da saúde, funcionários e 
pacientes marcou esses momentos de muita devoção. 

Conforme relato das pessoas, no silêncio do espaço, 
durante a semana, muitas pessoas buscaram na pequena 
Imagem a força da fé e da esperança. 

De primeiro a sete de março, a imagem peregrina 
de N. Sra. de Fátima do projeto “uma peregrinação de fé”, 
esteve no Hospital de Caridade de Erechim. A imagem 
foi acolhida na porta do Hospital por enfermeiras, fun-

cionários e agentes de pastoral da saúde 
da própria instituição e conduzida até o 
oratório. Nele, ao longo da permanência 
da imagem, houve diversas celebrações e 
momentos de oração comunitária. 

Conforme relata Ir. Joana Zanan-
dréa, da Congregação das Filhas da Cari-
dade, vicentinas, que atua há muito tem-
po no Hospital, muitas pessoas “procu-
raram a imagem para rezar pessoalmente 
e derramaram lágrimas diante da mesma 

pedindo proteção”. 
Paulo Bernardi, da Paróquia São Pedro que presta 

assistência espiritual no Hospital, e Pe. Maicon A. Ma-
lacarne, da Catedral São José, acompanharam as ativi-
dades desses dias. No dia 07, um grupo de funcionários 
do Hospital transportou a imagem até ao Seminário Bom 
Pastor, em Barão de Cotegipe, onde foi acolhida por seu 
reitor, Pe. Anderson Faenello, e pelos oito seminaristas 
do Ensino Médio.

Diocese de Erexim em encontro sobre Dízimo em Montenegro
Pe. Gilson Samuel, Pá-

roco da Paróquia Sagrado Co-
ração de Jesus de Paulo Bento 
e coordenador diocesano da 
Pastoral do Dízimo, acompa-
nhado de Dorvalino Mariga, 
da comunidade do Chapadão, 
daquela Paróquia, participou 

de encontro de estudo sobre a metodologia na implanta-
ção do dízimo realizado pela Diocese de Montenegro, de 
26 a 28 de fevereiro. O assessor do encontro foi o missio-
nário leigo Joel Leal Valentim, do Rio de Janeiro, com 40 
anos de dedicação à pastoral do dízimo no Brasil. Para ele, 
a implantação da pastoral do dízimo na ótica “Igrejas das 
casas” cria o sentimento de pertença das pessoas à Igreja e 
o seu compromisso com a missão de Cristo.
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Bispos e padres da Diocese estudam Campanha 
da Fraternidade Ecumênica

Dom José, Dom Girônimo, os padres e os diáconos 
da Diocese de Erexim realizaram sua primeira reunião 
do ano, dia primeiro de março, no Seminário de Fátima. 
Depois da oração, refletiram sobre a Campanha da Fra-
ternidade Ecumênica, com a ajuda do Pe. Clair Favreto, 
reitor do Seminário Maior São José da Diocese, em Pas-
so Fundo, que fez tese de doutorado em Pádua, na Itália 
sobre “Aspectos teológico-litúrgico-pastorais do tempo 
da quaresma à luz da iniciativa da Conferência Episcopal 
para a Igreja no Brasil”. Depois, a equipe de administra-
ção e economia da Cúria Diocesana apresentou relatório 
geral de 2015 da própria Cúria, do Seminário de Fátima 
e de outros setores. Foram tratados também os seguintes 
assuntos: Iniciação à Vida Cristã, pastoral da juventude, 
13ª Assembleia Diocesana da Ação Evangelizadora, Cur-
so dos Presbíteros, Seminários e pastoral vocacional. Dom 
José deu algumas informações e diversas orientações. Ex-
tensa lista de comunicações completou a pauta da reunião.

Origem, evolução da Campanha da 
Fraternidade e seu tema deste ano 

Pe. Clair, na reflexão reunião dos padres, valendo-se 
de sua tese de doutorado, apresentou o contexto da cria-
ção da Campanha da Fraternidade no Brasil em 1962: o 
Concílio Ecumênico Vaticano II, o início dos Planos de 
Pastoral e campanha já existente na Alemanha para o tem-
po da quaresma. Expôs também panorama geral dos diver-
sos temas da Campanha da Fraternidade de 1964 a 2016, 
que abordaram a renovação da Igreja, o compromisso do 
cristão e aspectos sociais. Em relação à atual Campanha 
Ecumênica, sobre cuidado da Casa Comum a partir do Sa-
neamento Básico, destacou seus diversos aspectos e dados 
estatísticos. O mais expressivo deles é que mais da metade 
da população brasileiro não tem saneamento básico, con-
siderado pela ONU como essencial para a realização de 
todos os direitos humanos da pessoa. Concluiu convidan-
do a todos a identificarem iniciativas a serem desenvolvi-
das a respeito do tema na dimensão pessoal, comunitária 
e do poder público.

Os futuros padres da Diocese de Erexim 
Os responsáveis pela formação dos futuros padres 

da Diocese falaram de seu trabalho na reunião dos presbí-
teros. Atualmente, a Diocese tem 18 seminaristas, sendo 
dois no Curso Propedêutico, no Seminário de Fátima; oito 
no Ensino Médio, no Seminário Bom Pastor em Barão de 
Cotegipe; oito no Seminário São José, em Passo fundo, 
dos quais quatro cursam Filosofia no Instituto de Filosofia 
Berthier, IFIBE, e quatro, Teologia, no Instituto de Teolo-
gia e Pastoral, ITEPA.

Jubileu dos ministros e ministras 
leigos da Diocese

 Pe. Cleocir Bonetti, coordenador da Comissão Dio-
cesana de Ministros e Servidores, lembrou aos padres, em 
sua reunião, o processo de formação permanente de lide-
ranças que passam pela Escola Diocesana, especialmente 
dos ministros. Uma das atividades é o encontro anual num 
ano por paróquia, noutro por Área Pastoral e num terceiro 
em nível diocesano. Neste ano, o encontro seria diocesa-
no. Concluiu-se por realizá-lo no dia 28 de agosto, último 
domingo do mês vocacional, das 14 às 17h, na Catedral 
São José, como jubileu dos ministros e ministras.

Encontros de formação 
de música litúrgica 

Pe. José Carlos Sala, ex-assessor de Música e Canto 
Litúrgico da CNBB por alguns anos, propôs aos padres 
a realização de dois encontros de formação para instru-
mentistas, animadores do canto, salmistas e outros. Os en-
contros não seriam apenas ensaio de cantos, mas estudo 
de fundamentos da música litúrgica, elementos técnicos e 
outros aspectos. Aprovada a proposta, o primeiro encontro 
ficou marcado para o dia 21 de maio, das 08h30 às 17h, no 
Seminário de Fátima.

Propostas de Catequese no 
Itinerário Catecumenal

 A Coordenadora 
Diocesana da Anima-
ção Bíblico-Catequé-
tica, Tânia Madalosso, 
apresentou aos padres 
propostas de atividades 
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catequéticas de espírito Catecumenal para a renovação da 
preparação ao Batismo e para a preparação aos sacramentos 
da Confissão, Eucaristia e Crisma. A preparação ao batismo 
seria mais abrangente e com mais encontros. Os encontros 
catequéticos com crianças, adolescentes e jovens acompa-
nharia o Ano Litúrgico. A propósito do aprofundamento do 
processo de inserção na Igreja, o coordenador de Pastoral, 
Pe. Valtuir Bolzan, consultou os padres sobre a data e o tema 
do curso anual. Ficou estabelecido que será sobre esta temá-
tica do Itinerário Catecumenal, de 11 a 13 de julho, com as-
sessoria do Pe. Décio Walker, da Diocese de Santo Ângelo, 
Assessor Estadual da Animação Bíblico-Catequética.

Encontros de formação para jovens
 O liberado dio-

cesano para a Pastoral 
da Juventude, Ricieri 
Benedetti, relatou algu-
mas atividades da Pas-
toral da Juventude. No 

final de 2014, houve a Assembleia Diocesana da mes-
ma. Em 2015, foram realizados encontros de formação 
em todas as Áreas Pastorais, chamados “Nas Trilhas da 

Animação da Juventude”. Foram desenvolvidas missões 
jovens em algumas paróquias. Para este ano, o projeto é 
a realização de encontros de aprofundamento chamados 
“Nas trilhas da formação dos jovens” e visita aos diver-
sos grupos nas paróquias.

Preparação e celebração do casamento 

A senhora Beatriz Brancher, pelo Movimento Fami-
liar Cristão, referiu aos padres, o projeto de remodelação 
dos encontros de noivos em preparação ao matrimônio, 
especialmente na cidade de Erechim. A nova modalidade 
inclui duas tardes mais formativas e uma tarde com caráter 
de retiro. Padres observaram a necessidade de se repensar 
as celebrações do matrimônio, com urgente formação de 
equipe de acolhida e animação das mesmas, evitando a 
interferência indevida de cerimonialistas que introduzem 
iniciativas completamente alheias à liturgia.

