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04, 09h, reunião do ITEPA; 14h, reunião da Província 
Eclesiástica de Passo Fundo.

05, às 18h, Crismas, Paróquia São Francisco, Bairro 
Progresso, em Erechim; por representante, missão 
canônica na igreja São Valentim de São Valentim.

06, Todos os Santos – às 09h, Crisma, na Paróquia 
Sta. Isabel da Hungria, em Três Arroios; às 10h, 
Crisma na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, em 
Paulo Bento.

07, às 16h, Reunião de Formadores; às 18h30min, 
reunião da Coordenação de Pastoral.

08, às 8h, reunião de Padres e Diáconos.
12, às 19h, Crisma, igreja São João Batista, de 

Marcelino Ramos.
13, às 9h30min, Crismas, igreja São Luiz Gonzaga, 

de Gaurama; às 10h, Crismas na igreja N.Sra.de 
Fátima, de Entre Rios do Sul.

19, às 16h, Crismas na Catedral São José, em Erechim; 
às 19h, Crismas na igreja N.Sra.do Rosário, em 
Barão de Cotegipe.

20– Solenidade de Cristo Rei, início da Campanha 
da Evangelização – às 09h, Crismas na igreja N. 
Sra. Aparecida, Bairro Bela Vista, Erechim.

21, às 18h30min, reunião do Conselho Econômico.
26, às 08h30, Reunião do Conselho Diocesano de 

Pastoral; às 19h, Crismas na igreja Santo Antônio, 
de Jacutinga.

27- 1º D Adv. - às 10h, Crismas na igreja Santa Ana, 
de Carlos Gomes; igreja São João Batista, Paróquia 
Sagrado Coração de Jesus, Paulo Bento.

03, às 13h30, encontro com lideranças sobre 
o projeto de revitalização do Santuário na  
paróquia São Valentim, São Valentim.05, 
18h, crismas na igreja N. Sra. Aparecida, 
Bairro Progresso, Erechim.

05 e 06, Ampliada Diocesana da Pastoral da 
Juventude, Erechim.

06, Todos os Santos; às 9h, retiro do Apostolado 
da Oração; crismas na igreja Sagrado Coração 
de Jesus, Paulo Bento; 10h, crismas na igreja 
Santa Isabel da Hungria, Três Arroios. 

07, às 09h, reunião das coordenadoras 
paroquiais da Pastoral da Saúde, no CDP; às 16h, reunião dos 
formadores, no Seminário; às 18h30, reunião da Coordenação de 
Pastoral; reunião dos diáconos do Regional Sul 3, em Porto alegre.

08, às 8h30, assembleia avaliativa e programação da Cáritas; às 08h30, 
4ª reunião dos presbíteros e diáconos da Diocese, no Seminário de 
Fátima, Erechim; às 19h, reunião da área pastoral de Jacutinga, em 
Paulo Bento.

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

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

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

14 a 17, 35º Encontro Regional de Presbíteros, no CECREI, em São 
Leopoldo.

15, Proclamação da República.
17 e 18, às 08h30, assembleia da Pastoral da Criança, no CDP. 
17, às 19h, reunião da área pastoral de São Valentim, em São Valentim.
18, às 19h, reunião com representantes paroquiais de liturgia, no CDP.
19, às 09h missa e lazer do Apostolado da Oração, em Marcelino Ramos; 

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

20, Solenidade de Cristo Rei, encerramento do Jubileu Extraordinário 
da Misericórdia, início da Campanha da Evangelização – 09h, 
crismas na igreja N. Sra. Aparecida, Bela Vista, Erechim.

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

21, às 08h30, reunião da comissão de servidores e ministros, no CDP; 
às 08h30, reunião com as coordenadoras paroquiais da Infância e 
Adolescência Missionária, no CDP; às 19h, reunião do Conselho 
Econômico, no CDP.

22 , às 20h, reunião da área pastoral de Severiano de Almeida, em 
Mariano Moro.

22 e 23, reunião do Conselho Episcopal de Pastoral, em Brasília. 
23, às 19h30, reunião da área pastoral de Aratiba, em Sede Dourado. 
24, das 08h30 às 16h, assembleia da Pastoral da Pessoa Idosa, no CDP.
26, às 08h30, reunião do Conselho Diocesano de Pastoral; das 14 às 20h, 

retiro com os noivos em preparação ao Sacramento do matrimônio, 
Erechim; reunião dos casais vocacionais; 19h, crismas na igreja Santo 
Antonio, Jacutinga.

26 e 27, reunião de assessores, comunicadores e articuladores Arqui/
diocesanos da juventude, em Porto Alegre.

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

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

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

Campanha da Evangelização 2016
“Ele está no meio de nós”.

De 20 de novembro
a 11 de dezembro.

Coleta: 12 de dezembro, 3º domingo de Advento.
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Papa – Oração para o cuidado
com a Criação e perdão

Usemos de misericórdia para com a nossa casa 
comum

 Em união com os irmãos e irmãs ortodoxos e com 
a adesão de outras Igrejas e Comunidades cristãs, a 
Igreja Católica celebra hoje 
o «Dia Mundial de Oração 
pelo Cuidado da Criação». 
A ocorrência tem como 
objetivo oferecer «a cada fiel 
e às comunidades a preciosa 
oportunidade para renovar a 
adesão pessoal à sua vocação de 
guardiões da criação, elevando 
a Deus o agradecimento pela obra maravilhosa que Ele 
confiou ao nosso cuidado, invocando a sua ajuda para a 
proteção da criação e a sua misericórdia pelos pecados 
cometidos contra o mundo em que vivemos».[1]

É muito encorajador que a preocupação com o 
futuro do nosso planeta seja partilhada pelas Igrejas e 
comunidades cristãs em conjunto com outras religiões. 
De facto, nos últimos anos, foram empreendidas muitas 
iniciativas por autoridades religiosas e organizações 
para sensibilizar mais a opinião pública sobre os perigos 
da exploração irresponsável do planeta. Quero aqui 
mencionar o Patriarca Bartolomeu e o seu antecessor 
Dimitrios, que durante muitos anos não cessaram de se 
pronunciar contra o pecado de causar danos à criação, 
chamando a atenção para a crise moral e espiritual que 
está na base dos problemas ambientais e da degradação. 
Em resposta à crescente solicitude pela integridade da 
criação, a III Assembleia Ecuménica Europeia (Sibiu, 
2007) propunha que se celebrasse um «Tempo em prol 
da Criação» com a duração de cinco semanas entre o dia 
1 de setembro (memória ortodoxa da criação divina) e 
4 de outubro (memória de Francisco de Assis, na Igreja 
Católica e noutras tradições ocidentais). A partir de então 
aquela iniciativa, com o apoio do Conselho Mundial das 
Igrejas, inspirou muitas atividades ecuménicas em várias 
partes do mundo. Deve ser também motivo de alegria 
o facto de em todo o mundo iniciativas semelhantes, 
que promovem a justiça ambiental, a solicitude pelos 
pobres e o serviço responsável à sociedade, terem feito 
encontrar pessoas, sobretudo jovens, de diferentes 
contextos religiosos. Cristão ou não, pessoas de fé e 

de boa vontade, devemos estar unidos manifestando 
misericórdia para com a nossa casa comum – a terra – e 
valorizar plenamente o mundo em que vivemos como 
lugar de partilha e comunhão.

1. A terra clama...
Com esta Mensagem, 

renovo o diálogo com «cada 
pessoa que habita neste planeta» 
sobre os sofrimentos que afligem 
os pobres e a devastação do 
meio ambiente. Deus deu-nos de 
presente um exuberante jardim, 
mas estamos a transformá-

lo numa poluída vastidão de «ruínas, desertos e lixo».
[2] Não podemos render-nos ou ficar indiferentes perante 
a perda da biodiversidade e a destruição dos ecossistemas, 
muitas vezes provocadas pelos nossos comportamentos 
irresponsáveis e egoístas. «Por nossa causa, milhares de 
espécies já não darão glória a Deus com a sua existência, 
nem poderão comunicar-nos a sua própria mensagem. 
Não temos direito de o fazer».[3]

O planeta continua a aquecer, em parte devido à 
atividade humana: o ano de 2015 foi o ano mais quente 
de que há registo e, provavelmente, o ano de 2016 sê-lo-á 
ainda mais. Isto provoca secura, inundações, incêndios e 
acontecimentos meteorológicos extremos cada vez mais 
graves. As mudanças climáticas contribuem também 
para a dolorosa crise dos migrantes forçados. Os pobres 
do mundo, embora sejam os menos responsáveis pelas 
mudanças climáticas, são os mais vulneráveis e já sofrem 
os seus efeitos.

Como salienta a ecologia integral, os seres humanos 
estão profundamente ligados entre si e à criação na sua 
totalidade. Quando maltratamos a natureza, maltratamos 
também os seres humanos. Ao mesmo tempo, cada 
criatura tem o seu próprio valor intrínseco que deve ser 
respeitado. Escutemos «tanto o clamor da terra como o 
clamor dos pobres»[4] e procuremos atentamente ver 
como se pode garantir uma resposta adequada e célere.

2. ...porque pecamos
Deus deu-nos a terra para a cultivar e guardar 

(cf. Gn 2, 15) com respeito e equilíbrio. Cultivá-la 
«demasiado» – isto é, explorando-a de maneira míope e 
egoísta – e guardá-la pouco, é pecado.

Mensagem do Papa Francisco para a Celebração do Dia Mundial
de Oração pelo Cuidado da Criação 

1º de setembro de 2016
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Com coragem, o amado Patriarca Ecuménico 
Bartolomeu tem, repetida e profeticamente, posto em 
evidência os nossos pecados contra a criação: «Quando 
os seres humanos destroem a biodiversidade na criação 
de Deus; quando os seres humanos comprometem 
a integridade da terra e contribuem para a mudança 
climática, desnudando a terra das suas florestas naturais 
ou destruindo as suas zonas húmidas; quando os seres 
humanos contaminam as águas, o solo, o ar... tudo isso 
é pecado». Porque «um crime contra a natureza é um 
crime contra nós mesmos e um pecado contra Deus».[5]

Em face do que está a acontecer à nossa casa, possa 
o Jubileu da Misericórdia chamar os fiéis cristãos «a 
uma profunda conversão interior»,[6] sustentada de 
modo particular pelo sacramento da Penitência. Neste 
Ano Jubilar, aprendamos a procurar a misericórdia de 
Deus para os pecados contra a criação que até agora não 
soubemos reconhecer nem confessar; e comprometamo-
nos a dar passos concretos no caminho da conversão 
ecológica, que exige uma clara tomada de consciência 
da responsabilidade que temos para conosco, o próximo, 
a criação e o Criador.[7]

3. Exame de consciência e arrependimento
O primeiro passo neste caminho é sempre um exame 

de consciência, que «implica gratidão e gratuidade, ou 
seja, um reconhecimento do mundo como dom recebido do 
amor do Pai, que consequentemente provoca disposições 
gratuitas de renúncia e gestos generosos (…). Implica 
ainda a consciência amorosa de não estar separado das 
outras criaturas, mas de formar com os outros seres do 
universo uma estupenda comunhão universal. O crente 
contempla o mundo, não como alguém que está fora 
dele, mas dentro, reconhecendo os laços com que o Pai 
nos uniu a todos os seres».[8]

A este Pai, cheio de misericórdia e bondade, que 
aguarda o regresso de cada um dos seus filhos, podemos 
dirigir-nos reconhecendo os nossos pecados para com a 
criação, os pobres e as gerações futuras. «Todos nós, na 
medida em que causamos pequenos danos ecológicos», 
somos chamados a reconhecer «a nossa contribuição – 
pequena ou grande – para a desfiguração e destruição 
do ambiente».[9] Este é o primeiro passo no caminho da 
conversão.

Em 2000, também ele um Ano Jubilar, o meu 
predecessor São João Paulo II convidou os católicos 
a arrepender-se da intolerância religiosa passada e 
presente, bem como das injustiças cometidas contra os 
judeus, as mulheres, os povos indígenas, os imigrantes, 
os pobres e os nascituros. Neste Jubileu Extraordinário 
da Misericórdia, convido cada um a fazer algo parecido. 
Como indivíduos, acostumados a estilos de vida 
induzidos quer por uma cultura equivocada do bem-
estar quer por um «desejo desordenado de consumir 
mais do que realmente se tem necessidade»,[10] e como 
participantes dum sistema que «impôs a lógica do lucro 

a todo o custo, sem pensar na exclusão social nem na 
destruição da natureza»,[11] arrependamo-nos do mal 
que estamos a fazer à nossa casa comum.

Depois dum sério exame de consciência e habitados 
por tal arrependimento, podemos confessar os nossos 
pecados contra o Criador, contra a criação, contra os 
nossos irmãos e irmãs. «O Catecismo da Igreja Católica 
apresenta-nos o confessionário como um lugar onde a 
verdade nos torna livres para um encontro».[12] Sabemos 
que «Deus é maior do que o nosso pecado»,[13] do 
que todos os pecados, incluindo os pecados contra a 
criação. Confessamo-los, porque estamos arrependidos 
e queremos mudar. E a graça misericordiosa de Deus, 
que recebemos no sacramento, ajudar-nos-á a fazê-lo.

4. Mudar de rumo
O exame de consciência, o arrependimento e a 

confissão ao Pai, rico em misericórdia, levam-nos a um 
propósito firme de mudar de vida. Isto deve traduzir-se em 
atitudes e comportamento concretos mais respeitadores 
da criação, como, por exemplo, fazer uma utilização 
judiciosa do plástico e do papel, não desperdiçar 
água, comida e eletricidade, diferenciar o lixo, tratar 
com desvelo os outros seres vivos, usar os transportes 
públicos e partilhar o mesmo veículo com várias pessoas, 
etc.[14] Não devemos pensar que estes esforços sejam 
demasiado pequenos para melhorar o mundo. Tais ações 
«provocam, no seio desta terra, um bem que sempre 
tende a difundir-se, por vezes invisivelmente»,[15] e 
incentivam «um estilo de vida profético e contemplativo, 
capaz de gerar profunda alegria sem estar obcecado pelo 
consumo».[16]

De igual modo, o propósito de mudar de vida deve 
permear a maneira como estamos a contribuir para a 
construção da cultura e da sociedade a que pertencemos: 
de facto, «o cuidado da natureza faz parte dum estilo 
de vida que implica capacidade de viver juntos e de 
comunhão».[17] A economia e a política, a sociedade e a 
cultura não podem ser dominadas por uma mentalidade 
de curto prazo nem pela busca de imediato benefício 
financeiro ou eleitoral. Pelo contrário, aquelas devem 
ser urgentemente reorientadas para o bem comum, que 
inclui a sustentabilidade e o cuidado da criação.

Um caso concreto é o da «dívida ecológica» entre o 
Norte e o Sul do mundo.[18] A sua restituição exigiria 
cuidar do meio ambiente dos países mais pobres, 
fornecendo-lhes recursos financeiros e assistência técnica 
que os ajudem a gerir as consequências das mudanças 
climáticas e promover o desenvolvimento sustentável.

A proteção da casa comum requer um consenso 
político crescente. Neste sentido, é motivo de satisfação 
o facto de que, em setembro de 2015, as nações da terra 
adotaram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
e, em dezembro de 2015, aprovaram o Acordo de Paris 
sobre as mudanças climáticas, que se propõe o difícil mas 
fundamental objetivo de conter a subida da temperatura 
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global. Agora, os governos têm o dever de respeitar os 
compromissos que assumiram, enquanto as empresas 
devem responsavelmente cumprir a sua parte, e cabe aos 
cidadãos exigir que isto aconteça e também se aponte 
para objetivos cada vez mais ambiciosos.

Assim, mudar de rumo consiste em «respeitar 
escrupulosamente o mandamento primordial de 
preservar a criação de todo o mal, tanto para o nosso bem 
como para o bem de outros seres humanos».[19] Há uma 
pergunta que nos pode ajudar a não perder de vista este 
objetivo: «Que tipo de mundo queremos deixar a quem 
vai suceder-nos, às crianças que estão a crescer?»[20]

5. Uma nova obra de misericórdia
«Nada une mais a Deus do que um ato de misericórdia 

(…), quer se trate da misericórdia com que o Senhor nos 
perdoa os nossos pecados, quer se trate da graça que nos 
dá para praticarmos as obras de misericórdia em seu 
nome».[21]

Parafraseando São Tiago, «a misericórdia sem as 
obras está morta em si mesma. (...) Devido às mudanças 
no nosso mundo globalizado, algumas pobrezas 
materiais e espirituais têm-se multiplicado: demos pois 
espaço à criatividade da caridade para identificar novas 
modalidades operativas. Desta forma, o caminho da 
misericórdia tornar-se-á sempre mais concreto».[22]

A vida cristã inclui a prática das tradicionais obras 
de misericórdia corporais e espirituais.[23] «Estamos 
habituados a pensar nas obras de misericórdia uma a 
uma e enquanto ligadas a uma obra: hospitais para os 
doentes, sopa dos pobres para os famintos, abrigos para 
os que vivem pela estrada, escolas para quem precisa 
de instrução, o confessionário e a direção espiritual 
para quem necessita de conselho e perdão… Mas, se as 
olharmos em conjunto, a mensagem que daí resulta é que 
a misericórdia tem por objeto a própria vida humana na 
sua totalidade».[24]

Obviamente, a «vida humana na sua totalidade» 
inclui o cuidado da casa comum. Por isso, tomo a 
liberdade de propor um complemento aos dois elencos 
de sete obras de misericórdia, acrescentando a cada um o 
cuidado da casa comum.

Como obra de misericórdia espiritual, o cuidado 
da casa comum requer «a grata contemplação do 
mundo»,[25] que «nos permite descobrir qualquer 
ensinamento que Deus nos quer transmitir através de 
cada coisa».[26]Como obra de misericórdia corporal, 
o cuidado da casa comum requer aqueles «simples 
gestos quotidianos, pelos quais quebramos a lógica da 
violência, da exploração, do egoísmo» e se manifesta 
o amor «em todas as ações que procuram construir um 
mundo melhor».[27]

6. Para concluir, rezemos
Apesar dos nossos pecados e os desafios tremendos 

que temos pela frente, nunca percamos a esperança: «O 
Criador não nos abandona, nunca recua no seu projeto de 

amor, nem Se arrepende de nos ter criado (…), porque 
Se uniu definitivamente à nossa terra e o seu amor 
sempre nos leva a encontrar novos caminhos».[28] No 
dia 1 de setembro em particular, e depois no resto do 
ano, rezemos:

«Ó Deus dos pobres,
ajudai-nos a resgatar os abandonados
e esquecidos desta terra
que valem tanto aos vossos olhos (…).
Ó Deus de amor, mostrai-nos o nosso lugar neste mundo 

como instrumentos do vosso carinho
por todos os seres desta terra».[29]
Ó Deus de misericórdia, concedei-nos a graça de 

receber o vosso perdão
e transmitir a vossa misericórdia em toda a nossa 

casa comum.
Louvado sejais.
Amém.
Francisco

[1] Francisco, Carta para a instituição do «Dia Mundial de Oração pelo Cuidado 
da Criação» (6 de agosto de 2015).

