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04, às 9h30min, Crismas na Paróquia São Tiago, em 
Aratiba. 

05 a 07, Encontro dos Bispos do Rio Grande do 
Sul, na casa de cursos e encontros Tiberíades, 
dos Padres da Arquidiocese de Porto Alegre, em 
Cidreira.

08, Imaculada Conceição de Nossa Senhora.
09, às 19h30min, Crismas na comunidade de Floriano 

Peixoto, da Paróquia Imaculada Conceição, 
Getúlio Vargas. 

10, Dia Universal dos Direitos Humanos – às 18h, 
Crismas na igreja Imaculada Conceição, Getúlio 
Vargas.

11, encerramento da Campanha da Evangelização 
com a respectiva coleta; às 09h30min, Crismas 
na igreja Imaculada Conceição, Getúlio Vargas.

12, às 16h, reunião de formadores; às 18h30min, 
reunião da Coordenação Diocesana de Pastoral;

18, 10h, missão canônica de Lucimara Zem e Neuza 
Nogueira, na comunidade Santo Antão, Paróquia 
Santa Teresinha, Estação. 

24, Missa de Natal, na Catedral São José.
25, às 08h, Missa no Santuário de Fátima.
30, Sagrada Família Jesus, Maria e José.
31, 10h, na igreja N. Sra. Medianeira, Barra do Rio 

Azul, jubileu de ouro de ordenação presbiteral 
de Pe. Zelindo Ballen, de prata de Pe. Adilson 
Balen e bodas de ouro de Setembrino Ballen e 
Ana Loiva.

1º, às 08h30, reunião da área 
pastoral de Erechim, no Centro 
Catequético da igreja São Pedro; 
início da novena em preparação 
da celebração e festa da padroeira, 
Imaculada Conceição, Getúlio 
Vargas; Missão Jovem da CNBB.

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

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

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

08, Imaculada Conceição de Nossa Senhora – Pe. Geraldo 
Paschoal Moro, 60 anos de ordenação presbiteral.

09, 19h30, crismas na igreja N. Sra. da Saúde, Floriano 
Peixoto, paróquia Imaculada Conceição, Getúlio Vargas.

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

11, encerramento da Campanha da Evangelização com a 
respectiva coleta; 09h, crismas e festa da padroeira na igreja 
Imaculada Conceição, Getúlio Vargas.

12, às 16h, reunião dos formadores, no Seminário; às 18h30, 
reunião de avaliação da Coordenação de Pastoral, no Centro 
Diocesano.

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

Estação.
23, 4ª vigília de 

Natal da juventude, 
Santuário de 
Fátima, Erechim.

25 - Natal
30, festa da Sagrada 

Família Jesus, 
Maria e José.

31, 10h, na igreja N. 
Sra. Medianeira, 
Barra do Rio 
Azul, jubileu de 
ouro de ordenação 
presbiteral de Pe. 
Zelindo Ballen, 
de prata de Pe. 
Adilson Balen e 
bodas de ouro de 
Setembrino Ballen 
e Ana Loiva.
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Papa – Maria Santíssima
e obra de misericórdia corporal

Praça São Pedro, 8 de outubro de 2016
Amados irmãos e irmãs!
Nesta vigília, repassamos os momentos fundamentais 

da vida de Jesus, em companhia de Maria. Com a mente e 
o coração, estivemos nos dias do cumprimento da missão 
de Cristo no mundo. A Ressurreição como sinal do extremo 
amor do Pai, que de novo traz tudo à vida, e como antecipação 
da nossa condição futura. A Ascensão como partilha da glória 
do Pai, onde a nossa própria 
humanidade encontra um lugar 
privilegiado. O Pentecostes, 
expressão da missão da Igreja na 
história até ao fim dos tempos, sob 
a guia do Espírito Santo. Além 
disso, nos dois últimos mistérios, 
contemplamos a Virgem Maria na 
glória do Céu – Ela que, desde os 
primeiros séculos, foi invocada 
como Mãe da Misericórdia.

Sob muitos aspetos, a 
oração do Rosário é a síntese da 
história da misericórdia de Deus que se transforma em história 
de salvação para aqueles que se deixam plasmar pela graça. 
Os mistérios que nos são propostos são gestos concretos, em 
que se desenvolve a ação de Deus em nosso favor. Através 
da oração e meditação da vida de Jesus Cristo, revemos o 
seu rosto misericordioso que vai ao encontro de todos nas 
várias necessidades da sua vida. Maria acompanha-nos 
neste caminho, apontando para o Filho que irradia a própria 
misericórdia do Pai. Ela é verdadeiramente a Odigitria, a 
Mãe que indica o percurso que somos chamados a fazer para 
sermos verdadeiros discípulos de Jesus. Em cada mistério do 
Rosário, sentimo-La perto de nós e contemplamo-La como 
primeira discípula de seu Filho que põe em prática a vontade 
do Pai (cf. Lc 8, 19-21).

A oração do Rosário não nos afasta dos cuidados da 
vida; pelo contrário, insta a encarnar-nos na história de todos 
os dias para sabermos individuar os sinais da presença de 
Cristo entre nós. Sempre que contemplamos um momento, 
um mistério da vida de Cristo, somos convidados a individuar 
o modo como Deus entra na nossa vida, para depois O 
acolhermos e seguirmos. Assim descobrimos o caminho que 
nos leva a seguir Cristo no serviço dos irmãos. Acolhendo e 
assimilando dentro de nós alguns acontecimentos salientes 
da vida de Jesus, participamos na sua obra de evangelização, 
para que o Reino de Deus cresça e se propague no mundo. 
Somos discípulos, mas também missionários e portadores de 
Cristo, nos lugares onde Ele nos pede para estar presente. Não 
podemos, portanto, encerrar o dom de sua presença dentro de 
nós. Pelo contrário, somos chamados a comunicar a todos o 

seu amor, a sua ternura, a sua bondade, a sua misericórdia. É 
a alegria da partilha que não se detém perante coisa alguma, 
porque leva um anúncio de libertação e salvação.

Maria dá-nos a possibilidade de compreender o que 
significa ser discípulos de Cristo. Desde sempre predestinada 
para ser a Mãe, Ela aprendeu a fazer-Se discípula. O seu 
primeiro passo foi pôr-Se à escuta de Deus. Obedeceu ao 
anúncio do Anjo e abriu o seu coração para acolher o mistério 

da maternidade divina. Seguiu 
Jesus, pondo-Se à escuta de cada 
palavra que saía da boca d’Ele 
(cf. Mc 3, 31-35); conservou 
tudo no seu coração (cf. Lc 2, 
19), tornando-Se memória viva 
dos sinais que o Filho de Deus 
realizou para despertar a nossa 
fé. Ouvir, porém, não basta; a 
escuta é certamente o primeiro 
passo, mas depois precisa ser 
traduzida em ação concreta. De 
facto, o discípulo põe a sua vida 

ao serviço do Evangelho. 
Por isso, a Virgem Maria foi imediatamente ter com 

Isabel para a ajudar no tempo da sua gravidez (cf. Lc 1, 39-56); 
em Belém, deu à luz o Filho de Deus (cf. Lc 2, 1-7); em Caná, 
teve a peito a situação de dois recém-casados (cf. Jo 2, 1-11); 
no Gólgota, não retrocedeu frente à dor, mas permaneceu ao 
pé da cruz de Jesus e, por vontade d’Ele, tornou-Se Mãe da 
Igreja (cf. Jo 19, 25-27); depois da Ressurreição, animou os 
Apóstolos reunidos no Cenáculo à espera do Espírito Santo, 
que os transformaria em corajosos arautos do Evangelho 
(cf. At 1, 14). Em toda a sua vida, Maria realizou quanto 
se pede à Igreja que cumpra em perene memória de Cristo. 
Na sua fé, vemos como abrir a porta do nosso coração para 
obedecer a Deus; na sua abnegação, descobrimos quão 
atentos devemos estar às necessidades dos outros; nas suas 
lágrimas, encontramos a força para consolar aqueles que estão 
mergulhados na tribulação. Em cada um destes momentos, 
Maria exprime a riqueza da misericórdia divina, que vem em 
ajuda de cada um nas suas necessidades diárias.

Nesta tarde, invoquemos a nossa terna Mãe do Céu 
com a oração mais antiga que os cristãos fizeram para se 
dirigir a Ela, sobretudo nos momentos de dificuldade e 
martírio. Invoquemo-La com a certeza de sermos socorridos 
pela sua materna misericórdia, para que Ela, «gloriosa 
e bendita», nos possa servir de proteção, ajuda e bênção 
durante todos os dias da nossa vida: «À vossa proteção 
recorremos, Santa Mãe de Deus; não desprezeis as nossas 
súplicas em nossas necessidades; mas livrai-nos de todos os 
perigos, ó Virgem gloriosa e bendita».

Meditação do Papa em vigília mariana
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Catequese do Papa Francisco
sobre dar de comer e de beber ao próximo

Audiência Geral de 19 de outubro de 2016
Queridos irmãos e irmãs, bom dia!
Uma das consequências do chamado “bem-estar” é 

aquela de conduzir as pessoas a se fecharem em si mesmas, 
tornando-as insensíveis às exigências dos outros. Faz-se 
tudo para iludir apresentando modelos de vida efêmeros, 
que desaparecem depois de alguns anos, como se a nossa 
vida fosse uma moda a seguir e a mudar a cada estação. Não 
é assim. A realidade deve ser acolhida e enfrentada pelo que 
é, e muitas vezes nos faz encontrar situações de necessidade 
urgente. É por isso que, entre as obras de misericórdia, está 
o chamado à fome e à sede: dar de comer aos famintos – e 
há tantos hoje – e de beber aos sedentos. Quantas vezes os 
meios de comunicação nos informam de populações que 
sofrem com a falta de comida e de 
água, com graves consequências 
especialmente para as crianças.

Diante de certas notícias e 
especialmente de certas imagens, 
a opinião pública se sente tocada 
e parte em campanhas de ajuda 
para estimular a solidariedade. 
As doações se fazem generosas 
e deste modo se pode contribuir 
para aliviar o sofrimento de 
tantos. Esta forma de caridade 
é importante, mas talvez não 
nos envolva diretamente. Em 
vez disso, quando andando pelo 
caminho, encontramos uma 
pessoa em necessidade, ou um 
pobre vem bater à porta da nossa 
casa, é muito diferente, porque não estamos mais diante 
de uma imagem, mas somos envolvidos em primeira 
pessoa. Não há mais distância alguma entre mim e ele ou 
ela, e me sinto questionado. A pobreza em abstrato não 
nos questiona, mas nos faz pensar, nos faz lamentar; mas 
quando vemos a pobreza na carne de um homem, de uma 
mulher, de uma criança, isso nos interpela! E por isso, 
aquele hábito que nós temos de fugir às necessidades, 
de não nos aproximarmos deles, trocando um pouco a 
realidade dos necessitados com os hábitos da moda para 
nos afastarmos deles. Não há mais distância alguma entre 
mim e o pobre quando cruzo com ele. Nestes casos, qual 
é a minha reação? Esquivo o olhar e vou além? Ou paro 
para falar e me interesso pelo seu estado? E se faz isso 
não faltará quem diga: “Está louco, porque fala com um 
pobre!” Vejo se posso acolher de algum modo aquela 
pessoa ou procuro me livrar disso o quanto antes? Mas 
talvez essa peça somente o necessário: algo para comer 
e para beber. Pensemos um momento: quantas vezes 
recitamos o “Pai nosso”, e muitas vezes não damos 
verdadeiramente atenção a essas palavras: “O pão nosso 

de cada dia nos dai hoje”.
Na Bíblia, um Salmo diz que Deus é aquele que 

“dá o alimento a todo vivente” (136, 25). A experiência 
da fome é dura. Sabe algo quem viveu períodos de guerra 
ou de fome. No entanto, essa experiência se repete todos 
os dias e convive próximo à abundância e ao desperdício. 
São sempre atuais as palavras do apóstolo Tiago: “De que 
serve, meus irmãos, se uma pessoa diz ter fé, mas não tem 
as obras? Aquela fé pode talvez salvá-lo? Se um irmão 
ou uma irmã está sem vestir-se e desprovido do alimento 
cotidiano e um de vocês diz a eles: ‘vá em paz, seja 
aquecido e saciado’, mas não dá a eles o necessário para o 
corpo, de que serve? Assim também a fé: se não é seguida 
de obras, é morta em si mesma” (2, 14-17) porque é incapaz 

de fazer obras, de fazer caridade, 
de amar. Há sempre alguém que 
tem fome e sede e precisa de 
mim. Não posso delegar a outro. 
Este pobre precisa de mim, da 
minha ajuda, da minha palavra, 
do meu empenho. Estejamos 
todos envolvidos nisso.

É também o ensinamento 
daquela página do Evangelho 
em que Jesus, vendo tanta gente 
que há horas o seguia, pergunta a 
seus discípulos: “Onde podemos 
comprar o pão para que possam 
comer?” (Jo 6,5). E os discípulos 
respondem: “É impossível, é 
melhor que tu os deixes…”. 
Em vez disso, Jesus diz a eles: 

“Não. Dai a eles vós mesmos de comer” (cfr Mc 14, 16). 
Faz dar os poucos pães e peixes que tinham consigo, os 
abençoa, os parte e os distribui a todos. É uma lição muito 
importante para nós. Isso nos diz que o pouco que temos, 
se o confiamos às mãos de Jesus e o partilhamos com fé, 
torna-se uma riqueza abundante.

Papa Bento XVI, na Encíclica Caritas in veritate, 
afirma: “Dar de comer aos famintos é um imperativo 
ético para a Igreja universal […] O direito à alimentação, 
assim como aquele à água, revestem um papel importante 
para a realização dos outros direitos […] É necessário, 
portanto, que amadureça uma consciência solidária que 
conserve a alimentação e o acesso à água como direitos 
universais de todos os seres humanos, sem distinções nem 
discriminações” (n. 27). Não esqueçamos as palavras de 
Jesus: “Eu sou o pão da vida” (Jo 6, 35) e “Quem tem sede 
venha a mim” (Jo 7, 37). Essas palavras são para todos 
nós crentes uma provocação a reconhecer que, através do 
dar de comer aos famintos e de beber aos sedentos, passa 
a nossa relação com Deus, um Deus que revelou em Jesus 
sua face de misericórdia.
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Nota da Comissão Episcopal Pastoral 
para o Serviço da Caridade, da Justiça e da Paz

- em relação a cenário de retrocessos dos direitos 
sociais

“Nenhuma família sem casa,
Nenhum camponês sem terra, 
Nenhum trabalhador sem direitos,
Nenhuma pessoa sem dignidade”. 
Papa Francisco.
Nós, Comissão Episcopal Pastoral 

para o Serviço da Caridade, da Justiça e 
da Paz, e bispos referenciais das Pastorais 
Sociais, da Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil, reunidos em Brasília, nos dias 18 e 
19 de outubro de 2016, manifestamos nossa 
preocupação com o cenário de retrocessos 
dos direitos sociais em curso no Brasil.

Entendemos que as propostas de 
reforma trabalhista e terceirização, reforma 
do Ensino Médio, reforma da Previdência Social e, 
sobretudo, a Proposta de Emenda Constitucional, PEC 
241/2016, que estabelece teto nos recursos públicos para as 
políticas sociais, por 20 anos, colocam em risco os direitos 
sociais do povo brasileiro, sobretudo dos empobrecidos. 

Em sintonia com a Doutrina Social da Igreja 
Católica, não se pode equilibrar as contas cortando os 
investimentos nos serviços públicos que atendem aos mais 
pobres de nossa nação. Não é justo que os pobres paguem 
essa conta, enquanto outros setores continuam lucrando 
com a crise. 

Afirmamos nossa solidariedade com os 
Movimentos Sociais, principalmente de trabalhadores 

e trabalhadoras, e com a juventude, que manifestam seu 
descontentamento com as propostas do governo, bem 

como todas as organizações que lutam na 
defesa dos direitos da população.

Encorajamos as Pastorais Sociais a 
participarem, com os demais movimentos 
e organizações populares, na defesa 
das conquistas sociais garantidas na 
Constituição Federal de 1988, na qual 
a CNBB tanto se empenhou no final da 
década de 1980. Não desanimemos diante 
das dificuldades. Somos povo da esperança!

Com compromisso profético, 
denunciamos, como fez o Profeta Amós: 
“Eles vendem o justo por dinheiro, o 
indigente, por um par de sandálias; 
esmagam a cabeça dos fracos no pó da terra 

e tornam a vida dos oprimidos impossível” (Am 2,6-7). 
O Espírito do Senhor nos anima no serviço da 

Caridade, da Justiça e da Paz. Com Maria cantamos 
a grandeza de Deus que “derruba os poderosos de seus 
tronos e exalta os humildes; enche de bens os famintos e 
manda embora os ricos de mãos vazias” (Lc 1, 51s). 

Brasília, 19 de Outubro de 2016. 

Dom Guilherme Werlang
Bispo de Ipameri - GO
Presidente da Comissão Episcopal Pastoral para
o Serviço da Caridade, da Justiça e da Paz

Mensagens e homilias do Bispo

O bem ao alcance de todos (A Voz da Diocese, 25/9/16)
Estimados Diocesanos! A vida, dom 

de Deus, nos dá a possibilidade de conhecer-
mos o mundo com todas as suas realidades. As 
que fazem parte da natureza, obra da criação 
e as que são fruto das ações das mulheres e 
dos homens. As ações humanas podem nos fa-
lar do bem, da vida, do amor, da compaixão, 
da misericórdia e da ternura de Deus, quando 
agimos ou nos empenhamos para que tenham 
como objetivo o cuidado da vida, pessoal e dos outros. 
Isso se torna possível quando deixamos de lado o egocen-
trismo, que nos leva a idolatrarmos a cultura da indiferen-
ça, alimentadora de uma ambição sem limites em relação 

aos nossos projetos pessoais, não levando em 
consideração a vida e o bem comum das pes-
soas e da realidade que está ao meu redor, às 
vezes bem perto dos meus olhos, mas distantes 
do coração no momento do agir e da solidarie-
dade.

Cada um de nós, com suas escolhas e 
ações, pode contribuir para o bem da “casa co-
mum” e também com o bem da comunidade. 

Quando fazemos o bem, movidos pela fé, podemos viver 
já neste mundo a dimensão do amor, da comunhão e da 
bondade de um mundo futuro, ou seja, da eternidade na 
casa do Pai.
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Fazer o bem requer disponibilidade e abertura de 
coração, porque não cabe a nós decidirmos o que é o bem, 
mas reconhecermos que o bem existe e é possível prati-
cá-lo com nossas escolhas e ações. Quando fazemos es-
colhas que incluem o cuidado da vida, da natureza e do 
bem comum, podemos perceber que elas estão ao nosso 
alcance no dia a dia.  Podemos começar pela nossa famí-
lia, dando mais atenção aos que partilham a vida conosco 
sob o mesmo teto; depois, ampliarmos as ações do bem 
em relação aos nossos vizinhos, à comunidade a que per-
tencemos, aos que estão em situações de vulnerabilidade, 
pelo delicado estado de saúde ou pela idade, enfim, não 
faltam oportunidades para fazermos o bem, quando nos 

dispomos a ver a realidade que está ao nosso redor com os 
olhos do amor e da compaixão do Senhor.

Às vezes podemos querer justificar o nosso como-
dismo ou indiferença no agir, pensando que fazer o bem 
é difícil, esquecendo que as ações do bem são simples e 
humanas, mas levam em si uma manifestação do amor e 
da ternura de Deus. Todos nós podemos ajudar alguém 
com um sorriso, com uma palavra ou com um pouco de 
tempo para escutar. Pequenas coisas que são apenas uma 
gota de água num mundo sedento de vida, mas no agir, no 
silêncio e nas pequenas coisas, também podemos mani-
festar ao mundo, o amor, a bondade e a presença de Deus 
no nosso coração.

Em romaria: seguir Jesus nos passos de Maria
(A Voz da Diocese, 02/10/16)

Ano Nacional Mariano (A Voz da Diocese, 09/10/16)

Estimados Diocesanos! Iniciamos o mês de outu-
bro, lembrado na Igreja como o mês do Rosário e missio-
nário e pra nós, da romaria diocesana de Fátima. O Rosário 
remete o nosso pensamento a Maria, 
mãe de Jesus, a oração simples pre-
sente no coração do nosso povo, que 
manifesta, na piedade popular e na 
reza do terço, a sua gratidão à mãe 
celestial. Gratidão pelo seu sim a 
Deus, pelo seu espírito de humilda-
de ao colocar-se a serviço do Senhor, 
acolhendo no seu ventre o Verbo de 
Deus, que veio ao mundo para resga-
tar a humanidade.