Reiniciado curso de teologia para leigos em Erechim 
Pe. Jair Carlesso, Diretor 

do Instituto de Teologia e Pasto-
ral, Pe. Valtuir Bolzan, Coorde-
nador Diocesano de Pastoral, e 
Tânia Madalosso, Coordenadora 
do Setor de Animação Bíblico-Catequético, deram início 
ao segundo ano do curso de extensão de teologia para lei-
gos daquele Instituto, dia 3 de março, no Seminário de 
Fátima, com 101 alunos. Todas as quintas-feiras à noite 
até dezembro, terão aulas sobre História da Igreja, Ecle-

siologia, Evangelhos Sinóticos e 
Cristologia, Graça, Mariologia, 
Sacramentos, Família, Direito 
Canônico, Evangelização e Ju-
ventude, Iniciação Cristã e Ca-

tequese, Escatologia e Pastoral. Os professores serão os 
Padres Cleocir Bonetti, Valter Girelli, Ivanir Rodrighero, 
Ivanir Rampon, Clair Favreto, Dirceu Balestrin, Maicon 
Malacarne, Rene Zanandréa, Anderson Faenello e os lei-
gos Neri Mezadri e Tânia Madalosso.

Papa propõe “24 horas para o Senhor” 
Desde 2014, o Papa Francisco convi-

da todos os fiéis católicos a um tempo maior 
de oração na quarta sexta-feira e no quarto 
sábado da quaresma, possivelmente diante 
do Santíssimo Sacramento exposto e com oportunidade de 
confissões. Ele pede particular destaque a esta iniciativa 
na quaresma deste ano, dentro do Jubileu Extraordinário 
da Misericórdia. Dom José enviou correspondência a to-
dos os párocos solicitando que realizem este tempo mais 
extenso de oração em todas as igrejas no dia 04 de março, 
primeira sexta-feira do mês de março, à tarde ou à noite, 
ou no dia 05, sábado, também à tarde ou à noite. O Pá-
roco de Campinas do Sul, Pe. Dirceu Dalla Rosa, infor-

mou que, na igreja N. Sra. dos Navegantes, 
da sede paroquial, este tempo especial para 
o Senhor foi na sexta-feira a partir das 15h 
até depois da meia noite, com grupos se re-

vezando de hora em hora para o terço da Divina Miseri-
córdia, adoração, missa e via-sacra, com oportunidade de 
confissões. A Paróquia de Três Vendas teve programação 
idêntica, começando às 13h, estendendo-se até às 22h30. 
Nas outras paróquias, houve também programação es-
pecial na sexta-feira à tarde. O Santuário de Fátima teve 
oração e atendimento de confissões a partir das 14h até 
depois da missa das 18h20, encerrando com a bênção com 
o Santíssimo Sacramento.
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Retiro de catequistas 
Coordenadoras e re-

presentantes paroquiais do 
setor de Animação Bíblico-
-catequética realizaram dia 
de retiro neste sábado, 05, 
em ambiente rural. O se-
minarista da teologia Jean 
Demboski ajudou os partici-
pantes a reconhecer a presen-
ça de Deus em sua vida e nos outros, especialmente nos 
pobres, bem como a realizar um reencontro pessoal com 
partilha de experiências de âmbito familiar em situações 
diversas. Valeu-se de texto de Dom Pedro Casaldáliga, 
Bispo emérito de São Félix, MT, sobre a espiritualidade. 
Para o bispo, a espiritualidade:
- é fundamentada no seguimento de Jesus e do Evangelho; 
- encontra Deus no serviço e comprometimento com os 

pobres. É uma fé política e social, é espiritualidade en-
gajada, consciente e crítica;

- é profética: denuncia as injustiças e anuncia o Reino;

- é evangélica, baseada no 
Evangelho e nas opções 
evangélicas pelos pobres, os 
excluídos, os pequenos, os 
humildes;
- é contemplativa na liberta-
ção, mística de pés-no-chão 
e mãos calejadas, alimenta-
-se da práxis e encontra força 

e coragem na intimidade com o Deus vivo;
- é herdeira do testemunho dos mártires, disposta a fazer 

sacrifícios e renúncias em favor do Reino;
- vive o espírito de diálogo com as diversas religiões, em 

vista da paz;
- tem o Reino de Deus como centro e opção fundamental 

em vista de sua construção, aqui e agora, em nossa so-
ciedade, em nossos lares, em nossa vida;

- é comunitária, partilhando a vida, as alegrias, as lutas e 
as tristezas do povo simples;

- exige comprometimento e entrega da vida total.

Ordenação episcopal de Mons. Adilson Pedro Busin 
A Arquidiocese de Porto Alegre 

está divulgando convite de ordenação 
episcopal do bispo auxiliar eleito, Mons. 
Adilson Pedro Busin, marcada para o dia 
30 de abril, às 10h, na igreja N. Sra. de 
Lourdes, de Sarandi. O ordenante será 
Dom Alessandro Ruffinoni, Bispo de 
Caxias do Sul. Os co-ordenantes serão 
Dom Jaime Spengler, Arcebispo de Porto 
Alegre e Dom Redovino Rizzardo, bispo 
emérito de Dourados, MS.

Dados biográficos
Mons. Adilson Pedro Busin, CS 

nasceu no dia 20 de maio de 1965, em Sa-
randi, RS.

Filho de Ivo Busin e Adiles Signor Busin. Cursou 
o ensino fundamental em sua terra natal.  Em 1979, in-
gressou no Seminário da Congregação dos Missionários 
de São Carlos, e fez o noviciado nos anos de 1984 e 1985, 
também na cidade natal. Professou os primeiros votos no 
dia 22 de dezembro de 1985. Cursou a faculdade de Filo-
sofia, nos anos 1986 e 1987, na Universidade de Caxias do 
Sul. Cursou a faculdade de Teologia no Instituto Teológi-
co, em São Paulo, nos anos de 1989 a 1992.

Foi ordenado presbítero no dia 9 de janeiro de 1993, 
sendo logo enviado para o Paraguai como animador voca-

cional e orientador espiritual no Seminá-
rio Nossa Senhora de Caacupe, em Ciu-
dad del Este. Em 1994, foi nomeado reitor 
do Seminário Menor em Santa Rosa del 
Monday, no Paraguai.

Em 1996, iniciou o mestrado em 
Ciências da Educação (pedagogia para 
a formação das vocações), na Pontifícia 
Universidade Salesiana, em Roma, traba-
lhando na comunidade latino americana 
na Paróquia Santa Lúcia.

No ano 2000, foi nomeado vice-mes-
tre de noviços; em 2001 foi nomeado como 
mestre de noviços no Noviciado Nossa Se-
nhora de Guadalupe, em Porto Alegre.

Em 2004, passou a acumular a fun-
ção de vigário provincial da Província São Pedro dos Mis-
sionários Scalabrinianos, e, em 2007, foi escolhido para 
ser superior provincial da mesma província. Em 2013, 
foi designado como vigário e secretário regional da nova 
região sul americana Nossa Senhora dos Migrantes, em 
Porto Alegre.

Em 2015, passou um mês junto aos migrantes bra-
sileiros em Framingham, e retormando ao Brasil assu-
miu como mestre de postulantes, em Guaporé. Em junho 
de 2015, assumiu novamente a função de Mestre de no-
viços, no Noviciado Nossa Senhora de Guadalupe, em 
Porto Alegre.
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Representantes paroquiais do Apostolado 
da Oração preparam seu Congresso 

Pe. Paulo Bernardi, Pároco a 
Paróquia São Pedro e Diretor Dioce-
sano do Apostolado da Oração, coor-
denou reunião dos representantes pa-
roquiais do mesmo na manhã do dia 
07 de março, no Centro Diocesano. O 
encontro começou com momento de 
oração e reflexão sobre o Apostolado, 
a Quaresma e a reconciliação. Pe. Paulo também propôs 
ao grupo identificar ações específicas na vivência do atual 
Jubileu Extraordinário da Misericórdia. Deu orientações 

a respeito da primeira sexta-feira do 
mês e a preparação de interessados 
em participar do Apostolado da Ora-
ção. Por fim, foi vista a preparação do 
Congresso Diocesano do Apostolado 
da Oração, no dia 17 de abril, quarto 
domingo de Páscoa e Dia Mundial de 
Oração pelas Vocações, no CTG Sen-

tinela da Querência, em Erechim, com início às 0830 e 
missa de encerramento às 15h, para a qual são convidados 
todos os padres da Diocese. 

A Campanha da Fraternidade Ecumênica em reunião 
da Infância e Adolescência Missionária

Representantes paroquias 
da Infância e Adolescência Mis-
sionária estiveram reunidas no 
dia 07 de março, no Seminário 
de Fátima. Com a ajuda do Pe. 
Jóssi Golembiewski, Vigário 
paroquial da Paróquia N. Sra. 
do Rosário de Barão de Cotegipe e assistente diocesano 
da Infância Missionária, refletiram sobre a Campanha da 
Fraternidade Ecumênica. Expôs a origem e a evolução da 
Campanha da Fraternidade e o tema deste ano, o Cuida-

do com a Casa Comum, a partir 
do Saneamento Básico. Além 
de retomarem as atividades ini-
ciadas e programadas para este 
ano, prepararam o encontro de 
formação estadual da Infância 
e Adolescência Missionária, de 

20 a 22 de maio, no Seminário de Fátima, em Erechim, com 
presença do Secretário Nacional desta Obra Pontifícia, pre-
sente em 14 Paróquias da Diocese, envolvendo em torno de 
220 crianças e adolescentes. 