[2] Idem, Carta enc. Laudato si’, 3; 161.
[3] Ibid., 33.
[4] Ibid., 49.
[5] Discurso em Santa Bárbara, Califórnia (8 de Novembro de 1997).
[6] Francisco, Carta enc. Laudato si’, 217.
[7] Cf. ibid., 10; 229.
[8] Ibid., 220.
[9] Bartolomeu I, Mensagem para o Dia de Oração pela Salvaguarda da 

Criação (1 de setembro de 2012).
[10] Francisco, Carta enc. Laudato si’, 123.
[11] Idem, Discurso, II Encontro Mundial dos Movimentos Populares, Santa 

Cruz de la Sierra (Bolívia), 9 de julho de 2015.
[12] Idem, Terceira Meditação, Exercícios Espirituais por ocasião do Jubileu dos 

Sacerdotes, Basílica de São Paulo Extra-Muros, 2 de junho de 2016.
[13] Idem, Audiência, 30 de março de 2016.
[14] Cf. Idem, Carta enc. Laudato si’, 211.
[15] Ibid., 212.
[16] Ibid., 222.
[17] Ibid., 228.
[18] Cf. ibid., 51-52.
[19] Bartolomeu I, Mensagem para o Dia de Oração pela Salvaguarda da 

Criação (1 de setembro de 1997).
[20] Francisco, Carta enc. Laudato si’, 160.
[21] Idem, Primeira Meditação, Exercícios Espirituais por ocasião do Jubileu 

dos Sacerdotes, Basílica de São João de Latrão, 2 de junho de 2016.
[22]Idem, Audiência, 30 de junho de 2016.
[23] As corporais são: dar de comer aos famintos, dar de beber aos sedentos, 

vestir os nus, acolher os peregrinos, dar assistência aos enfermos, visitar os presos, 
enterrar os mortos. As espirituais são: aconselhar os indecisos, ensinar os ignorantes, 
admoestar os pecadores, consolar os aflitos, perdoar as ofensas, suportar com paciência 
as pessoas molestas, rezar a Deus pelos vivos e defuntos.

[24] Francisco, Terceira Meditação, Exercícios Espirituais por ocasião do Jubileu 
dos Sacerdotes, Basílica de São Paulo Extra-Muros, 2 de junho de 2016.

[25] Idem, Carta enc. Laudato si’, 214.
[26] Ibid., 85.
[27] Ibid., 230; 231.
[28] Ibid., 13; 245.
[29] Ibid., 246.
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Meditação do Papa Francisco na visita à Porciúncula,
em Assis - o perdão

Assis – Itália, quinta-feira, 4 de agosto de 2016
Queridos irmãos e irmãs!
Gostaria hoje de começar por lembrar as palavras que, 

segundo uma antiga tradição, São Francisco pronunciou aqui 
mesmo, perante todo o povo 
e os bispos: «Quero mandar-
vos todos para o paraíso». 
Que poderia o Pobrezinho de 
Assis pedir de mais belo do 
que o dom da salvação, da 
vida eterna com Deus e da 
alegria sem fim, que Jesus nos 
conquistou com a sua morte e 
ressurreição?

Aliás, que é o paraíso 
senão o mistério de amor que 
nos liga para sempre a Deus 
numa contemplação sem fim? Desde sempre a Igreja professa 
esta fé ao afirmar que acredita na comunhão dos santos. Na 
vivência da fé, nunca estamos sozinhos; fazem-nos companhia 
os Santos, os Beatos e também os nossos queridos que viveram 
com simplicidade e alegria a fé e a testemunharam na sua 
vida. Há um vínculo invisível – mas não por isso menos real 
– que, em virtude do único Batismo recebido, faz de nós «um 
só corpo» animados por «um só Espírito» (cf. Ef 4, 4). São 
Francisco, ao pedir ao Papa Honório III o dom da indulgência 
para quantos viessem à Porciúncula, talvez tivesse em mente 
estas palavras de Jesus aos seus discípulos: «Na casa de meu 
Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, como teria dito 
Eu que vos vou preparar um lugar? E quando Eu tiver ido e 
vos tiver preparado lugar, virei novamente e hei-de levar-vos 
para junto de mim, a fim de que, onde Eu estou, vós estejais 
também» (Jo 14, 2-3).

A via mestra a seguir para alcançar o tal lugar no Paraíso 
é, sem dúvida, a estrada do perdão. E aqui, na Porciúncula, 
tudo fala de perdão. Quanto nos custa perdoar os outros? 
Vamos pensar nisso. Que grande prenda nos deu o Senhor 
ao ensinar-nos a perdoar, é belo ter vontade de perdoar, para 
tocar quase sensivelmente a misericórdia do Pai! Há pouco 
ouvimos a parábola com que Jesus nos ensina a perdoar (cf. 
Mt 18, 21-35). Porque deveremos perdoar a uma pessoa que 
nos fez mal? Porque antes fomos perdoados nós mesmos… e 
infinitamente mais. Ninguém de nós aqui nunca foi perdoado. 
Cada um pense, em silêncio, sobre as coisas ruins que fizemos 
e sobre como o Senhor nos perdoou. É isto mesmo que nos diz 
a parábola: tal como Deus nos perdoa a nós, assim também 
devemos perdoar a quem nos faz mal. É o carinho do perdão, 
quem perdoa acaricia. Precisamente como dizemos na oração 
que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso: «Perdoai-nos as nossas 
ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido» 
(Mt 6, 12). As ofensas são os nossos pecados diante de Deus, 
e, àqueles que nos ofenderam, também nós devemos perdoar.

Cada um de nós poderia ser aquele servo da parábola 
que tem uma dívida para pagar, mas tão grande, tão grande 
que nunca conseguiria satisfazê-la. Também nós, quando nos 
ajoelhamos aos pés do sacerdote no confessionário, estamos 
simplesmente a repetir o mesmo gesto daquele servo. Dizemos: 

«Senhor, tem paciência comigo!» Vocês pensaram sobre a 
paciência de Deus? Ele tem paciência não é? Na realidade, 
sabemos bem que estamos cheios de defeitos e muitas vezes 
recaímos nos mesmos pecados. E todavia Deus não se cansa 

de nos oferecer o seu perdão, 
sempre que Lho pedimos. É 
um perdão completo, total, 
dando-nos a certeza de que, 
não obstante podermos voltar 
a cair nos mesmos pecados, 
Ele tem piedade de nós e não 
cessa jamais de nos amar. 
Como o senhor da parábola, 
Deus compadece-Se, isto é, 
experimenta um sentimento 
de piedade combinada com 
ternura: é uma expressão para 

indicar a sua misericórdia para conosco. Com efeito, o nosso 
Pai sempre Se compadece, quando estamos arrependidos 
e manda-nos voltar para casa de coração tranquilo e sereno 
dizendo que todas as coisas nos foram remidas e nos perdoou 
tudo. O perdão de Deus não tem limites; ultrapassa toda a 
nossa imaginação e alcança toda e qualquer pessoa que, no 
íntimo do coração, reconheça ter errado e queira voltar para 
Ele. Deus vê o coração que pede para ser perdoado.

O problema surge, infelizmente, quando nos 
encontramos com um irmão que nos fez um pequeno agravo. 
A reação que ouvimos na parábola é muito expressiva: 
«Segurando-o, apertou-lhe o pescoço e sufocava-o, dizendo: 
“Paga o que me deves!”» (Mt 18, 28). Nesta cena, temos todo 
o drama das nossas relações humanas: quando estamos em 
dívida com os outros, pretendemos misericórdia; mas, quando 
são os outros em dívida conosco, invocamos justiça. Nós todos 
fazemos isso, todos. Esta não é a reação do discípulo de Cristo, 
nem pode ser este o estilo de vida dos cristãos. Jesus ensina-nos 
a perdoar, e a fazê-lo sem limites: «Não te digo até sete vezes, 
mas até setenta vezes sete» (v. 22). Em resumo, aquilo que 
nos propõe é o amor do Pai, não a nossa pretensão de justiça. 
Na verdade, deter-se nesta, não nos faria reconhecer como 
discípulos de Cristo, que obtiveram misericórdia ao pé da Cruz 
apenas em virtude do amor do Filho de Deus. Não esqueçamos, 
pois, as palavras severas com que termina a parábola: «Assim 
procederá convosco meu Pai celeste, se cada um de vós não 
perdoar ao seu irmão do íntimo do coração» (v. 35).

Queridos irmãos e irmãs, o perdão, de que São 
Francisco se fez «canal» aqui na Porciúncula, continua ainda 
a «gerar paraíso» depois de oito séculos. Neste Ano Santo da 
Misericórdia, torna-se ainda mais evidente como a estrada do 
perdão pode, verdadeiramente, renovar a Igreja e o mundo. 
Oferecer o testemunho da misericórdia, no mundo atual, é uma 
tarefa a que nenhum de nós pode subtrair-se. O mundo tem 
necessidade de perdão; demasiadas pessoas vivem fechadas 
no rancor e incubam ódio, porque são incapazes de perdão, 
arruinando a vida própria e a dos outros, em vez de encontrar 
a alegria da serenidade e da paz. Peçamos a São Francisco que 
interceda por nós, para que nunca renunciemos a ser sinais 
humildes de perdão e instrumentos de misericórdia.
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“A esperança não decepciona” (Rm 5,5)
A Conferên-

cia Nacional dos 
Bispos do Brasil – 
CNBB, por ocasião 
das comemorações 
de 7 de setembro, 

dia da Independência, reafirma que o Brasil é um país li-
vre, soberano e religioso. É uma das dez maiores econo-
mias do mundo, território vasto e diverso, mais de 200 
milhões de brasileiras e brasileiros. Testemunhas de uma 
história construída na diversidade, na tolerância e na con-
vivência pacífica.

Contudo, atravessamos um triste momento de nos-
sa história. A ausência de valores éticos e morais provocou 
a profunda crise política, econômica e social que estamos 
atravessando. A histórica desigualdade social não foi supe-
rada. Corremos o risco de vê-la agravada pela desconstru-
ção de políticas públicas, que resultam em perda de direitos. 

Constatamos as dificuldades do momento, mas 
acreditamos na capacidade do povo brasileiro de superar 
adversidades, sempre através de manifestações pacíficas. 
Cada instituição é chamada a cumprir seus respectivos 
deveres, no Estado Democrático de Direito, atuando no 
que lhe é específico, sempre em favor do povo brasileiro, 
nunca por interesses particulares ou corporativos. A Car-
ta Magna de 1988, fruto de um processo de participação 

Mensagem da CNBB por ocasião da
comemoração do dia da Independência 

Textos do Bispo Diocesano

popular, guardiã da democracia brasileira, deve ser ardu-
amente defendida.

Menos de um mês nos separa das eleições munici-
pais. É uma oportunidade para nossa população falar atra-
vés das urnas. Não percamos a chance de ter uma partici-
pação ativa e consciente que resgate a política e eduque 
para cidadania. Recordemos que se trata de uma eleição 
sem o financiamento empresarial e regida pela lei da Ficha 
Limpa, relevantes conquistas da sociedade brasileira. 

“Gigante pela própria natureza... teu futuro espe-
lha essa grandeza”. 

O dia da pátria seja uma ocasião para reafirmar o 
compromisso de todo o povo brasileiro com a democracia, 
através do diálogo e da busca incansável pela paz, para 
construirmos juntos um Brasil fraterno e justo. A “espe-
rança não decepciona” (Rm 5,5).

Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, in-
terceda por nós!

Brasília-DF, 07 de setembro de 2016

Dom Sergio da Rocha - Arcebispo de Brasília-D, 
Presidente da CNBB                              

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

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

Homilia no Jubileu dos Ministros e catequistas 
(Catedral, 28/8/2016)

Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus! Neste 
domingo em que celebramos a Vocação do leigo e da leiga 
na Igreja e no mundo, dia Nacional do/a catequista, a nossa 
Diocese louva e agradece ao Senhor, pela oportunidade de 
poder reunir aqui, nesta Igreja Catedral, os e as catequistas, 
os ministros e ministras extraordinários da comunhão 
eucarística, para juntos celebrarmos o Ano Santo do Jubileu 
da Misericórdia. É com espírito de alegria e gratidão que 
saúdo os sacerdotes, os diáconos, as religiosas e religiosos, 
os seminaristas, as e os catequistas, os ministros e ministras 
extraordinários da comunhão eucarística e todos os irmãos e 
irmãs que vieram celebrar e participar conosco do banquete 
da eucaristia, expressão do amor e da misericórdia do Pai, 
manifestados em seu Filho Jesus.

Nesta celebração eucarística, temos a presença das 
e dos catequistas de nossa Diocese, que, pela fé no Senhor, 
assumem e exercem este belo ministério e, através dele, 
ajudam as crianças e os jovens a conhecerem Jesus o Filho 
de Deus, Pai misericordioso. Este ministério sempre foi de 

extrema importância na vida da Igreja e nas comunidades, 
pois a nobre missão dos a das catequistas prepara as crianças 
e os jovens para receberem os sacramentos e participarem do 
encontro com o Senhor no banquete eucarístico. 

Nós nos alegramos, também, pela presença dos 
ministros e ministras extraordinários da comunhão eucarística, 
que alimentam o povo de Deus nas nossas comunidades com 
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o Pão da Palavra e o Pão da Eucaristia, Cristo Jesus. Graças 
ao ministério de vocês, exercido com espírito de fé e serviço, 
segundo o que nos ensinou com palavras e exemplo o próprio 
Senhor “que veio para servir e não para ser servido”, o povo 
de Deus das nossas comunidades, pode alimentar sua vida de 
fé, frequentemente, com o Pão da vida, Cristo Jesus, presente 
na Eucaristia.

Estamos aqui juntos em peregrinação celebrando este 
Jubileu da Misericórdia porque cremos, em nosso coração, 
que o Deus da vida e da misericórdia escuta a invocação dos 
seus filhos e filhas e, na sua ternura de Pai, lhes dá alegria e 
esperança. A peregrinação é um sinal peculiar do Ano Santo, 
nos recorda o Papa Francisco. A vida é uma peregrinação e 
o ser humano, um peregrino que percorre uma estrada até 
uma meta desejada. Nesta peregrinação, vocês atravessaram a 
Porta Santa. Penso que cada um, ao fazê-lo, deixou-se abraçar 
pela misericórdia de Deus e comprometeu-se a ser também 
misericordioso com os outros como o Pai o é conosco. 

Estimados irmãos, se todos somos chamados ao 
banquete preparado por Deus – e esse é um aspecto que não 
podemos esquecer - a consequência que deriva deste convite 
é que somos chamados a reconhecer nos irmãos, nos mais 
desesperados, os comensais convidados a participarem do 
banquete do Senhor, que, no seu amor infinito, inclui a todos 
gratuitamente e sem merecimento de nossa parte. Deus tem no 
coração também os afastados e os humildes, como canta no 
Magnificat a experiência de Maria de Nazaré, ou a experiência 
de Maria de Betânia, que escolheu a melhor parte, e tornou-se 
sábia por ter perdido tempo escutando o Sábio.

Podemos viver a nossa vida e a nossa missão, marcadas 
mais pelo medo do que pela esperança, se esquecermos 
que Deus é pai criador, providente e misericordioso. Mas a 
misericórdia não é estéril, ela é acompanhada por uma série 
de virtudes irmãs, como a solidariedade sincera, a compaixão, 
que consiste em partilhar os sofrimentos do outro com 
ternura. Na missão de servir os irmãos, é necessário ter a 
humildade de escutar e seguir os exemplos do Mestre Jesus, 
isto é, ter compaixão e misericórdia com cada ser humano, 
para que o Senhor também tenha misericórdia de nós. 

O texto da carta aos Hebreus que ouvimos coloca 
diante dos nossos olhos o quadro de uma grande teofania 
semelhante àquela que aconteceu no monte Sinai, que foi 
uma terrificante manifestação da potência divina. Essa nova 
teofania nos é descrita como um acontecimento alegre, como 
o encontro feliz dos anjos, santos, homens e mulheres na nova 
Jerusalém, cidade que é construída cotidianamente, através 
da ação potente e humilde da paixão, morte e ressurreição de 
Jesus. A humildade, virtude tão exaltada por Deus, que deve 
ser característica da vida do cristão, não nasce do medo do 
desconhecido, mas do fascínio pela infinita misericórdia de 
Deus.

A imagem do banquete, apresentada também no 
Evangelho de Lucas, é sempre indicativa de uma experiência 
de comunhão e intimidade profunda, como foi o banquete da 
última ceia, na qual Jesus manifesta a doação de si mesmo, 
o amor eterno de Deus por nós – que antecipa o sacrifício do 
Calvário. São Lucas, descrevendo um dos tantos banquetes 
em que Jesus tomou parte, nos revela a dimensão eterna 
daquilo que se cumpre no tempo: as nossas escolhas cotidianas 

ultrapassam o nosso presente e se colocam na eternidade. 
As nossas escolhas temporais são também eternas. Existe 
uma misteriosa ligação que une a nossa experiência atual 
ao amanhã divino, no qual um dia entraremos na plenitude. 
A palavra do Evangelho com o seu convite para assumir o 
último lugar cura o nosso racionalismo e materialismo que 
nos impedem de ver as consequências espirituais das nossas 
escolhas. Na fé, as nossas escolhas visíveis e tangíveis são 
aquelas que edificam o bem neste e no outro mundo. 

O texto do Evangelho de São Lucas convida-nos a 
desenvolver a profundidade do olhar que vai além do muro do 
visível. Matando a sede de um irmão é como se matássemos 
a sede de todos os seres humanos; dando de comer a um 
irmão é como se saciássemos a fome do mundo inteiro. 
Porque não existe a humanidade em geral, existe o irmão que 
está diante de mim e que, com a sua necessidade, quer mover 
o meu coração. O valor eterno dos atos que realizamos no 
tempo não é medido pelo espetáculo da sua eficácia, mas 
pela humildade da simples relação de amor e de serviço com 
o qual nos aproximamos e amamos o próximo concreto que 
temos diante dos nossos olhos.

A busca pelos primeiros lugares, mencionada o 
Evangelho de hoje, não constrói nada de duradouro, como 
a paz, a felicidade, o sentido maior da existência. Podemos 
ver essa realidade todo dia na vida da sociedade. A busca dos 
primeiros lugares abre somente a porta a uma nova busca, 
aquela que facilita manter os privilégios conquistados... 
Jesus, como bom observador e conhecedor do coração 
humano, desmascara quem age assim durante um banquete; 
e continua fazendo o mesmo também hoje, também nesta 
eucaristia. A atenção de Jesus é aquela de um amigo que 
quer impulsionar nos amigos uma maior capacidade de 
amar. E, para amar, nos diz Jesus, é necessário libertar-se 
das preocupações do reconhecimento, da estima, do sucesso. 
Jesus não condena estes comportamentos por si mesmos, 
mas pela força que possuem de secar o coração e a mente, 
de fazer-nos perder a sensibilidade em relação a Deus e aos 
irmãos, a capacidade de amar e de praticarmos as obras de 
misericórdia.

Reconhecimento, estima e sucesso são bens 
transitórios. A exemplo de  tantos outros, duram como as 
condições climáticas, até a mudança do vento, e são incapazes 
de produzir felicidade plena e duradoura. Não nascem da 
misericórdia, de uma paixão vital, mas de uma paixão de 
morte, que nos induz a construir monumentos e fazer para o 
tempo, mas não pode nos proporcionar exuberância de vida 
eterna na casa do Pai.

Um frade dominicano, Girolamo Savonarola (+ 
1498), pouco compreendido no seu tempo, confiando na 
misericórdia de Deus, rezava assim: “Por vezes o medo dos 
pecados que descubro em mim próprio desespera-me; outras 
vezes, a esperança da tua misericórdia me sustenta. Mas, 
porque a tua misericórdia é maior do que a minha miséria, 
eu não cessarei de esperar”.