Na oração do terço nós lembramos também as ale-
grias e as dores de Maria, que, fiel ao Senhor, viveu a sua 
maternidade com amor, e por amor acompanhou seu filho 
Jesus na peregrinação até o calvário. A cruz que pesava nos 
ombros de Jesus feria também o coração de Maria, mas, 
na sua fé, ela encontrou forças para acompanhar com sua 
ternura e amor de mãe cada passo de seu filho Jesus. Como 
mãe, discípula e serva do Senhor, encontrou forças para 
estar com seu filho também na agonia e morte na cruz. Só 
um amor verdadeiro pode estar presente e marcar presença 
num momento tão cruel, em que a vida dom de Deus é ti-

rada de quem veio ao mundo para que todos tivessem vida, 
vida plena. Vida à qual nossa Igreja no Brasil dedica esta 
semana, culminando com o dia do nascituro, dia 08.

Maria nos faz recordar as fa-
mílias, as mães, os pais, os jovens, 
as crianças e tantas outras pessoas 
que com espírito de fé e amor re-
zam o terço, alguns o fazem todos 
os dias. Na oração simples do terço, 
alimentam uma profunda comunhão 
de fé e amor com o Senhor Jesus e 
sua mãe Maria. Na oração do terço, 
muitas mães colocam sob a proteção 
e a ternura de Maria a família, seus 

filhos e netos. Mas, há também aquelas mães que, com 
o coração ferido, colocam diante da ternura materna de 
Maria seu coração sofrido e machucado pela dor de ve-
rem os filhos descuidarem da vida, por terem filhos nas 
prisões, por verem que a falta de perdão e diálogo está 
destruindo a família, espaço de amor para acolher e cui-
dar da vida.  

Na oração simples do terço, cada um de nós tem a 
possibilidade de alimentar a sua vida de fé, de ser discípu-
lo e missionário do Senhor Jesus, como foi Maria, a serva 
fiel e humilde do Senhor. 

Estimados Diocesanos! A Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB) instituiu o Ano Nacional 
Mariano, para que juntos como Igreja povo de Deus pos-
samos celebrar os 300 anos do encontro da imagem de 
Nossa Senhora da Conceição Aparecida, padroeira do 
Brasil, nas águas do rio Paraíba do Sul. O Ano Nacional 
Mariano terá inicio no próximo dia 12, quando celebra-
mos a Festa de Nossa Senhora da Conceição Aparecida e, 
será concluído no dia 11 de outubro de 2017.

Penso que será um ano de graças e bênçãos para o 
nosso povo, de modo especial para os peregrinos das re-
giões mais distantes e remotas do nosso imenso país, que 
vão até o Santuário Nacional de Aparecida, ou a outros 
santuários, para agradecer e buscar, na Mãe de Jesus, a 
ternura, o consolo, o bálsamo que aliviam o cansaço e a 
dor do coração ferido. Do amor que nasce do coração mi-
sericordioso de Maria Santíssima, os peregrinos recebem 
a força para continuarem a peregrinação da vida, com a 
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A missão da Igreja e nossa! (A Voz da Diocese, 16/10/16)

Homilia na missa da tarde do segundo dia da novena de Fátima
Jesus, na força do Espírito, o rosto misericordioso do Pai.

esperança de um dia poderem chegar 
à pátria celeste, a casa do Pai.

Para o querido povo de Deus 
da nossa Diocese de Erexim, o Ano 
Nacional Mariano deverá ser celebra-
do intensamente, porque além das ce-
lebrações do tricentenário do encontro 
da imagem de Nossa Senhora da Con-
ceição Aparecida, a nossa Diocese 
faz, neste domingo, dia da Romaria 
Diocesana, a abertura das celebrações 
do Centenário das aparições de Nossa 
Senhora do Rosário de Fátima.

O projeto inicial das celebrações do centenário in-

clui a visita da imagem peregrina de 
Fátima, que está percorrendo todas as 
comunidades da Diocese, e a revitali-
zação do espaço físico do Santuário. 
Este trabalho tem por objetivo a cria-
ção oficial do Santuário Diocesano de 
Nossa Senhora do Rosário de Fátima, 
na romaria diocesana de 2017. Para 
que este projeto se torne realidade, é 
indispensável a tua colaboração pes-
soal, familiar e comunitária. Na casa 
da Mãe, todos devem sentir-se filhos 

e filhas. Ninguém deve sentir-se excluído do amor e da 
ternura do coração materno de Maria a Mãe de Jesus nossa.

Estimados Diocesanos! Este mês do rosário e 
missionário nos convida a refletirmos sobre a nossa mis-
são de batizados e cristãos no mundo e na 
sociedade em que vivemos. O mandamen-
to de Cristo dado aos apóstolos “Ide pelo 
mundo inteiro e anunciai a Boa Nova a 
toda criatura!” (Mc 16,15), não perdeu seu 
sentido ao longo da história. É um manda-
mento que deveria interrogar cada batizado 
sobre a sua contribuição e sua participação 
no anúncio da Boa Nova da salvação a to-
dos os povos.

Há muitas maneiras de sermos mis-
sionários do Senhor. Podemos responder ao 
chamado vocacional nos consagrando como religiosas e 
religiosos, anunciando o Evangelho através do testemu-
nho de vida, com palavras e obras, segundo o carisma es-
pecifico de cada Congregação ou Instituto. Podemos ser 
missionários como sacerdotes na missão junto ao povo de 
Deus, nas comunidades onde atuamos. Mas em virtude do 
batismo que recebemos, há um compromisso missionário 
com o Senhor Jesus e o Reino de Deus, do qual ninguém 
está dispensado: testemunhar com a fé, a esperança e as 
obras de caridade o rosto da misericórdia do Pai.

Como missionários do Senhor, devemos dizer aos 
homens e mulheres de hoje, e continuar a repeti-lo, que 

“a chave, o centro e o fim da história humana” encon-
tram-se em Cristo, nosso Senhor e Mestre (Gaudium et 

Spes, 10). Devemos dizer-lhes que isto é 
verdadeiro não só para os que creem, mas 
aplica-se a todos os homens, pelos quais 
Cristo morreu e cuja vocação última é cor-
responder ao plano de Deus de “recapitular 
tudo em Cristo, tudo o que existe no céu e 
na terra” (Ef 1,10).

“Não nos envergonhamos do Evan-
gelho” (Rm 1,16). Se assim o fizermos, 
estaremos nos envergonhando do próprio 
Cristo, que na cruz derramou seu sangue 
e entregou a vida por amor a cada um de 

nós. Neste terceiro milênio, os cristãos leigos e leigas são 
chamados a serem sal da terra e luz do mundo, na Igreja 
e na sociedade, através de uma participação mais ativa e 
comprometida com o Evangelho, anunciando, através do 
testemunho de vida, os ensinamentos de Jesus. Estes dão 
sentido ao nosso existir, e são sinais de esperança para 
uma sociedade carente de ética, de valores espirituais e 
morais. Se os valores do Evangelho fazem parte da minha 
vida, então assumo o compromisso de ser missionário ou 
de contribuir com as missões, não como um peso, mas 
como parte do meu compromisso com a minha fé, com o 
Senhor Jesus. 

Saúdo todos vocês, queridos irmãos e irmãs, que 
nesta bela tarde de domingo, vieram aqui neste santuário 
de nossa Senhora de Fátima, para celebrar a vida de fé no 
Senhor Jesus, rosto da misericórdia do Pai, sob o olhar e a 
ternura de sua mãe Maria. Em visita recente à República 
da Geórgia, o Papa Francisco lembrou um dito dos anti-
gos monges daquela milenar Igreja Ortodoxa, que dizia: 

“Quando existem as turbulências espirituais, é necessário 
refugiar-se sob o manto da Santa Mãe de Deus”.

 “No início do ser cristão não existe uma decisão 
ética ou uma grande ideia, mas o encontro com um acon-
tecimento, com uma Pessoa, que dá à vida um novo hori-
zonte e com ele a direção decisiva” (Bento XVI). É o amor 
de Deus que vem ao nosso encontro, no Verbo encarnado 
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no ventre de Maria. Um amor que nos revela a paterni-
dade, a compaixão e a misericórdia de Deus por cada um 
de nós. Mesmo quando estamos humilhados pelo pecado 
que habita em nós, o Pai não nos abandona, continuando 
a envolver-nos com seu amor e sua misericórdia.

Estimados irmãos e irmãs, “aquilo que o Pai faz, 
também o Filho o faz no mesmo modo” (Jo 5,19). Quantas 
vezes, antes que acontecesse o episódio da mulher adúl-
tera, os discípulos e os que escutavam Jesus, também os 
seus adversários, tinham ouvido dele afirmações similares 
a esta. Alguns se sur-
preendiam com as suas 
afirmações, outros se 
escandalizavam.

Podemos assim 
intuir que os sentimen-
tos de Jesus eram de 
misericórdia quando se 
dirige à mulher adúlte-
ra perguntando “onde 
estão aqueles que que-
riam te apedrejar”?  
Ninguém te condenou? 
E ela responde: Ninguém, Senhor”. Por isso Jesus lhe dis-
se: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em 
diante não peques mais...”. Jesus se refere, ao comporta-
mento escolhido pelos escribas e fariseus, mas apresenta 
ainda mais claro, o modo de ser do Pai, porque é do Pai 
que Jesus aprende a não condenar.

Os escribas e os fariseus, confrontados pelas pa-
lavras de Jesus, “Quem de vós não tiver pecado, seja o 
primeiro a atirar-lhe uma pedra”, se dão conta de serem 
também eles pecadores como a mulher adúltera e tomam a 
atitude de não apedrejá-la, deixam cair as pedras das mãos 
e tiram a pedra do coração que os impedia de perdoar, 
de ter misericórdia e de perceber o rosto da misericórdia 
do Pai, manifestada na presença de Jesus. Jesus vai além. 
Não condenando a mulher, lhe dá a oportunidade para que 
possa fazer a experiência da paternidade de Deus, salvan-
do-a e gerando-a como filha pela sua misericórdia. Por 
isso, a mulher pode retomar a sua vida transformada por 
um amor que a torna livre das lógicas do pecado. “É o 
amor de Deus que muda o nosso modo de ser”, dizia o 
grande Cardeal Martini. 

Pela lei, aquela mulher deveria morrer. Os acusa-
dores tinham em mente apenas o pecado, ela era o pecado. 
Mas Jesus coloca no centro da questão, não o pecado, mas 
a pessoa e sua dignidade. A lei dizia que ela era culpada 
e devia morrer, isso é o máximo que a lei pode fazer. Es-
tabelecer os limites entre o bem e o mal; dar clareza entre 
aquilo que é o bem e aquilo que é o mal, prever prêmio e 
castigo. Mas é incapaz de dar o perdão e manifestar mi-
sericórdia, atributos de Deus, manifestados em seu Filho 
Jesus, redentor da humanidade.  

O amor e a misericórdia podem apresentar solu-
ções diversas para situações que aos olhos dos homens 

e das mulheres parecem não ter saída, a não ser a conde-
nação sem nenhuma possibilidade de apelo ou de direito 
para salvar uma vida. Aos olhos da misericórdia de Pai, 
manifestada através do seu filho Jesus, aparecem possibi-
lidades de vida, onde muitas vezes os homens só conse-
guem ver a morte como saída. “Se Deus se detivesse na 
justiça, deixaria de ser Deus; seria como todos os homens 
que clamam pelo respeito da lei. A justiça por si só não é 
suficiente, e a experiência mostra que, limitando-se a ape-
lar para ela, corre-se o risco de destruí-la. Por isso Deus, 

com sua misericórdia 
e perdão, passa além 
da justiça... Deus não 
rejeita a justiça”. Mas 
acredita na conversão 
do pecador. “A justiça 
de Deus é a misericór-
dia concedida a todos 
como graça, em virtude 
da morte e ressurreição 
de Jesus Cristo” (MV).

Ele, Pai mise-
ricordioso, sabe derra-

mar o amor que salva sobre seus filhos e filhas, aflitos pelo 
pecado. Ele nos dá a oportunidade de abandonarmos a ló-
gica da condenação, para abraçarmos aquela da acolhida 
e da espera paciente, cheia de esperança, capaz de plantar 
a semente da salvação também nas situações mais críticas 
que envolvem a nossa vida, a vida da nossa família e da 
nossa comunidade.

Querido irmão e irmã, mesmo diante das tribula-
ções que podem estar afligindo o seu coração, a sua vida 
particular e da sua família, não deixe de ver a beleza da 
vida, de confiar na misericórdia de Deus. Lembre-se de 
que você foi batizado e regenerado pela ressurreição de 
Cristo e animado por uma esperança que resiste e torna 
possível prosseguir no caminho da vida, também no so-
frimento.

“Deus é amor” (1Jo 4,8), afirma o evangelista João. 
Este amor que se tornou visível e palpável em toda a vida 
de Jesus. A sua pessoa não é senão amor, um amor que se 
dá gratuitamente... Os sinais que realiza, sobretudo para 
com os pecadores, as pessoas pobres, marginalizadas, do-
entes e atribuladas, são caracterizados pela misericórdia. 
Tudo nEle fala de misericórdia. Nele, não há nada que seja 
desprovido de compaixão”. (MV). “É Ele quem perdoa 
todas as tuas culpas, que cura todas as tuas doenças; é Ele 
quem salva a tua vida do fosso e te coroa com sua bondade 
e sua misericórdia” (Sl 102,3-4).

Ó Maria, Mãe da Misericórdia, ensina-nos a redes-
cobrir o caminho do perdão e da reconciliação, indicados 
por teu Filho Jesus, para podermos sentir no nosso cora-
ção as alegrias que proveem da ternura e da misericórdia 
do Pai.

Louvado seja nosso senhor Jesus Cristo.
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Homilia na missa da noite do último dia da novena de Fátima 
Misericórdia na família – Relações misericordiosas a começar pela família.

Saúdo os estimados sacerdotes presentes, os diáco-
nos, as religiosas e os religiosos, o querido povo de Deus que 
veio em procissão da Catedral até este Santuário, os que nos 
acompanham através dos meios de comunicação, de modo 
especial os enfermos e seus familiares. Que a chama de cada 
vela que iluminou a procissão e o rosto de cada caminhante, 
na procissão luminosa desta noi-
te, simbolize o Cristo Jesus, luz 
do mundo. Que a luz do seu amor 
resplandeça com a sua misericór-
dia, ilumine a sua vida, o seu co-
ração, as suas relações familiares 
e comunitárias, estimado devoto 
de Maria.

Em nossa Igreja católica, 
estamos celebrando o Jubileu do 
Ano Santo Extraordinário da Mi-
sericórdia. Permitam-me, pois, 
refletir com vocês sobre a Mise-
ricórdia na família, nesta 9ª noite da novena. Cada um de 
nós pode ter a sua vida marcada pelo amor, afeto, ternura, 
formação humana e cristã que recebeu no próprio lar. A fa-
mília é o ambiente ideal para acolher e cuidar da vidam cuja 
Semana Nacional vivemos de primeiro a sete deste mês, se-
guida pelo dia do nascituro. A família tem papel fundamental 
e insubstituível na transmissão da fé, como também nas nos-
sas relações humanas. É na família que, por primeiro, somos 
chamados a exercitarmos a misericórdia, que se manifesta 
no cuidado da vida e do amor pelo outro, expressão do amor 
misericordioso de Deus.

As relações familiares entre marido e mulher, entre 
pais e filhos precisam ser continuamente motivadas para que 
possam crescer no amor, na estima, na compreensão, no di-
álogo, no sentido de pertença ao núcleo familiar, onde quem 
errou pode encontrar apoio e misericórdia para retomar sua 
vida. Quando nos fechamos à reconciliação e ao perdão, 
ignoramos ou abandonamos a prática da misericórdia nas 
relações familiares, abrimos a porta para entrar a violência 
e destruir, pela incompreensão, a família, espaço sagrado e 
querido por Deus. Muitas vezes, a falta de perdão e de mi-
sericórdia nas relações familiares pode levar as pessoas da 
família à submissão e ao sofrimento. O silêncio que oculta a 
dor da violência nas famílias pode passar despercebido aos 
nossos olhos e se manter distante do nosso coração, mas não 
pode ser escondido dos olhos de Deus, nem é esquecido pela 
sua paterna misericórdia.

Em sua recente viagem às republicas da Geórgia e do 
Azerbaijão, o Papa Francisco lembrou que “O casal é a coisa 
mais linda que Deus criou. A Bíblia nos diz que Deus criou o 
homem e a mulher, criou-os à sua imagem (cf. Gn 1,27). Ou 
seja, o homem e a mulher que se tornam uma só carne são 
imagem de Deus...”

“Às vezes, podem surgir as tensões no ambiente fa-
miliar. Mas, se existe amor verdadeiro, pode-se encontrar 
também o caminho para fazer as pazes e não se deve acabar 

o dia sem fazer as pazes. Porque a ‘guerra fria’ do dia seguin-
te é muito perigosa. Quantas famílias podem ser salvas, se 
os casais tiverem a coragem, no final do dia, de fazerem, não 
um discurso, recordando as fragilidades e os erros do outro, 
mas souberem expressar ternura e misericórdia que favoreça 
a reconciliação e a paz”. 

São Paulo, na carta aos 
Colossenses, fala que os senti-
mentos de misericórdia, de bon-
dade, de humildade, de mansi-
dão, de paciência e de perdão, 
devem orientar a nossa vida de 
cristãos, mas creio ser funda-
mental, na vida familiar, também 
o perdoar-se mutuamente, para 
deixar o amor e a paz de Cristo 
reinar nos corações e na família.

“Hoje está em ato uma 
guerra mundial para destruir o 

casamento. Hoje existem colonizações ideológicas que o 
destroem, não com as armas, mas com as ideias. Por isso, 
é preciso defender-se das colonizações ideológicas. Se hou-
ver problemas entre o casal, por favor, fazei as pazes o mais 
depressa possível, antes de acabar o dia, e não esqueçais as 
três palavras que podem salvar o vosso matrimônio e manter 
unida a vossa família: «que achas? posso», «obrigado», «per-
doa-me» (P. Francisco).

O texto do Evangelho de São João (Jo 2,1-11) nar-
ra o primeiro milagre de Jesus, feito nas bodas de Caná da 
Galileia. É Maria, a mãe de Jesus, quem toma a iniciativa 
de comunicar ao Filho, “Eles não têm vinho”. Maria coloca 
o acento sobre as pessoas e não sobre a situação em si, não 
pede um milagre, mas constata um fato que induz Jesus a 
tomar a iniciativa de fazer o milagre. Maria não pede nada a 
Jesus, mas exprime o seu amor e a sua preocupação de mãe, 
diante das pessoas em dificuldades. Ela nos ajuda a entender 
que, mesmo nas situações difíceis da nossa vida pessoal e 
familiar, podemos sempre encontrar uma solução. A solução 
pode nascer da escuta do outro, da escuta da Palavra de Deus, 
da escuta da voz do coração, que nos pede para ter misericór-
dia com as pessoas da nossa família, no ambiente de trabalho 
e na comunidade, porque Deus é pai misericordioso conosco, 
nos momentos alegres e difíceis que a vida nos oferece. 

Queridos irmãos e irmãs, mesmo diante das prova-
ções e dificuldades da vida, a que todos nós somos submeti-
dos, não podemos esquecer que Jesus veio nos trazer a mi-
sericórdia de Deus para a nossa alegria. O Pai não quer que 
seus filhos sejam tristes, por isso deixemos longe o pecado; 
ele rouba a alegria do nosso coração, dificulta a convivência 
harmoniosa na família e esconde, com sua sombra, a luz divi-
na que ilumina o nosso caminho para a pátria celeste.

Ó Maria Santíssima, Senhora do Rosário de Fátima, 
Mãe de Jesus, da Igreja e nossa, acende no nosso coração a espe-
rança e a chama do amor misericordioso que testemunhe a pre-
sença do Senhor na vida pessoal e das nossas famílias. Amém!
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Homilia na missa do dia da Romaria de Fátima
Fátima, Mensagem de misericórdia da Mãe de Cristo e nossa

Saúdo o estimado irmão Dom Girônimo Zanandréa, 
o Vigário geral, Pe. Dirceu Balestrin, o Pe. Geraldo Moro, 
que neste ano completa 60 anos de vida sacerdotal a serviço 
da Igreja povo de Deus. Através dele, saúdo todos os sacer-
dotes, os diáconos, as religiosas e os religiosos, o querido 
povo de Deus das comunidades 
da nossa Diocese e de outras, que 
veio, neste dia, em romaria a este 
Santuário para viver um momen-
to de graças e bênçãos do Se-
nhor Jesus, sob o olhar materno 
e misericordioso de Maria, aqui 
venerada com o título de Nossa 
Senhora do Rosário de Fátima. 
A minha saudação se estende a 
todos aqueles que nos acompa-
nham através dos meios de comunicação, de modo especial 
os enfermos e seus familiares, aqueles que estão nas casas 
de repouso, os que cuidam deles, os que estão colaborando 
para o êxito da romaria e o projeto de revitalização do San-
tuário. Lembro também, com estima, os que estão cuidando 
da segurança e seus familiares. Que Nossa Senhora ampare 
e acolha a todos no seu materno coração.

Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, no Evan-
gelho de São João, Maria não é chamada pelo seu nome, mas 
sempre de mãe. A sua presença é lembrada em dois momen-
tos significativos da vida de Jesus, nas bodas de Caná, onde, 
pela sua intervenção, mesmo alegando que ainda não tinha 
chegado a sua hora, Jesus, filho obediente ao Pai, não deixa 
de agir diante da solicitação de sua mãe, e faz o milagre da 
transformação da água em vinho, para que a festa de casa-
mento não termine antes da hora e os convidados tenham 
que ser dispensados, causando assim constrangimento às fa-
mílias dos jovens esposos.

Outro momento importante na vida de Jesus, mesmo 
sendo de dor, de sofrimento, de morte, mas também de amor 
e misericórdia, foi quando estava pregado na cruz. Levan-
tando a cruz, com seu corpo pregado, aquilo que era sinal de 
condenação, tornou-se sinal de redenção. Do alto da cruz, 
com seus braços abertos e seu corpo suspenso entre o céu e 
a terra, Jesus viu que não estava só naquela hora derradeira. 
Aos pés da cruz, estava presente sua mãe, juntamente com 
João, o discípulo do amor (Jo 19,23-27). Diante da cruz, per-
cebemos o sofrimento da Virgem Maria ao ver como matam 
o seu filho, uma dor tão grande que atravessa a alma, como 
uma espada, um sofrimento semelhante ao que toda mãe e 
pai sentem diante da morte de seus próprios filhos, vítimas 
inocentes da violência que se manifesta ao longo da história, 
e torna-se ainda mais cruel quando não se tem presente o va-
lor da vida, dom de Deus e a sua misericórdia pelos homens 
e mulheres, feitos à sua imagem e semelhança. Aos pés da 
cruz, Maria “é testemunha das palavras de perdão que saem 
dos lábios de Jesus. O perdão supremo oferecido a quem 
O crucificou, mostra-nos até onde pode chegar a misericór-

dia de Deus. Maria atesta que a misericórdia do Filho de 
Deus não conhece limites e alcança a todos, sem excluir 
ninguém” (MV).

O amor, a fé, a confiança na misericórdia de Deus 
deram forças à Maria, mãe de Jesus, da Igreja e nossa. Dão 

forças também a tantas mães, 
pais e jovens, frente à espada da 
violência que atravessa sua alma. 

Por isso, creio que é im-
portante termos fé fortalecida e 
comprometida, para podermos 
sustentar a Virgem Maria, que 
aceita a espada que Deus havia 
preparado para os pecados de 
seu povo, e que agora atravessa 
a alma dela e de tantas outras, 

associando-as desta maneira, à redenção universal de nosso 
Senhor Jesus Cristo, que tornou sagrado cada sofrimento e 
dor do homem na cruz, pela sua misericórdia. 

Na cruz, é chegada a hora de Jesus. É a hora de sua 
mãe assumir o papel de mãe do Messias, nova Eva na obra 
redentora. Por isso, Jesus não se deixa vencer pela dor cau-
sada pela injustiça. Diante da dor, Ele foi capaz de um nobre 
gesto de amor e misericórdia para com sua mãe, para com o 
discípulo amado, que representava ali toda a humanidade que 
estava sendo redimida por seu sangue derramado na cruz.

“Jesus, ao ver ali ao pé da cruz a sua mãe e o dis-
cípulo que Ele amava, disse à mãe: ‘Mulher, eis aí o teu fi-
lho! Depois, disse ao discípulo: Eis a tua mãe!’” Jesus, com 
seu gesto de amor misericordioso, entrega aos cuidados de 
Maria, mãe da misericórdia, não só o discípulo amado, mas 
cada um de nós. Jesus entrega aos cuidados do discípulo Ma-
ria sua mãe, para que a acolha como sua. Dois mil anos se 
passaram, e Ele continua dizendo a cada um de nós, “Eis a 
tua mãe”. Como estamos acolhendo Jesus em nossa vida, 
como estamos acolhendo sua mãe Maria em nossa casa? 
Estamos deixando que ela nos acompanhe com seu amor e 
sua ternura de mãe da misericórdia, como acompanhou seu 
filho Jesus, o Verbo de Deus, feito carne no seu ventre para 
a nossa salvação?

São Paulo, na carta aos Gálatas, afirma que o cristão 
não é mais escravo, mas filho e pode chamar a Deus de Pai. 
Em Jesus, Deus veio para nos mostrar o seu verdadeiro rosto: 
rosto de Pai bondoso, lento na ira, mas rico em misericórdia.

Irmãos e irmãs, na sua infinita misericórdia, Deus 
ilumina os homens e as mulheres de boa vontade, para que 
encontrem no próprio coração a esperança que os sustente 
no caminho cotidiano e a força para que possam contribuir 
na construção de um mundo fundado sobre os valores do 
amor, da fé, da justiça, da caridade e da misericórdia.

Que Maria, mãe de Jesus, aqui venerada com o título 
de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, continue interce-
dendo junto ao seu Filho, como mãe e rainha da humanidade 
redimida pela misericórdia do Pai. Amém
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Mensagem na Bênção da Saúde
com o Santíssimo na Romaria de Fátima

Mt 20,29-34 – Os dois cegos de Jericó

Queridos irmãos e irmãs, a 65ª Romaria de Fátima 
da nossa Diocese de Erexim está chegando ao final. Neste 
Ano Santo do Jubileu Extraordinário da Misericórdia, a 
Romaria teve como tema: Maria, Mãe da Misericórdia 
e o lema: “Sede Misericordiosos 
como o Pai” (Lc 6,36). Penso 
que todos os que participaram da 
Romaria o fizeram como um mo-
mento especial de renovação es-
piritual, de graça de Deus, porque 
tiveram a oportunidade de abrir o 
coração de filhos e filhas à ternura 
de Maria, Senhora de Fátima, Mãe 
da Misericórdia. Do seu coração 
misericordioso de mãe, transbor-
dou o bálsamo do amor, que ali-
viou o teu sofrimento e vai curar 
as feridas do teu coração de filha e filho amados de Maria.

O texto do Evangelho de São Mateus, que ouvi-
mos, diz que uma grande multidão seguia Jesus. Mas fo-
ram os dois cegos que estavam sentados à beira da estrada, 
que não podiam ver Jesus, a não ser com os olhos da fé, 
que tiveram a coragem de gritar, pedindo que Jesus tives-
se misericórdia deles. O grito pedindo misericórdia não 
tocou os ouvidos e o coração da multidão, que se limitou a 
repreendê-los. Mas Jesus, que veio nos revelar o rosto da 
misericórdia do Pai, escutou seus gritos, lhes deu atenção. 
“Que quereis que vos faça?” “Senhor, que os nossos olhos 
se abram”! Diante deste pedido, Jesus foi tomado pela com-

paixão e pela misericórdia, que revelavam o amor e a ternu-
ra de Deus pelos filhos e filhas que padecem. A insistência 
dos dois cegos em gritar para que Jesus tivesse misericórdia 
da sua condição deu-lhes a possibilidade de ver e de seguir 

Jesus, caminho verdade e vida que 
no conduz ao Pai.

Quantos de nós, às vezes, 
estamos desanimados e prostrados 
à beira do caminho na vida de fé. 
Vemos Jesus que passa, mas não 
temos coragem de gritar para que 
Ele tenha compaixão e misericór-
dia de nós. Não temos coragem e 
humildade de irmos ao seu encon-
tro e pedirmos que Ele derrame o 
bálsamo da sua misericórdia sobre 
nós, sobre as nossas famílias, sobre 

os nossos enfermos. Que cure a cegueira do nosso coração, 
que nos impede de vermos a ação de Deus no mundo e na 
história, curando as feridas da humanidade provocadas pela 
falta de compaixão.

Às vezes, queremos que Deus faça o milagre da 
cura física, mas esquecemos de pedir que ele acenda em 
nosso coração a luz da fé, que nos permite ver e seguir o 
Cristo Jesus, com a disponibilidade de discípulos, como fez 
Maria, a serva do Senhor.

Queridos romeiros e romeiras, retornai para vossos 
lares e vossas famílias, levando no coração o propósito de 
“Serdes misericordiosos como o Pai”. Amém.

Ano Mariano e Ano do Centenário
das Aparições de Fátima

Ano Diocesano do Centenário das Aparições de Fátima
No final da missa da Romaria, dia 09 de outubro, 

Dom José fez a abertura oficial do Ano do Centenário das 
Aparições de Fátima e do Ano Mariano do Brasil em nível 
diocesano. Lembrando que na Bíblia o ano jubilar, de 25 
em 25, para a renovação dos compromis-
sos da Aliança com Deus, era anunciado 
pelo toque da trombeta, houve acordes 
conclamatórios de trompete. O bispo fez 
o pronunciamento declarando aberto este 
tempo especial na Diocese até a próxima 
romaria em 08 de outubro de 2017. Em 
sinal de alegria, ecoou forte o som da gra-
vação dos sinos da Catedral pela esplanada do Santuário. 

Enquanto todos cantavam o hino do centenário, composto 
pelo Pe. José Carlos Sala, a imagem de Fátima do projeto 
“Centenário das Aparições, peregrinação da fé”, circulou 
entre os fiéis, carregada pelo Pe. Geraldo Moro, que em 

dezembro completará 60 anos de ordena-
ção presbiteral, acompanhado por outros 
três padres que concelebravam a missa e 
por diversos ministros. Ao retornar ao al-
tar, Dom José entregou a imagem ao Páro-
co de Severiano de Almeida, Pe. Sidmar 
Rech e a representantes da Paróquia, pois, 
por lá, ela continuará sua peregrinação pe-

las paróquias a partir desta segunda-feira.
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Íntegra da palavra do bispo abrindo Ano Dioce-
sano do Centenário das Aparições de Fátima

Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, hoje es-
tamos vivendo um momento histórico na nossa Diocese. 
Agradeço à Trindade Santa, Pai e Filho e Espírito Santo, 
à Virgem Santíssima, Senhora de Fátima, que com a sua 
ternura de mãe, intercede junto a seu filho Jesus pelo nos-
so querido povo.

Quis a graça de Deus e sua misericórdia que es-
tivéssemos aqui reunidos neste dia tão significativo, em 
comunhão com todos os diocesanos, onde quer que se 
encontrem, celebrando a nossa Romaria Diocesana em 
honra de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. É com o 

coração agradecido e cheio de júbilo que “declaro aberto 
o Ano da celebração do Centenário das Aparições de Fá-
tima, em nossa Diocese de Erexim, e, em comunhão com 
a Igreja do Brasil, o Ano Nacional Mariano, recordando 
os 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora da 
Conceição Aparecida, Padroeira do Brasil, nas águas do 
rio Paraíba do Sul.

Deixemos que a celebração do Centenário e a ter-
nura do coração imaculado de Maria toquem o nosso cora-
ção, fortaleçam o amor entre os casais e nas famílias, e au-
mentem em nós a disponibilidade de servirmos o Senhor 
como fez ela, a humilde serva do Altíssimo.

Ano Mariano Nacional
A 54ª Assembleia Geral Ordinária da CNBB de 06 

a 15 de abril passado aprovou a proclamação do Ano Na-
cional Mariano em comemoração dos 300 anos do encontro 
da imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, pa-
droeira do Brasil de 12 de outubro do ano em curso a 11 de 
outubro de 2017.

Com data de 24 de 
agosto deste ano, o Pre-
sidente da CNBB, Dom 
Sérgio da Rocha, assinou 
Decreto promulgando o 
mencionado Ano Mariano.

Em 21 de setem-
bro, numa celebração na 
sede da CNBB, com a 
presença dos bispos da 
Presidência e do Conselho 
Episcopal Pastoral, repre-
sentantes de organismos 
vinculados à instituição e 
colaboradores que lá atu-
am, houve o lançamento 
oficial deste Ano Mariano Nacional. 

Com data de primeiro de agosto, a CNBB enviou a 
seguinte mensagem aos católicos do País:

Mensagem à Igreja Católica no Brasil
A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – 

CNBB, em comemoração aos 300 anos do encontro da 
Imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, nas 
águas do rio Paraíba do Sul, instituiu o Ano Nacional Ma-
riano, a iniciar-se aos 12 de outubro de 2016, concluindo-se 
aos 11 de outubro de 2017, para celebrar, fazer memória e 
agradecer.

Como no episódio da pesca milagrosa narrada pelos 
Evangelhos, também os nossos pescadores passaram pela 
experiência do insucesso. Mas, também eles, perseverando 
em seu trabalho, receberam um dom muito maior do que 

poderiam esperar: “Deus ofereceu ao Brasil a sua própria 
Mãe”. Tendo acolhido o sinal que Deus lhes tinha dado, os 
pescadores tornam-se missionários, partilhando com os vi-
zinhos a graça recebida. Trata-se de uma lição sobre a mis-
são da Igreja no mundo: “O resultado do trabalho pastoral 

não se assenta na riqueza 
dos recursos, mas na cria-
tividade do amor” (Papa 
Francisco).

A celebração dos 
300 anos é uma grande 
ação de graças. Todas as 
dioceses do Brasil, desde 
2014, se preparam, rece-
bendo a visita da imagem 
peregrina de Nossa Se-
nhora Aparecida, que per-
corre cidades e periferias, 
lembrando aos pobres e 
abandonados que eles são 
os prediletos do coração 

misericordioso de Deus.
O Ano Mariano vai, certamente, fazer crescer ainda 

mais o fervor desta devoção e da alegria em fazer tudo o 
que Ele disser (cf. Jo 2,5).

Todas as famílias e comunidades são convidadas a 
participar intensamente desse Ano Mariano.

A companhia e a proteção maternal de Nossa Se-
nhora Aparecida nos ajude a progredir como discípulas e 
discípulos, missionárias e missionários de Cristo!

Brasília, DF, 1º de agosto de 2016.
Dom Sergio da Rocha - Arcebispo de Brasília, Pre-

sidente da CNBB
 Dom Murilo Sebastião Ramos Krieger - Arcebispo 

de São Salvador da Bahia, Vice-Presidente da CNBB
 Dom Leonardo Ulrich Steiner - Bispo Auxiliar de 

Brasília, Secretário-Geral da CNBB.
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65ª Romaria Diocesana
Maria, Mãe da Misericórdia – Misericordiosos como o Pai

De 30 de setembro a 09 de outubro, a Diocese viveu a última Romaria de Fátima 
antes do centenário das aparições, em 2017. Seu tema foi: Maria, Mãe da Misericórdia. 
O lema: “Sede misericordiosos como o Pai” (Lc 6,36), o mesmo do Jubileu Extraordi-
nário da Misericórdia.

Comunicação Diocesana, nas edições de setembro e outubro, publicou texto so-
bre o tema da Romaria, o roteiro da novena e os padres e paróquias que assumiram as 
missas dela. 

Nesta edição, Comunicação Diocesana tenta uma retrospectiva de todo o evento, 
cujos dias, foram muito favoráveis. Em apenas uma noite houve chuva. Em alguns mo-
mentos, torrencial.

O site da diocese publicou as informações e fotos de cada dia da novena, que 
podem ainda ser acessadas. Junto com as notícias diárias, está a íntegra da homilia dos 
padres que a disponibilizaram para a publicação. No campo “Fotos”, há 30 álbuns com 
imagens de cada dia. 

1º dia – Maria, Mãe da Misericórdia
A força da oração diante das dificuldades

e doenças modernas
No úl-

timo dia de se-
tembro, festa 
do biblista São 
Jerônimo, a Dio-
cese de Erexim 
deu abertura à 
novena de sua 

65ª Romaria de Fátima, rumo ao centenário das aparições. 
O terço e a missa, às 14h, foram presididos pelo 

Pe. Moacir Noskoski, Pároco da Paróquia N. Sra. da Gló-
ria de Erval Grande e assistente das zeladoras das capeli-
nhas que passam pelas famílias. Concelebraram com ele 
os Padres Giovani Momo e Luiz Warken, do Seminário e 
de Jacutinga, acompanhados pelo diácono Reinaldo Bal-
binot, da Paróquia da Salette, Três Vendas, Erechim. Mui-
tas zeladoras de capelinhas participaram da celebração. 
Depois do terço, animado por equipe de zeladoras, houve 
a entronização da imagem de Fátima e com ela da primei-
ra capelinha da região, da Paróquia N. Sra. do Rosário de 
Barão de Cotegipe, mais ou menos da década de 1950, 
introduzida pelo Cônego Estanislau Pollon. 

A liturgia da Palavra teve a procissão da Bíblia 
dentro de um coração, símbolo de misericórdia, no con-
texto do Ano Santo Extraordinário da Misericórdia. 

Na homilia, Pe. Moacir ressaltou que a dedica-
ção de tempo para a oração e a celebração litúrgica da 
comunidade é o melhor remédio para superar as doenças 
modernas da depressão, do medo, da ansiedade e tantos 
outros males. Referiu-se ao dia de São Jerônimo, es-

tudioso da bíblia e seu tradutor dos originais para o la-
tim, o idioma de seu tempo, pelo ano 400. Acentuou a 
figura de Maria, Mãe da Misericórdia que, pela leitura e 
pelo evangelho da celebração, dá seu sim ao anúncio do 
Arcanjo Gabriel de que seria a Mãe do Salvador. Exor-
tou a todos a imitar Maria e dizer como ela: “Eis aqui,  
Senhor, um filho seu; faça-se em mim segundo a tua Pa-
lavra”.

O símbolo do coração, expressando a misericórdia, 
é destaque atrás da cruz do altar e na frente do Santuário.

Novena de Fátima convida assumir a misericór-
dia como jeito de ser, a exemplo de Maria

M u i t o s 
devotos de N. 
Sra. enfrenta-
ram o vento frio 
da primeira noi-
te da novena de 
Fátima e partici-
param da procis-
são da Catedral 

ao Santuário e da missa na sua esplanada. A celebração 
foi presidida pelo Pe. Valter Girelli, Reitor do Santuário, 
e concelebrada pelo Pe. Giovani Momo, do Seminário. 
Equipe de instrumentistas, com animação dos Padres José 
Carlos Sala e Olírio Streher, sustentou a música e os di-
versos cantos. 

Pe. Valter, na homilia, recordou que o Papa Fran-
cisco nos convida a contemplar Cristo, o rosto da miseri-
córdia do Pai, especialmente neste Ano Santo Extraordi-
nário. E se Maria é a mãe de Jesus, ela é a Mãe da Mise-
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ricórdia. Com ela, todos podem achegar-se a seu Filho e 
assumir a misericórdia como jeito permanente de ser. Para 
ele, a misericórdia assume uma importância maior ainda 
frente à realidade social atual, com violência, intolerância, 
consumismo, materialismo, corrupção e tantas formas de 
exclusão jogando para as periferias existenciais uma mul-
tidão de pessoas. Recordou que esta novena abre o ano 
do centenário das aparições de Fátima, nas quais Maria 
pediu a conversão, a reconciliação e a recitação do terço 
para se alcançar a paz. Enfatizou que romaria é tempo de 
reconciliação e de intensa oração. Convidou cada devoto 
de Maria a identificar o que gostaria de lhe apresentar nes-
ta novena. Ressaltou que assim como Deus enviou o anjo 
Gabriel anunciar a Maria que seria a Mãe do Salvador, 
Ele continua a nos convidar a participar do seu projeto de 
salvação. Como o anjo disse a Maria para não ter medo, 
ele convida a nada temer porque temos a assistência do 
Espírito Santo e a proteção carinhosa dela. 

A palavra do Bispo e a bênção das capelinhas
No final da missa, Dom José dirigiu sua mensa-

gem aos que estavam na esplanada do Santuário e aos 
que acompanhavam a celebração pelos meios de comu-

nicação. Situou a novena e romaria deste ano no con-
texto do Jubileu Extraordinário da Misericórdia rumo 
ao centenário das aparições de Fátima no próximo ano, 
para o qual a Diocese projeta a revitalização do Santu-
ário. A primeira etapa do projeto, a nova calçada com 
iluminação especial, já está praticamente concluída. 
Motivou a todos a colaborar com a doação dos recur-
sos necessários para a realização de todo o projeto. Re-
cordou a importância das capelinhas circulando pelas 
famílias e invocou a bênção sobre as que as zeladoras 
tinham levado à celebração e a todos as outras presen-
tes na Diocese. 

Crianças com oração e catequese do seu jeito
 Como há muitos anos, as crianças têm espaço pró-

prio nas noites da novena de Fátima. Com a animação de 
diversos grupos, elas têm momentos de oração, de cate-
quese, de vídeos e dinâmicas diversas. Padres e o próprio 
bispo deixam sua mensagem e sua bênção a elas. Nesta 
primeira noite da novena, membros da Pastoral Vocacio-
nal, da Pastoral da Criança e catequistas da Paróquia San-
ta Luzia, Atlântico animaram o espaço da criança, em sala 
atrás do Santuário.