Coordenação de Pastoral continua a preparação 
da Assembleia Diocesana 

Sob a coordenação do Pe. 
Valtuir Bolzan, coordenadores 
de áreas e setores realizaram re-
união na noite do dia 07 de mar-
ço, no Centro Diocesano, dando 
continuidade à preparação da 13ª 
Assembleia Diocesana da Ação 
Evangelizadora, nos dias 21 e 22 
de abril, no Seminário de Fátima. 
Analisaram a forma de definir objetivos, metas e ações 
na Diocese em sintonia com as Diretrizes Gerais da Ação 
Evangelizadora no Brasil e no Regional Sul 3 da CNBB. 
Levantaram também sugestões de ações diocesanas para o 

Jubileu Extraordinário da Miseri-
córdia. Entre elas, a participação 
maior de representantes paro-
quiais na missa do Crisma, às 19h 
do dia 23 deste mês, quarta-feira 
da semana santa, na Catedral São 
José; momentos de reflexão e ce-
lebração mais intensos no mês de 
agosto, dedicado às vocações, e 

na Romaria Diocesana. Dom José não pôde participar da 
reunião por estar de viagem a Brasília, onde participará 
da reunião do Conselho Permanente da CNBB, de terça a 
sexta-feira desta semana. 
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Ações da Pastoral da Criança na Campanha 
da Fraternidade Ecumênica

Coordenadoras das 14 Pa-
róquias da diocese nas quais a 
Pastoral da Criança está presente 
reuniram-se no Centro Diocesa-
no de Pastoral, na tarde do dia 7 
de março, sob coordenação da 
equipe diocesana, para encontro 
de formação e planejamento das 
atividades para o ano em curso.  O momento de espiritua-
lidade contemplou o tema da Campanha da Fraternidade 
Ecumênica, com reflexão sobre as ações que a Pastoral 

da Criança pode desenvolver para 
garantir a integridade e o futuro da 
casa comum na educação, saúde 
e nutrição que já realiza junto às 
crianças e famílias acompanhadas. 
A reunião aprofundou também as 
atribuições dos coordenadores e 
coordenadoras, com partilha de 

experiências, enriquecendo a todas, animando-as e forta-
lecendo-as no acompanhamento às líderes em sua missão 
junto às gestantes, crianças e famílias nas comunidades. 

Escola Diocesana inicia curso de servidores em Erechim
Com mais de cinquenta 

inscritos de 5 das 7 paróquias 
da Área Pastoral de Erechim 
e um de Mariano Moro, a Es-
cola Diocesana de Formação 
iniciou um novo curso de ser-
vidores na noite do dia 08 de 
março. Com diversas dinâmicas de integração em sala e 
ao ar livre, animadas pelo Diretor e Secretária da Escola, 

Pe. Valtuir Bolzan e Tânia Ma-
dalosso, os participantes foram 
se conhecendo e se colocando 
a par dos objetivos, metodolo-
gia e conteúdos do curso que 
terá aulas até dezembro próxi-
mo. Com assessores diversos, 

os cursistas aprofundarão aspectos de Bíblia, Cristologia, 
Igreja, Sacramentos, Liturgia e Pastoral. 

Frei franciscano morto em assalto no Rio
Frei Antônio Moser, frade da Provín-

cia da Imaculada Conceição dos francisca-
nos, foi morto a tiros na manhã do dia 9 de 
março, após ser abordado por assaltantes na 
Rodovia Washington Luiz, na altura de Du-
que de Caxias, na Baixada Fluminense. O 
crime aconteceu por volta das 6h10 na pista 
sentido Rio de Janeiro. Mesmo ferido, o re-
ligioso, de 75 anos, ainda conseguiu dirigir 
o carro até o acostamento. Os bandidos, que estariam de 
moto, conseguiram fugir. Equipes de socorro foram até o 
local e chegaram a chamar uma ambulância, mas o frei 
já estava morto. Agentes da Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) isolaram o lugar para a realização da perícia. O 
caso será investigado pela Delegacia de Homicídios da 
Baixada Fluminense (DHBF).

Frei Moser, que se doutorou em Teologia, com espe-
cialização em Moral, na Academia Alfonsianum, Roma, 
além de diretor da Vozes, era professor de Teologia Moral 
e Bioética no Instituto Teológico Franciscano (ITF), em 

Petrópolis (RJ); pároco da Igreja de Santa 
Clara de Petrópolis; diretor do Centro Edu-
cacional Terra Santa, membro da Comissão 
de Bioética da CNBB, coordenador do Co-
mitê de Pesquisa em Ética da UCP (Uni-
versidade Católica de Petrópolis), além de 
conferencista no Brasil e no exterior. Tem 
livros traduzidos para outras línguas (Teolo-
gia Moral impasses e alternativas; O enigma 

da esfinge, a sexualidade; Biotecnologia e Bioética: para 
onde vamos?; Ecologia: desafios éticos). Durante nove 
anos participou do programa semanal “Em pauta” na Can-
ção Nova. Seu envolvimento com tantas atividades não 
era problema. Ele dizia: “Diria que é muito simples. Des-
cobri que o sacerdote, o teólogo, o empresário não devem 
fazer nada sozinhos. Devem contar com pessoas certas 
para os lugares certos.”

No ano passado, em outubro, ele foi o único teólogo 
brasileiro nomeado para o Sínodo da Família. Ainda nos 
dias 12 e 13 de dezembro, Frei Moser celebrou na sua 



18       COMUNICAÇÃO DIOCESANA  |  Maio  2016

cidade natal, Gaspar, o jubileu de 50 anos de vida sacerdo-
tal. Oficialmente, Frei Moser completou 50 anos de vida 
sacerdotal no dia 15 de dezembro.

O momento solene dessas comemorações foi a Cele-
bração Eucarística no dia 13, domingo, 10 horas. O então 
pároco Frei Germano Guesser fez a acolhida e apresentou 
o seu confrade que nasceu no bairro de Gaspar Grande 
em 29 de agosto de 1939, fruto da união de Elisabeth e 
Angelo Moser. “Ele vestiu o hábito franciscano em 19 de 
dezembro de 1959 e foi ordenado sacerdote no dia 15 de 
dezembro de 1965, portanto ele está celebrando aqui, co-
nosco, 50 anos de sacerdócio”, frisou. “Frei Moser, hoje, é 
considerado um dos teólogos mais importantes do mundo, 
podemos dizer assim, tendo em vista que ele foi o único 

teólogo brasileiro a ser nomeado pelo Papa Francisco para 
participar do Sínodo da Família, encerrado em outubro 
último. Ele participou deste importante acontecimento da 
Igreja atual ao lado de dois cardeais, 4 bispos e quatro 
leigos do Brasil. Sem dúvida, um dos momentos que mar-
cará, se já não marcou, a sua vida sacerdotal e religiosa”, 
elogiava Frei Germano. “Frei Moser é assim: esbanja vi-
talidade e, para ele, não há tempo ruim. Tanto que ele é 
também pároco da Paróquia de Santa Clara, em Petrópo-
lis, que fica próxima do Instituto Teológico e diretor do 
Centro Educacional Terra Santa, uma entidade assisten-
cial que atende crianças e jovens carentes em Petrópolis. 
Ainda sobra tempo para ele ser um conferencista no Brasil 
e no exterior…”, complementou.

Agentes da Pastoral da Pessoa Idosa estudam seu guia de ação 
As coordenadoras e vices da Pas-

toral da Pessoa Idosa das Paróquias da 
Diocese de Erexim realizaram reunião 
no dia 09 de maço, no Centro Diocesa-
no. Depois do momento de espirituali-
dade a partir da parábola do evangelho 
do semeador, o grupo estudou o novo 
Guia do Líder da Pastoral da Pessoa idosa, com a condução 
da Senhora Teresa Miranda, vice-coordenadora do grupo da 
comunidade Santa Bárbara, da Paróquia N. Sra. Aparecida, 

Bela Vista de Erechim, e pela Senhora 
Idesse Santin, coordenadora diocesana 
desta pastoral. Outro momento da reu-
nião foram as diversas comunicações. 
Dom Girônimo Zanandréa, bispo emé-
rito da Diocese e referencial da Pastoral 
no Regional Sul 3 da CNBB, participou 

de grande parte do encontro. Pe. Valtuir Bolzan, coordena-
dor diocesano de pastoral, e Pe. Adelar De David, assessor 
das pastorais sociais, também marcaram presença.

Seminaristas da Diocese vivem encontro 
de formação e integração 

O Seminário menor Bom 
Pastor de Barão de Cotegipe aco-
lheu os 18 seminaristas da Dioce-
se de Erexim, no dia 12 de março, 
para um encontro de integração e 
de formação junto com Dom José 
e os padres que os acompanham 
mais diretamente, Anderson Fae-
nello, Giovani Momo, Clair Favreto e Angelo Rosset. O 
encontro iniciou com missa presidida pelo Bispo dioce-
sano. Depois, houve momentos de reflexão, dinâmicas di-

versas e jogos. O almoço foi pre-
parado pelo próprio bispo. 

A Diocese tem 4 semina-
ristas na Teologia no Itepa Facul-
dades; 4 no Instituto de Filosofia 
Berthier, ambos em Passo Fundo; 
2 no Propedêutico no Seminário 
de Fátima de Erechim e 8 no En-

sino Médio residindo no Seminário Menor Bom Pastor e 
frequentado as aulas na Escola Estadual Mário Quintana 
em Barão de Cotegipe. 
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Aula inaugural da Itepa Faculdades traça o viés da 
Teologia produzida em Passo Fundo1

A cada ano, os/as fiéis católicos/as do 
mundo todo são convidados/as para, durante 
a quaresma (um tempo aproximado de qua-
renta dias), refletir sobre suas ações próprias 
a partir dos últimos passos da vida de Jesus 
Cristo. A Igreja Católica no Brasil, desde a 
década de 1960, percorre um caminho es-
pecial no tempo quaresmal, promovendo 
“campanhas de fraternidade”, que, de algum 
modo, influenciam a caminhada de seus fiéis durante o 
ano litúrgico e civil.