Que Maria, mãe misericordiosa, nos ensine sempre 
a confiarmos no perdão e na misericórdia divina, expressões 
do amor, da compaixão do Pai, reveladas em seu filho Jesus. 
Amém.
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Homilia na ordenação diaconal de Ivanir Copatti
Chamado e enviado para servir
- Igreja Santa Teresinha, Estação, 26/8/2016

Saúdo o 
caro irmão Dom 
Girônimo Zanan-
dréa, o Revmo. Pe. 
João Dirceu Nar-
dino, pároco desta 
Paróquia, o vigário 
paroquial, Pe.  Olí-
rio Streher e, atra-
vés deles, saúdo 
todos os sacerdotes 

aqui presentes, os diáconos, as religiosas, os seminaristas, as 
autoridades civis. Quero saudar de modo especial o candida-
to a ser ordenado diácono, senhor Ivanir Copatti, sua esposa 
Loreni e as filhas Vanize e Ana Luiza, os irmãos e irmãs des-
ta e de outras comunidades aqui presentes.

Estamos vivendo o mês vocacional, e nos alegramos 
pela vocação do nosso irmão Ivanir, que, através do sacerdó-
cio comum dos batizados, já servia a Igreja povo de Deus, 
por muitos anos como ministro extraordinário da comunhão 
eucarística. Mas, vendo as necessidades da Igreja, acolheu no 
seu coração o chamado do Senhor de abraçar o ministério do 
diaconato, que se manifesta no amor e no serviço aos irmãos.

Estimado irmão, a Igreja diocesana se alegre porque 
tu nos dás a alegria de encerrarmos este mês vocacional com 
a tua ordenação diaconal, sinal do chamado de Deus, mas 
resposta pessoal que amadureceu no teu coração diante do 
Senhor ao longo dos anos, na convivência familiar, no servi-
ço aos irmãos. Podemos dizer que é um momento de graça 
do Senhor para a nossa Diocese de Erexim, neste Ano do 
Jubileu do Ano Santo da Misericórdia. 

A Igreja, na sua missão de anunciar a Boa Nova do 
Reino, acolhe aqueles que se sentem chamados ao serviço 
do Senhor. Creio que, no teu coração, foste chamado pelo 
Senhor para abraçares a tua vocação ao diaconato a partir 
daquelas que são as condições habituais da vida das pessoas, 
no contexto profissional e familiar. Como batizado, com a 
ajuda da graça de Deus, fizeste uma experiência humana e 
espiritual, e, vendo as necessidades dos irmãos, aceitaste o 
convite de seguir e servir o Senhor na Igreja povo de Deus. 

O sacramento da ordem confere a graça própria a cada 
um para servir a Igreja com autoridade de Cristo, cabeça do 
seu corpo eclesial, que ele reúne no Espírito Santo por meio 
do Evangelho e dos sacramentos. Ministros da única media-
ção sacerdotal de Cristo, os bispos e os sacerdotes significam 
o dom gratuito de Deus ao seu povo graças ao único sacrifício 
de Cristo. Ministros da diaconia de Cristo, vindo para servir e 
não para ser servido (cf. Mc 10,45), os diáconos representam a 
vocação diaconal de toda a Igreja que é o seu Corpo e atestam 
a autenticidade da eucaristia que essa celebra.

Os diáconos, através do ministério, testemunham os 
sinais do Reino no coração do mundo. Ao mesmo tempo, 
abrem a Igreja à ação do Espírito de Deus. Eles exercem o 
ministério através da tríplice diaconia da Palavra, da liturgia 
e da caridade.

A diaconia da Palavra é fundamentalmente expres-
são da caridade divina, deste amor de Deus que veio ao en-

contro da nossa humanidade através de Cristo no Espírito.
A diaconia da caridade como ministério do dom da 

vida de Cristo é intrinsicamente ligada à liturgia na qual se 
celebra, na oração, a sua oferta filial e se vive a ação da graça 
mediante a memória do mistério pascal. Na celebração, exis-
te uma ligação indissolúvel entre o sacramento do altar e o 
sacramento do irmão (serviço da caridade). O agir litúrgico 
dos diáconos está a serviço do sacerdócio batismal de todos, 
suscitando uma participação ativa e fecunda dos fiéis. 

A ordenação diaconal habilita o candidato ao mi-
nistério, isto é a servir a Igreja para que possa viver a sua 
missão, no seguimento de Cristo e na força do seu Espíri-
to. Ela confirma os diáconos no serviço que Cristo continua 
prestando à nossa humanidade para conduzi-la ao seu des-
tino. Os diáconos foram dados à Igreja para que essa possa 
germinar lá onde o Senhor a chama, porque ele a precedeu 
na história da humanidade. Eles são testemunhas e constru-
tores de uma nova realidade com sua presença no coração 
deste mundo e na sociedade. Através do ministério diaconal, 
podem fazer renascer a esperança onde reina o desânimo, 
prevalecer a justiça sobre a opressão, o amor sobre o ódio, a 
vida sobre a morte. 

O diácono é chamado pela graça de Deus a ser no 
mundo de hoje, com tantas indiferenças, o bom samaritano 
que vê o irmão caído à beira do caminho e encontra tempo 
para cuidar de suas feridas, confortando-o com a Palavra de 
Deus, com o bálsamo da escuta, do amor e enxugar as lágri-
mas do coração e dos olhos com a toalha da caridade.

Que Maria Santíssima, mãe e serva do seu filho Je-
sus, te ensine e nos ensine sempre a segui-lo e servi-lo nos 
irmãos necessitados. Amém.

– Homilia na inauguração do Seminário São José.
Saúdo Dom 

Rodolfo Webber, 
Arcebispo da Ar-
quidiocese de Passo 
Fundo, e agradeço 
pela sua presença, 
sinal de comunhão 
dos bispos, mas 
também de solida-
riedade das nossas 
Igrejas no processo 

de formação dos futuros sacerdotes. Saúdo o estimado irmão 
Dom Girônimo Zanandréa, nosso Bispo emérito; é bom tê-lo 
aqui celebrando conosco, pois aqui está também o fruto da 
sua partilha. Saúdo o Pe. Clair Favreto, reitor deste Seminá-
rio dedicado a São José, o Pe. Jair Carlesso, diretor do ITEPA 
e, através dele, minha saudação a todos os padres da nossa 
Diocese de Erexim, aos padres e formadores das Dioceses 
da Província Eclesiástica e de outras Dioceses que estão pre-
sentes, o Pe. Ladir Casagrande, pároco da Paróquia Santo 
Antonio. Saúdo a professora Selina Dal Moro, vice diretora 
do ITEPA, o Pe. José André da Cota, diretor do Instituto de 
Filosofia Berthier (IFIBE), a provincial das Irmãs Francisca-
nas Missionárias de Maria Auxiliadora, irmã Marinês Burin, 
a irmã Célia, que por 40 anos trabalhou no Seminário de 
Fátima em Erechim, as irmãs ursolinas. Saúdo também o ar-
quiteto Fábio dos Santos, que fez o projeto de remodelação e 
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ampliação desta construção, o senhor Ildo Benincá, ecônomo 
da nossa Diocese, que muito nos ajudou para que esta obra pu-
desse ser realizada. Através dele, lembro todas as pessoas que 
trabalharam e a empresas que colaboraram e participaram desta 
construção. Saúdo os nossos seminaristas que aqui residem e 
todas as pessoas presentes.

Creio que a palavra que poderia expressar melhor 
este momento é “gratidão” - a Deus, a nossa Senhora de Fá-
tima, mãe peregrina que nos ampara na caminhada para a 
casa do Pai, a São José, padroeiro da Igreja universal e da 
nossa Diocese, a Dom Girônimo, aos padres, aos colabora-
dores e ao povo de Deus da nossa Diocese. Aqui está o fruto 
da fé, do trabalho e da partilha de muitas pessoas, que amam 
a Igreja e cuidam dos sacerdotes que apascentam o rebanho 
do Senhor, e colaboram na formação dos seminaristas, na 
esperança de que no futuro serão bons sacerdotes, que amam 
o Senhor e o povo que servem na missão.

O Papa Francisco manifestou em várias ocasiões sua 
preocupação sobre a formação dos presbíteros. Lembrou que 
a vocação é um “tesouro” que Deus coloca no coração de 
alguns homens, escolhidos e chamados por Ele a segui-Lo. 
Quem é chamado ao ministério não é “dono” de sua voca-
ção, mas administrador de um dom que Deus lhe confiou 
pelo bem de todos as pessoas. Porém, também nós devemos 
fazer a nossa parte, mediante a formação, que é a resposta da 
Igreja ao dom que Deus lhe faz através das vocações.

A vocação, afirmou o Papa, é como um “diamante bru-
to” a ser lapidado, para que brilhe em meio ao povo de Deus. 
A formação não é um ato unilateral, com o qual se transmitem 
noções teológicas ou espirituais, mas é colocar-se em caminho 
permanente na escola de Cristo. Este percurso nunca termina, 
pois seus discípulos jamais deixam de seguir o Mestre. 

Os anos do Seminário, recorda o Papa Francisco, 
são importantes para o aprendizado da fraternidade. Na base 

da formação “está a Palavra de Deus, que chega ao íntimo 
do coração, alimenta e ilumina a caminhada do discípulo. A 
oração deve fazer parte da formação e da vida do sacerdote. 
Sem ela, não podemos ser “homens de Deus” como o povo 
quer que os sacerdotes sejam, nos recorda o Papa.

A função do Seminário é preparar os vocacionados ao 
sacerdócio para a missão, e “a missão é inseparável da oração, 
porque a oração abre ao Espírito e o Espírito o guiará na missão. 
E a missão, cuja alma é o amor, é a de levar aqueles que encon-
trarão a acolher a ternura de Cristo, mediante os Sacramentos”.

 Tornar-se “bons pastores” à imagem de Jesus é e 
sempre foi algo muito grande. Significa amar, acompanhar e 
educar na fé o povo de Deus. Manifestar misericórdia lem-
brando que cada um de nós também é um pecador recriado 
pela graça de Deus. O próprio apóstolo São Paulo viveu in-
tensamente um processo de conversão, e na missão experi-
mentou o quanto pode ser difícil anunciar o Reino, apresen-
tar Jesus às pessoas, para que possam acolhê-lo no coração.  
O oficial romano não conhecia Jesus, mas tinha ouvido falar 
dEle, e antes de acolher Jesus em sua casa, já o havia acolhi-
do no seu coração: “Senhor, não te incomodes, pois não sou 
digno de que entres em minha casa”.

Na formação, os seminaristas, e na missão, os sacerdo-
tes às vezes são oleiros, mas muitas vezes precisam ter a humil-
dade para serem como o barro e deixarem que o artesão maior, 
Deus, trabalhe a sua vida com água e fogo, com a Palavra e o 
Espírito. Somente assim se pode ser presbítero na Igreja, apas-
centar o povo de Deus e guiá-lo não sobre nossos caminhos, 
mas no caminho de Jesus, ou melhor, no Caminho que é Jesus.

Que nossa Senhora do Rosário de Fátima, mãe de 
Jesus, da Igreja e nossa, interceda junto ao seu filho, para que 
vivamos a nossa vocação, com amor e no serviço ao Reino 
de Deus. Amém.

e Leigas na Igreja e na Sociedade, Sal da Terra e Luz do 
Mundo, CNBB, Doc.105, n. 59).

O Documento 105 da CNBB, Cristãos leigos e leigas 
na Igreja e na sociedade, entre outros temas, aborda o serviço 
cristão ao mundo. “É missão do povo de Deus assumir o 
compromisso sociopolítico transformador, que nasce do amor 
apaixonado por Cristo... Os cristãos são cidadãos e, como 
tais, junto com as pessoas de boa vontade, são interpelados a 
assumir ativamente esta cidadania em toda a sua amplitude... 
Ser cristão, sujeito eclesial, e ser cidadão não podem ser 
vistos de maneira separada... O cristão leigo expressa o seu 
ser Igreja e o seu ser cidadão na comunidade eclesial e na 
família, nas opções éticas e morais, no testemunho de vida 
profissional e social, na sociedade política e civil e em outros 
âmbitos. Busca sempre a coerência entre ser membro da 
Igreja e ser cidadão...”

“Os cristãos leigos e leigas são Igreja e como tal 
vivem sua cidadania no mundo, ou seja, assumem sua missão 
sem limites e fronteiras, através de sua presença nas macro e 
microestruturas que compõem o conjunto da sociedade. Eles 
sabem que a Igreja existe unicamente para servir. É a pessoa 
humana que deve ser salva. É a sociedade humana que deve 
ser renovada” (Documento citado, 167).

A vocação do leigo e da leiga
na Igreja e no mundo

(A Voz da Diocese, 28/8/2016)
Estimados Diocesanos! 

É com grande alegria que a 
Igreja, dentro do mês vocacional, 
hoje celebra a “vocação do 
leigo e da leiga na Igreja e no 
mundo”. O Concílio Vaticano 

II, concluído em 1965, iniciou uma caminhada histórica de 
resgate do papel e da identidade dos leigos e leigas na vida da 
Igreja. Neste período, muitos desafios foram superados para 
que eles se tornassem cada vez mais “sal da terra e luz do 
mundo”, verdadeiros protagonistas na Igreja povo de Deus.

Nas visitas pastorais, vou conhecendo o rosto do 
povo de Deus das nossas comunidades. Mas hoje quero 
expressar particular gratidão aos milhares de leigos e 
leigas, que, na vivência da fé e por amor ao Senhor Jesus, 
se colocam a serviço da Igreja nas nossas comunidades. “O 
ministério de coordenação e de liderança é um verdadeiro 
lava-pés, cuja função é animar, organizar e coordenar a vida 
das comunidades, seguindo o Cristo Bom Pastor e agindo 
em nome da Igreja e em favor do povo”. (Cristãos Leigos 
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O Senhor fala ao seu povo!
(A Voz da Diocese, 04/9/2016)

Estimados Diocesanos! Neste 
Ano Santo do Jubileu da Misericórdia, a 
Igreja Católica no Brasil nos propõe, no 
Mês da Bíblia, um estudo sobre o livro 
do profeta Miqueias. Ele era natural de 
Moréchet, um pequeno povoado de Judá, 
distante cerca de 35 km de Jerusalém.  
Viveu entre 740 e 700 a.C. Sabemos 
pouco da sua realidade social; devia ser 
alguém ligado à agricultura, pois as suas 
críticas contra os nobres da época fazem 

supor que ele era um pequeno proprietário ou um trabalhador da 
terra. O seu nome significa: “Quem é como o Senhor”.

O Mês da Bíblia deste ano traz como lema: “Praticar o 
direito, amar a misericórdia e caminhar humildemente com Deus”, 
baseado no texto do livro de Miqueias (Mq 6,8). Miqueias viveu 
em um momento difícil da história do povo de Deus e do próprio 
país. Foi um tempo marcado por invasões militares estrangeiras, 
por problemas de ordem militar, política e social. Esta realidade 
tão complexa que afetava diretamente a vida do povo é externada 
na voz profética de Miqueias. Ele nos dá uma visão pessimista 
de uma sociedade marcada pela situação de penúria das viúvas 
e dos órfãos desamparados e sem patrimônio, frente à ambição 
desmedida dos dirigentes. A corrupção, a injustiça e a falsidade 
assolavam o país e a desconfiança era geral, mesmo no interior da 
própria família.

Miqueias, com suas palavras proféticas, torna-se um 
dos grandes defensores da justiça. Preocupa-se com a situação 
daqueles que, espoliados dos seus bens e humilhados diante da 
situação social, se convertem em presas fáceis na mão de pessoas 
inescrupulosas. Estes são os que se baseiam no automatismo das 
promessas divinas, os que pensam estar seguros, enquanto o povo 
é vítima dos desmandos. 

Diante desta situação, Deus não pode ficar impassível. 
Por isso, Miqueias anuncia o castigo contra aqueles que cometem 
injustiças e arbitrariedades que fazem sofrer os mais desprotegidos. 
Miqueias é um homem que confia na ação de Deus e nas suas 
promessas. Por isso, proclama a esperança num futuro de justiça, 
que será alcançado percorrendo o caminho da humildade que leva 
à conversão e à salvação.

A esperança na tribulação
(A Voz da Diocese, 11/9/2016)

Estimados Diocesanos! 
O livro do profeta Miquéias 
foi escolhido para a reflexão 
do Mês da Bíblia deste ano, 
tendo presente que ele, como 
profeta, preocupou-se com a 
vida e a dignidade do seu povo, 

principalmente com os menos favorecidos, diante do contexto 
histórico, político e social em que viveu. 

Miquéias convida seus compatriotas a praticarem a 
justiça, amarem a misericórdia e caminharem com Deus. Podemos 
dizer que a sua missão foi bastante espinhosa diante da realidade 
da sociedade, que em vez de ser fecunda em pessoas honradas 
na realização de boas obras, vivia uma esterilidade, sem produzir 
qualquer fruto. Numa sociedade assim corrupta, lembra o profeta, 
quebram-se todos os laços de amizade e de família, e o caos 
prevalece sobre a ordem e o bem comum.

Como sentinela que espera a aurora de um novo dia, o 
profeta distancia-se do povo adormecido. Apesar de todas as 
injustiças que vê ao seu redor e que denuncia, ele não deixa de 

ter fé e mantém a confiança no Senhor. No coração e na missão, o 
profeta leva a esperança de que a justiça e a misericórdia de Deus 
irão triunfar sobre toda a injustiça, a corrupção, a falsidade e a 
maldade que parecem prevalecer sobre o direito à dignidade de 
vida de um povo.

Por isso, é importante que cada um de nós busque fortalecer 
sua fé e alimentar sua esperança em relação à vida, ao futuro e à 
comunidade com a Palavra de Deus. A Bíblia não é só o livro de 
Deus, mas também dos seus filhos e filhas, redimidos do pecado 
e da morte. As palavras da Sagrada Escritura são semelhantes à 
chuva que cai do céu para irrigar a terra árida e fazê-la germinar, 
“para que dê semente ao semeador e pão para comer” (Is 55,10). 

Nas páginas da Bíblia, encontra-se também uma voz que 
inquieta e que julga, que purifica e transfigura. A palavra de Deus 
é “viva, eficaz e mais cortante que uma espada de dois gumes; 
penetra até a divisão da alma e do corpo, das articulações e das 
medulas, e discerne os sentimentos e intenções do coração” (Hb 
4,12). Ela é a alma do anúncio da fé e da catequese; é o alimento 
da vida espiritual, mas precisamos deixar que ela toque o nosso 
coração e oriente a nossa vida.

Caminhar com Deus!
(A Voz da Diocese, 18/9/2016)

Estimados Diocesanos! 
O profeta Miquéias, homem 
simples, mas que olhava a 
realidade do sofrimento dos 
irmãos com os olhos da ternura 
e da misericórdia de Deus, 
manifestava amor, compaixão 
e sensibilidade pela situação 
dos que padeciam com os 
desmandos e a indiferença dos 

governantes. Como profeta, porta-voz da vontade de Deus, 
ele insiste para que a dignidade e os direitos do povo sejam 
respeitados. Ele exorta as pessoas a praticarem a justiça, amar a 
misericórdia, caminhar humildemente com Deus.

Podemos dizer que estes três mandamentos estão 
intimamente ligados, pois é impossível caminhar humildemente 
com Deus, sem praticar a justiça e amar a misericórdia. 