2º dia – O nome de Deus é misericórdia
Devotos de Maria contemplam misericórdia do 

Pai na novena de Fátima
No segundo dia da 

novena da Romaria dioce-
sana, os fiéis que participa-
ram do terço e da missa da 
tarde do sábado, primeiro de 
outubro, no Santuário, reza-
ram a partir da afirmação 
bíblica que o nome de Deus 
é misericórdia. A celebração 
foi presidida pelo Pe. Valtuir 

Bolzan, coordenador diocesano de pastoral e pároco da Paró-
quia Santa Luzia, Atlântico, com o Pe. José Carlos Sala, vi-
gário paroquial da mesma, na sustentação musical dos cantos 
e animação de equipe daquela comunidade. 

Pe. Bolzan iniciou sua homilia referindo-se ao dia 
do idoso, citando São João Paulo II, para quem os idosos, 
os avós, são os guardiães da fé. Mencionou a santa do 
dia, Teresinha do Menino Jesus, carmelita, padroeira das 
missões. Com a citação da afirmação dela de que o amor 
encerra tudo e é eterno, passou para o aspecto proposto 
pelo segundo dia da novena da romaria: o nome de Deus é 
misericórdia. Ressaltou que Deus Pai é movido exclusiva-
mente por seu amor misericordioso, conforme a parábola 
conhecida como a do filho pródigo, lida no evangelho da 
missa. A atitude do pai desta passagem revela os sentimen-
tos de Deus conosco. Exortou a todos a se aproximarem 
do trono da graça divina com toda a confiança, conforme a 
passagem da carta aos Hebreus, lida na celebração. 

Novena de Fátima celebra misericórdia divina 
frente à fragilidade humana

O número de devo-
tos de N. Sra. na procissão 
da Catedral ao Santuário e 
missa campal, em Erechim, 
foi bem maior na noite do 
segundo dia da novena de 
Fátima, dia 1º de outubro, 
sábado, do que na sua aber-
tura na sexta-feira. No dia 
de Santa Teresinha, a santa 

das rosas, padroeira das missões, e início da semana na-
cional da vida, a novena lembrou que o nome de Deus é 
misericórdia. A celebração foi presidida pelo vigário ge-
ral da Diocese, Pe. Dirceu Balestrin, e concelebrada pelo 
bispo emérito, Dom Girônimo Zanandréa, com animação 
da equipe de liturgia da própria romaria, instrumentistas e 
cantores regidos pelo Pe. José Carlos Sala. 

Pe. Balestrin, refletindo com os participantes do 
ato religioso e com os que acompanhavam pelos meios 
de comunicação, acenou para a importância de recolhi-
mento como a esplanada do Santuário e para a celebra-
ção comunitária. Jesus também participou dos encontros 
nas sinagogas e nas festas no templo de Jerusalém. É o 
momento de se louvar a Deus cujo nome é misericórdia, 
como recorda a novena de Fátima em seu segundo dia, 
com o evangelho da parábola conhecida como do filho 
pródigo, ou do pai misericordioso ou ainda dos dois fi-
lhos perdidos. O filho que abandonou a casa encontrou 
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3º dia – Jesus, na força do Espírito Santo,
rosto misericordioso do Pai

acolhida carinhosa da parte do pai, enquanto o irmão 
mais velho não foi capaz de perdoá-lo. Pe. Balestrin res-
saltou que o pai da parábola revela o jeito de ser e de 
agir de Deus, que está sempre à procura de quem tenha 
se afastado. Observou que é difícil viver o perdão, mas 

sem ele ninguém se sente bem, a família adoece e a so-
ciedade vive tensões e conflitos. Exortou a todos a vive-
rem a oportunidade de reconciliação própria da romaria 
do Jubileu Extraordinário da Misericórdia e a viverem o 
perdão com todos.

Novena de Fátima lembra que em Cristo se chega 
à misericórdia do Pai

Com a par-
ticipação especial 
do coral N. Sra. 
de Fátima, de 30 
integrantes, regido 
pelo Pe. José Car-
los Sala, o Bispo 
diocesano presidiu 
o terço e a missa 

da tarde do terceiro dia da novena de Fátima, no primeiro 
domingo de outubro, dia nacional do encarcerado e das 
eleições municipais no Brasil, também no início do mês 
missionário e da Semana Nacional da Vida. 

A partir do enfoque do dia, Jesus, na força do Es-
pírito, o rosto da misericórdia do Pai, com a passagem do 
evangelho em que a mulher adúltera é apresentada a Jesus 
por escribas e fariseus, para ver se deveria ser apedrejada 
conforme a lei, o Bispo ressaltou, em sua homilia, que 
Cristo procedeu conforme o modo de agir do Pai e não 
a condenou. E porque Cristo desafiou os acusadores da 
mulher a começar a apedrejá-la se não tivessem pecado, 
eles deixaram cair as pedras das mãos, tiraram a pedra do 
coração que os impedia de perdoar e de perceber o rosto 
da misericórdia do Pai. Enfatizou que a lei pode apenas 
estabelecer o limite entre o bem e o mal, prever prêmio 
e castigo, mas é incapaz de manifestar misericórdia e 
perdão, atributos exclusivos de Deus, aos quais se chega 
em Cristo, seu Filho, redentor da humanidade. Exortou 
a todos a confiar sempre no perdão de Deus manifestado 
em seu Filho Jesus pela ternura de Maria. Dom José citou 
iniciou de sua reflexão citando dito dos monges da Igre-
ja Ortodoxa referido pelo Papa Francisco na sua recente 
visita à Geórgia: “Quando existem as turbulências espiri-
tuais, é necessário refugiar-se sob o manto da Santa Mãe 
de Deus”. E conclui sua homilia com uma súplica a ela 
pedindo que ensine a todos a redescobrir o caminho do 
perdão e da reconciliação indicados por seu Filho Jesus.

Novena de Fátima com vibração da juventude
A terceira noite da novena da romaria de Fáti-

ma, em Erechim, no primeiro domingo de outubro, dia 
do encarcerado e das eleições municipais no País, teve a 
participação vibrante de muitos jovens, especialmente de 

grupos da Pastoral 
da Juventude, jun-
to com a Pastoral 
Carcerária. Pe. 
Maicon Malacar-
ne, assessor da 
Pastoral da Ju-
ventude presidiu a 
procissão e a mis-
sa, acompanhado 
pelos padres Paulo 

Bernardi e Valdemir Debastiani, que assessoram a Pas-
toral Carcerária. As orações, os cantos, as leituras e re-
flexões destacaram Cristo, na força do Espírito, rosto da 
misericórdia de Deus Pai. Jovens encenaram o evange-
lho da celebração que apresentava a passagem da mulher 
adúltera levada a Jesus pelos fariseus e escribas para saber 
dele se ela devia ser apedrejada conforme determinava a 
lei de Moisés. 

A homilia foi proferida pelo Pe.  Valdemir Debas-
tiani. Iniciou a reflexão convidando a todos a olhar para 
N. Sra. que depositou seu amor no Filho Jesus, que re-
velou um Deus misericordioso, como com a mulher pe-
cadora do evangelho da missa. Relacionando a passagem 
com o dia do encarcerado, perguntou o que se diria hoje 
nos meios de comunicação se Jesus agisse como naquele 
momento, pois se costuma dizer que bandido bom é ban-
dido morto. Questionou por que temos presídios e quem 
está neles. Na verdade, são muitos de nossos jovens, de 
nossas famílias, de nossas comunidades. Observou que a 
sociedade tem dificuldades de considerar a realidade dos 
presidiários, vistos com muitos preconceitos pelos que se 
julgam pessoas de bem ou porque possuidores de bens. 
Referiu-se ao massacre do presídio do Carandiru, em São 
Paulo, há 24 anos, cujos responsáveis foram absolvidos 
há poucos dias. Exortou a todos a ter olhar misericordioso 
e não de rancor para com os encarcerados, que a Pastoral 
Carcerária acompanha no espírito da compaixão de Jesus, 
que acreditava nas pessoas, mesmo que rejeitadas e ex-
cluídas. Concluiu ressaltando que os jovens sonham com 
a esperança e amam e convidou a todos a buscar o amor 
de Deus, como nos ensina Maria, a Mãe da Misericórdia.

No final da celebração, os jovens entregaram aos 
romeiros um adesivo com o versículo bíblico que pede a 
Deus um coração misericordioso. Os agentes da Pastoral 
Carcerária entregaram um folder com a natureza, objeti-
vos e atividades da mesma. 
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4º dia – Misericórdia no processo de educação
educar-se para relações misericordiosas

A educação na misericórdia na novena de Fátima
Em seu quarto dia, em 03 de 

outubro, a novena de Fátima propôs 
aos devotos um processo de educa-
ção permanente perpassado pela 
misericórdia. A leitura da missa, da 
carta de São Tiago, exorta buscar a 
sabedoria divina que é condescen-
dente, conciliadora e cheia de mi-
sericórdia. O evangelho apresenta 
Cristo propondo para seus discípu-
los o ideal de serem misericordio-
sos como o Pai, perdoando a todos, 

amando os próprios inimigos. O terço e a missa da tar-
de foram presididos pelo Pe. Agostinho Dors, de Getúlio 
Vargas, e concelebrada pelo Isalino Rodrigues, da mesma 
paróquia, com animação de equipe da mesma. Pe. Isali-
no proferiu a homilia, enfatizando que a pessoa que tem 
misericórdia vive a compaixão pela dor alheia e a assume 
como sua. Citando São Bernardo, grande de Maria, asse-
gurou que nela todos encontram alívio em qualquer difi-
culdade. Concluiu sua reflexão pedindo que Maria cubra a 
todos com seu manto de amor, enquanto a equipe cantava 
o canto e algumas pessoas passavam manto azul sobre os 
fiéis. 

Novena de Fátima lembra que a misericórdia
exige processo de educação

Pe. Gabriel Zucco, vigário paroquial da Paróquia 
N. Sra. do Monte Claro, de Áurea, na homilia da missa da 
noite do dia 03 de outubro, segunda-feira, quarto dia da 
novena de Fátima, citou carta pastoral do bispo de Cruz 
Alta, Dom Adelar Baruffi, para quem a misericórdia exige 
um processo de educação de quem quer ser discípulo de 
Cristo. À medida que caminha com Ele, aprende dele seu 
jeito de ser e de viver. Observou que há duas formas de 

compreender a misericórdia. Uma, 
distorcida e outra, correta. A apa-
rente misericórdia e falsa bondade, 
na educação, leva a omitir o que 
se deveria exigir. Misericórdia não 
é aprovar tudo, mas ajudar quem 
eventualmente venha a errar. Como 
Deus, que não quer a morte do peca-
dor, mas que se converta e viva. Ser 
misericordioso é também educar 
para os limites, sabendo dizer não 
e corrigir. Pe. Gabriel conclui dese-

jando que Maria ajude a todos a desenvolver um processo 
educativo inclusivo, respeitoso e integral. O enfoque da 
noite era a misericórdia no processo da educação. A missa 
foi presidida apelo Pe. Claudino Talaska, pároco de Áurea. 

Colaboração com o projeto
de revitalização do Santuário

Na final da celebração, Pe. Valter Girelli, reitor do 
Santuário e do Seminário, a pedido do Bispo e em nome 
da Comissão do projeto de revitalização do Santuário, fez 
veemente apelo aos devotos de N. Sra. para colaborarem 
na captação de recursos para as obras do mesmo. Ressal-
tou que a Igreja vive sua missão e realiza obras materiais 
em vista dela com os recursos advindos do dízimo e das 
contribuições dos fiéis. Insistiu na colaboração para a Dio-
cese dar um presente a N. Sra. por ocasião dos 100 anos 
de suas aparições em Fátima na romaria do próximo ano. 
Lembrando a colaboração de muitos com santuários em 
outras regiões do País, sugeriu agora priorizar esta obra 
da Diocese. A contribuição para ela pode ser feita através 
de carnê com valores diferenciados em dez prestações ou 
por doações espontâneas na secretaria do Seminário e das 
Paróquias ou em depósito na conta 35708-9 da agência 
0217 do Sicredi.

5º dia – Misericórdia no cuidado com a Casa Comum
Devotos de Fátima exortados

ao cuidado misericordioso
com a Casa Comum
Com a participação especial de 

diversos grupos de idosos, o Santuário 
de Fátima ficou superlotado na tarde 
do dia 04 de outubro, terça-feira, para o 
terço e a missa do quinto dia da novena 
da Romaria, presididos pelo Pe. Milton Mattia, pároco da 
Paróquia Santa Isabel da Hungria de Três Arroios e concele-
brados pelo Pe. Antonio Scheffel, pároco emérito residente 
em Aratiba, e pelo Pe. Alvise Follador, da Catedral São José. 

No dia de São Francisco de 
Assis, que inspira a ecologia ambien-
tal e humana, a celebração enfocou o 
cuidado misericordioso com a Casa 
Comum, como lembrava a Campanha 
da Fraternidade e como insiste o Papa 
Francisco na encíclica Laudato Si. 

Pe. Milton, refletindo com os fi-
éis, iniciou lembrando que Deus criou 

tudo não para si, mas em vista do ser humano, a quem 
confiou sua obra, não para ser um dominador despótico, 
porém um zeloso cuidador. O ser humano tem a alegria 
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Novena de Fátima lembra necessidade
da misericórdia nas relações com todos

O sexto dia da novena de Fátima, no dia 05 de ou-
tubro, tratou das obras de misericórdia espirituais. Para 
o Papa, as obras de misericórdia espirituais e corporais 
traduzem a fé em atos concretos e cotidianos. 

O terço das 14h, no Santuário, foi presidido pelo 
Pe. Valdemir Debastiani, pároco da Paróquia Santo Anto-
nio, de Jacutinga, acompanhado pelos padres Gilson Sa-
muel, de Paulo Bento, Dirceu Dala Rosa, de Campinas 
do Sul, e Mauro Parcianello, de Entre Rios do Sul, que 
formam a Área Pastoral de Jacutinga. 

A mis-
sa foi presidida 
pelo Pe. Gilson 
Samuel e conce-
lebrada pelos pa-
dres citados, mais 
o Pe. Giovani 
Momo, do Semi-
nário, acompa-

nhados pelos diáconos Almeri Bornelli e Reinaldo Balbi-
not, ambos de Erechim. 

Grupos de idosos marcaram presença também 
naquela tarde: N. Sra. Medianeira da Barra do Rio Azul, 
Recanto da Ternura de São Valentim, Viver e amar de Ipi-
ranga do Sul e caravana de Quatro Irmãos e Paulo Bento. 

Pe. Mauro Parcianello, que fez a homilia, iniciou 
lembrando a realidade humana das dificuldades nos rela-
cionamentos familiares e comunitários. Mas, a partir do 
evangelho e da leitura do dia, ressaltou que se deve buscar 
sempre a superação de qualquer conflito, pela misericór-
dia. Observou que se Deus perdoa sempre, quem seríamos 

nós para condenar os outros. Ninguém pode excluir qual-
quer pessoa de seu relacionamento e de seu carinho. Se a 
outros devemos perdoar, somos também necessitados do 
perdão deles por nossas faltas. Buscar e dar o perdão é meio 
indispensável para a convivência pacífica, mesmo porque, 
no Pai nosso, pedimos a Deus que nos perdoe como nós 
perdoamos. Por fim, relacionou as 7 obras de misericórdia 
espirituais tradicionais, com breve pontuação a cada uma: 
ensinar os que não sabem, dar bom conselho, corrigir os 
que erram, perdoar as ofensas, consolar os tristes, acolher 
com paciência as fraquezas dos outros, rezar a Deus pelos 
vivos e defuntos. A estas como às corporais, na mensagem 
para o Dia de Oração pelo Cuidado da Criação, em pri-
meiro de setembro passado, o Papa Francisco acrescentou 
o cuidado da casa comum. Segundo o Papa, como obra de 
misericórdia espiritual, o cuidado da casa comum requer 
“a grata contemplação do mundo”, que “nos permite des-
cobrir qualquer ensinamento que Deus nos quer transmitir 
através de cada coisa”.

Devotos de Maria enfrentam chuva
na sexta noite da novena de Fátima

Não foram poucos os fiéis 
que participaram da procissão e da 
missa da noite do sexto dia da no-
vena de Fátima, no dia 05 de outu-
bro, debaixo de momentos de chuva 
torrencial. Os atos religiosos foram 
presididos pelo pároco da Paróquia 
São João Batista, de Marcelino Ra-
mos, Pe. Nelci Miranda, missioná-
rio saletino, com a participação do 
bispo emérito, Dom Girônimo Za-

de desfrutar de tudo o que a terra dispõe, mas em harmonia 
com todas as outras criaturas de Deus. Infelizmente, o ego-
ísmo, consequência do pecado, leva à posse gananciosa, in-
dividualista e concentradora, ao desperdício e à destruição 
até das pessoas. Pe. Milton enfatizou que todos, em atitude 
misericordiosa, devem realizar a missão dada por Deus de 
organizar, cuidar, respeitar e amar tudo o que Ele criou.

No dia de São Francisco, novena de Fátima
refletiu cuidado com a Casa Comum

Em sua 
encíclica social 
Laudato Si, o 
Papa Francisco 
afirma julgar São 
Francisco exem-
plo por excelên-
cia do cuidado 

pelo que é frágil e por uma ecologia integral, vivida com 

alegria e autenticidade. Ele manifestou atenção particular 
pela criação de Deus e pelos mais pobres e abandonados.

Pois, no dia de São Francisco, 04 de outubro, ter-
ça-feira, a novena de Fátima, em seu quinto dia, tratou da 
misericórdia no cuidado com a Casa Comum. 

Presidiu a procissão e a missa da noite o Pe. An-
tonio Miro Serraglio, pároco da Paróquia São Roque de 
Benjamin Constant do Sul, que está celebrando seus 50 
anos de criação e de instalação. Iniciou sua reflexão citan-
do a afirmação do poeta e filósofo latino Horácio, falecido 
no ano 65 antes de Cristo: “O cuidado é o permanente 
companheiro do ser humano”. Para o padre, devemos ter 
cuidado ao se caminhar, com o que se diz, na direção de 
automóvel, na alimentação, com a saúde. Cuidado com a 
criação, obra de Deus, numa ecologia integral, segundo a 
qual, conforme o Papa Francisco, os seres humanos estão 
profundamente ligados entre si e a criação na sua totalida-
de. Quando maltratamos a natureza, maltratamos também 
os seres humanos. A natureza nos cura, nos dá vida nova. 

6º dia – Obras de misericórdia espirituais
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nandréa. Dentro do enfoque do dia, as obras de misericór-
dia espirituais, Pe. Nelci deu destaque à correção fraterna. 
Ressaltou que pais e educadores corrigem porque amam. 
Todos necessitam de correção, porque todos erram. Todos 
têm também a missão de ajudar-se mutuamente na supera-
ção do erro. Para corrigir, conforme Cristo fez e ensinou, 
a pessoa precisa estar imbuída de caridade, de sabedoria e 
de misericórdia. Além de corrigir os que erram, são obras 
de misericórdia espirituais: ensinar os que não sabem, dar 

bom conselho, perdoar as ofensas, consolar os tristes, aco-
lher com paciência as fraquezas dos outros, rezar a Deus 
pelos vivos e defuntos. Recentemente, o Papa Francisco 
incluiu mais uma tanto no conjunto das obras de misericór-
dia espirituais quanto corporais, o cuidado da casa comum. 
Segundo o Papa, como obra de misericórdia espiritual, o 
cuidado da casa comum requer “a grata contemplação do 
mundo”, que “nos permite descobrir qualquer ensinamen-
to que Deus nos quer transmitir através de cada coisa”.

7º dia – Obras de misericórdia corporais
Romeiros de Fátima e o compromisso

das obras da fé
G r a n d e 

número de de-
votos de Maria 
esteve no San-
tuário de Fátima 
na tarde do dia 
06 de outubro, 
quinta-feira, ini-
ciando o tríduo 

final da novena diocesana. Com a presidência do Pe. Gladir 
Giacomel, Pároco da Paróquia N. Sra. da Salette, Bairro 
Três Vendas, Erechim, acompanhado pelo Pe. André Lo-
pes, vigário paroquial da mesma, pelo Pe. Giovani Momo, 
do Seminário, e pelo Diácono Reinaldo Balbinot, os devo-
tos de Fátima refletiram sobre as obras de misericórdia cor-
porais, concretização da fé e da caridade.

Pe. André, encarregado da homilia, ressaltou que 
misericórdia é atitude de aproximação de Deus e dos ir-
mãos, especialmente dos pequenos e mais fracos. Pelas 
obras de misericórdia corporais, testemunhamos a fé. São 
simples e possíveis de realizar por todos: dar de comer a 
quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, dar roupa a 
quem não tem, acolher os peregrinos, visitar os enfermos, 
visitar os presos, sepultar os mortos cuidar da casa comum, 
acrescentada recentemente pelo Papa Francisco. Conforme 
São Tiago na leitura da missa, não se pode dizer que se tem 
fé sem as obras da caridade. Segundo o Evangelho, são a 
matéria do juízo final e a condição para a salvação eterna. 