Nesta perspectiva, a Faculdade de Teologia e Ciên-
cias Humanas – Itepa Faculdades, promoveu na manhã do 
dia sete de março deste ano a aula inaugural do curso re-
gular de Teologia sobre o tema da Campanha da Fraterni-
dade Ecumênica 2016, com a assessoria de Dom Guilher-
me Werlang, bispo católico da Diocese de Ipameri/GO e 
presidente da Comissão Episcopal Pastoral para o Serviço 
da Caridade, da Justiça e da Paz da CNBB. 

A campanha da fraternidade é uma proposta única 
no mundo e, nem por isso, é mais importante que o tempo 
quaresmal. Ela é uma das formas de se viver uma mudan-
ça de direção da vida das pessoas naquilo que percebem 
não viver, na plenitude, o Projeto de Deus. É um tempo de 
exame de consciência pessoal e coletivo que, em 2016, re-
flete a casa comum, a terra, sob o viés da responsabilidade 
humana a partir do saneamento básico. 

Diante da realidade atual, percebe-se que quem 
está destruindo o meio ambiente, em sua grande maio-
ria, são cristãos/ãs, e cristãos/ãs católicos/as. Como ser 
seguidor/a de Jesus Cristo sem condenar o “pecado” dos 
cristãos/ãs diante do descaso com a casa comum? Pensar 
na terra como casa comum, como direito comum, casa de 
todos os povos, sementes, animais, seres vivos, é pensar 
que todo ser vivo têm direito igual de vida. Se a terra é 

casa comum, então o direito de uma pessoa 
é também o direito de todos os seres criados 
por Deus. 

A responsabilidade humana diante da 
casa comum coloca todos/as diante do tema 
do bem comum, do conjunto de condições 
sociais que permitem às pessoas o desenvol-
vimento integral da personalidade, de modo 
que pensar o bem comum é garantir que nin-

guém possa ser prejudicado e que todo sistema econômico 
que não promova a vida de todos/as e de toda a vida é um 
sistema pecaminoso, conforme afirmou Dom Guilherme.

Para a Teologia, pensar a vida humana em totalida-
de, não apenas como vida do ser humano, é uma novidade 
que tem se tornado cada vez mais palpável e que pensa a 
justiça para as pessoas e para a criação toda. Alimentos, 
água, ar, terra são direitos de todo ser vivo, e não apenas 
da vida humana. São direitos, não mercadorias. Indepen-
dem de dinheiro para serem acessados ou não. 

O assunto debatido na aula inaugural servirá de base 
para a construção teológica da Itepa Faculdades em 2016, 
como desafios do estudo e da prática teológica, uma vez 
que o tema da Campanha da Fraternidade Ecumênica de 
2016 possui origem teológica, e não ideológica: um tema 
decorrente da fé do povo que é vivida em favor da “vida 
plena” (cf. Jo 10,10) e que apresenta um novo jeito de se 
posicionar diante dela. 

Jean Carlos Demboski2

1 Texto informativo elaborado a partir da aula inaugural da Faculdade de Teo-
logia e Ciências Humanas – Itepa Faculdades, realizada no dia 07.03.2016, 
com fins avaliativos da disciplina de Metodologia e Prática Pastoral V, mi-
nistrada pelos professores Selina Maria Dal Moro e Pe. Elisandro Guindani.
2 Acadêmico do quinto semestre do Bacharelado em Teologia da Faculdade 
de Teologia e Ciências Humanas – Itepa Faculdades, 2016. E-mail: jcrevan-
che@gmail.com.

Três anos com Francisco
O Papa do Sul do mundo trouxe 

preocupações específicas para a re-
forma da Igreja e a transformação da 
sociedade global 

A Igreja Católica assinalou, no 
dia 13 de março, o terceiro aniversário 
da eleição de Jorge Mario Bergoglio como Papa, um ponti-
ficado que nos últimos meses conheceu momentos como o 
Sínodo sobre a Família ou a encíclica ‘Laudato si’.

As viagens internacionais e a convocação de um Ju-
bileu extraordinário da Misericórdia foram outros pontos 
de destaque, a que se somaram o encontro histórico com 

o patriarca ortodoxo de Moscou e a vi-
sita à sede da ONU, em Nova Iorque.

Francisco tem proposto uma 
mudança do paradigma econômico e 
financeiro internacional, como tinha 
deixado bem vincado na exortação 

‘Evangelii Gaudium’ ou no seu discurso em Estrasburgo, 
perante o Parlamento Europeu, em defesa da democracia 
face ao poder dos mercados.

Com a encíclica ‘Laudato si’, Francisco abriu as 
fronteiras do seu discurso e colocou a Igreja Católica 
na liderança do movimento mundial para a defesa do 
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ambiente, congregando à sua volta apoios das mais di-
versas proveniências.

O Papa tem estado próximo dos mais pobres e ex-
cluídos, na defesa de uma globalização mais plural, que 
respeite a identidade de todos e os excluídos, um discurso 
marcado pela vivência no Sul do mundo.

O primeiro pontífice da América Latina tem mos-
trado preocupação com a situação do Velho Continente, 
desejando uma ‘refundação da Europa’, particularmente 
necessária perante as crises de refugiados e do terroris-
mo internacional.

O Papa tem repetido mensagens em favor da paz 
nas várias regiões do mundo afetadas por conflitos, assu-
mindo a defesa dos cristãos no Médio Oriente, persegui-
dos pelo autoproclamado ‘Estado Islâmico’, e criticando 
quem justifica ataques terroristas com as suas convic-
ções religiosas.

O cardeal Jorge Mario Bergoglio foi eleito como 
sucessor de Bento XVI a 13 de março de 2013, após a 
renúncia do agora Papa emérito; assumiu o inédito nome 
de Francisco e é o primeiro pontífice jesuíta na história 
da Igreja.

Em 36 meses, o Papa argentino visitou o Brasil, Jor-
dânia, Israel, Palestina, Coreia do Sul, Turquia, Sri Lanka, 
Filipinas, Equador, Bolívia, Paraguai, Cuba e Estados 
Unidos da América, Quénia, Uganda, República Centro-
-Africana, e o México, bem como as cidades de Estras-
burgo (França), onde passou pelo Parlamento Europeu e 
o Conselho da Europa, Tirana (Albânia) e Sarajevo (Bós-
nia-Herzegovina).

Realizou também dez viagens em Itália, incluindo 
passagens por Assis e pela ilha de Lampedusa, bem como 
uma homenagem no centenário no início da I Guerra 

Mundial, para além de outras visitas a paróquias na Dio-
cese de Roma.

Entre os principais documentos do atual pontifica-
do estão as encíclicas ‘Laudato si’, dedicada a questões 
ecológicas, e ‘Lumen Fidei’ (A luz da Fé), que recolhe 
reflexões de Bento XVI, bem como a exortação apostólica 
‘Evangelii Gaudium’ (A alegria do Evangelho).

O Papa promoveu um Sínodo sobre a Família, em 
duas sessões, com consultas alargadas às comunidades 
católicas, e deu início ao Jubileu da Misericórdia, terceiro 
ano santo extraordinário na história da Igreja Católica, 50 
anos depois do encerramento do Concílio Vaticano II.

Francisco tem sublinhado a sua preocupação com 
as “periferias” geográficas e existenciais da humanidade, 
que exigem respostas da Igreja e da sociedade.

Internamente, tem promovido também a reforma 
dos organismos centrais da Igreja Católica, em particular 
a estrutura de coordenação para as atividades económicas 
e administrativas.

O Papa criou um Conselho de Cardeais, para o acon-
selhar no governo da Igreja e na revisão da Constituição 
Apostólica ‘Pastor Bonus’, sobre a Cúria Romana; o gru-
po com cardeais dos cinco continentes propôs a criação de 
uma comissão específica para os casos de abusos sexuais, 
à qual Francisco deu luz verde.

Os primeiros anos de pontificado são analisados na 
mais recente edição do Semanário ECCLESIA, com uma 
entrevista a Adriano Moreira e um dossier que inclui ainda 
textos de vaticanistas internacionais e testemunhos de vá-
rios bispos e outros portugueses que tiveram oportunidade 
de contatar com Francisco.

Fonte: Agência Ecclesia.

Festa do Santíssimo Corpo e Sangue de 
Cristo e aspectos da Eucaristia

1) origem da festa
A solenidade do “Santíssimo Corpo 

e Sangue de Cristo” (conhecida, abrevia-
damente, como Corpus Christi ou Corpo 
de Deus) se deve à insistência de uma 
religiosa agostiniana, Santa Juliana de 
Mont Cornillon, nascida em 1192 e fa-
lecida em 1258, em Liège, Bélgica. Por 
sua intimidade com Cristo, entendeu que 
faltava, no calendário litúrgico, uma festa anual para agra-
decer a Deus o sacramento da Eucaristia. Em 1230, falou 
ao Arcediago (coordenador dos diáconos e auxiliar direto 
do Bispo) de Liège da necessidade da festa. Ele autorizou 
a celebração, no mesmo ano, com procissão eucarística 
apenas dentro da igreja na Paróquia de Saint Martin. Em 

1247, a festa passou a ter caráter diocesa-
no, com procissão eucarística pelas ruas 
de Liège. 