Para o profeta Miquéias, não é suficiente a pessoa 
amar a misericórdia e praticá-la por obrigação ou interesse 
em obter alguma recompensa de Deus ou dos irmãos. Mas 
amar a misericórdia porque ela faz parte da nossa vida. Por 
isso, devemos ter gosto e prazer em praticá-la. Procedendo 
assim, estaremos vivendo a misericórdia que agrada ao Senhor, 
porque conseguimos ver os irmãos como filhos do amor do Pai, 
portanto, também eles destinatários da sua misericórdia.

O convite de Miquéias para que cada pessoa caminhe 
na humildade com Deus traz presente toda a história de amor 
de Deus pela humanidade e pelo povo eleito. Mas não é a 
humildade da indiferença, do comodismo, em relação à nossa 
vida de fé. Porém, a humildade de quem descobriu na sua vida a 
importância da presença de Deus no seu coração. Esta presença 
nos faz renascer para uma vida nova, deixando de lado o 
orgulho que induz ao pecado, para dar espaço à graça de Deus 
que reaviva a nossa fé e a nossa esperança. 

Somos convidados pela Palavra de Deus a caminhar 
com o Senhor, que tirou Israel do Egito e o acompanhou nas 
alegrias e também no sofrimento pelo deserto em direção à 
terra prometida. O povo nem sempre foi fiel a Deus, mas Deus 
nunca deixou de amar e ter misericórdia para com o povo.
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Panorama Informativo

Catedral realiza promoção para
as obras de revitalização do Santuário

Há diversos anos, a Catedral São José realiza a festa da solenidade da Assunção 
de Nossa Senhora, com promoção social, comemorando junto o aniversário de criação 
da Paróquia, ocorrida em 19 de agosto de 1919. No dia 20 de agosto, véspera do do-
mingo dedicado à vocação à vida consagrada, na missa da comunidade, às 16h, houve a 
oficialização de 4 servidoras e a renovação de mandato de 21 ministros e ministras. Às 
20h, houve jantar de confraternização, cujo resultado foi destinado ao projeto de revita-
lização do Santuário de Fátima. Durante o jantar, foi entregue ao casal coordenador do 
Conselho Econômico, Domingos e Maritânia Pavan, o quadro do cartaz do 13º Plano 
Diocesano da Ação Evangelizadora, desenhado pela senhora Maritânia.

Ordenado diácono permanente na sede paroquial de Estação

Expressiva participação em encontro vocacional diocesano
O Serviço de Animação 

Vocacional da Diocese de Erexim 
realizou encontro com a participa-
ção de mais de 110 adolescentes e 
jovens, entre eles os seminaristas 
e candidatas à vida consagrada, no 
dia 21 de agosto, terceiro domin-
go do mês vocacional, solenidade 
da Assunção de Nossa Senhora, que destaca a vocação 
à Vida Consagrada, no Seminário de Fátima. Além dos 
membros da equipe organizadora, coordenada pelo Pe. 
Giovani Momo, assistente do Propedêutico, participaram 
os padres Clair Favreto, reitor do Seminário Maior São 
José, em Passo Fundo, e Anderson Faenello, reitor do Se-
minário Menor Bom Pastor, de Barão de Cotegipe. 

O encontro visava motivar os participantes a esta-
rem atentos ao chamado de Deus e dar-lhe a devida res-

posta numa das diversas vocações, 
ao sacerdócio, à vida religiosa, ao 
matrimônio, à de leigo e de leiga 
na Igreja e na sociedade. Por isso, 
levou o nome de “despertar” e 
aprofundou a vocação do jovem 
Samuel, no Antigo Testamento, e 
de alguns dos discípulos de Cristo.

Depois da oração inicial até ao meio-dia, Pe. Mai-
con Malacarne e o seminarista da teologia Jean Demboski 
conduziram reflexão sobre o projeto de vida que toda pes-
soa deve cultivar. Na parte da tarde, em três grupos re-
alizaram atividades sobre o chamado, a cultura da paz e 
dinâmicas de animação. 

Na final das atividades do dia, houve breve cele-
bração conclusiva de envio.

Na noite 
da última sexta-
-feira do mês vo-
cacional, dia 26, 
Dom José orde-
nou diácono per-
manente o pai de 
família e ministro 
extraordinário da 
comunhão euca-

rística, trabalhador autônomo no ramo de móveis Ivanir 
Copatti, na igreja Santa Teresinha de Estação, em missa 
concelebrada pelo bispo emérito, Dom Girônimo e 21 
padres, incluídos o Pároco e o Vigário Paroquial locais, 
Pe. João Dirceu Nardino e Pe. Olírio Streher, com grande 
número de fiéis que lotaram completamente a ampla igre-
ja daquela cidade. Entre eles estavam os seminaristas da 
filosofia e da teologia, religiosas e uma caravana de Char-

rua, onde Ivanir foi ministro por 15 anos. Participaram 
também da celebração 5 diáconos permanentes de outras 
paróquias da Diocese e um de Estação. 

Conforme o ritual de ordenação, após a proclama-
ção da Palavra, Pe. Jorge Dalagnol, pároco da Paróquia 
São Pedro de Sede Dourado e assistente diocesano dos 
diáconos, solicitou ao Bispo que conferisse o ministério 
diaconal ao candidato da comunidade. Ouvindo que ele 
estava devidamente preparado, proferiu sua homilia, res-
saltando que o mesmo proporcionava à Diocese a alegria 
de se concluir o mês vocacional com sua ordenação dia-
conal, por ter acolhido o chamado de Deus, no contex-
to do Jubileu Extraordinário da Misericórdia. Recordou 
que nesse ministério, os diáconos representam a vocação 
diaconal de toda a Igreja, Corpo de Cristo, e atestam a 
autenticidade da eucaristia que ela celebra. Destacou as 
três dimensões da diaconia, a Palavra, a liturgia e a cari-
dade. Observou a prioridade da diaconia da caridade, pois 
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o diácono é chamado pela graça de Deus a ser no mundo 
de hoje, com tantas indiferenças, o bom samaritano que 
vê o irmão caído à beira do caminho e encontra tempo 
para cuidar de suas feridas, confortando-o com a Palavra 
de Deus, com o bálsamo da escuta, do amor e enxugar as 
lágrimas do coração e dos olhos com a toalha da caridade. 
Concluiu desejando que Maria Santíssima, mãe e serva 
do seu Filho Jesus, ensine ao diácono e a todos a segui-lo 
sempre e servi-lo nos irmãos necessitados. 

Na sequência ritual, o candidato recebeu e vestiu a 
túnica, levada a ele por seu padrinho de crisma e esposa. 
Fez a promessa de fidelidade aos compromissos da orde-
nação, entre eles, o de obediência ao bispo. Houve o canto 
da ladainha de todos os santos, durante a qual ficou pros-
trado, em sinal da limitação humana e da necessidade da 
graça divina. Em seguida, de joelhos, recebeu a imposição 
das mãos do Bispo com a oração da ordenação diaconal. 
Ordenado, recebeu as vestes litúrgicas próprias, a estola 
e a dalmática, entregues a ele pela esposa e filhas e pelo 
casal coordenador do conselho paroquial. Dom José entre-
gou-lhe o livro dos Evangelhos.

Antes da bênção final, o Pároco fez diversos agra-
decimentos e convidou o Vigário Paroquial, a entregar ao 
novo diácono, em nome de todos os que teriam gostado de 
dizer algo, a entregar-lhe uma estola como lembrança da 
Paróquia. Diácono Pascoal, como coordenador diocesano 
dos diáconos, saudou o recém-ordenado. O próprio tam-
bém se manifestou falando de seu lema, escolhido e en-
viado para servir, expressando sua disposição de dedica-
ção plena ao ministério com simplicidade e honestidade. 
Agradeceu à esposa e filhas pelo apoio recebido e a todas 
as pessoas que o ajudaram na sua caminhada. 

Dom José também manifestou seus agradecimen-
tos, em especial a Dom Girônimo e à família do novo di-
ácono, convidando-a a ficar a seu lado. Exortou a todos 
a viverem intensamente a preparação ao centenário das 
aparições de Fátima e a participar do projeto de revitaliza-
ção do Santuário. 

Concluída a celebração, a maior parte dos presen-
tes dirigiu-se ao salão comunitário para o jantar de confra-
ternização. 

Dados biográficos
Ivanir Copatti, filho de Selvino 

copatti e Delvina Maria Copatti, nasceu 
em  30 de janeiro de 1959, em Ibiaçá-
RS. Foi batizado em 20 de março 
no mesmo ano, no Santuário Nossa 
Senhora Consoladora de Ibiaçá, Diocese 
de Vacaria. No mesmo Santuário, 
foi crismado, confirmado na fé, em 
28 de agosto de 1960. Fez a primeira 
eucaristia em 12 de junho de 1972 na 

comunidade de Linha Perondi, paróquia de Charrua. 
Uniu-se em matrimônio com Loreni Maria Gestner 

no dia 9 de março de 1985 na igreja matriz Santa Teresinha 
de Estação-RS. Desta união nasceram suas duas filhas: 
Vanize e Ana Luiza. 

No dia 9 de junho de 1986, foi instituído ministro 
extraordinário da comunhão eucarística, servindo a Igreja 
de Nossa Senhora de Lurdes, Charrua-RS. 

No ano de 2001, a família mudou-se para a cidade 
de Estação. Aí, Ivanir logo passou a exercer seu ministério 
na igreja matriz Santa Teresinha.

Jubileu da Misericórdia dos ministros
e catequistas da Diocese de Erexim

A Catedral São José 
ficou completamente 
lotada de ministros 
e catequistas das 
30 paróquias da 
Diocese de Erexim 
que celebraram 
seu Jubileu da 

Misericórdia, na tarde do dia 28 de agosto, último 
domingo do mês vocacional, que contempla a vocação do 
leigo e da leiga na Igreja e na Sociedade e Dia Nacional 
do e da Catequista. Acolhidos em frente ao templo central 
da cidade, tendo à frente o Bispo, alguns diáconos e 31 
padres, passaram pela Porta Santa e participaram com 
muita vibração da missa que teve a animação musical 
do Pe. José Carlos Sala, Olírio Streher e equipe de 
instrumentistas e animadores do canto. 

Dom José iniciou sua homilia enfatizando que o 
ministério dos e das catequistas nas comunidades é de 
extrema importância para o crescimento da fé dos batizados 
e que o serviço dos ministros e ministras extraordinários 
da comunhão eucarística lhes possibilita alimentar a fé 

com o Pão da Palavra e o Pão do Altar. Mencionando a 
passagem pela Porta Santa, ressaltou que a peregrinação 
é sinal característico do Ano Santo e que a vida do 
ser humano é constante peregrinar para a eternidade. 
Ressaltou que a participação no banquete da Eucaristia 
exige o empenho de todos em reconhecer nos pobres 
irmãos e irmãs e incluí-los no mesmo, com solidariedade 
misericordiosa. A partir das leituras do domingo, acentuou 
a necessidade do cultivo da humildade, da simplicidade, 
do serviço generoso e sem espera de recompensa, sem 
busca de honrarias passageiras e frustrantes. Chamou 
atenção para as consequências das decisões no momento 
presente para o futuro. Antes de encerrar sua reflexão com 
o desejo de que Maria ajude a todos a confiar no perdão e 
na misericórdia de Deus, citou Girolamo Savonarola, frei 
dominicano, pouco compreendido em seu tempo e falecido 
em 1498, que rezava assim a Deus: “Por vezes o medo 
dos pecados que descubro em mim próprio desespera-me; 
outras vezes, a esperança da tua misericórdia me sustenta. 
Mas, porque a tua misericórdia é maior do que a minha 
miséria, eu não cessarei de esperar”.
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Padres do Estado em curso intensivo de atualização

Um símbolo da misericórdia de Deus:
Após a oração conclusiva do rito da comunhão 

eucarística, motivados pelo Pe. Valtuir Bolzan, coorde-
nador diocesano de pastoral, o coordenador da comis-
são dos servidores e ministros e a coordenadora do setor 
de animação-bíblico catequética, Pe. Cleocir Bonetti e 
Tânia Madalosso, entregaram um coração, símbolo da 
misericórdia divina, a cada representante paroquial dos 
ministros e catequistas, dos religiosos, do Lar dos Ve-
lhinhos, dos hospitais Santa Terezinha e Caridade, ao 
Vigário Geral, para a Cúria Diocesana, e a Dom José.

Agradecimento aos ministros, catequistas
e organizadores do encontro

Depois da entrega do símbolo do coração e canto 
vibrante do hino do centenário das aparições de Fátima, 
Pe. Cleocir Bonetti expressou calorosos agradecimen-
tos aos ministros e catequistas pelos inestimáveis ser-
viços prestados nas comunidades. Observou que além 

40 padres de dioceses 
do Rio Grande do Sul partici-
param do curso de formação 
permanente do regional Sul 3, 
de 29 de agosto a 08 de setem-
bro. O encontro aconteceu na 
casa Tiberíades, local de cur-
sos mantido pela Associação 
Fraterno Auxílio, entidade que 
congrega presbíteros da Arqui-
diocese de Porto Alegre, Mon-
tenegro e Osório.  

Os temas tratados englobaram áreas como saúde 
física e mental do presbítero, aspectos ligados à bíblia, es-
piritualidade, moral, pastoral, liturgia, missão, comunica-
ção. O objetivo do referido curso está inserido dentro das 
duas grandes prioridades da Comissão Nacional de Pres-

bíteros: Formação permanente 
e Pastoral Presbiteral. O enfo-
que está no cuidado da pessoa 
e da missão dos nossos presbí-
teros.  Além do conhecimento, 
o curso proporciona uma rica 
troca de experiências, partilha 
de vida, reflexões e busca de 
luzes para os desafios atuais do 
ser presbítero. 

Da diocese de Erexim, 
participaram os padres Altair 

Steffen, Claudino Talaska, Mauro Parcianelo, Gladir Gia-
comel e Cleocir Bonetti. 

Por outro lado, nos próximos dias 05 a 08 de se-
tembro, no mesmo local foi realizada a reunião da Presi-
dência da Comissão Nacional dos presbíteros. 

Pastoral da Pessoa Idosa da Diocese de Erexim
estuda seus instrumentos básicos

Coorde-
nadoras e coorde-
nadores de paró-
quias e comuni-
dades da Pastoral 
da Pessoa Idosa 
participaram de 

encontro no dia 25 de agosto, no Centro Diocesano, para 
estudo da oitava etapa do manual de suas atividades, sob 

a orientação de Idesse Santin, da coordenação diocesana. 
Analisaram os instrumentos básicos de sua atuação, como 
o caderno do líder, a folha de acompanhamento domiciliar 
da pessoa idosa. Além desse estudo, tiveram reflexão, com 
Elisiane Madalozzo, sobre o sentido e a importância desta 
atividade pastoral, a importância da espiritualidade, a estru-
tura emocional e afetiva para desenvolvê-la. Ela acentuou 
que se trata de um verdadeiro ministério.

das atividades na família e na profissão sabem reser-
var tempo para a comunidade. Manifestou gratidão aos 
padres, equipe da Catedral e a todos o que atuaram na 
preparação e realização deste marcante momento cele-
brativo diocesano.
 Por sua vez, Dom José também agradeceu cari-
nhosamente à coordenação dos ministros e da catequese, 
aos diáconos, aos padres, aos animadores do canto e aos 
participantes da celebração jubilar. Assegurou que pela 
visita pastoral nas paróquias percebe quanto os minis-
tros e catequistas se dedicam a serviço do povo de Deus 
e quanto esta dedicação é vital para as comunidades. Pais, 
mães de família e jovens, pela fé que enriquece seu co-
ração, vivem disponibilidade comunitária edificante. Por 
sua paixão por Cristo, superam eventuais críticas e in-
compreensões. Exortou a todos a manterem esta mística 
da doação aos outros e solicitou que levem sua saudação 
às comunidades em que atuam, com a recomendação de 
permanecerem sempre unidas.
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Pastoral da Educação da Diocese de Erexim analisa
dados de pesquisa sobre jovem brasileiro

A Faculdade dos 
Meios de Comunicação 
Social da PUCRS, recen-
temente, realizou pesqui-
sa sobre o perfil do jovem 
brasileiro nas capitais do 
País, especialmente Porto 
Alegre. Síntese dela foi 
analisada na reunião da 
Equipe diocesana da Pas-
toral da Educação, na ma-
nhã do dia 30 de agosto, no Centro de Pastoral. A pesquisa 
revela, entre outros aspectos, que 80% desejam melhorar 
de vida, mais de 60%, conhecer o mundo, 48%, ser felizes 
no trabalho, 38%, formar família; 95% usam todos os re-
cursos da internet, 78% buscam informações, 74,4% para 
comprar, sendo 50,5% livros e 27% roupas. Pela pesquisa, 
verifica-se a volta do ativismo dos anos 70, agora digital e a 
sucessão do individualismo dos anos 80 e 90.  

Com a ajuda do coordenador de pastoral, Pe. Val-
tuir Bolzan, o grupo considerou o 13º Plano Diocesano 
da Ação Evangelizadora, especialmente as linhas de ação 

e sua articulação com a 
Pastoral da Educação. 

A reunião contou 
com a presença da Pro-
fessora Paola Baldissera, 
da 15ª Coordenadoria de 
educação, responsável 
pelo Ensino Religioso 
nas Escolas do Estado, 
e do Bispo Diocesano. 
Dom José comentou seu 

encontro com professores e alunos das escolas em sua 
visita pastoral, na qual percebe o esforço realizado pela 
grande maioria. A professora Paola comentou a possibili-
dade da retomada do projeto de alfabetização e língua por-
tuguesa para imigrantes, que se realizou na Escola Érico 
Veríssimo de Erechim. 

Com a concordância e o incentivo de Dom José, 
a equipe programou a celebração de missa com e para 
educadores pela passagem do Dia do Professor, em 15 de 
outubro, às 17h, na igreja N. Sra. Aparecida, Bairro Bela 
Vista, Erechim.

Equipe de Pastoral Vocacional avalia e projeta atividades
Os membros da equipe de 

Pastoral Vocacional da Diocese de 
Erexim reuniu-se na tarde do dia 
primeiro de setembro, início do 
mês da Bíblia, para avaliar o en-
contro com adolescentes, jovens, 
seminaristas, chamado “desper-
tar” realizado no dia 21 de agosto; 
as atividades com os casais voca-
cionais; a preparação da ordena-
ção do diácono permanente Ivanir Copatti, na Paróquia Sta. 
Teresinha de Estação e as atividades das irmãs vicentinas na 
paróquia N. Sra. Aparecida, Bela Vista, Erechim, por ocasião 

da festa do seu padroeiro, São 
Vicente de Paulo, que ocorre 
no dia 26 de agosto.

A equipe também fez 
alguns encaminhamentos. Em 
relação aos casais vocacionais, 
realizar um dia de retiro no fi-
nal de maio do próximo ano. 
Para os próximos meses, aten-
der à solicitação de paróquias 

para encontros com crismandos, bem como ajudar no espaço 
da criança na novena de Fátima de 30 deste mês a 08 de ou-
tubro e na Romaria da Criança.

Encontro de formação musical contempla
canto das partes fixas da Missa

Pe. Olírio Streher, Pe. 
José Carlos Sala e Pe. Clair Fa-
vreto assessoraram o segundo en-
contro de formação para anima-
dores de canto e instrumentistas 
das equipes de liturgia da Dioce-
se de  Erexim deste ano, no dia 03 
de setembro, mês da Bíblia, no Seminário de Fátima. 