Devotos de Maria lembrados
das obras que comprovam a fé

O pri-
meiro dia do 
tríduo final da 
novena da Ro-
maria, no dia 
06 de outubro, 
convidou os 
devotos de N. 
Sra. a refletirem 
sobre as obras 
de misericórdia 

corporais. Pe. Tranquilo Manfrói, dos pobres servos da 
Divina Providência, pároco da Paróquia São Francisco de 
Assis do Bairro Progresso de Erechim, presidiu a procis-
são e a missa da noite. Falando aos fiéis, disse que a mise-
ricórdia é fonte de alegria, serenidade e paz e é condição 
da nossa salvação. O cristão testemunha sua fé e constrói 
sua salvação no seu dia a dia pela prática das obras de 
misericórdia corporais: dar de comer a quem tem fome, 
oferecer abrigo a quem não tem onde morar, vestir os nus, 
visitar os doentes e os presos, sepultar os mortos. Entre 
estes gestos, a esmola dada aos pobres é um dos principais 
testemunhos da caridade fraterna. A elas, recentemente, o 
Papa Francisco acrescentou uma oitava, a do cuidado com 
a casa comum. Por elas, o cristão se torna parecido com o 
Mestre. Por elas, segundo o Papa Francisco, toca na carne 
de Cristo nos irmãos e irmãs necessitados de ser nutridos, 
vestidos, alojados e visitados.

8º dia – O sacramento da misericórdia
A graça do sacramento da misericórdia

na novena de Fátima
Aspectos diversos da misericórdia estão sendo re-

fletidos na novena de Fátima deste Ano Santo Extraordi-
nário da Misericórdia. Dia de N. Sra. do Rosário, o aspec-
to celebrado foi o sacramento da misericórdia, a confissão. 
Presidindo o terço e a missa das 14h, no Santuário, Pe. 
Paulo Bernardi, Pároco da Paróquia São Pedro de Erechim 
e Diretor Diocesano do Apostolado da Oração, iniciou sua 

reflexão a partir da leitura do dia, na qual São Paulo ex-
pressava sua consciência de ter sido constituído embaixa-
dor de Cristo para anunciá-lo a todos com a exortação de 
se reconciliarem com Deus e a viverem sua misericórdia. 
Frisou que a misericórdia é um exercício permanente e 
exigente. Passando a considerar o sacramento da confis-
são, referiu-se ao evangelho da missa, que apresentava 
Cristo ressuscitado encontrando-se com os apóstolos tran-
cados no recinto em que se encontravam, tomados pelo 
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medo. Saudou-
-os desejando-
-lhes a paz, con-
cedendo-lhes o 
Espírito Santo e 
enviando-os em 
missão, com o 
poder de perdo-
ar os pecados. 

Com a força do Espírito, superaram o medo e tornaram-se 
ardorosos na missão, anunciando com alegria a boa nova 
da salvação. Com a força do Espírito, todo fiel pode su-
perar as dificuldades da vida para viver e testemunhar a 
misericórdia de Cristo. Exortou a todos a buscarem inten-
samente a reconciliação com cada irmão e irmã.

O sacramento da confissão na novena de Fátima
Romaria é sempre oportunidade de confirmação 

na fé, mudança de vida, renovação do compromisso com 
Deus e com os outros, de agradecimento por graças alcan-
çadas ou de pedido a Deus por necessidades específicas. 
E é também oportunidade de confissão, o sacramento do 
perdão de Deus. Mas, no dia 07 de outubro, sexta-feira, 
penúltimo dia da novena da romaria deste ano, a própria 
reflexão foi sobre este sacramento. A procissão e a missa 
da noite, com elevado número de fiéis, foram presididas 
pelo Pe. Jair Carlesso, Diretor do Instituto de Teologia de 
Passo Fundo, e concelebrada pelo Pe. Clair Favreto, reitor 
do Seminário Maior São José da Diocese de Erexim, onde 
estão os seminaristas da filosofia e teologia, que partici-

param da cele-
bração. Atuaram 
nas motivações 
da celebração 
e carregaram a 
imagem de N. 
Sra. a partir do 
monumento até 
o altar. No final 
da missa, foram 

saudados pela multidão com uma forte salva de palmas. 
Pe. Clair, na homilia, iniciou referindo-se à leitura 

da missa, que exortava à reconciliação e ao evangelho que 
apresentava Cristo dando aos apóstolos o poder de perdo-
ar os pecados na força do Espírito Santo. Lamentou que, 
para muitos, o sacramento da confissão esteja vinculado 
unicamente ao pecado e não seja buscado como encontro 
com o amor misericordioso de Deus. A propósito, analisou 
a fórmula da absolvição sacramental, que expressa toda a 
natureza do sacramento: em virtude do mistério pascal, 
pela ação do Espírito Santo e pela mediação eclesial, o 
penitente é reconciliado com Deus e com a Igreja. Res-
saltou que a confissão é o sacramento do reencontro e do 
amor misericordioso do Pai. Para ele, o sacramento tem 
três momentos marcantes, três confissões: a manifestação 
do louvor, a expressão da fé e a disposição ao compro-
misso. Concluiu citando o Papa Francisco que deseja que 
ninguém fique indiferente diante do convite a experimen-
tar a misericórdia divina e para quem o perdão faz olhar o 
futuro com esperança. Convidou a todos a um abraço de 
perdão mútuo, especialmente entre os esposos.

9º dia – Misericórdia na família
relações misericordiosas a começar pela família

Na novena de Fátima, Dom Girônimo fala
das relações misericordiosas a partir da família

Concelebrando com o Pe. Dirceu Balestrin o terço 
e a missa das 14h do último dia da novena de Fátima dia 
08 de outubro, sábado, Dia Nacional do Nascituro, Dom 
Girônimo, fez a homilia, desenvolvendo aspectos do en-
foque do dia: a misericórdia na família – relações mise-
ricordiosas a começar pela família. Iniciou citando frase 
do santo biblista de quem leva o nome, que recomendava: 
aprende da Escritura o que deves ensinar. Pais que se va-
lem dela constroem família sobre bases sólidas. Passou 
a indicar o que os textos do dia oferecem para construir 
relações misericordiosas no lar, base para a convivência 
comunitária e social. Referindo-se à passagem do evange-
lho da missa, as bodas de Caná, disse que a partir daquele 
casamento, o matrimônio passou a ser símbolo da união 
de Deus com a humanidade e que sem Cristo, ela vive 
um casamento sem vinho. Exortou a todos a viverem na 
família as virtudes recomendadas na leitura, compaixão, 
bondade, humildade, mansidão e paciência. Assim, ela 

se torna verdadeira es-
cola de virtudes, espaço 
do amor e da esperança. 
Considerou maravilhoso 
encontrar ainda hoje pais 
que investiram tudo na 
família, construindo dia 
após dia a felicidade e a 
paz com todos. E para os 
problemas que surgem 
nela, indicou amor, mise-
ricórdia e muita oração.

Na Novena de Fátima, Dom José alerta
sobre perigo da “guerra fria” na vida familiar:

Multidão de devotos de Maria participou da pro-
cissão luminosa e da missa da última noite da novena de 
Fátima em Erechim, dia 08 de outubro, sábado, dia nacio-
nal do nascituro para a Igreja Católica. Na esplanada do 
Santuário quase escura, brilharam a iluminação do andor 
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da imagem de Nossa Senhora, as velas e 
celulares. Acolhida a imagem com muita 
vibração, seguiu-se a encenação das apa-
rições de N. Sra. em Fátima, Portugal, há 
99 anos. A celebração foi presidida por 
Dom José e concelebrada pelos padres da 
Catedral, Alvise Follador e Maicon Ma-
lacarne. As orações, as motivações e can-
tos ressaltaram a misericórdia na família, 
fonte de relações harmoniosas e pacíficas.  

Em sua reflexão com os fiéis, 
Dom José recordou o papel fundamental 
e insubstituível da família para a trans-
missão da fé como também nas relações humanas. Ela é 
o primeiro ambiente para o exercício da misericórdia, As 
relações familiares precisam ser constantemente revigoras 
pelo amor. Conforme declaração recente do Papa Fran-
cisco, o casal é a coisa mais linda que Deus criou. Mas às 

vezes podem surgir tensões no ambiente 
familiar. Serão superadas se existir amor 
verdadeiro, fazendo logo as pazes, por-
que a “guerra fria” do dia seguinte é mui-
to perigosa. Alertou também para o peri-
go de outra guerra, a que quer destruir o 
casamento, não com as armas, mas com 
as ideias, numa verdadeira colonização 
ideológica.  À luz da passagem do evan-
gelho das bodas de Caná, na qual, pela 
intervenção de Maria, Jesus realizou seu 
primeiro milagre, transformando a água 
em vinho, Dom José garantiu que se pode 

encontrar solução para os problemas que surgirem no am-
biente familiar. Encerrou desejando que a Maria, Mãe da 
Misericórdia, acenda no coração de todos a esperança e a 
chama do amor misericordioso que testemunhe a presença 
do Senhor na vida pessoal e das famílias. 

Dia da Romaria – Fátima, mensagem de misericórdia
da Mãe de Cristo e nossa

Romaria da Criança
Dom José enaltece presença dos pais e avós

na Romaria da Criança
Crianças e adolescentes de gru-

pos de Infância e Adolescência Mis-
sionária, dos coroinhas, do Colégio 
Franciscano São José, da catequese e 
outros, com seus assessores e assesso-
ras, animaram a procissão e a missa da 
Romaria da Criança no Santuário de 
Fátima na manhã do dia 08 de outubro, 
sábado, Dia Nacional do Nascituro. A 
celebração foi presidida pelo Pe. An-
derson Faenello, reitor do Seminário Menor Bom Pastor, de 
Barão de Cotegipe e concelebrada pelo Pe. Giovani Momo, 
assistente do Curso Propedêutico no Seminário de Fátima e 
coordenador diocesano da Pastoral Vocacional.

Dom José, no momento da homilia, dirigiu sua 
palavra aos numerosos participantes da já tradicional Ro-
maria da criança. Em sua saudação inicial, lembrou as 
mães e pais com filhos doentes, na cadeia, na dependên-
cia química e outras situações. Referindo-se à presença 
dos pais, avós e outros familiares das crianças na sua Ro-

maria, disse que ela lembrava José e Maria que levaram 
Jesus ao Templo de Jerusalém e também Joaquim e Ana 

que iniciaram na fé sua filha Maria, a 
Mãe de Jesus. Assegurou que este ges-
to simples dos pais e avós têm frutuo-
sa consequência na vida dos filhos e 
netos. Exortou que se mantenha viva 
nas crianças o amor a Deus. Enfatizou 
que ninguém tem o direito de impedir 
a possibilidade de as crianças conhe-
cerem Jesus. Muitas vezes Deus falou 
às crianças para tocar o coração dos 

adultos que não reservam tempo para escutar Deus. Em 
Fátima, Maria transmitiu sua mensagem a três crianças e 
por elas atingiu os adultos. Disse ter certeza de que cora-
ção de pai ou mãe abandona seus filhos. Finalizando, de-
sejou que N. Sra. proteja com seu manto sagrado todas as 
crianças, com o mesmo carinho com que cuidou de Jesus, 
especialmente das que sofrem violência na família, na so-
ciedade ou vítimas de guerras e tráfico humano. Pediu que 
os avós continuem a manifestar sua ternura pelos netos, 
pois assim os fazem sentir a ternura de Deus.

Em domingo esplendoroso, multidão de fiéis
na Romaria de Fátima

Depois da novena com uma única noite com chu-
va, o domingo da 65ª Romaria de Fátima em Erechim, 09 
de outubro, foi altamente favorável para o evento. Desde 
cedo, muita gente se dirigiu à Catedral São José, no centro 
da Cidade, de onde, às 09, partiu a procissão em direção ao 

Santuário de Fátima, onde também desde o amanhecer havia 
muitas pessoas em clima de oração. À medida que a procis-
são avançava pela Avenida Sete, mais gente se unia a ela. 

Após calorosa acolhida à imagem carregada na pro-
cissão, ladeada por bandeiras da pastoral da juventude, Dom 
José deu continuidade à celebração com a parte da missa do 
dia. A passagem do Evangelho narrando o momento em que 
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Cristo, na Cruz, con-
fiou Maria a João, o 
discípulo do amor, 
foi encenada com 
jovem do grupo Ge-
ração Arte do Bairro 
São Vicente de Paulo 
representando Jesus 
e dois membros da 

pastoral da juventude, os outros dois personagens. 
Dom José iniciou sua homilia lembrando a presença signi-
ficativa da Mãe de Jesus nas bodas de Caná e junto à Cruz, 
conforme o evangelho da missa. Nas bodas, por sua inter-
venção, Jesus realiza seu primeiro milagre, transformando 
a água em vinho para que a festa de casamento não termi-
nasse antes da hora, para constrangimento dos noivos. Junto 
à Cruz, ela vive dor semelhante à que toda mãe e todo pai 
passam pela morte de seus filhos, vitimados pela violência. 
É também testemunha das palavras de perdão que saem da 
boa de seu Filho. Lembrando as palavras de Jesus a João, 
eis aí tua mãe, o bispo perguntou: como estamos acolhendo 
Maria em nossa vida, em nossa casa? Concluiu desejando 
que ela continue a interceder junto de seu Filho como mãe 
e rainha da humanidade redimida pela misericórdia do Pai. 
(íntegra da homilia acima)

Terço e coroação da imagem
de N. Sra. de Fátima

Às 14, Pe. Valter Girelli, reitor do Seminário e do 
Santuário, com a equipe de liturgia do mesmo e membros da 
Paróquia N. Sra. Aparecida, Bela Vista, animaram o terço. 
No início da última dezena, que contempla a coroação de 
Maria como rainha do céu e da terra, crianças representando 
anjinhos colocaram a coroa na imagem de N. Sra. de Fátima. 
O singelo rito emocionou a todos, especialmente os familia-
res das crianças que o realizaram.

O agradecimento
do coordenador geral da Romaria

No início da 
bênção dos objetos 
religiosos e da saú-
de com o Santíssi-
mo Sacramento, às 
14h30, Pe. Valter Gi-
relli, Reitor do San-
tuário e Seminário, 
coordenador geral 

da Romaria ressaltou que o evento acontece com a partici-
pação e colaboração de muitas pessoas, famílias, comuni-
dades, empresas, entidades e poder público e a participação 
dos romeiros. Externou a todos profundos agradecimentos. 
Na perspectiva do centenário das aparições, disse que, em 
breve, o Santuário e sua esplanada se tornarão um canteiro 
de obras em vista de sua remodelação, que será o presente de 
todos a N. Sra. na romaria do próximo ano, dia 08 de outu-
bro, cuja novena iniciará no dia 30 de setembro.

A bênção da saúde com
o Santíssimo Sacramento

 Número elevado de fiéis não deixou a esplanada do 
Santuário de Fátima antes da muito desejada bênção da saú-
de com o Santíssimo Sacramento. Inicialmente, Dom José 
abençoou a água com a qual ministros e ministras aspergi-
riam o povo, pedindo a Deus que o proteja das doenças e 
conceda cura aos doentes. Depois, invocou a bênção sobre 
os objetos religiosos e sobre as chaves dos carros e das ca-
sas. Pe. Maicon Malacarne, vigário paroquial da Catedral e 
assessor da pastoral da juventude, acompanhado pelos se-
minaristas, conduziu o Santíssimo Sacramento da capela da 
residência episcopal ao altar campal. Dom José dirigiu sua 
última mensagem ao povo. A partir da passagem do evan-
gelho proclamado no momento, a dos dois cegos à beira da 
estrada que clamaram pedindo ajuda de Cristo, disse que, 
muitas vezes, todos passam pela experiência da prostração à 
beira do caminho na vida de fé. É necessário ter a coragem 
de ir ao encontro de Cristo pedindo que derrame o bálsamo 
da misericórdia e cure a cegueira do coração. Por fim, aben-
çoou a todos com o Santíssimo Sacramento. Com o canto do 
hino do centenário e a imagem da procissão sendo carregada 
pela esplanada, os devotos se despediram daquela que ela 
representa. (íntegra da mensagem, acima)

Coral N. Sra. de Fátima participa
da última missa da Romaria

Às 16h, no Santuário, Pe. Valtuir Bolzan, com equi-
pe da comunidade Santa Clara do Bairro Maria Clara da Pa-
róquia Santa Luzia, presidiu a última missa da Romaria de 
Fátima, com participação especial do Coral N. Sra. de Fáti-
ma, regido pelo Pe. José Carlos Sala.

Agradecimento de Dom José pela colaboração e 
participação na Romaria Diocesana

Imensamente reconhecido a Deus e feliz com o povo 
da Diocese pela maravilhosa Romaria de Fátima no último do-
mingo, dia 09, Dom José manifesta profundos agradecimentos 
aos devotos de Nossa Senhora, às famílias, comunidades, em-
presas, entidades diversas e ao poder público pela colaboração 
e participação na realização do evento. Assegura também a ora-
ção a Deus para que recompense a todos por sua generosidade.

Ao mesmo tempo, no Ano do Centenário das Apa-
rições de Fátima, aberto nesta Romaria, convida a todos a 
participarem ativamente do projeto de revitalização do San-
tuário, para se poder oferecer a Nossa Senhora o presente 
jubilar filial de um espaço celebrativo renovado na Romaria 
do próximo ano, no dia 08 de outubro. Mesmo nas atuais 
dificuldades, não faltarão a oração e alegria de todos na doa-
ção dos recursos necessários, a serem alcançados pela colo-
cação dos carnês com valores diferenciados, pela realização 
de promoções nas comunidades, por depósitos espontâneos 
na conta bancária 35708-9 da agência 0217 do Sicredi ou na 
secretaria das Paróquias e do Seminário.

Dom José invoca copiosas bênçãos divinas sobre to-
dos, com votos de saúde, harmonia familiar e fidelidade a 
Deus, com a proteção de Maria, Mãe da Misericórdia, e de 
São José, padroeiro da Diocese.
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Resenha informativa

Seminaristas realizam atividade missionária
em Passo Fundo

Padres da Diocese de Erexim
em encontro de reflexão e partilha vivencial

Membros do Conselho Missionário de Seminaris-
tas (COMISE) junto com jovens do grupo CLJ (Curso de 
Liderança Juvenil) e ONDA 
(Objetivos Novos do Apos-
tolado) da Paróquia Santo 
Antonio do Bairro Petrópolis 
de Passo Fundo realizaram 
atividade missionária numa 
de suas comunidades, Santa 
Rita de Cássia, no dia 24 de 
setembro. Foram visitadas 
aproximadamente 150 fa-
mílias, numa experiência de 
Igreja em saída, anunciadora 
da misericórdia de Deus, com motivação para a participa-
ção comunitária. 

Na conclusão da atividade, o pároco, padre Ladir 
Casagrande, presidiu a missa na capela da comunidade, 
enfatizando a presença e empenho das pessoas da comu-
nidade para que a acolhida aos missionários fosse alegre 
e contagiante, garantindo o êxito da missão. Ele também 
manifestou sua alegria por haver atividades missionárias no 

processo formativo dos seminaristas, o que não se verifica-
va no seu tempo de preparação ao sacerdócio. Estas ativida-

des darão especial dimensão 
missionária aos novos padres. 

O grupo de missio-
nários agradeceu o empenho 
das lideranças, que organiza-
ram as visitas e fizeram uma 
“pré-missão”, bem como a 
confiança das pessoas da co-
munidade em abrir as portas 
de suas casas e os seus cora-
ções à visita.

Essa atividade mis-
sionária de visitação às famílias é fruto de outras missões 
realizadas pelo COMISE nos dois últimos anos. Participa-
ram dela os seminaristas do Seminário Maior São José da 
diocese de Erexim: Djonatan Cornelius, Edegar Passaglia, 
Jean Demboski, Leonardo Fávero, Leonardo Rigo, Lucas 
Stein; Francisco Buehrmann e Itamar Belebom, da Dioce-
se de Chapecó, e Seldemar Lubian e o diácono Wilton, da 
Arquidiocese de Passo Fundo, que compõem o COMISE. 

Com momento de ora-
ção no Santuário de Fátima, os 
padres da Diocese de Erexim 
iniciaram encontro de reflexão 
e partilha vivencial no dia 26 de 
setembro, fsta de São Cosme e 
Damião, organizado pela equi-
pe de Pastoral Presbiteral. Na 
oração, cada padre recordou a 
data de sua entrada no Seminá-
rio, de ordenação diaconal e presbiteral, colocando sua estola 
diante da imagem de N. Sra. expressando a renovação de sua 
consagração à Mãe de Cristo, o Sumo e Eterno Sacerdote. 
Dom José, falando na conclusão da oração, ressaltou que o 
futuro dos presbíteros passa pela família presbiteral, seguin-
do após para Farroupilha, onde devia marcar presença no en-
contro regional de Pastoral Vocacional, em nome dos Bispos 
do Rio Grande do Sul.

O encontro contou com a participação do Pe. Edi-
naldo dos Santos Bruno que se recupera bem da cirurgia 

a que foi submetido no dia 05 
deste mês, por causa de dis-
secção da veia aorta. 