Em 1261, Jácques Pataléon de Tro-
yes, o antigo Arcediago de Liège, foi 
eleito papa, tomando o nome de Urbano 
IV. Três anos depois, em 1264, estendeu 
para toda a Igreja a festa do Santíssimo 
Corpo e Sangue de Cristo. Como Urbano 
IV faleceu logo em seguida, seu decreto 

teve pouca repercussão. Mas a festa se firmou em algumas 
dioceses, como na de Colônia na Alemanha. Nela estava 
estudando Santo Tomás de Aquino, que compôs os prin-
cipais hinos da festa, como o “Tantum ergo” - tão sublime 
sacramento, utilizado na bênção com o Santíssimo. 
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Em 1317, o Papa João XXII deu caráter obrigató-
rio à procissão pelas vias públicas na solenidade. O Con-
cílio de Trento, 1545-1563, manteve a procissão solene, 
dando-lhe caráter obrigatório para o clero.  Acentuou o 
caráter da solenidade de ação de graças pelo dom supre-
mo da Eucaristia e manifestação pública da fé na presen-
ça real de Cristo no pão e vinho consagrados, negada por 
muitos. O atual Código de Direito Canônico, publicado 
em 1983, no cânon 944, estabelece: “onde for possível, 
a juízo do Bispo diocesano, em testemunho público de 
veneração para com a santíssima Eucaristia, principal-
mente na solenidade do Corpo e Sangue de Cristo, haja 
procissão pelas vias públicas”. 

2) O caráter da solenidade
A festa do Corpo de Deus, quase sempre em junho, 

por isso no contexto do mês do Sagrado Coração de Jesus 
e dos Santos populares, é ação de graças e proclamação de 
fé na Eucaristia. E é também dia de compromisso renova-
do de mais profunda e intensa participação na celebração 
da Ceia do Senhor, bem como de vivência das exigências 
de fraternidade e solidariedade que ela comporta. 

Não se pode realizar um gesto que indica unidade, 
partilha, igualdade e doação recíproca aceitando e contri-
buindo com as desigualdades sociais, os ódios, a usura, a 
violência. Embora indignos de receber o Pão Sagrado, de-
vemos tornar-nos o que ainda não somos: pão partilhado 
em benefício dos irmãos.

Com a força do pão eucarístico, que não é prêmio 
para os bons, mas dom de Cristo para os que se empenham 
em lhe ser fiéis, deveríamos realizar o milagre da comida 
abundante para todos. Os pães e os peixes postos em co-
mum, segundo o Evangelho da solenidade neste ano, re-
presentam todos os bens da comunidade: os dons de cada 
um, os recursos colocados à disposição, a generosidade 
em servir. Todas estas riquezas e capacidades que Deus 
concede a cada um devem ser postas em comum para 
acontecer a abundância de bens para todos. E isto sempre. 
Por todos. Não só de quatro em quatro anos.

Não está em nossa possibilidade o milagre de mul-
tiplicar os pães, mas sim de repartir com os outros nos-
sos recursos, multiplicar o pão do amor e do carinho que 
falta a tantos, na solidariedade fraterna. Isto significa 
empenho para que todos possam desfrutar de alimento, 
moradia, família, trabalho, cultura, liberdade, religião, 
dignidade pessoal, direitos humanos, saneamento bási-
co, indispensável para a integridade e o futuro da Casa 
Comum, como lembrou a quarta Campanha da Fraterni-
dade Ecumênica, na quaresma deste ano do Jubileu Ex-
traordinário da Misericórdia. 

Cristo nos deixou dois gestos para fazer em sua me-
mória: o pão e o cálice partilhados e o lava-pés. Após en-
tregar o pão e o vinho tornados seu corpo e sangue, disse: 
fazei isto em memória de mim. Após lavar os pés dos dis-
cípulos, disse: dei-vos o exemplo para que façais como eu 
vos fiz.  

A economia neoliberal globalizada aumenta o de-
semprego, a pobreza, o subdesenvolvimento, a fome, a 
enfermidade, a morte prematura. Porém, não faltam recur-
sos naturais e crescem os recursos tecnológicos. Então, a 
crise não é de recursos, mas de amor e de solidariedade, de 
princípios de organização social. E é por isto que a solida-
riedade se torna mais urgente e necessária em nossos dias, 
marcados pela indiferença, segundo o Papa Francisco. 

3) o cuidado da Igreja pela Eucaristia
A Igreja se ali-

menta da Eucaristia, 
ceia do Senhor, fra-
ção do pão, assem-
bleia eucarística, me-
morial da paixão, co-
munhão, santa missa, 
sublime sacramento, 
sacramento do altar... 

Com o passar do tempo, a Igreja foi aprofundando a 
natureza (teologia) e organizando a celebração eucarísti-
ca, estabelecendo normas precisas a respeito do rito (suas 
partes), dos diversos serviços no mesmo, da participação 
ativa e frutuosa de todos nela, dos objetos a serem uti-
lizados, do espaço sagrado... Houve tempo de excessivo 
ritualismo, e pode haver de novo, que mata a criatividade, 
de confusão entre unidade e uniformidade (mesma língua, 
mesmos gestos... em todas as partes do mundo....). Houve 
e pode haver exageros na criatividade, que leva a fazer o 
que cada um bem entende...., não respeitando princípios 
litúrgicos mínimos. Há um ministro ordenado que presi-
de a eucaristia, serviços de acolhida, do canto, da anima-
ção... que devem atuar em equipe, mas o sacramento é da 
Igreja. O desafio está em harmonizar normas litúrgicas e 
criatividade, princípios gerais (universais) e adaptação às 
diferentes realidades... 

- Nos primeiros tempos, a Igreja celebrava a Missa 
só nos domingos. 

- Pelo ano 200, a Missa começou a ser mais frequen-
te e até diária. 

- Em 529, devido ao relaxamento de muitos, foi esta-
belecido o mandamento da participação dominical na Missa. 

- Antes do ano 100, foi introduzida a prática de 
guardar o pão consagrado para ser levado aos enfermos. 

- A partir do ano 400, foi introduzido o sacrário para 
guardar o Santíssimo. Seguiu-se o culto de adoração ao 
Santíssimo, com diversas práticas: elevação e exposição 
da hóstia, ofícios devocionais, bênção do Santíssimo. 

- Em 1246, na Bélgica, como se disse acima, foi ins-
tituída a festa do Santíssimo Sacramento, que o Papa Ur-
bano IV, em 11 de outubro de 1264, oficializou para toda 
a Igreja. Ela surgiu para renovar a fé na presença real de 
Cristo no pão e vinho consagrados e para louvar a Cristo 
por este grande dom à sua Igreja. 

- Em 1881, em Lille, na França, foi realizado o pri-
meiro Congresso Eucarístico Internacional. O último, o 
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51º, aconteceu de 24 a 31 de janeiro deste ano, em Cebu, 
Filipinas, e teve como tema: “Cristo entre vós, a esperan-
ça da glória” e como lema: A Eucaristia: fonte e cume da 
missão da Igreja.  O próximo, 52º, será em Budapeste, 
Hungria. Em 1955, o Congresso Eucarístico Internacio-
nal, o 36º, foi no Rio de Janeiro.

O primeiro Congresso Eucarístico Nacional foi 
realizado em Salvador (BA), de 03 a 10/10/1933, com o 
lema: “Vinde, adoremos o Santíssimo Sacramento”.

O próximo Congresso Eucarístico Nacional – o 17°, 
será realizado em Belém, PA, de 15 a 21 de agosto, com o 
Tema: Eucaristia e partilha na Amazônia missionária e o 
Lema: “E o reconheceram ao partir o pão”, 

A origem dos Congressos Eucarísticos se deve à 
senhora Maria Marta Emília Tamisier, nascida em Tours, 
França, em 1834. Em 29 de junho de 1873, na pequena 
localidade de Paray-la-Monial, onde vivera Santa Marga-
rida Maria Alacoque, divulgadora da devoção ao Coração 
de Jesus (a partir de 1675), ela participou de uma adoração 
eucarística, na qual 200 deputados franceses se prostraram 
diante do Tabernáculo na Capela das Aparições, onde se 
venerava a imagem do Sagrado Coração de Jesus. Eles es-
tavam consagrando a França ao Sagrado Coração de Jesus. 
O gesto lhe inspirou a ideia de promover uma devoção po-
pular que poderia salvar o mundo por meio da Eucaristia. 
Emília foi assistida espiritualmente pelo fundador da Con-
gregação do Santíssimo Sacramento (Sacramentinos), Pe. 
Pedro Julián Eymard, cujos escritos infundiram profunda 
espiritualidade eucarística a Emília. Ela organizava pere-
grinações a lugares especialmente vinculados à devoção 
eucarística. Estas peregrinações contavam com reuniões 
de estudo sobre o mistério da Eucaristia e sobre meios 
para a difusão das obras eucarísticas. Um destes meios, 
idealizado e proposto por Emília Tamisier, é a realização 
de encontros sobre a Eucaristia, logo denominados “Con-
gressos Eucarísticos”. A iniciativa obteve rapidamente a 
aprovação do Papa Leão XIII.