Inicialmente, Pe. Olírio, vigário paroquial da Pa-
róquia Santa Teresinha de Estação, fez memória histórica 

da formação em canto litúrgi-
co na Diocese de Erexim, res-
saltando o papel da Escola de 
Servidores. Segundo ele, desde 
1973 e por vários anos, a Es-
cola foi o grande meio de for-
mação de animadores do canto 

nas comunidades. Depois, vieram os encontros diocesa-
nos anuais de canto litúrgico e os encontros nas paróquias, 
conforme solicitação das mesmas. 
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Em continuidade, Pe. José Carlos Sala, vigário pa-
roquial da Paróquia Santa Luzia do Bairro Atlântico de Ere-
chim, recordou o encontro de maio deste ano, no qual houve 
estudo sobre música ritual com ensaio de diversos cantos.

Pe. Clair Favreto, reitor do Seminário São José, 
dos filósofos e teólogos da Diocese em Passo Fundo, con-
tinuou a parte da reflexão deste encontro abordando a mú-
sica litúrgica, destacando que a música é a veste sonora de 
uma celebração, parte necessária e integrante da mesma, 
segundo o Concílio Vaticano II. Lembrou a recomendação 
de São Paulo aos colossenses de louvarem a Deus com 
salmos, hinos e cânticos espirituais. Citou também Santo 

Agostinho, para quem cantar é próprio de quem ama e que 
quem canta bem reza duas vezes. Referiu-se também a 
São Pio X, papa de 1903 a 1914, e que deu grande incen-
tivo à música litúrgica.

Pe. Sala, com equipe de instrumentistas, tinha no 
repertório para ensaiar 16 músicas para o ato penitencial, 
8 para o glória, 4 para a profissão da fé, 3 para o rito de 
ofertas, 7 para o santo, 6 para o “por Cristo” e o amém e 8 
para o Cordeiro de Deus.

No início dos trabalhos da tarde, o Coral N. Sra. de 
Fátima apresentou três cantos, para ressaltar a natureza e a 
importância da música litúrgica. 

Novena do padroeiro com missa da saúde
na Paróquia São Francisco de Erechim

No segundo 
domingo do mês de 
setembro, mês da Bí-
blia, a Paróquia São 
Francisco de Assis do 
Bairro Progresso de 
Erechim celebrou an-
tecipadamente a festa 
de seu padroeiro. A 

paróquia antecipa a festa do padroeiro porque o dia do 
mesmo, 4 de outubro, ocorre sempre durante a novena da 

Romaria de Fátima. A novena preparatória à festa teve a 
missa da saúde na tarde do dia 03 de setembro, na comu-
nidade Cristo Rei, com a unção dos enfermos, presidida 
pelo Pároco, Pe. Tranquilo Manfrói, concelebrada pelo 
Pe. Giovani Momo, assistente dos seminaristas do Cur-
so Propedêutico. Como a maioria dos participantes, por 
sua condição de enfermidade e de cadeirantes, não poderá 
participar da festa, após a celebração, desfrutaram de lan-
che com chá e sucos, oferecidos pelas comunidades da 
Paróquia, com momento de lazer, descontração e confra-
ternização. 

Diocese de Erexim representada
em Semana de Arte Sacra no Paraná

A Comissão Diocesana de Arquitetura e Arte Sacra 
e a Diocese de Umuarama, noroeste do Paraná, promo-
veram a IV Semana de Arquitetura e Arte Sacra, de 29 de 
agosto a 02 de setembro, na cidade de Umuarama. 

As mais de 120 pessoas provenientes de vários Es-
tados do Brasil refletiram sobre o “Espaço litúrgico: espe-
lho da Igreja”, com o objetivo de refletir 
a respeito de Igreja e a teologia da sua ar-
quitetura, para ajudar a responder às exi-
gências da liturgia a partir de seus aspec-
tos arquitetônico, simbólico e funcional.

Participaram do evento engenhei-
ros, arquitetos, padres e agentes que estu-
dam liturgia e espaço litúrgico. Da Dio-
cese de Erexim participaram o Pe. Clair 
Favreto, reitor do Seminário São José, Pe. Paulo Bernardi, 
pároco da Paróquia São Pedro de Erechim e Cassio Curzel, 
arquiteto de Erechim, que se hospedaram na fraternidade 
dos capuchinhos da paróquia São Francisco de Umuarama.

Os temas refletidos no evento foram: Espaço litúr-
gico: espelho da Igreja, com a arquiteta Angela Carolina 
Laino; A evolução do espaço participativo na litúrgico das 
origens até hoje, com o Frei franciscano José Ariovaldo da 
Silva; Sinos no passado, hoje e no futuro, na Igreja e na 

comunidade, com o fabricante de sinos Flávio Durso An-
geli; O lugar de Maria no espaço litúrgico, com o assessor 
nacional do espaço litúrgico da CNBB, Pe. Thiago Faccini; 
As comunidades e seus ritos: como construir igrejas depois 
do Concílio Vaticano II; As formas do sagrado: modelos 
espaciais da arquitetura sacra; Paradigmas e modelos: gran-

diosas obras da arquitetura litúrgica con-
temporânea, com o arquiteto espanhol 
da Universidade de La Coruña, Esteban 
Fernández Cobian; Transcendência atra-
vés de vitrais e mosaicos, com o artista 
plástico Lorenz Johannes Heilmair; Teo-
logia do espaço litúrgico da igreja matriz 
e capelas, com o liturgista Pe. Gregório 
Luthz.

Durante o evento, os participantes puderam visitar 
algumas igrejas e estudar seus espaços litúrgicos e partici-
param da amostra da CNBB sobre a evolução do espaço 
litúrgico. 

Entre os elementos estudados, os participantes des-
tacam a importância dada ao altar, representação do próprio 
Cristo e do mesmo ser o centro da celebração litúrgica, o 
lugar do ambão para a proclamação da Palavra de Deus e a 
participação ativa da assembleia na ação litúrgica.
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Casais vocacionais realizam reunião em Getúlio Vargas
A sede paroquial Imacu-

lada Conceição de Getúlio Var-
gas acolheu casais vocacionais da 
Diocese para reunião na tarde do 
dia 03 de setembro. Na reunião, 
houve testemunho vocacional das 
irmãs Silvana Arboit e Cristiane 
Bisolo, da Congregação das Fran-
ciscanas Missionárias de Maria 
Auxiliadora, integrantes da comunidade do Colégio Fran-
ciscano São José de Erechim. O casal Ademir e Rosemary 
Rovani, de Marcelino Ramos, partilhou sua experiência 
na equipe missionária saletina e no trabalho vocacional 

na Paróquia em que atuam. Os de-
poimentos foram alternados com 
dinâmicas e cantos de animação.

Depois da reunião, o grupo 
participou da missa da comunida-
de, presidida pelo Pe. Anderson 
Faenello, reitor do Seminário Me-
nor Bom Pastor de Barão de Cote-
gipe e que acompanha o grupo. O 

pároco e o vigário paroquial, respectivamente, Pe. Agosti-
nho Dors e Pe. Isalino Rodrigues, concelebraram. 

Após a celebração eucarística, houve jantar no sa-
lão paroquial.

Pároco de Itatiba do Sul passa por cirurgia delicada
e está em recuperação

Pe. Edinaldo dos Santos 
Bruno, pároco da Paróquia São 
Roque de Itatiba do Sul, sentiu 
algo estranho no peito dia 28 de 
agosto, último domingo do mês. 
Por diversos exames posterio-
res, especialmente dia primeiro 
de setembro, médico constatou 
que se tratava de problema gra-
ve na veia do coração, dissecção 
da aorta. Encaminhado a Passo 
Fundo, passou por cirurgia deli-
cada e prolongada na manhã do 

dia 05 de setembro. A mesma transcorreu bem e ele ficou 
em recuperação na UTI até  dia 13. Tendo alta dias depois, 
ficou no Seminário São José, em Passo Fundo. Ficou na 
casa de sua mãe, no Bairro São Cristóvão, em Erechim. 

 Desde que informados, os padres da Diocese reza-
ram e motivaram os fiéis a rezar pelo pronto restabeleci-
mento do irmão no ministério presbiteral. 

Dados biográficos: Pe. Edinaldo nasceu em Va-
lença, BA, no dia 02 de julho de 1972, mas se criou em 
Tancredo Neves, também na BA, para onde seus pais se 
transferiram e onde fez o curso fundamental e o Ensino 
Médio. Cursou filosofia em Salvador, BA, e teologia em 
Curitiba, PR. Foi ordenado padre no dia 29 de dezembro 
de 2002, em Tancredo Neves. De 2003 a 2005, integrou a 
equipe missionária saletina. De 2006 a 2013, foi Pároco 
de Marcelino Ramos. Tendo sido integrado na Diocese, 
foi oficializado pároco da Paróquia São Cristóvão de Ere-
chim no dia 15 de fevereiro de 2014. Ficou na função até 
12 de julho de 2015, quando assumiu a Paróquia de Itatiba 
do Sul.

Ação missionária em Bairro de Getúlio Vargas
no mês de outubro 

A Igreja Católica vive o Dia Mundial das Missões 
no penúltimo domingo de outubro. Em vista disso, todo 
o mês é dedicado à reflexão sobre as missões com ati-
vidades específicas. O Conselho Missionário Diocesano, 
reunido na manhã do dia 10 de setembro, no Centro Dio-
cesano, planejou uma destas atividades. Será no Bairro 
Santo André de Getúlio Vargas, no dia 15 daquele mês. A 

partir das 08h30 daquele dia, serão visitadas as famílias 
do Bairro por Padres, diáconos, religiosas, seminaristas, 
membros da Pastoral da Juventude, da Infância e Adoles-
cência Missionária, catequistas, ministros e lideranças de 
Quatro Irmãos, Faxinalzinho e Cruzaltense, onde já foi re-
alizada ação semelhante. No encerramento da missão, às 
16h, haverá missa no salão da Associação do Bairro. 

Em Erechim, Jornada Franciscana Secular
Diversas congregações religiosas motivam leigos 

e leigas a viverem a espiritualidade do carisma de seu 
fundador. O ideal de São Francisco é seguido por muitos 
na Ordem Franciscana Secular, em grupos chamados fra-
ternidades. No segundo domingo do mês da Bíblia, 11 de 
setembro, a Fraternidade Franciscana Secular São José 
de Erechim acolheu outras 3 de Paraí (N. Sra. do Cara-

vaggio, São Roque e São Luiz), 3 de São Domingos do 
Sul (São Domingos, Santa Maria Goretti, e Santa Gema), 
2 de Passo Fundo, (Santa Teresinha e São Cristóvão) 1 
de Vila Lânguero (N. Sra. do Rosário) e 1 de Getúlio 
Vargas (Santa Isabel) para uma Jornada Franciscana, 
com momentos de reflexão, oração, convivência e missa, 
presidida por Dom José, na qual 4 pessoas de Erechim 
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fizeram sua profissão solene 
na Catedral Diocesana.

Pela manhã, depois 
da acolhida e oração, os 
participantes tiveram men-
sagem do assistente espiri-
tual regional, Frei Maurílio 
Parisotto, de Porto Alegre. 
Depois, reflexão sobre a en-
cíclica do Papa Francisco, 
Laudato Si, sobre o cuidado com a Casa Comum, com 
o Pe. Antonio Valentini Neto, do Centro Diocesano. No 
início da tarde, quem falou sobre o ideal franciscano secu-
lar foi o jovem casal André Luiz Lopes da Silva e Bruna 
Gomes Bueno, de Viamão. Ele é o ministro regional ou 
o coordenador da Ordem Franciscana Secular no Estado. 

Às 14h30, na Catedral, Dom José presidiu a missa, 
concelebrada por Frei Maurílio e pelo Pe. Alvise Folla-
dor, Pároco local. Na homilia, o Bispo, refletindo sobre 
as leituras bíblicas do dia, que falavam da misericórdia 
de Deus, ressaltou que pelo perdão divino readquirimos 
a dignidade de filhos de Deus, perdida pelo pecado. Deus 

sempre procura a todos, sem 
pedir nada em troca, como o 
pastor vai em busca da ove-
lha perdida ou a mulher na 
procura de sua moeda extra-
viada. A iniciativa da miseri-
córdia é sempre de Deus. A 
nossa é o afastamento. São 
Paulo, reconhecendo-se pe-
cador, proclama que a graça 

divina se manifestou nele com superabundância. Como o 
filho pródigo, o ser humano quer viver longe do Pai. São 
Francisco também passou por esta experiência, mas, a par-
tir do abraço ao leproso, encontrou Cristo e passou a expe-
rimentar a alegria que a vida mundana não lhe dera. Passou 
a viver de forma nova, enriquecido com os dons do céu, que 
partilhou com os irmãos no movimento que iniciou, com 
Clara de Assis, com toda a Igreja. Manifestou sua alegria 
pela adesão de 4 novos membros ao carisma franciscano 
na ordem secular, almejando que enriqueça toda a Diocese. 
Concluiu desejando que Maria ampare a todos, como pro-
tegeu o pobrezinho de Assis que lhe consagrou sua obra. 

A profissão de 4 novos membros
da Ordem Franciscana Secular

Após a homilia e a profissão da fé, a ministra (co-
ordenadora) e a formadora da fraternidade local da Ordem 
Franciscana, Margarida Marcolin e Olinda Detoni, cha-
maram à frente do Bispo os 4 candidatos a integrá-la: Ema 
Berticelli, Cezar Grock, diáconos Pascoal Pozza e Jacir 
Lichinski. Respondendo a perguntas do Bispo, manifes-
taram suas disposições de abraçar a forma de vida evan-
gélica inspirada em São Francisco de Assis, cultivando o 
espírito de serviço, o testemunho de Cristo, sempre em co-
munhão com a Igreja e a Fraternidade. Depois de assumi-

Coordenação ampliada de pastoral
analisa atividades diversas

Representantes de Setores diocesanos e de Áreas Pastorais estiveram reunidos com o Bispo diocesano, sob a 
coordenação do Pe. Valtuir Bolzan, na noite do dia 12 de setembro. Em pauta, a retomada das linhas de ação do 13º 
Plano Diocesano da Ação Evangelizadora, promulgado em junho passado; a proposta para a Iniciação à Vida Cristã a 
partir do próximo ano; as atividades recentes dos setores e áreas de pastoral; previsão das atividades em 2017.

Agentes da Pastoral da Criança refletem
o valor do silêncio e do planejamento

Coordenadas por Clari Cenci, agentes paroquiais da Pastoral da Criança realizaram reunião na manhã do dia 
12 de setembro, no Centro Diocesano. Na parte de oração e reflexão, consideraram a importância e a necessidade do 
silêncio para se ouvir Deus. Segundo Santo Agostinho, não podemos encontrar repouso se não entrarmos no interior 
de nós mesmos. Seguiram analisando a natureza do planejamento e as atividades previstas. Uma das atividades, para 
a qual o grupo fez alguns encaminhamentos é a organização e capacitação para articuladores de políticas públicas, nos 
dias 13 e 14 de outubro próximo.

rem o compro-
misso evangé-
lico, recebido 
pela ministra e 
confirmado pelo 
Bispo, eles re-
ceberam os sím-
bolos próprios 
da Ordem Fran-
ciscana Secular, 
o TAU, cruz ca-
racterística de São Francisco, a regra de vida e o crucifixo 
de São Damião. 
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Diocese de Erexim inaugura seu Seminário Maior
Na manhã esplendorosa do dia 12 de setembro, 

Dom José presidiu missa de inauguração do Seminário 
Maior São José da Diocese de Erexim, em Passo Fundo, 
na capela do mesmo, concelebrada pelo Arcebispo da Pro-
víncia Eclesiástica de Passo Fundo, Dom Rodolfo Webber, 
pelo bispo emérito de Erexim, Dom Girônimo Zanandréa, 
pelo reitor do Seminário, Pe. Clair Favreto, o Diretor do 
Itepa, Pe. Jair Carlesso, o Diretor do Instituto de Filosofia 
Berthier, Pe. José André da Costa, missionário da Sagrada 
Família, outros 16 
padres da Diocese, 
um de Vacaria, um 
de Passo Fundo e 
um de Frederico 
Westphalen. Além 
dos seminaristas, a 
missa teve a partici-
pação da vice-dire-
tora do Itepa, Selina 
Dal Moro, do arqui-
teto que projetou 
a reforma da casa 
adquirida e sua am-
pliação, Fábio dos 
Santos, irmãs ursu-
linas, a provincial das Irmãs Franciscanas Missionárias de 
Maria Auxiliadora e a Ir. Célia Miotto, que por 40 anos 
trabalhou no Seminário de Fátima, o ecônomo da Dioce-
se, Ildo Benincá.

Dom José iniciou a homilia saudando diversos 
participantes da celebração por sua ligação ao evento. 
Seguiu caracterizando o momento como de “gratidão”, 
a Deus e a muitos colaboradores. Citou o Papa Francis-
co em diversas manifestações a respeito da formação dos 
presbíteros e o papel do Seminário na mesma, a fim de que 
sejam “bons pastores”, à imagem de Jesus. Enfatizou que 
os seminaristas, na formação, e os presbíteros, na missão, 
por vezes, são oleiros, mas também devem se reconhecer 
como o barro e deixar que o artesão maior, Deus, trabalhe 
sua vida com água e fogo, com a Palavra e o Espírito.

Antes da bênção final, Pe. Clair expressou agrade-
cimentos a Dom José pelo empenho e acompanhamento 
na obra, ao arquiteto, ao ecônomo da Diocese e a outras 
pessoas. Convidou Dom José para a oração da bênção da 

casa, seguida da aspersão de todas as peças.  Por sua vez, 
o Bispo também manifestou agradecimentos, primeiro ao 
Pe. Clair por toda a dedicação ao longo tempo das obras, 
ao arquiteto, ao ecônomo da Diocese e a outros. Observou 
que a capela está no centro da casa, porque é o coração da 
comunidade formativa. Há um quarto especial para visitas 
para acolher padres ou pessoas em recuperação de saú-
de, que precisem tratar-se em Passo Fundo, terceiro maior 
centro médico do sul do País. Assim, o Seminário é casa 

de formação e tam-
bém de acolhida.

Dom Girô-
nimo recordou os 
diversos lugares em 
que os seminaristas 
da filosofia e da te-
ologia da Diocese 
residiram em Passo 
Fundo. Inicialmen-
te, na sede paroquial 
Santo Antonio; de-
pois em casa aluga-
da; posteriormente 
em casa adquirida; 
após, novamente 

em casa alugada. Agora, a Diocese tem casa própria para 
eles.

Após a celebração, houve almoço festivo, prepara-
do com esmero pela servidora da casa, Maria da Luz San-
tos Florão Silva (Da Luz), pelos padres Cleocir Bonetti, 
Mauro Parcianello e Jóssi Golembiewski, que prepararam 
o churrasco, e pelos próprios seminaristas.

Assim, a Diocese conta com três Seminários, o 
agora inaugurado para os filósofos e teólogos, o de N. Sra. 
de Fátima, em Erechim para o Propedêutico, o Bom Pas-
tor, em Barão de Cotegipe para o Ensino Médio. Segundo 
Pe. André Costa, Dom José, logo no início de sua vinda 
para a Diocese, num encontro em Brasília, lhe comentou 
da importância de espaço pedagógico para que os semi-
naristas tenham ambiente de estudo e reflexão com con-
dições de adquirir um método e um paradigma de ciência 
que no final saiam como sujeitos condutores de processos 
de vida eclesial. 