Dom Girônimo tam-
bém participou integralmente 
das atividades do dia.

Após a oração, em sala 
de reuniões, Pe. Cleocir Bonet-
ti, representante do presbitério 
diocesano na Comissão Regio-

nal de Presbíteros e seu coordenador, recordou elementos da 
Pastoral Presbiteral. Ela se fundamenta na exortação de São 
Paulo aos anciãos de Éfeso, os animadores da comunidade: 
“Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o 
Espírito Santo vos estabeleceu com guardiães, como pastores 
da Igreja de Deus que ele adquiriu com o seu sangue”. Trata-
-se do cuidado em duas dimensões: pessoal e do rebanho, da 
missão. Citou diversos documentos da Igreja que ressaltam 
este cuidado por quem cuida dos outros e caracterizou a rea-
lidade atual com seus múltiplos desafios.
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A equipe de coordenação dos trabalhos encami-
nhou reflexão em grupos com plenário sobre como vem 
acontecendo a Pastoral Presbiteral, o que está bem e o que 
deve melhorar no presbitério diocesano e quais ações de-
vem ser fomentadas. 

Entre diversas conclusões, acentuou-se a conti-
nuidade da formação permanente integral, a qualificação 
das atividades em andamento, a manutenção de um fundo 
diocesano para auxílio na doença de padres, a definição 
de quem fará o acompanhamento direto a padres em caso 

enfermidade e a concretização do projeto de casa para ido-
sos e doentes.

Às 18h, os padres se deslocaram para a igreja N. 
Sra. Aparecida, Bela Vista, onde celebraram a Eucaristia, 
após a qual, no salão comunitário, desfrutaram de jantar 
de confraternização, preparado com muito esmero e ca-
rinho por membros do Conselho da comunidade, com a 
animação do Pe. Cezar Menegat, Pároco local e membro 
da equipe de Pastoral Presbiteral.

Servidores de comunidades concluem curso
da Escola Diocesana em Campinas do Sul

Campinas do Sul registrou um evento eclesial mui-
to importante em sua história. Na noite de 28 de setem-
bro, com o lema “Misericórdia, nossa missão”, sessenta 
e oito lideranças de comunidades das quatro Paróquias da 
Área Pastoral de Jacutinga, concluíram o curso da Escola 
Diocesana de Servidores, realizado no Centro Catequéti-
co em Campinas do Sul. De abril a 
setembro, desenvolveram processo 
de formação aprofundando aspecto 
de Bíblia, Liturgia, Sacramentos, 
Eclesiologia e Pastoral. O encerra-
mento foi com missa na igreja N. 
Sra. dos Navegantes em Campinas 
do Sul, presidida por Dom José 
Gislon, bispo diocesano, concele-
brada por oito padres, Pe. Valtuir 
Bolzan, Coordenador Diocesano 
de Pastoral; Pe. Dirceu Dalla Rosa, 
de Campinas do Sul; Pe. Valdemir Debastiani e Pe. Luis 
Warken, de Jacutinga; Pe. Gilson Samuel, de Paulo Bento; 
Pe. Mauro Parcianello, de Entre Rios do Sul; Pe. Giovani 
Momo, da Pastoral Vocacional da Diocese; Pe. André Lo-
pes, da Paróquia N. Sra. da Salette, Bairro Três Vendas, de 
Erechim; Diáconos Osmar Lorenzi e Orides Bertotti, de 
Campinas do Sul.

Na homilia, Dom José lembrou o amor misericor-
dioso de Deus, nem sempre percebido por nós, que chama 

cada pessoa por seu nome. Com a fé e a confiança em 
Deus, podemos atravessar seguros o mar da vida e enfren-
tar o fogo das dificuldades. Exortou a todos, especialmen-
te aos concluintes do curso, a terem compaixão dos irmãos 
e a partilharem com generosidade e alegria os seus dons, 
o seu saber, a sua experiência, o seu tempo. A propósito 

da conclusão do curso, lembrou da 
missão de ser sal da terra e luz do 
mundo.  

No final da celebração, Pe. 
Valtuir Bolzan, Coordenador Dio-
cesano de Pastoral e Diretor da Es-
cola, conduziu a entrega de certifi-
cado aos concluintes.  Em seguida, 
houve breve pronunciamento de 
uma representante dos alunos; do 
Pe. Dirceu Dalla Rosa com mani-
festação de gratidão a todos os que 

contribuíram para a realização do mesmo, e do próprio 
Pe. Valtuir, que agradeceu aos assessores e estimulou a 
todos a continuarem sua formação, aproveitando de todas 
as oportunidades oferecidas em nível de paróquia, de área 
pastoral e de diocese. Os serviços de secretaria do cur-
so foram realizados por Lourdes Nava, Neide Gonçalves, 
Claudete Ávila, Silvana Boniatti e Cledir Botulini.

O evento encerrou com um jantar de confraterniza-
ção no salão paroquial de Campinas do Sul.

Devotos da Salette vivem Romaria
do Jubileu da Misericórdia

Romeiros da reconciliadora dos pecadores, N. Sra. 
da Salette, dos Estados do Sul do País participaram da 81ª 
Romaria Interestadual no Santuário de Marcelino Ramos, 
no último domingo de setembro, 25, dia nacional da Bí-
blia para a Igreja Católica no Brasil. A Romaria assinalava 
também os 170 anos das aparições de N. Sra. nas monta-
nhas da Salette, na França, e os 100 anos da revista Salet-
te, dos missionários saletinos no Brasil. 

Em dia especialmente favorável, um pouco frio de 
manhã e de sol esplêndido, os fiéis foram convidados a con-
templar e a transmitir a Misericórdia do Pai pelas lágrimas 
de Maria, na Romaria do Jubileu Extraordinário da Miseri-
córdia que se estende até dia 20 de novembro próximo. 

Desde cedo, houve missas diversas no interior do 
Santuário. Após a missa das 08h na igreja São João Ba-
tista, no centro da cidade, foi realizada a procissão até a 
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para o encontro nacional em junho 
do próximo ano, em Aparecida, SP. 
Ao falar a elas, Dom José relacio-
nou a devoção ao Sagrado Coração 
de Jesus com o Jubileu Extraordi-
nário da Misericórdia e comentou 
o projeto de revitalização do San-
tuário de Fátima para o centenário 
das aparições em 2017. Agradeceu 

também o trabalho realizado por todas nas comunidades e 
paróquias da Diocese.

esplanada do altar campal onde Dom José presidiu missa, 
concelebrada pelo secretário da coordenação provincial 
dos saletinos, representando o superior que se encontrava 
na Bahia, na ordenação presbiteral de um coirmão, pelo 
vigário geral da Diocese, Pe. Dirceu 
Balestrin, pelo superior dos missio-
nários da Sagrada Família, Pe. Jandir 
Haas, de Passo Fundo e por outros 
três padres saletinos. 

O Bispo de Erexim iniciou 
sua homilia lembrando que o atual 
Ano Santo da Misericórdia proclama 
a ternura, a compaixão e o perdão 
de Deus e convida a viver de forma 
nova. Disse ter a certeza de que to-
dos os romeiros carregavam no co-
ração o desejo de fortalecer a fé pela ternura da Mãe de 
Jesus, a Senhora da Salette, mas também as lágrimas que 
marcaram a vida dela na paixão e morte de seu Filho Je-
sus. Lágrimas dos fiéis pela perda de algum ente querido, 
por injustiças, pelo desemprego e outros motivos. Alertou 
que não se pode viver a beleza da vida longe do amor 

misericordioso do Pai celeste. Recomendou buscar a re-
conciliação com os outros e com Deus, assegurando que 
entre a miséria e a misericórdia, o que conta sempre é a 
misericórdia. Concluiu desejando “que Maria santíssima, 

Senhora da Salette, nos ajude sem-
pre a confiarmos no amor e na mi-
sericórdia do Pai, mesmo quando as 
lágrimas do amor e da dor estiverem 
presentes em nossos olhos e no nos-
so coração”.

Antes da bênção final, Dom 
José, que vivia o sétimo dia do fa-
lecimento de sua mãe, abençoou os 
objetos de devoção dos fiéis e agra-
deceu aos missionários saletinos por 
sua presença e ação pastoral na Dio-

cese de Erexim e pelo cultivo da devoção a Maria, a Se-
nhora da Salette.

Às 12h, houve a missa da saúde com bênção e im-
posição das mãos aos fiéis. Na conclusão da Romaria, às 
14h, no altar campal, houve terço meditado, bênção com o 
Santíssimo Sacramento e despedida dos romeiros.

Zeladoras do Apostolado da Oração
organizam atividades finais deste ano

Adolescência Missionária na Paróquia de Paulo Bento

Em reunião com seu Diretor 
Diocesano, Pe. Paulo Bernardi, no 
Centro de Pastoral, na manhã do 
dia 03 de outubro, as zeladoras do 
Apostolado da Oração organiza-
ram a distribuição do calendário de 
2017, o retiro no dia 06 de novem-
bro próximo, no Santuário de Fáti-
ma, com o Pe. Tranquilo Manfrói, e 
o encontro de oração e lazer no dia 19 do mesmo mês, em 
Marcelino Ramos. Fizeram encaminhamentos também 

No dia 10 de setembro des-
te ano, a Paróquia Sagrado Coração 
de Jesus de Paulo Bento deu início 
à Adolescência Missionária, com a 
participação de um grupo de 11 mem-
bros. Mostraram-se entusiasmados e 
motivados para aprender mais sobre 
esta Obra Missionária Pontifícia. O 
Padre Gilson Samuel iniciou o encontro com uma oração 
acentuando o verdadeiro sentido missionário. Em seguida, 
a assessora Vanessa Peretti apresentou a história, o fundador, 
os padroeiros e o carisma da Adolescência Missionária.

Com a implantação da Adolescência Missionária, a 
Paróquia de Paulo Bento quer despertar o espírito missioná-
rio e o protagonismo da solidariedade e da evangelização.

A Adolescência Missionária 
foi fundada por Dom Carlos Forbin-
-Janson, Bispo de Nancy, França, 
em 19 de maio de 1843. Visa des-
pertar o interesse missionário, edu-
car o crescimento da fé, inserindo 
os participantes nas atividades mis-
sionárias em uma dimensão local e 

global. É uma obra Pontifícia, que toma como exemplo a 
vida de Jesus e de seus discípulos. Que vê em Maria, a mãe 
de Jesus, uma fiel testemunha da autêntica ação evangeliza-
dora. Inspira-se também em São Franscisco Xavier e Santa 
Terezinha do Menino Jesus, Padroeiros das Missões, que 
viveram ardentemente o carisma missionário universal, do-
ando suas vidas pelo anúncio do Evangelho.
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Bispo e padres nas exéquias do Pai do Pe. Carlos Pontel
Dom José presidiu a missa de corpo presente do 

pai do Pe. Carlos Pontel, pároco da Paróquia Santa Ana, 
de Carlos Gomes, com 27 padres e um diácono, na igreja 
Santa Teresinha de Estação, na manhã desta terça-feira, 
11 de outubro, festa de São João 23, que, no mesmo dia 
em 1962, fez a abertura 
solene do Concílio Vati-
cano II, que “abriu nova 
etapa na evangelização 
de sempre”. O pai do Pe. 
Carlos, Guilherme Eu-
clides Pontel, faleceu na 
manhã de segunda-feira, 
de insuficiência cardíaca 
e respiratória, no Hospi-
tal Santo Antonio daque-
la cidade, onde é Pároco 
Pe. João Dirceu Nardino 
e vigário paroquial, Pe. Olírio Luís Streher.

O Bispo diocesano iniciou sua homilia lembrando 
que há 20 dias estava presidindo a missa de corpo presen-
te de sua própria mãe, em Joinville, SC. A morte, prosse-
guiu, para quem não tem fé, é um absurdo. Na esperança 
cristã, é passagem para a vida em plenitude. Ressaltou 
que o filho do senhor Guilherme, Pe. Carlos, passou de 
sua família para a família presbiteral, levando consigo 
muito dela. Seu pai e sua mãe foram seus primeiros edu-
cadores na fé. Referindo-se ao Evangelho, recordou que 
Jesus rezou para que todos os seus seguidores estivessem 
onde ele está, na casa do Pai celeste. Relacionou a ce-
lebração com o Jubileu da Misericórdia, celebrado pela 
Igreja até o final de novembro próximo, frisando que 
Guilherme foi chamado para receber o abraço da mise-
ricórdia do Pai eterno. Como acolheu o Senhor em sua 
vida pelos sacramentos, agora ele é acolhido na sua casa 
para viver com seus eleitos, deixando para a família seu 
testemunho de amor e de fé. Assim, não chega de mãos 
vazias diante de Deus.

Em seguida, Pe. Carlos dirigiu breve mensagem, 
agradecendo a solidariedade da família e dos amigos. Re-
cordando o pedido de Cristo à vigilância porque ninguém 
sabe a hora do encontro definitivo com Deus, exortou a 
todos a estarem preparados para este momento. De co-
ração aberto e receptivo à graça de Deus para ser e fazer 
sempre o melhor que se poderá apresentar a ele. 

No final da celebração, Pe. Cleocir Bonetti, pela 
equipe de pastoral presbiteral, disse que os padres le-
vavam ao Pe. Carlos o aperto de mão amigo, o abraço 
da consolação e a oração, num momento de unidade da 
família presbiteral. Os padres, presentes em número ex-
pressivo, manifestavam estima e apreço por ele. Lembrou 
que em recente encontro diocesano, entre outros aspec-
tos positivos do presbitério diocesano, foi ressaltado este 

da presença em momentos como o desta celebração, que 
pode ser caracterizada com ação de graças a Deus pela 
vida do falecido. Em momentos felizes, mas também 
nos de dor, os padres aprimoram mais ainda a unidade. 
Observou que para Guilherme aquele recinto da igreja 

não era estranho, pois 
participava assiduamen-
te das celebrações litúr-
gicas, razão pela qual a 
comunidade agora parti-
cipava de suas exéquias, 
tendo a presença de re-
presentantes de Carlos 
Gomes, onde o filho é 
pároco, e de Paulo Ben-
to, onde exerceu a mes-
ma função. 

Guilherme Euclides Pontel
Nasceu no dia 09 de dezembro de 1933, em Anto-

nio Prado, RS. Era o primeiro dos nove filhos de Primo 
Pontel e Cláudia Casarotto Pontel. Quando tinha seis 
anos de idade, a família passou a residir na comunidade 
Vista Alegre, atual município de Estação. A família se 
trabalhava na agricultura. 

Guilherme Casou com Olívia Zanoni, da comu-
nidade São Pedro, de Getúlio Vargas, no dia 10 de abril 
de 1959, em Getúlio Vargas. Foram residir na colônia 
Dona Elisa, de Estação, onde tiveram 5 filhos (Maria 
de Lourdes, Liane Maria, Lauro Luís, Celso José, in 
memoriam, Pe. Carlos). Deles tiveram uma neta e seis 
netos. Em 2003, Guilherme e Olívia, pouco tempo de-
pois de aposentados, passaram a residir na cidade de 
Estação. 

Sempre ajudaram a comunidade nos serviços e 
em doações diversas.

Sua espiritualidade era embasada em Nosso Se-
nhor Jesus Cristo, no Sagrado Coração de Jesus, em N. 
Sra. de Fátima e na padroeira da Paróquia, Santa Teresi-
nha do Menino Jesus.

Há mais tempo, Guilherme apresentava proble-
mas de coração. Ultimamente o coração estava dila-
tando, causando problemas pulmonares. Dia 07 deste 
mês, foi hospitalizado com sintomas de fraqueza, para 
exames clínicos. Esposa e filhos o acompanhavam aten-
tamente. No dia 10, às 11h45, veio a falecer, por insufi-
ciência cardíaca e respiratória.

Familiares agradecem a solidariedade de todos, 
Hospital Santo Antonio, Pe. Nardino que o acompanha-
va há mais tempo, pe. Olírio, equipe de liturgia, minis-
tros/as, Dom José e padres da Diocese pela presença nas 
exéquias, enfim a todos os que estiveram com a família 
neste momento.
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Dia da criança com celebração especial
na igreja do Rosário em Barão de Cotegipe

Catequistas e catequizandos da crisma, da pré e pri-
meira eucaristia animaram o terço e participaram da missa 
pelo dia das crianças, às 18h, na igreja N. Sra. do Rosá-
rio, na festa de N. Sra. da Conceição Aparecida, dia 12 de 
outubro. As crianças levaram brinquedos delas para serem 
abençoados e outros para serem doados ao Lar da Criança 
de Erechim. No início da celebração, a imagem de N. Sra. 

foi entronizada na assembleia com muito papel picado. Na 
homilia, Pe. Jóssi Golembiewski exortou as crianças a ama-
rem sempre e muito seus pais, seus avós, sua família. Enal-
teceu o esforço dos pais em levar suas crianças à celebração 
da comunidade e lhes transmitir testemunho de fé em suas 
casas, sendo seus primeiros catequistas. No final da missa, 
as catequistas distribuíram doces para as crianças. 

Jubileu do “Terço dos homens”
Membros do grupo do “Ter-

ço dos Homens” das Paróquias de 
Campinas do Sul, Viadutos, Gau-
rama, Três Arroios, Barão de Co-
tegipe e do Bairro Três Vendas de 
Erechim celebraram seu Jubileu na 
noite do dia 13 de outubro, dia da 
última aparição de Nossa Senhora 
em Fátima, passando pela “Porta 
Santa” Catedral São José. A celebração foi presidida por 
Dom José e concelebrada pelos padres Alvise Follador, 

da Catedral, Dirceu Dalla Rosa, de 
Campinas do Sul, Milton Mattia, 
de Três Arroios e Valtuir Bolzan, 
do Bairro Atlântico de Erechim, 
coordenador diocesano de pastoral. 
Depois de passarem pela “Porta 
Santa”, houve a oração do terço, 
precedendo a missa. Nela, Dom 
José ressaltou a misericórdia infi-

nita de Deus e a importância da oração do terço, tão reco-
mendado por Nossa Senhora.

Treinamento para atuação
em Conselhos Municipais de Saúde

Nos dias 13 e 14 de outubro, 
voluntários da Pastoral da Criança 
da Diocese de Erexim e da Arqui-
diocese de Passo Fundo participa-
ram de capacitação para atuação 
em Conselho Municipais da Saúde 
em vista de garantir o direito à vida 
saudável para todos, especialmen-
te dos que estão para nascer ou re-
cém-nascidos. Mensalmente, eles 
têm o compromisso de participar na reunião do Conselho 

Municipal de Saúde, da Pastoral 
da Criança, de visita às Unidades 
Básicas de Saúde e do estudo das 
mortes de crianças menores de um 
ano. O encontro foi  coordenado 
por Maristela Casarotto, da Arqui-
diocese de Santa Maria, responsá-
vel pela ação de Políticas Públicas 
no Estado do Rio Grande do Sul. A 
coordenadora diocesana da Pasto-

ral da Criança de Erexim é Clari Censi. 

Pastoral da Educação
realiza celebração pelo Dia do Professor

Mais de 50 pessoas, educadores em atividade ou 
aposentados, acompanhantes e 4 crianças participaram de 
celebração comemorativa ao Dia do Professor, na noite 
do dia 14 de outubro, véspera do mesmo, na igreja N. Sra. 
Aparecida, Bela Vista, Erechim, promovida pela Pastoral 
da Educação da Diocese. Ir. Canísio, no início do encon-
tro, acolheu a todos e fez leitura e comentário de breve 
texto do Pe. José Antonio Pagola em seu livro “O Cami-
nho aberto por Jesus”, sobre o evangelho de São Lucas, 

destacando a gratidão pela vida “vida agradecida”. O au-
tor comenta a gratidão do leproso samaritano, único entre 
dez, que voltou a Jesus para louvar a Deus por sua cura. 
A seguir, professor Taylor Molossi, com violão, entoou 
o canto “Histórias da vida”, de Jorge Trevisol. Pe. Cezar 
Menegat, Pároco local e assessor da Pastoral da Educa-
ção, proclamou a passagem do evangelho de São Mateus, 
na qual Cristo diz a seus discípulos que são sal da terra e 
luz do mundo (Mt 5,13-16). Após momento de interio-
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rização, houve rito penitencial, 
conduzido pela Ir. Silvana Ar-
boit, do Colégio Franciscano 
São José. Valeu-se do símbolo 
da vela acesa e abafada pela fal-
ta de ar, expressando as atitudes 
que “abafam” a Palavra de Deus, 
sal e luz. Professora Miriam Vial 
animou momento de louvor, a 
partir de “Vidas Agradecidas”, 
convidando os participantes a 
expressarem motivos de agrade-
cimento, acendendo a vela. O momento foi concluído com 
um canto. Pe. Cezar fez breve reflexão sobre o sentido da 
luz e do sal na vida de uma pessoa, em especial do edu-
cador. Acentuou que o mesmo deve buscar a luz na “vela 
grande”, Jesus Cristo, para poder ser luz para os colegas e 

educandos. Professora Lourdes 
P. Bergamin transmitiu a men-
sagem de Dom Leomar Brusto-
lin, bispo referencial da Pastoral 
da Educação no Regional Sul 3 
da CNBB, aos educadores do 
Rio Grande do Sul e convidou 
a todos a rezar juntos a oração 
do professor, preparada pelo 
Pe. Cezar para este momento. A 
celebração foi encerrada com a 
oração do Pai nosso, a bênção e 

o abraço entre todos, que permaneceram por bom tempo 
em alegre diálogo.