O Congresso Eucarístico é grande encontro de ir-
mãos e irmãs na fé para dias intensos de vivência comuni-
tária centrada na Eucaristia. É um acontecimento salvífico 
renovado, momento privilegiado de Evangelização. Evan-
gelização que leve à conversão renovada, à participação 
comunitária mais ativa, ao engajamento sócio-transfor-
mador à luz dos critérios evangélicos. É momento forte 
de renovação litúrgica com inovação criativa a partir das 
diretrizes eclesiais. O Congresso Eucarístico é assembleia 
cristã ampliada com a reflexão de teólogos, a exortação 
de pregadores, a participação alegre, festiva e piedosa 
dos presentes no aprofundamento de aspectos específicos 
do mistério da Eucaristia e renovação do seu amor ao sa-
cramento do Corpo e Sangue de Cristo. Por isso, o Con-
gresso, em sua preparação e realização, inclui catequese, 
celebração litúrgica, aprofundamento da fé, exercício do 
profetismo que aponta os sinais da realidade social contrá-
rios ao espírito da Eucaristia e mostra os dela decorrentes. 
É tempo de proclamação pública da fé e celebração solene 
da Eucaristia, sacramento da presença real do Senhor, ceia 
de comunhão plena, banquete de vida fraterna.

Um Congresso Eucarístico, em seus diversos níveis 
- diocesano, regional, nacional ou internacional - envolve 
a todos de uma forma ou de outra. Não pode passar des-
percebido por ninguém. João Paulo II, ao falar a respeito 
do 44º Congresso Eucarístico Internacional, na Coréia, em 
1989, disse: “Todos devem sentir-se chamados a tomar 
parte no Congresso mediante uma catequese mais intensa 
sobre a Eucaristia, uma participação mais consciente e ati-
va na Liturgia Eucarística e um sentido de adoração capaz 
de interiorizar a celebração do Mistério Pascal, com uma 
oração que transforma a vida toda numa oferta pela vida 
do mundo, segundo o exemplo de Cristo” (Jo 10,10-11).

Erechim, 13 de março de 2016, 
5º Domingo de Quaresma.

Pe. Antonio Valentini Neto, 
a serviço no Centro Diocesano.

Converter-nos à juventude e ao Evangelho!
Para sair até os lugares vitais da juventude:

Encantar e re-encantar!
Luis Duarte Vieira, estudante e professor de Mate-

mática, militante da Pastoral da Juventude em Rio Verde/
GO e Pe. Maicon André Malacarne, Vigário Paroquial da 
Catedral São José e assessor da Pastoral da Juventude da 
diocese de Erexim/RS.

 “Aquilo pelo qual estejas apaixonado determinará 
o que te faz levantar pela manhã, o modo como usas cada 
entardecer, aquilo que fazes em cada fim-de-semana, o 
que lês e quem conheces, o que te rasga o coração, e o que 

te enche de espanto com alegria e agradecimento. Apaixo-
na-te, permanece apaixonada e isso decidirá tudo.” Pedro 
Arrupe, S.J.

Alguma coisa nos seduziu. Alguém nos seduziu. 
Por isso, não conseguimos ficar parados. Algo nos move. 
Provoca-nos a estar sempre a caminho. Talvez aqui esteja 
nosso amor primeiro...

Depois de termos percorrido um longo caminho 
com o Senhor e a juventude, damo-nos conta de que é pre-
ciso seguir caminhando. A Ressurreição se dá na medida 
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em que nossas vidas se fazem Boa-Nova na vida dos po-
vos. Essa paixão que arde em nós determina tudo. Não há 
estagnação na Ressurreição. Não há solidão. Há missão! A 
vida que explode nos coloca em comunidade e a caminho.

Como Igreja Jovem do Continente, nos colocamos 
a caminho para encontrar os/as jovens em seus lugares vi-
tais, sendo com eles/as Boa Nova para a América Latina 
e o Caribe.

A trilha da missão e do encon-
tro, de ser uma Igreja em saída, é um 
exercício exigente. Às vezes, encon-
tramo-nos com dores demais, com 
negações demais. Há muitas vidas 
machucadas por todo esse sistema 
onde o capital é o centro. Há todo 
um sistema de morte, que insiste em 
nos machucar e persiste afirmando que de nada adianta 
nossa esperança. Por isso mesmo, sempre precisamos re-
-encantar-nos. Ou seja, um voltar ao amor primeiro.

O livro do Apocalipse de São João nos lembra do 
perigo, diante das circunstâncias, de perder o primeiro 
amor: “Devo reprovar-te, contudo, por teres abandonado 
o primeiro amor” (Ap 2, 4). Nós também corremos esse 
perigo. Perder-se. Perder o primeiro amor é abandonar a 
fidelidade ao vigor inicial. Perder o brilho dos olhos. Per-
der o horizonte. No fundo, cair na rotina, sem o elã que 
nos sustenta – a mística, a espiritualidade que nos segura 
de pé. Deus se queixou ao profeta Jeremias diante desse 
relaxamento do povo: “Eu me lembro do amor de tua ju-

ventude, do carinho do tempo do teu noivado, quando me 
seguias pelo deserto” (Jr 2,2). Quando perdemos o primei-
ro amor é como se Deus nos dissesse: - Como você está 
diferente! O que aconteceu?

Poderíamos parar um pouco, silenciar, rezar e pen-
sar: qual foi nosso primeiro amor? Temos mantido a fide-
lidade a ele? Não o perdemos de vista deixando-o fugir 

de nossos olhos e do nosso corpo? 
Em se tratando do amor primeiro a 
juventude, em que momento fomos 
seduzidos pelo Mestre Jesus nos/
as jovens e na vida em grupo? De-
mo-nos um tempo para pensar essas 
coisas... Deixemos que as memórias 
nos invadam.

Todos/as nós, amantes da ju-
ventude, fomos seduzidos em algum momento pela juven-
tude. E acompanhar a juventude em seus processos de for-
mação integral, tornou-se então, causa de nossas vidas. As-
sim, encontramos sentindo na doação que vamos tecendo.

É preciso, pois, encantar-nos pela juventude. Dei-
xar-nos sempre surpreender pelos seus costumes. Desa-
fiar-nos com suas perguntas. Fascinar-nos com suas bele-
zas e suas expressões. Abraçarmos suas alegrias. Rirmos 
e chorarmos com eles.

Que não nos falte encantamento, para a esperança 
e o amor explodirem plenamente em nós e nossas vidas 
serem plenamente Eucaristia, ou seja, entrega pobre e es-
condida, pela juventude. Que não nos falte encantamento.

Declarações de Organismos Ecumênicos 
sobre o momento nacional 

Nas últimas duas semanas, temos 
acompanhado acontecimentos políticos 
que provocam a necessidade de profundas 
reflexões sobre o atual momento do Brasil. 
É positivo que as pessoas acompanhem e 
se posicionem sobre os diferentes fatos e 
possibilidades que envolvem a política e a 
economia do país. Igualmente importantes 
são a inconformidade e a não aceitação da 
corrupção. Defendemos que todas as ações de corrupção, 
independentemente de quem as pratica, sejam investiga-
das e seus autores responsabilizados.

No entanto, surpreende-nos o viés presente nos pro-
cessos que investigam casos de corrupção. Observamos 
com grande preocupação o processo de judicialização da 

política e o risco claro que este processo 
apresenta à democracia brasileira. Perce-
be-se que, para determinados julgamentos, 
não se têm observado o amplo direito à de-
fesa, ao contraditório e à imparcialidade do 
julgamento, garantidos pela Constituição. 
É necessário que sejam respeitados os prin-
cípios da inocência e afastados os riscos de 
julgamentos sumários. Em vez disso, o que 

temos visto são ordens judiciais com ações repressivas ab-
solutamente à revelia da nossa Constituição.

As polarizações, coerções e uso abusivo de poder 
não são condizentes com a prática da justiça. Um país de-
mocrático como o Brasil precisa garantir espaços seguros 
de diálogo, debate de ideias e projetos sem que os adver-

CONIC: Declaração em favor da Democracia 
e do Estado de Direito  
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sários políticos sejam considerados inimigos a serem ani-
quilados a qualquer custo. 

Por apoiar e acreditar na democracia, reivindicamos 
o respeito aos resultados das eleições de 2014. No entanto, 
isso não significa não debater o Brasil que temos e que 
queremos. É necessário que superemos a distância do que 
nos separa entre o que somos e o que esperávamos ser.

O recrudescimento dos aparatos repressivos do Es-
tado está reescrevendo uma história no país que não gos-
taríamos de ver repetida. A recente Lei Antiterrorismo é 
o exemplo mais claro deste fenômeno. A justiça não deve 
ser distorcida e nem a lei deve ser usada para fazer preva-
lecer os interesses dos fortes (Hc 1.4).

Os movimentos sociais chamam a atenção e se mo-
bilizam para que a democracia se aprofunde por meio da 
distribuição de renda e das riquezas, ampliação de direi-
tos, saneamento básico, fontes renováveis de energia, ga-
rantia de direitos de trabalhadores e trabalhadoras, demo-
cratização dos meios de comunicação e de uma segurança 
pública eficaz e cidadã. Essas são agendas essenciais para 

serem encaminhadas nos espaços representativos da po-
lítica brasileira. Interesses privados e caprichos políticos 
não devem ser colocados acima do bem coletivo e das ta-
refas urgentes para superação da crise econômica e social.