Investimentos da Diocese em
seu Seminário Maior São José

Desde o primeiro grupo de seminaristas no curso 
de teologia no Instituto de Teologia de Passo Fundo, 1986, 
a Diocese de Erexim dispôs de diversos locais para sua 
residência. Adquiriu também duas casas anexas para aco-
lhê-los. Nos últimos anos, como elas estavam necessitan-

do de reformas, voltou a locar casa para eles, até definir 
o que seria melhor: proceder à reforma ou adquirir outro 
imóvel. Em janeiro de 2015, a Diocese decidiu adquirir 
um imóvel oferecido em condições favoráveis para tal 
e colocou à venda as duas casas e o terreno. Realizou a 
adaptação e a ampliação da casa adquirida e a tornou o 
Seminário Maior São José, inaugurado dia 12 deste mês, 
festa do Santíssimo Nome de Maria. 
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Características do imóvel na aquisição:
Lotes 08 e 09 da quadra 61, Área de 1.200m2.
Edificação com 441,35m2
Rua Santa Teresinha nº 183 - Bairro Petrópolis 
Passo Fundo/RS
Obra construída: 532,05m²
Áreas aproveitáveis – 144,95m²
Total da Obra Concluída: 1.118,35m²

Agentes de Pastoral da Saúde
refletem espiritualidade da misericórdia

Em torno 
de 150 integrantes 
da Pastoral da Saú-
de de Paróquias da 
Diocese de Erexim 
participaram de re-
tiro orientado pelo 
irmão Tiago Lima, 
Missionário Sale-
tino de Marcelino 
Ramos, dia 13 de 
setembro, no salão 
do Seminário e no 
Santuário de Fáti-
ma. Durante a manhã, Ir. Tiago refletiu com eles sobre a 
Mística e a Espiritualidade da Misericórdia, a partir das 
passagens do Evangelho do bom samaritano e do paralíti-
co, levado a Jesus por 4 amigos. Destacou a ação miseri-
cordiosa desses amigos do paralítico, pois, sem eles, não 
chegaria até Cristo e não receberia o perdão e nem seria 
curado. Valeu-se de catequese do Papa Francisco sobre 
o bom samaritano e de texto do teólogo Leonardo Boff, 

intitulado a im-
portância da 
espiritualidade 
para a saúde. 
Dom José, ao 
visitar o gru-
po, ressaltou a 
importância da 
presença frater-
na junto aos en-
fermos e idosos, 
como Jesus, que 
dedicou gran-
de parte de sua 

vida a eles. Desejando que continuem com todo vigor 
neste apostolado, lhes deu sua bênção. No início da tarde, 
a coordenação diocesana fez encaminhamentos práticos e 
depois todos participaram da missa mensal da saúde nos 
dias 13 de cada mês, no Santuário. O retiro registrou o 
retorno da coordenadora diocesana da Pastoral da Saúde, 
Maria Busatta, depois de passar por cirurgia para implante 
de válvula no coração. 

Irmão Tiago Lima: Nasceu no dia 12 de janeiro de 1985, em Assis, SP. Cursou Filosofia e Teologia na Faculda-
de João Paulo II de Marília, SP. Tem especialização em comunicação e em designer gráfico pelo SENAC. Atualmente 
está em Marcelino Ramos, onde exerce pastoral no Santuário da Salette e atua na revista Salette. 

Agentes da Cáritas estudam
mudanças climáticas e justiça social

Em reunião ordinária, 
na tarde do dia 15 de setembro, 
memória litúrgica de N. Sra. das 
Dores, no Centro Diocesano, 
agentes paroquiais da Cáritas da 
Diocese de Erexim, refletiram so-
bre mudanças climáticas e justiça 
social, tema da última reunião regional da instituição, no 
início deste mês, em Porto Alegre. Ir. Darci Zacaron, coor-

denador diocesano, com recurso 
audiovisual, assessorou o estudo. 
Para ele, os agentes paroquiais 
tomaram consciência do compro-
misso com o meio ambiente e o 
legado a deixar para as gerações 
futuras, conforme insiste o Papa 

Francisco, especialmente na encíclica Laudato Si, sobre o 
cuidado com a casa comum.
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17º Congresso Eucarístico Nacional,
“anunciar Jesus Cristo e praticar a misericórdia”

 Foi que ressaltou o Legado Pontifício, enviado oficial do Papa,
no final do 17º Congresso Eucarístico Nacional, cardeal Dom Cláudio Hummes.

Legado Pontifício nomeado pelo papa Francisco 
para o XVII Congresso Eucarístico Nacional (CEN 2016), 
o arcebispo emérito de São Paulo (SP) e presidente da Co-
missão Episcopal para a Amazônia da Conferência Nacio-
nal dos Bispos do Brasil (CNBB), cardeal Cláudio Hum-
mes, presidiu as principais celebrações do evento realizado 
em Belém (PA), entre os dias 15 e 21 de agosto. O tema 
refletido durante o Congresso foi “Eucaristia e partilha na 
Amazônia Missionária”. O lema recordou os discípulos de 
Emaús “Eles o reconheceram no partir do pão”.

Em sua homilia na missa de encerramento, dom 
Cláudio ressaltou a solenidade celebrada no dia – Assunção 
de Nossa Senhora -, que “traz uma segura mensagem de 
esperança, a saber, a vitória definitiva do bem e não do mal, 
a vitória da vida e não da morte, a vitória do amor e não 
do ódio, a vitória da paz e da 
misericórdia e não da guerra, 
da violência e do terrorismo”. 
Segundo o cardeal, a imagem 
da “mulher vestida de sol re-
nova sempre a mensagem 
da importância da mulher 
na vida da Igreja, na vida da 
sociedade, na vida familiar”. 
“Esta importância da mulher, 
que o papa Francisco está 
procurando resgatar melhor”, 
lembrou. “Nossa Senhora é 
também a mulher eucarística, porque o corpo e o sangue de 
Jesus Cristo são fruto de seu ventre”, explicou.

Dom Cláudio disse que os participantes do Con-
gresso retornavam às suas casas “alegres e firmes na fé, 
anunciadores corajosos e missionários sem medo nem he-
sitação, assim como os dois discípulos de Emaús depois de 
reconhecerem Jesus Cristo ressuscitado no partir do Pão”. 
Aos mais de 500 mil participantes que estiveram presen-
tes nos momentos do evento, o cardeal pediu que não dei-
xem que o fogo do Espírito Santo, renovado e “atiçado” 
pelo encontro pessoal e comunitário com o ressuscitado, se 
extinga. “Cada um de nós, segundo seu estado de vida e 
condições de trabalho, é solicitado a ser missionário/a em 
seu ambiente e em sua família. Mas nós, pastores, de modo 
muito particular, devemos assumir a missão que Cristo nos 
confiou”, frisou.

Desafio
Ao recordar o papa Francisco, dom Cláudio Hum-

mes lembrou do desafio que atividade missionária represen-
ta para a Igreja e que deve ser “a primeira de todas as cau-
sas”, o que vale “de forma bem determinante para a Igreja 
Missionária na Amazônia, a começar pela evangelização 
dos indígenas e solidariedade para com eles”. O Legado 

Pontifício destacou a realidade indígena, considerando que 
estas populações tradicionais são “as mais pobres dos po-
bres”, uma vez que “delas se tirou tudo: a terra, a cultura, 
a história, o futuro e a própria identidade”. Para dom Cláu-
dio, há, ainda, um longo caminho a percorrer, “uma enorme 
dívida a saldar, para que os indígenas possam de novo ser 
plenamente sujeitos e protagonistas de sua história”. 

Entre os desafios citados por dom Cláudio a respei-
to da evangelização na Amazônia, estão a inculturação do 
Evangelho nas culturas dos povos originários e a realidade 
das populações interioranas e ribeirinhas, com “o rápido 
processo de urbanização que aportam consigo todos os pro-
blemas das periferias urbanas e da pobreza crescente e a 
defesa da “casa comum”.

De acordo com o cardeal, as indicações do papa 
Francisco consistem em uma 
renovação missionária que 
“só trará frutos de salvação se 
fizer surgir e desenvolver uma  
Igreja  profundamente miseri-
cordiosa”. 

“Igreja missionária e 
misericordiosa, pobre e para 
os pobres. Uma Igreja “em 
saída” para ir ao encontro de 
todos, mas especialmente às 
periferias geográficas e exis-
tenciais. Para fazer o que nas 

periferias? Anunciar Jesus Cristo e praticar a misericórdia. 
A misericórdia será o teste da autenticidade de nossa prega-
ção”, disse aos bispos que participaram da celebração. Ao 
todo, mais de 100 prelados estiveram no Congresso.

“Abrir a Igreja, saber derrubar muros e construir 
pontes para ir ao encontro de todos, consolar, abraçar, sorrir 
e chorar juntos, conviver e compartilhar, acender luzes na 
noite em que andam tantas pessoas desorientadas, enxugar 
lágrimas e curar feridas, é isto que o mundo espera de nós 
cristãos. É nisto que seremos reconhecidos como discípulos 
verdadeiros de Jesus Cristo”, exortou.

Dom Cláudio encerrou sua homilia com um apelo 
à Igreja no Brasil em favor da Igreja Missionária na Ama-
zônia, recordando a frase do papa Paulo VI “Cristo aponta 
para a Amazônia”. O cardeal salientou que o papa Francisco 
encoraja “sempre de novo a não esmorecer na Amazônia”. 

“Ele nos disse na Jornada Mundial da Juventude, 
no Rio de Janeiro (RJ), que a Igreja na Amazônia precisa 
arriscar e não ter medo. Não podemos perder a Amazônia, 
aqui onde já durante quatro séculos tantos missionários e 
missionárias deram sua vida e tantos hoje continuam a dar 
sua vida. Essa missão é nossa, é nosso maior e mais fasci-
nante desafio missionário”, disse.
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Participação
De acordo com a orga-

nização do CEN 2016, cerca 
de 600 mil pessoas estiveram 
presentes no evento, que estava 
inserido no contexto das come-
morações do quarto centenário 
do início da Evangelização da 
Amazônia e da fundação da ci-
dade de Belém. A contagem também apontou para 200 
circunscrições eclesiásticas representadas, entre arquidio-
ceses, dioceses e prelazias, ordinariado militar, arquiepar-
quia e eparquias. O Simpósio Teológico realizado no Cen-

tro de Convenções da Amazônia 
reuniu duas mil pessoas.

A arquidiocese de Be-
lém e a organização do evento 
avaliaram a realização do XVII 
Congresso Eucarístico Nacional 
de forma positiva e consideram 
que o evento “realizou seu de 
objetivo de tornar visível para 

todo o país a força da Eucaristia e a ação Missionária na 
Amazônia”. “Em uma semana de programação a igreja 
do Brasil pode conhecer o jeito de ser da igreja viva da 
Amazônia”, informa. 

Voltar o olhar para a Amazônia

O arcebispo de Brasília (DF) e presidente da 
CNBB, dom Sergio da Rocha, considerou o Congresso 
Eucarístico um “grande estímulo para Igreja no Brasil 
voltar o olhar e o coração para a Amazônia por meio da 
solidariedade, da partilha e da cooperação missionária, 
cuja fonte é a eucaristia”. 

Para dom Sergio da Rocha, há esperança de que, 
a partir do Congresso, a Igreja cresça “na partilha e mis-
são, com novas iniciativas missionárias”.

A assessora da Comissão Episcopal para a Ama-
zônia da CNBB, irmã Maria Irene Lopes dos Santos, 
ressaltou dois momentos marcantes durante o Congres-

so Eucarístico Nacional. No Centro de Convenções 
foi realizada uma exposição sobre a Amazônia e uma 
celebração seguida de marcha em uma praça, chama-
do de “Grito da Amazônia”. Na ocasião, foram citados 
os grandes projetos que acontecem na região, crianças 
representaram a realidade local e a questão do traba-
lho infantil e apresentações culturais refletiram sobre 
as populações tradicionais. A religiosa comemora a vi-
sibilidade às iniciativas da Rede Eclesial Pan-Amazô-
nica (Repam). “Para nós foi um momento muito rico 
para mostrar o trabalho da Repam e da Comissão para a 
Amazônia. Acredito que por todas as pessoas que pas-
saram por ali, um pouco da Repam ficou e esse era o 
nosso objetivo”, avalia.

Amazônia Missionária

O bispo auxiliar de São Luís (MA) e presidente 
da Comissão Episcopal Pastoral para a Ação Missioná-
ria da CNBB, dom Esmeraldo Barreto de Farias, disse 
que o CEN 2016 procurou destacar a situação da Ama-
zônia, seja em seus grandes desafios, como a realidade 
das grandes cidades da região e o ser missionário olhan-
do as populações indígenas.

“É um grande desafio para que possamos ser e 
viver como missionários nessa realidades sabendo que 
é o próprio Cristo que nos impulsiona, que nos alimen-
ta para que sejamos uma Igreja em saída, a partir dos 
pobres, despojada, que não busca triunfalismo, que não 
busca benefícios e privilégios para si, mas missionários 
e missionárias que se entregam”, afirmou.

Dom Esmeraldo destacou que “o trabalho de 
evangelização leva em conta todas essas realidades na 
certeza de que a missão é anuncio da presença viva de 
Jesus Cristo, anúncio e testemunho desse reino de Deus, 
dessa ação de Deus que já vai acontecendo”.

O bispo lembrou dos frutos do trabalho missio-
nário que acontece na região amazônica, como os leigos 

e religiosos que atuam nas comunidades e a formação 
do clero local e autóctone nas dioceses e prelazias do 
norte brasileiro.

A arquidiocese de Belém e os organizadores do 
Congresso manifestaram o desejo de que, a partir do 
CEN, “as pessoas tenham uma maior participação na eu-
caristia, no fortalecimento da vida paroquial nas equipes 
de liturgia e tudo aquilo que diz respeito à vida da Igreja 
e que sejam fiéis anunciadores da palavra e cumpram o 
mandamento de levar o Evangelho a todas as criaturas”.

Juventude
Com momentos dedicados à participação da ju-

ventude, como as visitas missionárias nas paróquias e a 
celebração da sexta-feira, dia 19, no estádio Manguei-
rão, o CEN 2016 agregou valor à juventude, que “co-
meça a ter uma compreensão maior sobre a experiência 
de Deus que fazem na Eucaristia no cotidianos de suas 
vidas”, observou o assessor da Comissão Episcopal 
para a Juventude da CNBB, padre Antônio Ramos do 
Prado, que esteve no evento. 

Próximo Congresso
A escolha da sede do próximo Congresso acon-

tecerá  durante a 55ª Assembleia da entidade, em 2017.
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Religiosos da Diocese de Erexim
com nova coordenação:

Integrantes do 
Núcleo da Diocese 
de Erexim da Confe-
rência dos Religio-
sos do Brasil (CRB) 
realizaram encontro 
neste domingo, 18, 

no Seminário de Fátima, para assembleia de avaliação das 
atividades dos dois últimos anos, reflexão e eleição da nova 
coordenação. Inicialmente, o grupo participou da missa da 
comunidade no Santuário. Seguiu-se reflexão. Presença es-
pecial foi a da coordenadora do Núcleo Regional da CRB, 
Ir. Paula Schneider, aprofundando aspectos do Jubileu da 
Misericórdia e partilhando aspectos da recente assembleia 
nacional da entidade. 

A coordenação para os próximos dois anos ficou assim 
constituída: coordenadora, Ir. Idelise Selski da Congregação 
das Irmãs Franciscanas da Sagrada Família de Maria - (ree-
leita); vice-coordenadora: Ir. Ivaldina Basso da Congregação 
das Irmãs Franciscanas Missionárias de Maria Auxiliadora; 
secretária: Ir. Marta Inês Vigne da mesma Congregação (re-
eleita); tesoureira: Ir. Luisa Wastovski da Congregação das 
Irmãs Franciscanas da Sagrada Família de Maria (reeleita).  
Houve ainda a indicação do Ir. Tiago, da Congregação dos 
Missionários Saletinos para a função de 2º secretário. O 
mesmo foi consultado e aguarda aprovação de seu Superior 
Provincial.  

Na programação do dia também constou a programa-
ção das atividades do Núcleo para o próximo ano. A assem-
bleia foi encerrada com a celebração de envio e a confrater-
nização final de partilha de vida e experiência.

No final da manhã, Dom José levou sua palavra de 
incentivo e apoio aos participantes do encontro, comunican-
do-lhes o falecimento de sua mãe, seguindo após para Join-
ville, onde a família reside, para o velório e a missa de corpo 
presente.

Diáconos do Estado reunidos em Erechim
Do dia 16 

a 18 de setembro, 
diáconos de algu-
mas dioceses do 
Rio Grande do Sul 
participaram do 14º 
Encontro dos Diá-

conos e esposas do Regional Sul 3 da CNBB. Na abertura 
dos trabalhos, dia 16, diáconos da Diocese de Erexim, co-
ordenados por Pascoal Pozza, conduziram a oração inicial. 
Dom José acolheu a todos, lembrando que o diaconato foi 
muito forte no início da Igreja e que foi retomado pelo Con-
cílio Vaticano II, tendo já uma caminhada expressiva no Rio 
Grande do Sul. Desejou que todos, pela participação nes-
te encontro, pudessem se sentir fortalecidos na gratificante 
escolha de servir o povo de Deus no ministério ordenado. 
O coordenador diocesano de pastoral, Pe. Valtuir Bolzan, 
também saudou os participantes. O coordenador da Comis-
são Regional dos Diáconos, Antonio Alves, de Porto Alegre, 

apresentou a pauta do encontro. Pe. Valter Girelli, do Semi-
nário de Fátima, refletiu com eles sobre o Jubileu Extraordi-
nário da Misericórdia. Às 18h20, participaram da missa da 
comunidade no  Santuário de Fátima.

No dia 17, pela manhã, a reflexão contemplou a exor-
tação apostólica A Alegria do Evangelho e a encíclica Lau-
dato Si, sobre o cuidado com a Casa Comum, do Papa Fran-
cisco, com o Pe. Antonio Valentini Neto. 

Pela tarde, a pauta teve estudo do novo Estatuto da 
Comissão Nacional dos Diáconos e na manhã de domingo 
comunicações da Comissão Nacional do Diaconato. No dia 
17, pela manhã, o grupo recebeu a visita do Pe. José Carlos 
Sala, que ensaiou com os participantes o hino dos diáconos, 
com música dele e letra do Pe. José Antonio de Oliveira. 
Dom Girônimo Zanandréa também esteve com o grupo tes-
temunhando seu apreço pelo ministério diaconal. Relatou 
que como Bispo diocesano de Erexim ordenou 7 diáconos 
permanentes. Além do estudo dos documentos menciona-
dos, analisaram o novo estatuto da Comissão Nacional dos 
Diáconos. 

No final da tarde, participaram da missa no Santuário, 
presidida por Dom José. À noite, realizaram uma confrater-
nização. Na manhã do dia 18, o grupo teve informações da 
Comissão Nacional, fizeram síntese dos três dias e participa-
ram da missa das 10h30 no Santuário. Com o almoço, encer-
raram seu encontro. 

A participação das famílias
na formação dos seminaristas

O Seminário 
menor Bom Pastor 
de Barão Cotegipe 
acolheu as famílias 
de seus alunos no 
dia 17 de setembro 
para fortalecer a in-

tegração delas na sua formação seminarística. 
Às 10h, houve missa, presidida por Dom José e con-

celebrada pelo reitor do Seminário, Pe. Anderson Faenello e 
pelo Ângelo Rosset que reside naquela cidade e colabora na 
formação. 

Na homilia, a partir do evangelho do dia, o bispo res-
saltou que todas as pessoas ora são semeador ora o semea-
dor, mas todos precisam deixar-se trabalhar pela graça e pela 
Palavra de Deus. Observou aos seminaristas que, através dos 
formadores, Deus os vai tornando aptos para servir seu povo 
e dar-lhe o melhor produzindo bons frutos. 