A equipe de Pastoral da Educação sentiu-se feliz 
com a participação dos educadores e julgou importante 
realizar outros encontros semelhantes. 

Área Pastoral de Severiano de Almeida estuda
Plano Diocesano da Ação Evangelizadora

Setenta e cinco repre-
sentantes das Paróquias São 
Francisco de Assis, de Mariano 
Moro, Santa Isabel da Hungria, 
de Três Arroios, e São Caetano 
de Severiano de Almeida par-
ticiparam de encontro de estu-
do do 13º Plano Diocesano da 
Ação Evangelizadora, em Se-
veriano de Almeida, na do dia 
15 de outubro, festa de Santa Tereza de Ávila e Dia do 
Professor. Dom José, que promulgou o Plano em junho 

passado, também esteve pre-
sente, levando aos participantes 
sua palavra de estímulo, incen-
tivando-os a implementarem as 
diretrizes pastorais diocesanas 
em suas respectivas comunida-
des. De manhã, Pe. Valtuir Bol-
zan, coordenador diocesano de 
pastoral, apresentou visão geral 
do Plano Diocesano. De tarde, 

Pe. Sidmar Rech, Pároco de Severiano de Almeida, fa-
lou do Jubileu Extraordinário da Misericórdia.

Missão e vocação do catequista
Coordenadores paro-

quiais do setor de animação bí-
blico-catequética participaram 
de encontro de estudo e planeja-
mento no dia 17 de outubro, no 
Centro Diocesano. Pela manhã, 
Lisiane Madalozzo assesso-
rou reflexão sobre a vocação e 
a missão do catequista no con-
texto do mês missionário, que 
a Igreja Católica no Brasil vive 
em outubro. Ela ressaltou que todo batizado tem a mis-
são de irradiar a fé. Para a assessora, evangelizar crianças 
e adolescentes requer a mesma paciência e metodologia 
necessárias, por exemplo, para ensinar-lhes a alimentar-se 

corretamente. Para que comam 
verduras, é necessário que os 
pais também o façam. Lisiane 
acentuou também a necessidade 
fundamental da espiritualidade, 
que não é uma espécie de ador-
no que se pode colocar ou tirar, 
mas que é forma existencial de 
se viver a partir do Evangelho. 
Na parte da tarde, a coordena-
dora diocesana do setor, Tânia 

Madalosso conduziu diversos encaminhamentos práticos. 
Entre eles, a agenda do próximo ano e a proposta do início 
do novo jeito de realizar a catequese, segundo o Itinerário 
de inspiração Catecumenal. 
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Novena e tradicional festa
de N. Sra. do Rosário em Barão de Cotegipe

Atividade Missionária em bairro de Getúlio Vargas
O Conselho Missio-

nário Diocesano realizou 
atividade especial dia 15 de 
outubro, dentro do Mês das 
Missões, no bairro Santo An-
dré de Getúlio Vargas. Mais 
de 40 missionários, entre pa-
dres, religiosas, seminaristas, 
vocacionados e lideranças locais e de outras paróquias 
visitaram em torno 300 famílias e 20 estabelecimentos 
comerciais, levando a todos uma mensagem da Palavra 

de Deus, motivando momento 
de oração e de bênção. As ati-
vidades iniciaram às 08h30, 
com momento de reunião e de 
oração do grupo de missioná-
rios e foram concluídas com 
missa no salão comunitário às 
16h. Às 13h30, assessoras da 

Infância e Adolescência Missionária realizaram encontro 
com as crianças para catequese com dinâmicas diversas 
e brincadeiras. 

De 14 22 de outubro,  a paróquia N. Sra. do Rosário de Barão de Cotegipe viveu a no-
vena preparatória à sua tradicional festa da padroeira e das capelinhas no dia 23 de outubro, dia 
mundial das missões. O tema da novena e da festa foi: no ano da misericórdia, ser misericordio-
sos como o Pai, e o lema: com Maria, viver a misericórdia. Em cada dia da novena, a procissão 
e missa, às 20h, foram presididas por diversos padres: Jóssi Golembiewski, Ângelo Rosset e 
Anderson Faenello, de Barão de Cotegipe; Cleocir Bonetti, de Aratiba; Giovani Momo, do 
Seminário de Erechim; Milton Mattia de Três Arroios, José Carlos Sala, do Bairro Atlântico de 
Erechim; Valdemir Debastiani, de Jacutinga. Alguns aspectos refletidos em cada dia: Miseri-
córdia e a oração, o perdão, o sofrimento, as obras de misericórdia, Sagrado Coração de Jesus 
e Sagrado Coração de Maria. Em cada dia, há a presença de comunidades e de pastorais para 
a animação da celebração. No dia 23, domingo da grande festa, às 06h, houve missa com os 
trabalhadores; às 09h30, procissão e missa; às 14h30, bênção com o Santíssimo Sacramento.

Jubileus de Irmãs Franciscanas Missionárias
Maria Auxiliadora

Oito Irmãs Franciscanas Missionárias de Maria 
Auxiliadora celebram jubileus diversos – de 70, 60 e 50 
anos de vida consagrada, dia 04 de dezembro, na Casa 
Provincial da Congregação, em Passo Fundo. 

- Irmã Irma Furian – 70 anos. 
Nasceu no dia 03 de março de 1925, em 
Pejuçara/RS. Realizou sua missão na edu-
cação, como professora, e na pastoral da 
saúde, como enfermeira.  Hoje, aos 91 
anos de idade, vive agradecida pelo cha-
mado à vocação franciscana. Atualmente 
mora em Passo Fundo/RS.

- Irmã Therezina Bordignon - 60 
anos. Natural de Marau/RS, onde nasceu 
no dia 06 de junho de 1931. Aos 18 anos, 
ingressou na casa de formação, em Três 
Arroios.  Foi contadora e secretária. E 
como hobby, sempre teve especial dedi-
cação ao cultivo de flores. Hoje, reside na 

casa de repouso, em Passo Fundo/RS.

- Irmã Gema Talita Padova - 60 
anos. Nascida em Aratiba/RS, aos 02 de 
novembro de 1933, iniciou sua formação 
à vida religiosa aos 16 anos.  Ao celebrar 
seu jubileu de diamante, sente-se feliz por 
ter sido chamada a ser operária do Reino, 
pela vida missionária que desempenhou 
no contato com tantas pessoas em diferentes lugares, pelo 
apoio que teve de amigos, familiares e da Congregação.

- Irmã Dilecta Picolli - 60 anos. 
Nasceu no dia 03 de junho de 1935, em 
Júlio de Castilhos/RS. Desde criança se 
alegrava ao ver as Irmãs e desejava ser 
uma delas. Em janeiro de 1956, fez os 
votos como Irmã Franciscana. Trabalhou 
na área da saúde em hospitais e no cui-
dado com idosos.  Procurou fazer bem 
todas as coisas, por mais simples que fossem, e fazer o 
bem a todas as pessoas. Continua sua missão no Asilo 
São José, em Passo Fundo/RS.
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- Irmã Jesualda Dozza - 60 anos. 
Nasceu em Getúlio Vargas/RS, aos 08 
de outubro de 1928. Ao ler a história de 
São Francisco de Assis, sentiu o desejo 
de consagrar-se ao Senhor. Como francis-
cana missionária, atuou por muito tempo 
na educação, em diversos lugares.  Atu-

almente, dedica-se ao cuidado espiritual dos idosos que 
vivem em Cruz Alta/RS, no Asilo Santo Antônio.

- Irmã Maria Anna Dalmagro - 
60 anos. Natural de Três Arroios. Nasceu 
no dia 18 de fevereiro de 1937.  Superan-
do a resistência do pai, querendo estudar 
para ser professora, foi residir na casa das 
irmãs, assumindo a vida consagrada com 
21 anos.  Exerceu a educação por muitos 

anos. Atualmente reside em Camargo/RS, atuando na pas-
toral paroquial e assessorando grupos de leigos francisca-
nos Santa Maria Bernarda.

- Ir. Maria Thereza Cella - 60 anos. 
Natural de Serafina Corrêa/RS. Lá nasceu 
no dia 06 de junho de 1931. A convite de 
um sacerdote franciscano, despertou para o 
seguimento a Jesus, como religiosa. Atuou 
na contabilidade, na pastoral paroquial, ca-
tequese, liturgia, celebrações diversas. Re-
side em Marau/RS e auxilia nos serviços da casa.

- Irmã Elza Capitânio - 50 anos. 
Nasceu em Chapecó/SC, no dia 12 de janeiro 
de 1941. Conheceu a vida religiosa a partir 
do Jornal Correio Rio-grandense e despertou 
para esta vida após um questionamento de 
sua professora sobre o que desejava ser no fu-
turo. Como religiosa franciscana trabalhou na 
pastoral social e paroquial, na formação de lideranças, além da 
administração de várias casas da Congregação. Atualmente, de-
dica-se à administração interna do Asilo Santo Antônio, de Cruz 
Alta, juntamente com um atuante grupo dos vicentinos.

Doações recebidas pela Cáritas Diocesana de Erexim
As doações recebidas foram repassadas criteriosamente para pessoas e famílias em situação de necessidade na cidade 

de Erechim, arredores e municípios da Diocese de Erexim. O relatório é relativo ao primeiro semestre do ano. Na relação, 
aparecem alguns itens mais significativos, mas a Cáritas repassou muitos outros que achou por bem não discriminá-los.
 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET TOTAL
Alimentos (Kg)  96 195 270 310 382 480 430 850 3.013
Roupas usadas (unid.)  110 236 873 2.326 6.550 7.335 6.455 3.202 27.087
Calçados (pares)  0 8 23 93 112 37 12 18 303
Colchões (unid.)  0 14 6 3 6 12 10 11 62
Camas (und.)  0 8 4 5 3 4 8 5 37
Cobertores (und.)  0 0 0 60 224 112 2 1 399
Armários e guarda-roupas  0 4 0 0 6 7 6 0 23
Geladeiras  0 0 0 1 2 0 1 0 4
Fogão a gás  0 2 0 2 4 3 0 3 14
Televisor  0 0 1 0 1 0 0 0 2
Fraldas geriátricas  0 0 305 375 65 150 85 0 980

Coleta solidariedade missionária – 14/8/2016 
 Remetida à Diocese de São Gabriel da Cachoeira, AM
 Paróquia R$
 Catedral São José - Erechim  989,25 
N. Sra. dos Navegantes - Campinas do Sul  1.018,45 
 N. Sra. da Salette - Três Vendas - Erechim  999,00 
 São Pedro - Erechim  450,00 
 Santa Teresinha - Estação  100,00 
 N. Sra. do Rosário - Barão de Cotegipe  372,20 
 Sto. Antonio - Jacutinga  273,00 
 N. Sra. Aparecida – Bela Vista - Erechim  180,00 
 São Cristóvão - Erechim  84,10 
 Sta. Isabel da Hungria - Três Arroios  164,05 
 São Tiago - Aratiba  436,10 
 N. Sra. da Glória - Erval Grande  227,35 
 São Valentim – São Valentim  476,70 
 Santa Luzia, Bairro Atlântico - Erechim  161,60 
 N. Sra. Monte Claro - Áurea  371,00 

 São Luiz Gonzaga - Gaurama  230,00 
 São João Batista - Marcelino Ramos  240,35 
 São Caetano - Severiano de Almeida  236,60 
 Santa Ana - Carlos Gomes  115,35 
 São Roque - Benjamin Constant do Sul  170,00 
 São Fco. de Assis – Progresso – Erechim  176,00 
 Sagrado Coração de Jesus - Viadutos  180,00 
 N. Sra. Medianeira - Barra do Rio Azul  50,00 
 Sagrado Coração de Jesus - Paulo Bento  107,65 
 Imaculada Conceição - Getúlio Vargas  946,10 
 N. Sra. de Fátima - Entre Rios do Sul  196,35 
 S. Fco. de Assis - Mariano Moro  50,00 
 São Pedro - Sede Dourado  33,00 
 São Roque - Itatiba do Sul  95,50 
TOTAL 9.129,70
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Laudato Si - II
Capítulo I – O que está acontecendo à nossa casa

No método consagrado no Documen-
to de Aparecida, o Papa faz o ver da reali-
dade, referindo-se a recentes contribuições 
científicas na questão ambiental, para cada 
pessoa de boa vontade perceber o que faz a 
mãe terra sofrer e realizar o que está a seu 
alcance para suavizá-la. Relaciona alguns as-
pectos da atual crise ecológica.

- Mudanças climáticas:
Elas têm “graves implicações ambientais, sociais, 

econômicas, distributivas e políticas, constituindo atualmen-
te um dos principais desafios para a humanidade” (25). Suas 
consequências recaem sobre os mais pobres, enquanto os que 
detêm mais recursos e poder político parecem mascarar a si-
tuação e encobrir os seus sintomas (26).  A indiferença diante 
dos dramas causados a tantos irmãos e irmãs revela a “perda 
do sentido de responsabilidade pelos nossos semelhantes, so-
bre o qual se funda toda a sociedade civil” (25).

- A questão da água:
Para o Papa “o acesso à água potável e segura é um 

direito humano essencial, fundamental e universal, porque 
determina a sobrevivência das pessoas e, portanto, é condi-
ção para o exercício dos outros direitos humanos”.  Deixar 
os pobres sem acesso à água significa “negar-lhes o direito 
à vida radicado na sua dignidade inalienável” (30).

- A preservação da  biodiversi-
dade: 

Milhares de espécies vegetais e ani-
mais desapareceram e estão perdidas para 
sempre” (33).  Eram importantes por si mes-
mas, não pelo que delas se podia explorar. 
Enaltece  “os esforços de cientistas e técni-
cos que procuram dar solução aos problemas 
criados pelo ser humano”. Adverte que a in-

tervenção humana, em vista apenas do lucro e do consumis-
mo torna a terra sempre mais pobre, limitada e desfigurada.

 - A dívida ecológica:
No contexto das relações internacionais, a Encíclica 

indica que existe “uma verdadeira “dívida ecológica”  (51),  
sobretudo do Norte em relação ao Sul do mundo. Nisso, os 
países desenvolvidos tem maiores responsabilidades.

Diante desta realidade e das divergências em relação 
a ela, o Papa, embora constate exemplos positivos (58) mani-
festa-se profundamente  impressionado com a  “fraqueza das 
reações”  diante dos dramas de tantas pessoas e populações. 
Percebe “um certo  torpor  e  uma alegre irresponsabilidade” 
(59). Faltam uma cultura adequada (53) e a disponibilidade 
em mudar estilos de vida, produção e consumo (59), sendo 
urgente “criar um sistema normativo [...] que inclua limites 
invioláveis e assegure a proteção dos ecossistemas” (53).

Capítulo II – O Evangelho da criação
Sobre a problemática da realidade, o Papa Francisco 

busca a luz da Palavra de Deus, com uma visão global da 
tradição judaico-cristã, enfatizando “a tremenda responsabi-
lidade”  (90)  do ser humano  diante da criação, o elo íntimo 
entre todas as criaturas e o fato de que “o meio ambiente é 
um bem coletivo, patrimônio de toda a humanidade e respon-
sabilidade de todos” (95).

Tendo presente a narração da criação, central para 
esta reflexão, aprofunda a dignidade de cada pessoa humana; 
a pessoa em relação com Deus, com o próximo e com a terra; 
o valor intrínseco de cada criatura; e o pecado que rompe o 
equilíbrio de toda a criação. Chama atenção que, por vezes, 
houve interpretação incorreta da Bíblia quando afirma que o 
ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus com 
a missão de dominar a terra. Isto não lhe dá poder absoluto 
sobre as outras criaturas. Porém, não se deve simplesmente 
também igualá-lo a elas, nem se deve divinizar a terra. 

Mas a valorização dos outros seres da natureza não 
será autêntica se não houver, ao mesmo tempo, ternura, com-
paixão e preocupação pelos seres humanos” (n. 91). “Deve-
mos, certamente, ter a preocupação de que os outros seres 
vivos não sejam tratados de forma irresponsável, mas deve-

riam indignar-nos sobretudo as enormes desigualdades que 
existem entre nós, porque continuamos a tolerar que alguns 
se considerem mais dignos do que outros” (n. 90). “Portan-
to, toda abordagem ecológica deve integrar uma perspectiva 
social que tenha em conta os direitos fundamentais dos mais 
desfavorecidos” (n. 93). Neste sentido, o meio ambiente deve 
ser considerado à luz do destino comum dos bens e ser con-
siderado um “bem coletivo” (n. 95).

Por fim, capítulo aborda a questão ecológica a partir do 
“olhar de Jesus”.  Ele “retoma a fé bíblica no Deus criador e 
destaca um dado fundamental: Deus é Pai” (n. 96). Ele convida 
a contemplar a beleza que existe no mundo porque Ele mesmo 
vivia em plena harmonia com a criação. Carpinteiro, trabalhava 
com suas mãos, “entrando diariamente em contato com a maté-
ria criada por Deus para a moldar com as próprias mãos” (n. 98). 
“Segundo a compreensão cristã da realidade, o destino da cria-
ção inteira passa pelo mistério de Cristo, que nela está presente 
desde a origem” (n. 99). “Ressuscitado e glorioso, está presente 
em toda a criação com o seu domínio universal”, por isso, “as 
criaturas deste mundo já não nos aparecem como uma realidade 
meramente natural, porque o Ressuscitado as envolve misterio-
samente e guia para um destino de plenitude” (n. 100).
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Capítulo III – A raiz humana da crise ecológica
Na sequência lógica, o capítulo procura as causas 

mais profundas da realidade ambiental. 
Começa por considerar o papel da tecnologia na 

transformação da natureza, característica do ser humano 
desde sua origem. Bem orientada, ela contribui valiosa-
mente para a melhoria da qualidade de vida dele. Mas o 
imenso poder que ela traz está nas mãos de quem e até 
onde ele pode chegar? É imensamente arriscado que fique 
com pequena parte da humanidade (104). 

Infelizmente, a humanidade assumiu este poder em 
vista apenas de conseguir o máximo possível das coisas, 
sem considerar a realidade e na ilusão de que os bens do 
planeta seriam ilimitados. Assim, a degradação do meio 
ambiente é consequência da ação humana. A lógica cega 
deste poder tecnológico leva a destruir a natureza e a ex-
plorar as pessoas e as populações mais vulneráveis. Ele se 
impõe sobre a economia e a política, impedindo perceber 
que “o mercado, por si mesmo [...] não garante o desen-
volvimento humano integral nem a inclusão social” (109).

A partir deste enfoque, a Encíclica aborda duas 
questões cruciais: o trabalho e os limites do progresso 
científico. Não investir nas pessoas para se obter maior 
receita imediata é péssimo negócio para a sociedade. 

O trabalho deve ser protegido e defendido das con-
sequências desta visão tecnocrática. O sentido e a finalida-
de da ação humana sobre a realidade são pressupostos de 
uma compreensão adequada do trabalho como meio para 

o integral desenvolvimento pessoal e social. É necessária 
uma economia que “favoreça a diversificação produtiva e 
a criatividade empresarial”, com especial atenção para o 
desenvolvimento dos pobres a partir do trabalho.

Em relação à segunda questão, os limistes do pro-
gresso científico, Francisco afirma ser necessário um olhar 
de conjunto mais amplo para aprofundar uma “cultura ecoló-
gica”, um olhar diferente, um pensamento, uma política, um 
programa educativo, um estilo de vida e uma espiritualida-
de que enfrentem o avanço do paradigma tecnocrático. Não 
basta remédio técnico para cada problema ambiental que 
aparece, ignorando os problemas verdadeiros e mais profun-
dos. Na crise ecológica se reconhece uma crise ética (n. 119). 
O relativismo prático impõe o pensamento segundo o qual 
“tudo o que não serve para os próprios interesses imediatos 
se torna irrelevante” (n. 122). “Se não há verdades objeti-
vas nem princípios estáveis, fora da satisfação das aspirações 
próprias e das necessidades imediatas, que limites pode haver 
para o tráfico de seres humanos, a criminalidade organizada, 
o narcotráfico, o comércio de diamantes ensanguentados e de 
peles de animais em via de extinção? “(n. 123). É a mesma 
lógica que comanda todos esses problemas.

Nesta questão, é necessário considerar também as 
intervenções técnicas sobre o próprio ser humano e sobre 
os demais seres. Trata-se do desafio das biotecnologias e 
biociências. Devem ser vistas a partir de um diálogo am-
plo que contemple todos os aspectos, inclusive a ética. 