Exortamos ao povo brasileiro, diante da polarização 
estimulada por uma mídia partidarizada e tendenciosa, 
que expresse pacificamente sua opinião e posição sobre o 
momento político que vivemos e evite o incentivo e a prá-
tica de qualquer tipo de violência e ilegalidade. Precisa-
mos, antes de tudo, preservar a nossa jovem democracia, 
o Estado de direito e as conquistas sociais que a sociedade 
brasileira alcançou nos últimos anos. 

Brasília, 11 de março de 2016.
“O fruto da justiça será a paz; e a obra da justiça 

proporcionará tranquilidade e segurança eternas. O meu 
povo viverá em regiões pacíficas, em moradas seguras, 
em lugares tranquilos de paz e repouso.” (Is 32.17-18)

CONSELHO NACIONAL DE IGREJAS 
CRISTÃS DO BRASIL - CONIC

Considerando o ambiente político nacional e o clima 
de mobilizações políticas destes últimos dias, cremos que 
se faz necessário agir com discernimento e sabedoria na 
luta pela manutenção da democracia, da paz e da justiça.

 Por isso, juntamo-nos a todas as vozes proféticas, 
que vêm denunciando a injustiça cometida por pessoas 
ou grupos que querem acabar com a democracia do nos-
so país.

 Em meio aos poderosos que matam 
e querem calar a voz de todas as pessoas 
que lutaram e lutam para libertar o povo 
oprimido, que vivia à margem da socieda-
de, sem direitos e sem voz, devemos perce-
ber os “sinais” libertadores onde a justiça 
se faça presente.

Dessa forma, nosso desafio é seguir 
firmes na resistência negando ao ódio, a 
violência e a opressão;

 Devemos nos manter em constante diálogo, forta-
lecendo nossos direitos fundamentais de uma democracia 
justa e transparente;

 Continuemos firmes no anúncio e na denúncia de 
injustiças, pois Jesus afirma que “Felizes aqueles que são 
perseguidos por causa da justiça, porque deles é o Reino 
dos Céus. Felizes vocês, se forem insultados e persegui-
dos, e se disserem todo tipo de calúnia contra vocês, por 
causa de mim. Fiquem alegres e contentes, porque será 

grande para vocês a recompensa no céu, pois foi assim 
que perseguiram os profetas, que vieram antes de vocês” 
(Mateus 5,10-12).

 Lembremo-nos que Jesus disse aos fariseus e es-
cribas: “Se meus discípulos se calarem, até as pedras 
gritarão.” Que descubramos juntos, nesses processos so-
ciais e políticos, sinais de que o projeto libertador vem 

para todas as pessoas e os poderes violen-
tos deste mundo, sejam eles, econômicos, 
políticos, jurídicos ou religiosos não terão 
vez e nem voz.

 Não podemos nos calar e nem tolerar 
mudanças políticas conservadoras e retró-
gadas que nos afastam dos projetos de paz 
e justiça para todas as pessoas. Sigamos na 
busca e luta pelos direitos e pela dignidade 
de vida. Pois o desafio de todo cidadão e 

toda cidadã, cristão e cristã está em meditar sobre a ver-
dade, ler criticamente o que a imprensa vincula, buscar a 
paz que promove em sua vida frutos advindos da justiça. 
E com isso, não apenas oremos, mas também pratiquemos 
ações para que o Deus da justiça gere em nosso país uma 
limpeza completa, pois não aceitaremos mais imposição 
de espinheiros (Juízes 9.7-20). E que Deus seja misericor-
dioso para com o nosso país e para com todos!

Diretoria do CLAI - Região Brasil

Posicionamento do Conselho Latino Americano de 
Igrejas (Clai-Brasil) em defesa da democracia
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 Paróquia R$
 Catedral São José - Erechim  R$ 5.321,70 
 Imaculada Conceição - Getúlio Vargas  R$ 3.523,27 
 São João Batista - Marcelino Ramos  R$    913,00 
 N. Sra. dos Navegantes - Campinas do Sul  R$ 2.182,20 
 São Pedro - Erechim  R$ 1.007,75 
 Santa Teresinha - Estação  R$ 1.006,00 
 N. Sra. da Salette - Três Vendas - Erechim  R$ 1.390,70 
 N. Sra. do Rosário - Barão de Cotegipe  R$ 1.081,66 
 São Tiago - Aratiba  R$    807,45 
 Sta. Isabel da Hungria - Três Arroios  R$    541,95 
 Sto. Antonio - Jacutinga  R$    485,00 
 São Cristóvão - Erechim  R$    424,50 
 São Valentim – São Valentim  R$    908,45 
 N. Sra. Aparecida – Bela Vista - Erechim  R$ 1.156,25 
 São Luiz Gonzaga - Gaurama  R$ 1.032,70 
 São Caetano - Severiano de Almeida  R$    685,75 
 São Pedro - Sede Dourado  R$    290,25 

Coleta para a evangelização - 13 de dezembro de 2015

 Sagrado Coração de Jesus - Viadutos  R$    400,00 
 N. Sra. da Glória - Erval Grande  R$ 1.120,75 
 São Roque - Itatiba do Sul  R$ 1.675,55 
 Santa Luzia, Bairro Atlântico - Erechim  R$    494,00 
 N. Sra. Medianeira - Barra do Rio Azul  R$    420,00 
 N. Sra. de Fátima - Entre Rios do Sul  R$    374,20 
 Santa Ana - Carlos Gomes  R$    180,50 
 N. Sra. Monte Claro - Áurea  R$    717,45 
 S. Fco. de Assis - Mariano Moro  R$    100,00 
 São Roque - Benjamin Constant do Sul  R$    517,00 
 N. Sra. das Dores - Capo Erê  R$    327,00 
 Sagrado Coração de Jesus - Paulo Bento  R$    656,95 
 São Fco. de Assis – B. Progresso – Erechim  R$    523,70 
Total  R$   30.265,68

DISTRIBUIÇÃO:  - Diocese: 45% = 13.619,56 
                               - CNBB Nacional: 35% = 10.592,99 
                               - CNBB Regional: 20% = 6.053,14

Saneamento e a escassez qualitativa da água 
Roberto Malvezzi, Gogó, em Adital
Quando Pero Vaz de Caminha che-

gou ao litoral brasileiro, além da admi-
ração pelos índios e índias, pela exube-
rância da floresta litorânea, ele fica des-
lumbrado com a quantidade de águas. Vai escrever ao rei: 
“águas são muitas; infinitas. Em tal maneira graciosa (a 
terra) que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo; por 
causa das águas que tem!”. Frase que depois, falsificada, 
fica reduzida a “nesse país em se plantando tudo dá”.

Quando o Brasil elaborou seu Primeiro Plano Nacio-
nal de Recursos Hídricos, participei com poucas pessoas 
do Nordeste para inserir no Plano a captação da água de 
chuva. Juntando várias fontes o Plano concluía que temos 
aproximadamente 13,8% das águas doces mundiais em 
território brasileiro.

Temos a maior malha de bacias hidrográficas do pla-
neta, além do que somos o único país do mundo de dimen-
sões continentais que tem chuva em todo território nacio-
nal. Outros países como China, Estados Unidos e Austrália 
têm imensos desertos em seus territórios.

Os dois maiores aquíferos do mundo estão grande 
parte em território brasileiro, como o Alter do Chão, na 
Amazônia, e Aquífero Guarani, que abrange regiões do sul 
e sudeste, além de outros países do cone sul.

Ainda mais, os rios voadores que saem da Amazô-
nia chegam até Buenos Aires – para outros até à Patagônia 
– e são os responsáveis pelas chuvas que caem em todo esse 
vasto território da América Latina.

Nem mesmo a propalada diferença de quantidade de 
água de região para região pode ser alegada como proble-
ma. O Semiárido, com um milhão de quilômetros quadra-

dos, com uma média de 700 mm/ano, tem 
capacidade instalada para armazenar ape-
nas 36 dos 700 bilhões de m3 que caem 
sobre esse território todos os anos.

Onde está, então, nosso proble-
ma? Exatamente na abundância, nos ensinava o já fa-
lecido Prof. Aldo Rebouças. Ela nos tornou perdulários e, 
junto com a cultura predadora construída desde a fundação 
do Brasil, passamos a maltratar as nossas águas.

Aos poucos estamos perdendo não só a abundân-
cia pela destruição do ciclo de nossas águas – desmata-
mento da Amazônia e do Cerrado -, mas transformando 
nossos corpos d’água em depósitos de esgotos e de lixo. 
São as mineradoras – vide Samarco -, dejetos industriais, 
domésticos, hospitalares, agrícolas e resíduos sólidos como 
lixo doméstico e restos de construções. Basta olhar para o 
rio São Francisco.

Dessa forma, além de estarmos provocando a es-
cassez quantitativa, estamos provocando a escassez 
qualitativa, isto é, os mananciais estão diante dos nossos 
olhos – Pinheiros e Tietê em São Paulo -, mas suas águas 
são imprestáveis para qualquer tipo de uso.

Nesse sentido, mais uma vez, a importância da 
Campanha da Fraternidade sobre o saneamento bási-
co. Ao coletar e tratar os esgotos, manejar adequadamente 
os resíduos sólidos, estaremos dando a maior contribuição 
para superar a escassez qualitativa de nossas águas.

Alerta: cientistas e juristas que estiveram na elabo-
ração do conteúdo do Texto Base da CF, nos alertam que o 
governo está focando a luta contra as doenças em evidência 
no combate ao mosquito, desviando o foco do fundamento 
básico do saneamento.
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Ervas e alimentos medicinais (86)

Pe. Ivacir Franco CNF/MT nº. 0120.
  