Depois da missa, falando com os familiares dos semi-
naristas destacou que a diocese fez elevados investimentos 
para a formação dos futuros padres, seja no Seminário Me-
nor quanto no Maior, inaugurado no início da semana. Isto 
atesta a prioridade que ela dá à formação dos futuros padres. 
Porém, não bastam os espaços físicos adequados. É indis-
pensável a seriedade e a dedicação dos formadores, entre os 
quais as próprias famílias. Depois, Dom José seguiu para ou-
tros compromissos. 

Ao meio-dia, seminaristas, familiares, os dois padres 
e a funcionária da casa, Cláudia dos Santos, almoçaram jun-
tos. Pela tarde, viveram tempo de conversa e integração.
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Diocese de Erexim em comunhão de oração
com seu bispo pelo falecimento de sua mãe

P e l a s 
03h30 do dia 18 
de setembro, em 
sua residência, 
no Bairro Para-
naguá Mirim, 
Joinville, a mãe 

de Dom José, senhora Jurema Gislon, teve um mal-estar. Foi 
levada ao hospital, onde teve infarto agudo do miocárdio, 
vindo a falecer às 10h30.

A informação do ocorrido foi logo divulgada na Dio-
cese, que se colocou em comunhão de oração com seu pastor 
e família. 

Na premência do tempo, foi organizada a viagem de 
três padres com o ecônomo da Diocese (Ildo Benincá, com 
seu carro particular), que conhece bem o caminho de mais de 
500 quilômetros, dificultado pela neblina da noite chuvosa, 
para chegar a tempo na missa de corpo presente no dia 19, 
segunda-feira, às 09h30. O grupo foi carinhosamente aco-
lhido pelos familiares, em particular por Dom José, que foi 
ao seu encontro na entrada da cidade para conduzi-lo até a 
residência de seus pais, onde, ocorria o velório e haveria a 
missa de corpo presente, conforme pedido da falecida. 

Antes da missa, presidida pelo Bispo e concelebra-
da por três padres de Joinville (Adenir José Ronchi, atual 
Administrado Diocesano pela vacância da Diocese com o 
falecimento de seu bispo recentemente, Inácio Giacomelli e 
Marcos Araújo) e pelos de Erexim (Dirceu Balestrin, Cleocir 
Bonetti e Antonio Valentini Neto), o grupo animou momento 
de oração e depois da celebração eucarística foi até o ce-
mitério para o sepultamento. O velório e a missa de corpo 
presente foram realizados na residência da família, conforme 
desejo expresso da falecida. Também porque, no local, nor-
malmente, os velórios são realizados nas residências..

Para Dom José, na homilia, sua mãe Jurema foi ocupar 
a morada que Cristo preparou para ela. Sentia-se agradecido 
a Deus por toda a vida da mãe, pela força com que venceu 
inúmeras dificuldades. No primeiro ano depois que se ha-
viam estabelecido em Joinville, em 1973, a morte da filha 
mais velha, a segunda mãe para os demais, fez o pai envelhe-
cer muitos anos em poucos meses. Depois, enfrentou a morte 
de mais um filho. Ressaltou que a fé foi a sua segurança. Per-
dendo a fé, tentamos caminhar com as próprias forças, mas 
elas são insuficientes para os desafios da vida. A graça nos 
faz ir além de nossas limitações. A partir dos textos bíblicos 
da missa, enfatizou a esperança da ressurreição e a miseri-
córdia de Jesus diante da viúva de Naim que ia sepultar o 
filho único. Disse que, neste dia, os filhos de dona Jurema 
a entregavam a Deus e aos santos e anjos para que cuidem 
dela. Desejou que a mãe, que cuidou dos seus filhos, receba 
o abraço da ternura de Deus para a convivência com Maria e 
os santos, levando no coração o bem dedicado à sua família.

O administrador diocesano de Joinville, continuando 
a reflexão de Dom José, lembrou que no Ano Santo Extra-
ordinário passamos pela porta santa da misericórdia e que 
dona Jurema passou pela porta da eternidade, aberta para ela 
pelo próprio Deus que a acolheu para a glória eterna. Ela que 
abriu a porta de sua família a tantas pessoas.

No final da celebração, Pe. Cleocir Bonetti, em nome 
da família presbiteral da Diocese de Erexim, recordou que 
Dom José, no sepultamento de pais ou de mães de padres diz 
que são pais e mães de todos os padres. Na casa do Bispo, se 
podia respirar a espiritualidade da família do casal Vicente e 
Jurema Gislon. Lembrou as aparições de N. Sra. da Salette, 
neste dia 19, que disse aos videntes Marcelino e Melânia: 
vinde, meus filhos, não tenhais medo. Da mesma forma, 
Deus disse a Jurema: venha para minha casa. Transmitiu ao 
bispo e aos familiares o abraço dos que representava, garan-
tindo-lhes a oração de todos.

A missa teve a animação de grupo musical da comuni-
dade, um dos quais era o filho da falecida, senhor Floriano. 

No cemitério, Dom José conduziu as orações finais 
das exéquias, com a bênção da sepultura, ajudando os irmãos 
a baixar nela o corpo da mãe. Diante da emoção de uma das 
filhas, o agora viúvo Vicente lhe dizia repetidamente: ela 
está no céu.

Jurema Gislon nasceu no dia 26 
de outubro de 1936, no hoje município 
de Siderópolis, na época pertencente a 
Tubarão. Casou com Vicente Gislon no 
dia 09 de julho de 1953. Tiveram 9 filhos, 
sendo 2 já falecidos. Dom José é o ter-
ceiro dos filhos. Os filhos lhes deram 13 
netos e 3 bisnetos. 

Assessoras da Infância e Adolescência
Missionária refletem a misericórdia de Jesus

Visando maior formação missionária para fortalecer 
sua ação nos grupos, nas famílias e na comunidade, 25 asses-
soras da Infância e Adolescência Missionária de 7 paróquias 
da Diocese e do Colégio Franciscano São José participaram 
de encontro no Seminário de Fátima, dia 17 de setembro. 
Com a assessoria do Pe. Valter Girelli, refletiram sobre a Mi-
sericórdia de Deus, no contexto do Ano Santo Extraordiná-
rio. Depois, a coordenação diocesana apresentou a campanha 
missionária a ser desenvolvida em outubro em vista do Dia 
Mundial das Missões, no penúltimo domingo daquele mês.  

Pastoral Carcerária reflete
sua missão nos presídios 

Os membros da Pastoral Carcerária da Diocese de 
Erexim reuniram-se no dia 17 de setembro para encontro 
de formação, com assessoria de Vinicius Francisco Toazza, 
agente da mesma pastoral em Passo Fundo. Ele confrontou a 
natureza, os objetivos e a metodologia da Pastoral Carcerária 
com as atividades realizadas no Presídio Estadual daquela 
cidade. Com os elementos apresentados pelo assessor, os 
participantes puderam analisar e aprimorar as práticas reali-
zadas no Presídio de Erechim.

Já nesta segunda-feira, 19, a equipe realizou sua reu-
nião ordinária mensal, na qual avaliou o encontro de estudo, 
analisou a conjuntura social atual, programou a realização da 
Escola de Perdão e Reconciliação – ESPERE, e realizou os 
encaminhamentos finais para a participação na assembleia 
estadual, de 23 a 25 de setembro, em Porto Alegre.
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Laudato Si
Laudato Si, segunda encíclica de Francisco

1. Encíclicas de Francisco 

- Lumen Fidei (A Luz da Fé, 
29/6/2013, em parceria com Bento 
XVI, no Ano da Fé, 11/10/1962 a 
24/11/2013);

- Laudato Si (“Louvado sejas, 
meu Senhor” – sobre o cuidado da casa 
comum, 24/5/2015).

2. Exortações apostólicas  
- Evangelii Gaudium (A alegria 

do Evangelho, de 24 de novembro de 
2014, a partir da XIV Assembleia Geral 
Ordinária do Sínodo dos Bispos sobre a 
Nova Evangelização para a transmissão 
da fé cristã, de 07 a 28 de outubro de 
2012); 

- Amoris Laetitia (A alegria do amor na família, 
de 19 de março de 2016, a partir da III Assembleia 
Extraordinária do Sínodo dos Bispos, sobre Os desafios 
pastorais da Família no contexto da Evangelização, de 05 
a 19 de outubro de 2014 e da XIV Assembleia Ordinária 
do Sínodo, sobre a vocação e a missão da Família na 
Igreja e no mundo contemporâneo, de 04 a 25 de outubro 
de 2015). 

3. A Laudato Si, encíclica social sobre o cuidado 
com a Casa Comum

O próprio Papa faz questão de ressaltar que não é 
encíclica ecológica, como a caracterizaram alguns, mas 
social. No início do número 15, diz: Espero que esta carta 
encíclica, que se insere no magistério social da Igreja, nos 
ajude a reconhecer a grandeza, a urgência e a beleza do 
desafio que temos pela frente.

A Doutrina Social da Igreja tem diversas encíclicas. 
A primeira, Rerum Novarum – “das coisas novas|”, sobre 
a condição dos operários, de Leão XIII, em 15 de maio 
de 1891. 

Outros documentos sociais:
- Quadragesimo Anno, Papa Pio XI: (“No 

quadragésimo ano” – nos 40 anos da Rerum Novarum, 
Sobre a Reconstrução da Ordem Social), 1931;

- Mater et Magistra, Papa João XXIII: (“Mãe e 
Mestra” - Cristianismo e Progresso Social), 1961 e Pacem 
in Terris (Paz na Terra), 1961;

- Pacem in Terris, (Paz na Terra), Papa João 
XXIII, 1963.

- Populorum Progressio, Papa Paulo VI (“O 
progresso dos povos” - Sobre o Desenvolvimento dos 
Povos), 1963; 

- Octogesima Adveniens (O 80° aniversário da 
publicação da Encíclica Rerum Novarum), Paulo VI, 1971;

- Laborem Exercens, Papa João 
Paulo II (Sobre o Trabalho Humano), 
1981; 

- Sollicitudo Rei Socialis, Papa 
João Paulo II (A Solicitude Social da 
Igreja), 1987; 

- Centesimus Annus, Papa João 
Paulo II (O Ano Centenário – da Rerum 
Novarum), 1991; 

- Evangelium Vitae, Papa João 
Paulo II (O Evangelho da Vida), 1995;

- Caritas in Veritate, Papa Bento 
XVI (A caridade na verdade) 2009;

- Compêndio de Doutrina So-
cial da Igreja.

3.1. A inspiração de Francisco 
em São Francisco de Assis

O Cardeal brasileiro Dom Cláudio Hummes conta 
que logo após o Cardeal Jorge Mario Bergoglio alcançar 
a maioria dos votos no conclave que o elegeu Bispo de 
Roma e, por isso, novo Pontífice da Igreja Católica, lhe 
recomendou não esquecer os pobres.

O próprio eleito testemunha que aquilo martelou 
na sua cabeça e o remetia a São Francisco de Assis. Em 
razão disso, escolheu o nome de Francisco.

Esta escolha do nome podia fazer antever o rumo 
do novo pontificado, que logo foi se manifestando: 
Continuar a renovação eclesial desencadeada pelo 
Concílio Vaticano II, dedicar atenção especial aos pobres 
e cuidar da terra, da criação, da casa comum, com o 
carinho de São Francisco de Assis, que permanece como 
fonte inspiradora de simplicidade e autenticidade de vida. 

- Que palavras e gestos revelam a continuidade da 
renovação conciliar? 

- que palavras e gestos revelam sua atenção 
carinhosa aos pobres? 

- que palavras e gestos revelam seu empenho no 
cuidado com a Casa Comum? (a encíclica....)

Na homilia da missa do início de seu ministério 
petrino, em 19 de março de 2013, solenidade de São José, 
a partir do Evangelho, o novo Papa convidou a “guardar 
com amor aquilo que Deus nos deu”, a exemplo do esposo 
de Maria e pai adotivo de Jesus, que foi seu “guardião”. 
Esta sua missão se alarga e ele é guardião de toda a Igreja. 
Ele nos revela como se responde à vocação de Deus: com 
disponibilidade e prontidão; mas vemos também qual 
é o centro da vocação cristã: Cristo. Guardemos Cristo 
na nossa vida, para guardar os outros, para guardar a 
criação!”

Para o Papa, esta missão não é apenas dos cristãos. 
E é muito ampla: é ter respeito por toda a criatura de Deus 
e pelo ambiente onde vivemos, como ensina o livro do 
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Gênesis e São Francisco testemunhou. “É guardar as 
pessoas, cuidar carinhosamente de todas elas e cada uma, 
especialmente das crianças, dos idosos, daqueles que são 
mais frágeis e que muitas vezes estão na periferia do nosso 
coração. É cuidar uns dos outros na família: os esposos 
guardam-se reciprocamente, depois, como pais, cuidam 
dos filhos, e, com o passar do tempo, os próprios filhos 
tornam-se guardiões dos pais. É viver com sinceridade as 
amizades, que são um mútuo guardar-se na intimidade, no 
respeito e no bem. Fundamentalmente tudo está confiado 
à guarda do homem, e é uma responsabilidade que nos diz 
respeito a todos. Sede guardiões dos dons de Deus!”

Quando esta missão não é realizada, aparece a 
destruição e as pessoas acabam de coração ressequido. As 
pessoas se tornam novos “Herodes” a tramar  morte e a 
deturpar o rosto dos outros. 

O Papa fez um insistente apelo: “Queria pedir, por 
favor, a quantos ocupam cargos de responsabilidade em 
âmbito econômico, político ou social, a todos os homens e 
mulheres de boa vontade: sejamos “guardiões” da criação, 
do desígnio de Deus inscrito na natureza, guardiões do 
outro, do ambiente; não deixemos que sinais de destruição 
e morte acompanhem o caminho deste nosso mundo! Mas, 
para “guardar”, devemos também cuidar de nós mesmos.

No penúltimo parágrafo da homilia, enfatizou: 
Guardar Jesus com Maria, guardar a criação inteira, 
guardar toda a pessoa, especialmente a mais pobre, 
guardarmo-nos a nós mesmos: eis um serviço que o Bispo 
de Roma está chamado a cumprir, mas para o qual todos 
nós estamos chamados, fazendo resplandecer a estrela da 
esperança: Guardemos com amor aquilo que Deus nos 
deu!

3.2. Reflexões antecedentes sobre questões 
ecológicas

A encíclica Laudato Si é o documento mais 
importante da Igreja sobre questões ecológicas até hoje. 
Mas há reflexões antecedentes nos últimos 50 anos.

- O Papa Paulo VI, na Octogesima Adveniens, 
em 1971, na passagem dos 80 anos da Rerum Novarum, 
no primeiro capítulo, fala de novos problemas sociais, 
citando entre eles o meio ambiente. No número 21, diz: À 
medida que o horizonte do homem assim se modifica, a 
partir das imagens que se selecionam para ele, uma outra 
transformação começa a fazer-se sentir, consequência tão 
dramática quanto inesperada da atividade humana. De um 
momento para outro, o homem toma consciência dela: por 
motivo da exploração inconsiderada da natureza, começa 
a correr o risco de destruí-la e de vir a ser, também ele, 
vítima dessa degradação. Não só já o ambiente material 
se torna uma ameaça permanente, poluições e lixo, novas 
doenças, poder destruidor absoluto; é mesmo o quadro 
humano que o homem não consegue dominar, criando 
assim, para o dia de amanhã, um ambiente global, que 
poderá tornar-se-lhe insuportável. Problema social de 
envergadura, este, que diz respeito à inteira família 
humana.

Na última década do século passado, aumentou a 
consciência das ameaças ao meio ambiente.

- São João Paulo II falou das consequências 
do crescimento industrial, das enormes concentrações 
urbanas e do notável aumento do consumo energético.

Ele abordou a questão na Encíclica ‘Sollicitudo 
Rei Socialis’ de 1987, afirmando que “é preciso levar em 
conta a natureza de cada ser e as ligações mútuas entre 
todos, num sistema ordenado, que é justamente o cosmos”.

A mensagem para o 23º Dia Mundial da Paz de 1º 
de janeiro de 1990, foi centrada no tema ‘Paz com Deus 
criador, paz com toda a Criação’. “O gradual esgotamento 
da camada de ozônio e o consequente ‘efeito estufa’ que 
este provoca já atingiram dimensões críticas”, alertava 
São João Paulo II, antecipando o debate internacional 
sobre aquecimento global e alterações climáticas. 

Em sua Carta Encíclica ‘Centesimus annus’ de 
1991, Wojtyła ligou a “questão ecológica”, ao problema do 
consumismo e ao que definiu como “erro antropológico”. 
“(O homem) pensa que pode dispor arbitrariamente da 
terra, submetendo-a sem reservas à sua vontade, como se 
ela não possuísse uma forma própria e um destino anterior 
que Deus lhe deu”. 

A Encíclica ‘Evangelium vitae’ de 1995 recorda 
que, “em relação à natureza visível”, a humanidade está 
submetida “a leis, não só biológicas mas também morais”, 
pelo que a crise ecológica é entendida como reflexo de 
uma crise moral. 

- Bento XVI deixou várias intervenções em 
favor de uma “economia verde” e do respeito pelo meio 
ambiente, promovendo um desenvolvimento sustentável.

 Na mensagem para o Dia Mundial da Paz de 1º de 
janeiro de 2007 falava especificamente sobre o problema 
do “abastecimento energético”, alertando para “uma 
corrida sem precedentes aos recursos disponíveis”. 

A água foi outra preocupação papal, sendo 
considerada “um direito inalienável” que não pode ser 
privatizado. 

Foi sobretudo na Encíclica ‘Caritas in veritate’ de 
2009 que Bento XVI condensa a reflexão sobre “proteção 
do ambiente, dos recursos e do clima”, a “monopolização 
dos recursos naturais” e a “exploração dos recursos não 
renováveis”. 

Bento XVI afirma que a degradação da natureza 
está estreitamente ligada à cultura que molda a convivência 
humana: quando a “ecologia humana” é respeitada dentro 
da sociedade, beneficia também a ecologia ambiental, 
dado que “respeitar o ambiente não significa considerar 
a natureza material ou animal mais importante do que o 
homem”. 

O Papa emérito dedicou a sua mensagem para o 
Dia Mundial da Paz de 1º de janeiro de 2010 à defesa 
do ambiente, falando numa “crise ecológica” e apelando 
à comunidade internacional para que tome medidas que 
travem as alterações climáticas.

- O Compêndio da Doutrina Social da Igreja 
apresenta uma série de números dedicados a este tema e 
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no ponto 481 lê-se que “os atuais problemas ecológicos, 
de caráter planetário, apenas podem ser enfrentados 
eficazmente através de uma cooperação internacional”.

O compromisso “verde” da Santa Sé é 
particularmente visível no complexo fotovoltaico instalado 
em 2008 no telhado da Sala Paulo VI, no Vaticano: cerca 
de 2 mil metros quadrados da cobertura foram substituídos 
por painéis solares. (MJ/Agência Ecclesia).

3.3. Visão geral da Laudato Si
- Como nos colocamos diante da criação ou em 

meio a ela? 
Com ganância possessiva e absoluta ou em 

contemplação?
Como olhamos a realidade: objeto de uso e 

domínio ou mistério gozoso a contemplar na alegria e no 
louvor?

O papa inicia sua encíclica lembrando São 
Francisco para quem a terra é uma irmã, uma mãe, que 
nos sustenta e governa e produz variados frutos com flores 
coloridas e verduras. Mas que está clamando contra o mal 
que lhe provocamos por causa do uso irresponsável e do 
abuso dos bens que Deus nela colocou. 