Capítulo IV: Uma ecologia integral (137-162)
Por ecologia se entende o estudo 

das relações entre os organismos vivos 
e o meio ambiente em que se desenvol-
vem. Partindo desta concepção e dos 
pressupostos de “tudo está intimamente 
relacionado” e que “os problemas atuais 
requerem um olhar que leve em conta 
todos os aspectos da crise mundial”, o 
Papa expressa sua convicção de que é 
necessário “pensar e discutir sobre as 
condições de vida e de sobrevivência duma sociedade, 
com a honestidade de pôr em questão modelos de desen-
volvimento, produção e consumo” (n. 139). Daí a neces-
sidade de uma ecologia integral e por isso seja ambiental, 
econômica, social e cultural. Deve contemplar aspectos 
que vão da vida quotidiana até a justiça internacional, 
seguindo o princípio do bem comum e da dignidade da 
criação. 

- ecologia econômica, deve ser “capaz de considerar 
a realidade de forma mais ampla” e não se deixar levar por 
cálculos tendentes unicamente a “simplificar os processos e 
reduzir os custos” (n. 141). 

- ecologia social, “é necessariamente institucional e 
progressivamente alcança as diferentes dimensões, que vão 

desde o grupo social primário, a família, 
até à vida internacional, passando pela 
comunidade local e pela nação” (n. 142). 

- ecologia cultural, que contem-
ple as diversas formas de expressão hu-
mana, sem “a imposição de um estilo he-
gemônico de vida ligado a um modo de 
produção que pode ser tão nocivo como 
a alteração dos ecossistemas” (n. 145).

Como a ecologia ambiental deve 
estar unida à ecologia humana, o Papa trata das cidades (ha-
bitação, espaço urbano, transportes) e da vida em ambien-
tes rurais. Trata ainda da “lei moral inscrita na natureza” 
humana, sobre a relação com o corpo e sobre o sentido da 
feminilidade ou masculinidade (n. 155). 

Com muitos exemplos concretos, o Papa Francisco 
reafirma a ligação entre questões ambientais e questões 
sociais e humanas que nunca pode ser rompida. Assim, 
“a análise dos problemas ambientais é inseparável da 
análise dos contextos humanos, familiares, laborais, 
urbanos, e da relação de cada pessoa consigo mesma” 
(141), Desta forma, “Não há duas crises separadas, uma 
ambiental e outra social, mas uma única e complexa cri-
se sócio-ambiental” (139).
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Capítulo V – Algumas linhas de orientação e ação
Aponta para a necessidade de um projeto comum 

a partir de um consenso mundial em torno do modelo de 
desenvolvimento integral e sustentável e do uso prefe-
rencial das energias renováveis. “Trata-se primariamente 
duma decisão ética, fundada na solidariedade de todos os 
povos” (n. 172), cujo objetivo seja estabelecer “padrões 
reguladores globais” (n. 173) para a “governança de toda 
a gama dos chamados bens comuns globais” (n. 174). 

Para isto, é necessária a participação popular per-
manente e determinada, pois sem ela, o poder político, 
pressionado por interesses econômicos, relutará sempre 
em intervir. “Se os cidadãos não controlam o poder po-
lítico – nacional, regional e municipal –, também não é 
possível combater os danos ambientais” (n. 179). 

Grande obstáculo para este projeto é o grave pro-
blema da corrupção, que torna evidente a necessidade de 
diálogo e transparência nos processos decisórios, a partir 
de algumas perguntas indispensáveis: “para que fim? Por 
qual motivo? Onde? Quando? De que maneira? A que pre-
ço? Quem paga as despesas e como o fará?” (n. 185).

Nesse diálogo, o papel da Igreja segue o princípio 
de que ela “não pretende definir as questões científicas 

nem substituir-se à política”, mas convidar “a um debate 
honesto e transparente, para que as necessidades particu-
lares ou as ideologias não lesem o bem comum” (n. 188).

É indispensável que a política e a economia dialo-
guem em vista de um desenvolvimento que tenha como 
meta a plenitude humana. “A política não deve submeter-
-se à economia, e esta não deve submeter-se aos ditames e 
ao paradigma eficientista da tecnologia” (n. 189).

Neste quadro, situa-se o importante papel das re-
ligiões. Ajudam na compreensão do sentido da vida, e 
devem dialogar com as ciências a respeito. É necessário 
“fazer apelo aos crentes para que sejam coerentes com a 
sua própria fé e não a contradigam com as suas ações” 
(n. 200). Em vista de uma contribuição significativa, o 
Papa Francisco afirma a necessidade de que as religi-
ões dialoguem entre si; que as diversas ciências tam-
bém dialoguem entre si, que os diferentes movimentos 
ecologistas se abram a um diálogo capaz de respeitar as 
diferenças. “A gravidade da crise ecológica obriga-nos, 
a todos, a pensar no bem comum e a prosseguir pelo 
caminho do diálogo que requer paciência, ascese e ge-
nerosidade” (n. 201).

Pode-se dizer que o capítulo prolonga as propostas 
de ação apontando agora o que anunciou no início: linhas 
de maturação humana inspiradas no tesouro da experiên-
cia espiritual cristã. 

O capítulo inicia com a categórica afirmação: Mui-
tas coisas devem reajustar o próprio rumo, mas anates de 
tudo é a humanidade que precisa mudar. Para tal, é neces-
sário a consciência de uma origem comum, de uma recí-
proca pertença e de um futuro partilhado por todos. 

Aponta para um outro estilo de vida, livre do con-
sumismo compulsivo e opressivo, bem como das diversas 
formas de egoísmo coletivo, pois “quanto mais vazio está 
o coração da pessoa, tanto mais necessita de objetos para 
comprar, possuir e consumir” (204). 

Esta mudança de estilos de vida poderia exercer 
pressão salutar sobre quem possui poder político, econô-
mico e social. 

Este novo estilo de vida pressupõe a consciência 
da aliança entre a humanidade e o ambiente e se expressa 
em pequenas ações diárias. Por exemplo: em resguardar-
-se um pouco mais em vez de ligar o aquecimento, evitar 
o uso de sacos plásticos, reduzir o consumo de água, par-
tilhar o mesmo veículo...

A verdadeira mudança, conversão ecológica, com 
reformulação de hábitos e comportamentos, estilo de vida, 
só se dará com um processo educativo, envolvendo todos 
os ambientes que lhe são próprios: a escola, a família, os 
meios de comunicação, a catequese (213).

A fé cristã oferece inúmeros princípios para viver 
esta conversão ecológica. 

A qualidade de vida que a conversão traz consigo 
confere alegria e paz. O regresso à simplicidade, a feli-
cidade de limitar algumas necessidades, a sobriedade e a 
humildade são sinais dessa espiritualidade. Ela permite 
também alargar a compreensão da paz, que se realiza no 
dia a dia como harmonia serena recuperada (n. 224-225).

O amor cristão, nesse processo educativo e espi-
ritual, se traduz como amor civil e político. “É preciso 
voltar a sentir que precisamos uns dos outros, que temos 
uma responsabilidade para com os outros e com o mundo, 
que vale a pena ser bons e honestos” (n. 229). É isto que 
pode abrir-nos ao amor universal. 

Por fim, o Papa desenvolve uma reflexão a respeito de 
elementos característicos da espiritualidade cristã, indicando 
como eles podem abrir à conversão ecológica. “O ideal não 
é só passar da exterioridade à interioridade para descobrir a 
ação de Deus na alma, mas também chegar a encontrá-lo em 
todas as coisas”. A partir daí se fala do significado “sacra-
mental” de toda a criação e como para a mística cristã tudo 
fala de Deus. Os sacramentos assumem elementos da nature-
za e os transfiguram no encontro com Deus (n. 235). A máxi-
ma elevação da natureza está na Eucaristia (n. 236). 

O sentido do descanso que o Domingo carrega em 
si faz pensar no cuidado da vida e do mundo em vista da 
nova criação aguardada com fé e para o sentido contem-
plativo da vida (n. 237). As inúmeras relações existentes 
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entre os seres remetem ao modelo divino a partir do qual 
foram criados: as Pessoas divinas como relações subsis-
tentes (n. 240), pois o reflexo da Trindade está em toda a 
criação (n. 239). 

A devoção a Maria faz vê-la como “rainha de toda 
a Criação” (n. 241). Nela, “parte da criação alcançou toda 
a plenitude da sua beleza” (ibid.). A dimensão escatoló-
gica da criação nos recorda que “no coração deste mun-
do, permanece presente o Senhor da vida que tanto nos 
ama. Não nos abandona, não nos deixa sozinhos, porque 
se uniu definitivamente à nossa terra e o seu amor sempre 
nos leva a encontrar novos caminhos” (245).

O Papa conclui a “longa reflexão, jubilosa e ao 
mesmo tempo dramática, com duas orações: uma que po-
demos partilhar todos quantos acreditam num Deus Cria-
dor Omnipotente, e outra pedindo que nós, cristãos, saiba-
mos assumir os compromissos para com a criação que o 
Evangelho de Jesus nos propõe.”

Erechim, 23 de outubro de 2016, Dia Mundial das 
Missões e da Infância e Adolescência Missionária.

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

Unitatis Redintegratio - Sobre o ecumenismo
Pe. Ivo Pedro Oro

Promulgado em 21 de no-
vembro de 1964, pelo papa Paulo 
VI, o Decreto Conciliar Unitatis 
Redintegratio (Reintegração da 
Unidade – UR) trata do ecume-
nismo. Constitui uma orientação 
pastoral de como a Igreja quer 
que os cristãos católicos prati-
quem e anunciem a mensagem 
cristã, buscando a unidade, sinal 
de vivência fraterna e de fidelida-
de a Jesus Cristo. Aliás, foi uma 
das principais finalidades desse 
Concílio a busca da unidade de 
todas as Igrejas, já que são o Corpo de Cristo, o Povo 
de Deus. Pois, a divisão entre os cristãos contradiz 
a vontade de Deus e é motivo de escândalo. Já no 
proêmio, afirma que este Sagrado Sínodo, “movido 
pelo desejo de restaurar a unidade entre todos os dis-
cípulos de Cristo, quer propor a todos os católicos os 
meios, os caminhos e os modos que lhes permitam 
corresponder a esta divina vocação e graça” (UR 1).

O decreto apresenta, no capítulo 1, os princí-
pios católicos do ecumenismo, como a unidade (co-
munhão) e a unicidade da Igreja de Cristo (os cristãos 
constituem uma única Igreja). Lembra as divisões e 
separações que houve, ao longo do tempo, por mo-
tivos doutrinais e disciplinares, de diversas Igrejas e 
grupos. Cita vários elementos que nos unem e aspec-
tos positivos que “provêm de Cristo e a Ele condu-
zem” e dons do Espírito Santo presentes em outras 
instituições cristãs. A seguir, reconhece o “movimen-
to ecumênico”, que já vinha acontecendo, e incentiva 
para se aprofundar e avançar sempre mais rumo ao 

ecumenismo. Para isso, é neces-
sário eliminar os preconceitos e 
promover pontos de encontro e de 
diálogo. Aborda também a prática 
do ecumenismo, que inclui a re-
novação da Igreja, a conversão do 
coração, a oração em comum, o 
conhecimento mútuo e a coopera-
ção entre as Igrejas (cap. 2).

O decreto tece considera-
ções, no capítulo 3, quanto à rela-
ção com as Igrejas Orientais, bem 
como com as Igrejas e Comuni-
dades Eclesiais separadas do Oci-

dente. Concluindo, enfatiza o convite para o esforço e 
a ação ecumênica conjunta. O Concílio, olhando com 
confiança para o futuro, “exorta os fiéis a se abste-
rem de qualquer zelo superficial ou imprudente que 
possa prejudicar o verdadeiro progresso da unidade” 
(UR 24a); e acrescenta que deseja “com insistência 
que as iniciativas dos filhos da Igreja católica se de-
senvolvam unidas às dos irmãos separados”. Por fim, 
expressa que o Concílio, nessa caminhada, conta com 
a força do Espírito Santo e põe no amor do Pai sua es-
perança e declara “estar consciente de que este santo 
propósito de reconciliar todos os cristãos na unidade 
de uma só e única Igreja de Cristo excede as forças e 
os dotes humanos” (UR 24b).

Para refletir:
1. Que ganhos as Igrejas têm com o diálogo 

ecumênico?
2. Como é vivenciada a semana de oração pela 

unidade dos cristãos e que sugestões você propõe em 
prol do ecumenismo?
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Dinâmica do Setor Animação Bíblico-Catequética (89)

Tânia Madalosso, coordenadora. 

 No Advento celebramos a chegada de Jesus.
Material necessário - a fi-

gura de um sol, folhas de sulfite, 
tesouras e pincel atômico (dinâ-
mica a partir de 10 anos).

Desenvolvimento - Divida 
o grupo em duplas e entregue a 
cada uma folha sulfite, tesoura e 
pincel. Peça que cada um desenhe 
o pé do outro participante no sul-
fite e recorte. Após recortar o pé 
pedir que cada um escreva algo que espera (sentimen-
tos, desejos etc). Após isso peça que o catequizando 
coloque a pegada no chão (não importa a posição). 
Peça que os catequizandos observem as pegadas e 
reflita o texto bíblico: João 8,12): “Jesus voltou a fa-
lar com as pessoas dizendo: Eu sou a luz do mundo. 
Quem me segue não caminhará no escuro, mas sim 
terá a luz da vida. ”

(Mostrar o sol para os catequizandos) Falar 
com os catequizandos: assim como o sol ilumina, dá 
luz e calor Jesus é a luz da nossa vida. E no Natal Je-
sus nasceu para trazer a luz para o mundo que andava 
nas trevas. Advento quer dizer chegada: é o tempo 
em que nos preparamos para celebrar o nascimento 
de Jesus. É como um caminho que trilhamos durante 
4 semanas ao encontro de Jesus que nasce para nos 

dá a salvação. Este é um tempo 
em que usamos a cor roxa e no 
terceiro domingo a cor rosa, não 
cantamos o Glória e ficamos vigi-
lantes na expectativa de celebrar o 
natal. É um tempo que se valoriza 
a pessoa de Maria, São João Ba-
tista e o profeta Isaias. O principal 
símbolo deste tempo é a coroa do 
Advento. Este tempo marca o iní-
cio do ano litúrgico.

Então como vamos viver este belo tempo de 
nossa Igreja? Será que chegaremos em algum lugar 
com as pegadas deste jeito? O que devemos fazer para 
irmos ao encontro de Jesus neste advento? (Incentivar 
os catequizandos a arrumarem as pegadas em direção 
ao sol e falar que no Advento devemos nos esforçar 
na nossa preparação: refletindo mais sobre o nasci-
mento de Jesus, participando das novenas, lendo a 
Palavra, intensificando nossa participação na Igreja).

Advento é um tempo que despertar o senti-
mento de esperança e expectativa pelo novo que vai 
chegar. Por isso vamos ler nas pegadas que vão em 
direção ao sol, que representa Jesus, o que esperamos 
para este Advento. (ler aquilo que os catequizandos 
escreveram).

93ª Receita de Culinária
Maria Busatta 
Empada de nata

1 pacote de nata
4 gemas
3 colheres de leite
farinha de trigo até a massa desprender 
da mão
Deixar descansar ½ hora na geladeira 
enrolada em um pano úmido. Espichar 
a massa, moldar as empadas, rechear 
com frango ou guisado, passar gema 
com umas gotas de azeite em cima e 
assar.
Torta preguiçosa
Massa:
3 ovos

2 xícaras de leite
2 xícaras de farinha de trigo
1 xícara de queijo ralado
2 colheres (sopa) fermento 
Recheio: 250g queijo fatiado
                250g presunto fatiado
           tomates fatiados, sal a gosto
Bater os ingredientes da massa no liquidifica-
dor, colocar a metade da massa na forma un-
tada, colocar o recheio em ordem:
1º presunto
2º queijo
3º tomate
Em seguida o restante da massa, levar ao for-
no para assar.
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Ervas e alimentos medicinais (92)
Pe. Ivacir Franco CNF/MT nº. 0120.

Macieira
Pirus malus, L.
Pertence à família das Rosáceas
Também conhecido como: Maçã

A Macieira é uma árvore frutífera 
adaptada na região Sul e no clima frio. 

Quando adulta chega a atingir até 10 metros de altura. 
Apresenta um tronco de casca parda, lisa, e a copa é geral-
mente arredondada. As suas folhas são paralelas e cadu-
cas. As suas flores são brancas quando jovens e rosas dias 
depois. O fruto é de coloração vermelha quando maduro. 
A época de sua colheita é nos meses de fevereiro a abril. 
A sua reprodução é por estaquia ou enxertia. Necessita 
de cuidados para uma boa produção é um bom aproveita-
mento do seu fruto como alimento.

Propriedades medicinais:
Par quem consumir a fruta ao natural é beneficia-

do com as vitaminas A que é um micronutriente que de-
sempenha papel essencial na visão, crescimento, desen-
volvimento do osso, desenvolvimento e manutenção do 
tecido do organismo todo; B1 que é importante para o 
bom funcionamento do sistema nervoso, dos músculos 
em geral; B2 que é muito importante para o equilíbrio da 
pele, metabolismo das enzimas, olhos, células nervosas; 
B3 ajuda a diminuir o colesterol sanguíneo, sendo uma 
ótima alternativa para quem sofre de colesterol alto; C que 
é um antioxidante que tem capacidade de proteger o or-
ganismo dos danos provocados pelo estresse, e equilibra 
o mesmo de modo geral; Potássio que ajuda a regular a 
pressão arterial e fortalecer as artérias; Fósforo que ajuda 
no crescimento, na recuperação do organismo, proporcio-
na energia, vigor, colaborando na metabolização das gor-
duras e amidos, atenua as dores da artrite, estimula dentes 

e gengivas saudáveis; Cálcio que visa fortalecer os ossos e 
os dentes e Ferro que é essencial para produção dos glób-
ulos vermelhos do sangue, do pigmento da pele, do tecido 
muscular.

Para quem consumir o seu fruto ao natural ou 
em forma de chá é indicado para fortalecer e moderar o 
sistema digestivo, o imunológico, eliminar as toxinas do 
organismo em geral, diminuir o ácido úrico, reduzir o co-
lesterol, prevenir o câncer nos órgãos digestivo e evitar 
alergias.

Também a fruta é ótima para dissolver cálculos dos 
rins e da vesícula, como desinfetante bucal e para eliminar 
o mau hálito.

A mesma também auxilia a eliminar a prisão de 
ventre, bom para diminuir a função do herpes e eczemas 
de pele. 

O chá da casca da mesma secada à sombra com-
bate a artrite, a gota, o reumatismo e a dor ciática.

Consumindo o chá antes de dormir, é calmante por 
natureza proporciona sono e suavemente relaxante do or-
ganismo em geral.

O mesmo chá também atua no combate a 
doenças crônicas de pele, na sífilis, auxilia na obesidade 
promovendo a saciedade, depurativo do sangue, para 
distúrbios intestinais, colite, tônico cardíaco, previne o 
infarto do miocárdio, infecções da garganta, fortalece o 
cérebro os ossos e facilita o funcionamento do fígado.

Também o chá da mesma é indicado ainda para 
curar a tuberculose, a bronquite e a asma, para acalmar a 
biles e auxiliar no bom funcionamento dos rins.

Obs.: Não foram encontrados malefícios na 
literatura consultada. Porém nenhuma planta deve ser 
consumida em excesso e nenhum tratamento deve ser 
feito sem orientação médica ou conhecimento cientifico.

Diocese de Erexim envia auxílio ao Haiti
Dia 18 de outubro, a Diocese de Erexim depositou a importância de R$ 18.000,00 reais na conta da Campanha 

de Solidariedade ao Haiti-SOS Haiti Furacão da CNBB e da Cáritas Brasileira. A importância é parte da coleta da Cam-
panha da Fraternidade para emergências. Foi pequeno gesto de solidariedade com o povo daquele País que ainda não se 
recuperou do terremoto de 2010 e agora foi atingido pelo furacão Mathew que causou mais de mil mortes e desabrigou 
dezenas de milhares de pessoas. 

Solidariedade missionária
De 2009 a 2015, Diocese de Erexim, em seu Plano da Ação Evangelizadora, desenvolveu o projeto Solidarie-

dade Missionária, enviando o Pe. Marcos Oliveira Pereira para a Diocese de Roraima. Para ajudar na manutenção do 
projeto, a Diocese realizava uma coleta no segundo domingo de agosto. No final desse período, o Pe. Marcos pediu 
para ingressar na capelania militar, não sendo substituído no projeto missionário. Mesmo não enviando outro padre 
para a missão, a Diocese realizou a coleta em agosto passado prevendo enviar seu resultado para uma diocese do Norte 
do País. Dia 24 de outubro, a importância da mesma, de R$ 9.129,70, foi enviada para a Diocese de São Gabriel da 
Cachoeira, AM, onde é Bispo Dom Edson Damian, que era do presbitério de Santa Maria, em nosso Estado.
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Carinho e criatividade na ornamentação da imagem
de N. Sra. de Fátima para cada dia da Romaria