Cana de Açúcar

Saccharum officinarum, L.
Pertence à família das Gramíneas
Também conhecido como: Cana

A cana de açúcar é uma planta de cul-
tura brasileira que pertence ao gênero Sac-
charum L. Existem varias espécies de cana de açúcar. 

Propriedades medicinais
Ao consumir a garapa da cana, a pessoa é beneficiada 

com as seguintes vitaminas: A que é um micronutriente que 
desempenha papel essencial na visão, crescimento, desen-
volvimento do osso, desenvolvimento e manutenção do te-
cido do organismo todo principalmente de crianças; B que é 
a maior responsável pela manutenção da saúde emocional e 
mental do ser humano; Fósforo que ajuda no crescimento, na 
recuperação do organismo, proporciona energia, vigor, co-
laborando na metabolização das gorduras e amidos, atenua 
as dores da artrite, estimula dentes, gengivas saudáveis e é 
importante no metabolismo energético; Ferro essencial para 
produção da hemoglobina, dos glóbulos vermelhos do san-
gue, do pigmento da pele, do tecido muscular e no transporte 
do oxigênio para o organismo todo, também evita a anemia 
por deficiência de ferro e, com isso, melhora o aprendizado 
das crianças e diminui os riscos de infecções. É importan-
te, ainda, para a diminuição de abortos e de nascimentos de 
crianças prematuras e com baixo peso; Potássio que ajuda a 
regular a pressão celular, arterial, fortalece as artérias, tam-

bém normaliza o ritmo do coração e regula o 
equilíbrio da água corporal e Magnésio que é 
um mineral anti-estresse que auxilia no trata-
mento das enzimas envolvidas no metabolis-
mo energético e previne o envelhecimento e a 
morte das células do organismo todo.

O chá de folhas cana, secadas à som-
bra, é auxiliar para curar aftas dos lábios e da 
boca. É também auxiliar para acalmar dores 
e sintomas ligados à menopausa feminina. 

Também suas folhas em forma de chá podem ser consu-
midas para auxiliar a eliminar a diurese isto é eliminar a 
água do organismo todo e facilitar a eliminação de líqui-
dos pelas glândulas e pele. 

Muitos usam consumir do seu suco, a garapa, tam-
bém como hipotensor que baixa a pressão arterial e o calor 
orgânico. 

O suco da mesma também é usado para combater ou-
tros distúrbios ligados aos rins, eliminar areias e cálculos 
dos mesmos bem como cristais da bexiga. Também pode 
ser usado para aumentar a resistência humana, isto é, supe-
rar a fadiga e o cansaço provocados pelo trabalho do dia-a-
-dia. Outros usam tomar a garapa para regrar o estômago, 
aumentar o leite materno no período da lactação, controlar 
o sono à noite, acalmar o sonambulismo, eliminar parasitas 
intestinais, para fortalecer o pulmão, para prevenir úlceras 
de córnea ocular, rachaduras dos seios, para auxiliar a eli-
minar venenos e agroquímicos, para combater a pneumonia 
a tuberculose a escarlatina, problemas de erisipelas, acal-
mar febres e vômitos durante a gravidez. 

Obs.: O consumo em demasia da garapa pode pro-
vocar diarreia, cólicas intestinais e irritação nos rins.

Casa Comum, nossa responsabilidade

É inegável que neste momento histórico, na pujança 
da “modernidade líquida” como diz Zigmunt Bauman, a 
sobrevivência digna da vida humana e a do planeta está 
sendo ameaçada pela ganância de um sistema organizado 
para depositar os bens produzidos socialmente nas mãos 
de poucos, que se efetiva a partir da prática de exploração 
do mundo do trabalho e da liquidação de tudo aquilo que 
confere uma vida melhor para todas as “formas de vida”. 

Salvar a vida é, indiscutivelmente, o gesto mais 
nobre da existência humana. Para isso, é necessário e 
mesmo indispensável preservar as condições de vida do 
Planeta Terra. Cabe-nos, como seres humanos e, mais 
ainda, como cidadãos-cristãos, a responsabilidade de 
manter um diálogo construtivo com aqueles que gover-
nam. Urge mudanças no que tange ao saneamento bási-

co, sinônimo de cuidado com a terra, com a água, com o 
ar, direitos de todos e de cada um. 

Na “Casa Comum”, não habitam apenas os seres 
humanos, mas todas as formas de vida. Não é direito hu-
mano decidir, arbitrariamente, sobre quem e o quê deve 
viver e sobre quem e o quê deve morrer. A fé nos leva a 
perceber que tudo aquilo que fere e mata a vida no plane-
ta, também fere e mata o seu Criador porque ele confiou 
a nós a sua obra, para que seja tratada com cuidado e que 
assim sejamos co-criadores. O saneamento básico consti-
tui-se em direito, sobre o qual recai nossa responsabilida-
de, para que a vida se expanda de modo saudável e digno.

Acadêmicos Edegar Passaglia, Érico Martins, Felipe Carra, 
Francisco Buehrmann, Itamar Belebom, Jean Demboski e Saulo 
Tonini, e professores Selina Dal Moro e Pe. Elisandro Guindani.
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86ª Receita de Culinária
Maria Busatta, Estação, Coordenadora Diocesana da Pastoral da Saúde

Ingredientes
6 batatas cozidas e espremidas
1 xícara (chá) de leite quente
2 colheres (sopa) de manteiga
sal e pimenta-do-reino a gosto

2 ovos
½ xícara (chá) de farinha de trigo

margarina e farinha de trigo para untar
1 gema para pincelar

queijo parmesão ralado para polvilhar

Recheio
4 colheres (sopa) de azeite

1 cebola picada
2 dentes de alho picados

1 pimentão verde sem sementes em cubos

Dinâmica do Setor Animação Bíblico-Catequética (82)

Tânia Madalosso, coordenadora. 

Em busca do              
tesouro perdido

Preparação: Esta dinâmica 
está entre aquelas que chamam 
de “jogo das pistas”. Para prepa-
rá-lo, você precisa:

- Ter claro um objetivo: o 
que ou quem será nosso tesouro? 
Pode ser um objeto, um símbolo, 

a letra de uma música, uma foto, uma pintura, (imagem), 
uma oração...

- “Esconder” esse tesouro. Você pode fazê-lo literal-
mente, escondendo-o em algum lugar do local onde será 
realizada a dinâmica; ou coloque-o em uma caixa (que 
imite os baús piratas), ou ainda num envelope;

- Preparar as pistas para que os catequizandos pos-
sam encontrar o tesouro: pode ser “uma carata enigmáti-
ca”, um “mapa”, um quebra-cabeças ou tarefas que de-
vam ser cumpridas. Exemplo: a- para descobrir o tesouro, 
vocês devem recordar algo que fica no altar da igreja, em 
todas as missas (resposta: vela); ou b- para descobrir o te-
souro, vocês precisam montar o quebra-cabeças (que terá 
a imagem de uma vela).

Preparada a dinâmica, reúna os catequizandos e for-
me os grupos ou duplas que irão para a busca do tesouro. 
Cada grupo deverá trocar as pistas com os colegas (pois a 
dinâmica é coletiva), dando dicas, conversando, pedindo 
ou dando ajuda. Insista na prática da colaboração.

Passos para realizar a dinâmica:
Explique as “regras do jogo”: devem ouvir com 

atenção, cumprir as tarefas e colaborar com as demais.
Entregue a pista ou tarefa a ser cumprida;
Estipule um tempo para que possam realizar a tarefa 

ou encontrar a pista (uma pista deve levar a outra... até 
chegar ao tesouro);

A dupla ou grupo que encontrar o tesouro deve 
anunciar que acharam, esperar todos se encontrarem e 
abrir o tesouro;

Descoberto o tesouro, são convidados a conversar 
sobre ele. Se for a letra de uma música, podem cantá-la (se 
já souberem) ou aprender a canção, por exemplo;

Estimule a curiosidade, a colaboração, a atenção aos 
detalhes. O jogo deve ser um momento de aprendizagem, 
de conhecimento, partilhado entre todos, mas também de 
aprender a colaborar uns com os outros.

Para encerrar, pode-se ler ou contar uma das pa-
rábolas: da moeda perdida (Lc 15,8-9) ou do tesouro no 
campo e da pérola preciosa (Mt 13,44-46). (Suzana Cos-
ta Coutinho).

4 xícaras (chá) de berinjela em cubos
1 tomate sem pele e sem sementes em cubos
½ xícara (chá) de azeitonas verdes fatiadas

sal, pimenta-do-reino e orégano a gosto

Em uma tigela, misture a batata, o leite, a mantei-
ga, sal e pimenta. Deixe amornar e adicione os ovos e 
a farinha, mexendo até formar uma massa homogênea. 
Reserve. Para o recheio, aqueça o azeite, em fogo mé-
dio, e refogue a cebola e o alho por 3 min. Acrescente 
o pimentão, a berinjela e refogue por 3 min. Junte o 
tomate, a azeitona e tempere com sal, pimenta e oréga-
no. Forre o fundo de um refratário médio untado e en-
farinhado com metade da massa. Pincele com a gema, 
polvilhe com parmesão e leve ao forno médio, prea-
quecido, por 30 min ou até dourar. Sirva.

Torta de batata com beringela 
(Rende: 8 porções; tempo: 1 h)
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Comunicação e misericórdia, 
um encontro fecundo

Papa Francisco.