Depois, ele se refere às reflexões antecedentes em 
parte citadas acima.

Registra que em outras Igrejas e Comunidades 
Cristãs desenvolveram profunda preocupação e reflexão 
valiosa sobre estes temas que a todos nos são muito caros. 
Cita, em particular, o Patriarca Ecumênico Bartolomeu, 
que chama atenção para a desfiguração e destruição do 
ambiente e para as raízes éticas e espirituais dos problemas 
ambientais. 

Refere-se a São Francisco como exemplo por 
excelência do cuidado pelo que é frágil e por uma ecologia 
integral, vivida com alegria e autenticidade. Considera-o 
padroeiro de todos os que estudam e trabalham no campo 
da ecologia, amado também por não cristãos. Sentia-se 
chamado a cuidar de tudo o que existe.  

Passa, então, para o seu “apelo”: o desafio de 
proteger a nossa casa comum deve unir toda a família 
na busca de um desenvolvimento sustentável e integral. 
Lança um convite urgente a renovar o diálogo sobre a 
maneira como estamos a construir o futuro do planeta. 
Enfatiza que precisamos de nova solidariedade universal. 

Visão geral da Encíclica pelo próprio Papa – nº 15: 
1º capítulo (O que está a acontecer à nossa casa)

farei uma breve resenha dos vários aspectos da atual crise 
ecológica, com o objetivo de assumir os melhores frutos 
da pesquisa científica atualmente disponível, deixar-se 
tocar por ela em profundidade e dar uma base concreta ao 
percurso ético e espiritual seguido. 

2º capítulo (O Evangelho da Criação)
A partir desta panorâmica, retomarei algumas 

argumentações que derivam da tradição judaico-cristã, a 
fim de dar maior coerência ao nosso compromisso com o 
meio ambiente. 

3º capítulo (A raiz humana da crise ecológica)
Depois procurarei chegar às raízes da situação 

atual, de modo a individuar não apenas os seus sintomas, 
mas também as causas mais profundas. 

4º capítulo (Uma ecologia integral)
Poderemos assim propor uma ecologia que, nas 

suas várias dimensões, integre o lugar específico que o 
ser humano ocupa neste mundo e as suas relações com a 
realidade que o rodeia. 

5º capítulo (Algumas linhas de orientação e ação)
À luz desta reflexão, quereria dar mais um passo, 

verificando algumas das grandes linhas de diálogo e de 
ação que envolvem seja cada um de nós seja a política 
internacional. 

6º capítulo (Educação e espiritualidade ecológica)
Finalmente, convencido – como estou – de que 

toda a mudança tem necessidade de motivações e dum 
caminho educativo, proporei algumas linhas de maturação 
humana inspiradas no tesouro da experiência espiritual 
cristã.

Eixos que atravessam toda a encíclica, segundo o 
próprio Papa no nº 16: 

Os capítulos têm temática própria e metodologia 
específica, mas há pontos comuns constantemente 
retomados e enriquecidos: 

- a relação íntima entre os pobres e a fragilidade 
do planeta, 

- a convicção de que tudo está estreitamente 
interligado no mundo, 

- a crítica do novo paradigma e das formas de 
poder que derivam da tecnologia, 

- o convite a procurar outras maneiras de entender 
a economia e o progresso, 

- o valor próprio de cada criatura, 
- o sentido humano da ecologia, 
- a necessidade de debates sinceros e honestos, 
- a grave responsabilidade da política internacional 

e local, 
- a cultura do descarte 
- e a proposta dum novo estilo de vida. (Continua 

na próxima edição deste jornal).
Erechim, 18 de setembro de 2016, 

encerramento dos Jogos Paraolímpicos 2016, no Brasil.
Pe. Antonio Valentini Neto, a serviço no Centro 

Diocesano.
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Ad Gentes
sobre a Missão aos Povos 

O Concílio Vaticano II compreendeu a Igreja 
como “sacramento universal de salvação” (LG 48). Por 
isso, sua missão fundamental é evangelizar, é ser portado-
ra do Evangelho a todos os povos. Sendo sacramento de 
salvação para o mundo, a dimensão missionária da Igreja 
é de fundamental importância. Por isso, o Concílio enten-
deu que a missão da Igreja no mundo deveria ser melhor 
compreendida e tratou disto no documento Ad Gentes – A 
missão aos povos. 

Como sacramento da salvação, a Igreja deve pro-
curar incansavelmente anunciar o Evangelho a todos os 
homens, não por uma decisão moral própria, mas por ínti-
ma exigência e obediência a Cristo e com o desejo de fazer 
da humanidade uma só família e um só povo de Deus (AG 
1). Daí afirmar o primeiro capítulo – Princípios Doutrinais 
– que a Igreja é, por sua natureza, missionária. A missão 
não é uma opção para a Igreja, mas é sua essência (AG 2). 
Sua missão não deve ser exercida de forma triunfalista – 
como na compreensão colonialista pré-conciliar – mas no 
seguimento a Jesus Cristo: no caminho do despojamento, 
da pobreza, da obediência, do serviço, etc. (AG 5). 

Para cumprir esta missão, todos os fiéis são cha-
mados, não apenas alguns “missionários especializados”. 
Embora estes tenham uma participação importante (AG 
6), mas todos os batizados devem sentir este compromis-
so de realizar a missão da Igreja. O capítulo II aponta os 
caminhos para a realização da missão, cuja centralidade 
se encontra na inculturação (AG 10), que passa por três 
etapas essenciais da ação missionária: 1ª) o testemunho de 

Pe. Edivandro Luiz Frare 

vida, o diálogo e presença caritativa na realidade (AG 11-
12); 2ª) o anúncio explícito e processual da boa-nova de 
Jesus em vista da conversão (AG 13-14); 3ª) a formação 
da comunidade cristã, que se constitui numa Igreja Parti-
cular (AG 15-18). 

Assim, toda a missão da Igreja Católica (universal) 
realiza-se a partir das Igrejas Particulares (cap. III), não 
apenas voltadas para si, mas anunciam primeiramente aos 
habitantes do mesmo território e também que se abrem 
a anunciar o Evangelho para toda a terra (AG 20). O en-
vio de missionários além-fronteiras é um sinal e ao mes-
mo tempo desejo de amadurecimento da fé de uma Igreja 
Particular. Por fim, o documento destaca a importância da 
formação para uma firme espiritualidade dos missionários 
(cap. IV) e a importância de uma sólida organização e co-
operação da ação missionária da Igreja (cap. V e VI).  

O Decreto Ad Gentes, aprovado em 7 de dezembro 
de 1965, praticamente no final do Concílio Vaticano II, 
com maior número de aprovações (2.394 votos favoráveis 
e 5 contrários), é um documento que merece nosso tempo 
para leitura e reflexão. Ajuda-nos a clarear nossa missão e 
a provocar nossa caminhada. 

Para refletir:

1. Como ser uma Igreja missionária na própria co-
munidade, paróquia e diocese?

2. No seu modo de ver, como evangelizar em ter-
ras distantes, os outros povos?

De Apolo para Dionísio
uma tentativa de compreender a juventude

A sociologia já tem trabalhado a categoria juvenil no 
plural: juventudes. Estamos diante da maior população jo-
vem que nosso país já teve (27% dos brasileiros estão entre 
15 a 29 anos, segundo dados do IBGE). Diante desse fenô-
meno e da incessante busca de visibilidade e conquista de di-
reitos dessa população, também se buscam formas de melhor 
compreensão, melhor inserção, melhor pesquisa e atuação 
com essa categoria social. O período juvenil não pode mais 
ser pensado como uma mera transição da vida infantil para 
a vida adulta. Ser jovem tem a mesma importância que as 
demais etapas do ciclo vital e, por isso, características muito 
singulares. 

Na possibilidade de compreender as juventudes, va-
mos buscar na cultura religiosa-mítico-cultural das divinda-

des gregas dois deuses que nos dão ferramentas plurais. Não 
são divergentes, mas se complementam nas suas diferenças. 
Estamos falando de Apolo e Dionísio. A mitologia apresen-
tou Apolo como o deus da harmonia, da perfeição, da cura 
e de tantos outros atributos. A missão de Apolo estava liga-
da a como tornar as pessoas conscientes dos pecados que 
poderiam cometer, e, caso caíssem no pecado, contribuir na 
sua purificação. Era responsável, também, pelas leis religio-
sas. Na linguagem popular poder-se-ia dizer que Apolo é o 
deus “certinho” que utiliza características como a adivinha-
ção para resolver todas as coisas. Isso porque a perfeição 
faz parte do seu ser. Apolo é o deus que não é visto, por 
isso é um deus que está à distância, de longe ele observa. 
Simetria e proporcionalidade são próprias do seu culto que, 
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segundo a tradição, era aberto apenas a homens e jovens. 
Um culto cheio do que “deve ser”. Se quiséssemos buscar 
na arte exemplos do “apolíneo”, sem dúvidas, chegaríamos 
a “Pietá” de Michelangello – a arte ideal e perfeita em forma 
e beleza. Ou, ainda, a “Virgem e o Menino” de Leonardo da 
Vinci que provoca a imaginação – Virgem, menino, águia 
que se forma no manto azul - na perfeição de suas linhas. 

Dionísio é o deus da contradição, de todas as con-
tradições. Ele é o impossível, o absurdo que se evidencia 
real na sua presença. O paradoxo: vida e morte, alegria e 
dor, êxtase e espasmo, bem e mal, crueldade e bondade, ma-
cho e fêmea, caçador e caça, desejo e violência. Isso tudo 
no imediato, no instante que pode ser eterno, mas acontece 
no momento. A contradição é tanta que Dionísio é o deus 
que morre. Por isso, é humano e deus ao mesmo tempo e de 
maneira radical. Nas contradições dionisíacas também surge 
o elemento erótico que se torna essencial para compreender 
as relações. A sexualidade é lugar de experiências profundas, 
relacionais e abertas. Em Dionísio se percebe a ruptura de 
muitas “moralidades”, inibições e recalques que essa dimen-
são proporcionou.

Como dissemos, Apolo e Dionísio oferecem elementos 
de compreensão juvenil, que não são separadas, mas que cami-
nham por estradas distintas. Nossa desconfiança é que estamos 
vivendo a travessia de um universo juvenil “apolíneo” para um 
universo “dionisíaco”, pedindo licença para, junto com Nietzs-
che e outros, transformar os deuses em paradigmas. 

Alguns elementos juvenis merecem destaque nessa 
aproximação juvenil – “dionisíaca” mesmo sem aqui ter es-

paço para muito aprofundamento. Chamaremos de tendên-
cias:

- Da luta organizada e reta para uma propensa valori-
zação das “curvas” corporais – Francisco Ortega, num texto 
provocante, fala da passagem da Utopia Social para a Utopia 
Corporal;

- Do erotismo e sexualidade velada e pecaminosa 
para uma vivência sexual plural e aberta a possibilidades;

- De relações geográficas próximas para o ciberespa-
ço “sem fronteiras” – o mundo virtual que aproxima e afas-
ta, que, de maneira especial nas redes sociais, se torna “um 
campo de batalha”;

- Da unilateralidade para a diversidade juvenil – 
crescente compreensão das juventudes também na busca por 
direitos e, por outro lado, globalização e assustador cresci-
mento dos fundamentalismos quase como uma ação-reação 
no avanço dos diálogos sobre diversidade;

...
Pensar tendências juvenis “dionisíacas” é, também, 

dar-se conta de que a história da humanidade não é linear, 
mas processual e cíclica. Hora ou outra percebemos que vol-
tamos ao mesmo ponto. Outras vezes fomos mais “apolíne-
os”. Guimarães Rosa diz para a vida que tudo “esquenta e es-
fria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta...” O 
que é preciso, urgentemente, é debruçar-se sobre o universo 
juvenil, não apenas para compreendê-lo – como é a proposta 
desse texto – mas principalmente para que lhe seja garantida 
mais vida e direitos. Temos um longo caminho para fazer. 
Que os deuses nos ajudem! 

Dinâmica do Setor Animação Bíblico-Catequética (88)

Tânia Madalosso, coordenadora. 

 Temos mil razões para viver - Celebração da vida
A música “Tocando em frente” fala da experiência de 
alguém que aprendeu a gostar da vida.

Ando devagar porque já 
tive pressa  
E levo esse sorriso por-
que já chorei demais 
Hoje me sinto mais forte, 
mais feliz quem sabe  
Só levo a certeza de que 
muito pouco eu sei, que 
nada sei
Conhecer as manhas e as 
manhãs  

O sabor das massas e das maçãs
É preciso amor pra poder pulsar  
É preciso paz pra poder sorrir  
É preciso a chuva para florir
Penso que cumprir a vida seja simplesmente 
compreender a marcha ir tocando em frente  
Como um velho boiadeiro  
Levando a boiada eu vou tocando os dias  
Pela longa estrada eu vou, estrada eu sou

Conhecer as manhas e as manhãs  
O sabor das massas e das maçãs
É preciso amor pra poder pulsar  
É preciso paz pra poder sorrir  
É preciso a chuva para florir

Dom Helder Câmara dizia: “Feliz é aquele que en-
contra mil razões para viver”.

E nós, que razões/motivos nos fazem gostar da 
vida?

Enumerar as coisas boas que existem e o papel de 
cada um enquanto construtor da história .

O que queremos agradecer neste dia?
Conversar, em pequenos grupos, sobre a música, a 

frase, as questões.
Desenhar um coração grande no chão e 

dispor as pessoas no lado externo do desenho. 
À medida que cada um faz o seu agradecimento, passa 
para o lado interno do coração desenhado no chão.

Finaliza-se de mãos dadas, e com um refrão de 
canto conhecido, expressando agradecimento pelo que so-
mos e pelas inúmeras razões que temos para ser feliz.



30       COMUNICAÇÃO DIOCESANA  |  Novembro  2016

92ª Receita de Culinária
Torta mista

1 xícara de leite
1 xícara de azeite
1 colher (sopa) rasa de sal
4 colheres (sopa) de queijo ralado
1 envelope de fermento monopol
farinha de trigo o suficiente para a 
consistência de massa de bolo
Bater todos os ingredientes e misturar 
o recheio.
Recheio: Presunto picado, Queijo pi-
cado, Ervilha, cenoura, tomate

Misturar tudo na massa e colocar em uma forma unta-
da e assar até que fique dourada. Cortar em quadrados 
pequenos, colocar no palito com rodelas de pepino e 
azeitona.

Coxinha de mandioca
4 colheres (sopa) de manteiga
½ litro de leite
2 tabletes de caldo maggi (galinha)
½ kg de mandioca cozida e espremida
3 xícaras (chá) farinha de trigo
2 ovos ( misturar fora do fogo)
sal a gosto
Recheio: requeijão gelado, peito de frango desfiado
Levar ao fogo a manteiga, o caldo maggi, o leite, a 
mandioca e a farinha, mexer bem para que a massa 
fique lisa e desprenda da panela. Tirar do fogo e mis-
turar os ovos. Na palma da mão fazer uma bolinha de 
massa, colocar o recheio e moldar a coxinha.

Ervas e alimentos medicinais (91)  

Linhaça
Linum usitatissimum, L.
Pertence à família das Lináceas
Também conhecida como linho
A Linhaça é uma planta de se-

meadura, herbácea que se desenvolve na 
região Sul, Sudeste e Centro-Oeste do 
Brasil. Quando adulta chega a atingir 50 
cm de altura. A sua inflorescência é de 
cor azul celeste. Usam-se principalmente 

as suas sementes para fins medicinais e nutritivos. É uma planta 
muito cultivada desde o tempo da antiguidade. 

Propriedades medicinais
Tem as vitaminas A que é um micronutriente que de-

sempenha papel essencial na visão, crescimento, desenvolvi-
mento do osso, desenvolvimento e manutenção do tecido do 
organismo todo; B1 que é importante para o bom funciona-
mento do sistema nervoso, dos músculos em geral; B6 que per-
mite a assimilação das proteínas e das gorduras; B12 que atua 
principalmente nas células do intestino, do tecido nervoso e da 
medula óssea; E que é um antioxidante que protege as células 
do organismo contra danos de compostos químicos reativos 
conhecidos como radicais livres; Potássio que ajuda a regular a 
pressão arterial e fortalecer as artérias, Sódio que ajuda a mel-
horar o movimento, a dilatação e a contração dos vasos sanguí-
neos do corpo; Magnésio cuja finalidade é auxiliar e prevenir o 
envelhecimento e a morte das células do organismo todo; Fós-
foro que ajuda no crescimento, na recuperação do organismo, 
proporciona energia, vigor, colaborando na metabolização das 
gorduras e amidos, atenua as dores da artrite, estimula dentes 
e gengivas saudáveis; Ferro que é essencial para produção dos 
glóbulos vermelhos do sangue, do pigmento da pele, do tecido 
muscular; Cobre que auxilia na formação hormonal, controla a 
adrenalina, regula o crescimento hormonal, tonifica o coração, 
controla a melanina da pele e fortalece os nervos; Zinco que 
equilibra a parte hormonal quando de homens quanto de mul-

heres, auxilia o paladar e o olfato, estimula a cicatrização de 
feridas e irritações cutâneas, sendo útil para acnes, queimad-
ura, ajuda na proteção contra resfriados, gripes, conjuntivite e 
outras infecções e fortifica a pele e o couro cabeludo; Man-
ganês que auxilia e fortalece os músculos e os tecidos da pele 
e Selênio que é um antioxidante, intervém no funcionamento 
do hormônio tireoidiano, combate os radicais livres, estimula o 
sistema respiratório.

As sementes consumidas ao natural ou depositadas à 
noite num copo com água são útieis para desinflamar a bexiga 
e eliminar dores provocadas pela mesma. Também pdoem mser 
usadas para regrar os intestinos, recuperar a flora dos mesmos 
e ao mesmo tempo eliminar a colite que é a inflamação catarral 
no intestino grosso. 

Também é empregada para aliviar as dores do estôma-
go, como desobstruente, moderadamente laxante, auxiliar no 
tratamento de hemorroidas, inflamação nos rins, na bile e na 
próstata. 

É comprovado que a mesma é eficaz também para 
combater a prisão de ventre, revitalizar a pele, e auxiliar na 
cura de tumores internos e externos. 

A linhaça é rica em fibras, vitaminas e minerais. Na sua 
sementes esta contido uma fonte de ácidos graxos do tipo ôme-
ga 3 que auxiliam a desobstruir as artérias do organismo todo 
que muitas vezes causam problemas e doenças cardíacas. É um 
ótimo alimento consumido em jejum para quem quiser baixar o 
peso, emagrecer e auxiliar no tratamento do colesterol. 

Alguns estudos nos afirmam que o consumo do óleo da 
linhaça também auxilia a promover a saúde do colón que é a 
parte do intestino grosso situada entre o ceco e o reto.

Muitos usam consumir a sua semente em forma de em-
plastro e aplica-las no meio dos dedos dos pés para combater 
rachaduras e outros ferimentos.

Obs.: Não foram encontradas contra indicações. Porém 
nenhuma planta deve ser consumida sem conhecimento e 
pesquisa cientifica.

Pe. Ivacir Franco CNF/MT nº. 0120.
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Visão da parte interna do Santuário no 
projeto de sua revitalização

Visão da capela da reconciliação confessionários  
do Santuário no referido projeto

Ela ficará no pátio interno do Seminário.
Terá 15 salas para confissões, sendo que duas para cadeirantes.
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