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Coleta para 17º Congresso 
Eucarístico Nacional (CEN)

Será feita em 
todo o Brasil no dia 
12 de junho. No blo-
co “Notícias da Dio-
cese e outras” desta 
edição de Comuni-
cação Diocesana, 
está a correspondên-

cia de Dom José a todos os padres da Diocese motivan-
do a realização deste sinal de comunhão e partilha com a 
Arquidiocese de Belém do Pará que está organizando este 
evento nacional.
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Agenda do Bispo (junho) Agenda pastoral (junho)
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1º, reunião dos bispos e provinciais, 
São Leopoldo. 
02 a 04, 13ª Assembleia Regional da 
Ação Evangelizadora, em São Leo-
poldo.
03, início do ministério episcopal de 
Dom Ricardo Hoepers em Rio Gran-
de, às 18h.
06, às 16h, Reunião dos Formadores; 
às 18h30min, Reunião da Coordena-
ção de Pastoral.
08 a 11 Visita Pastoral, Paróquia Nos-
sa Senhora dos Navegantes, em Cam-
pinas do Sul. 
12 a 19, 31ª Semana Nacional do Mi-
grante.
12, às 09h30, Crismas na igreja Sa-
grado Coração de Jesus de Viadutos, 

com festa do padroeiro e de Sto. Antonio; renovação de 
mandato de ministros e Missão Canônica na Paróquia Sta. 
Teresinha, em Estação.

14 a 17, Reunião do Conselho Permanente da CNBB, Brasília.
18, Reunião da Comissão de Diáconos.
19, Dia Nacional do Migrante.
22 a 25, visita pastoral na Paróquia N. Sra. dos Navegantes, 

Campinas do Sul.
26, às 10h, Crismas na igreja São Pedro, Sede Dourado.
28 e 29, na visita pastoral na Paróquia de Campinas do Sul, en-

contro com funcionários, alunos e professores das escolas. 

1º, início da trezena de Santo Antônio, em Aratiba; reunião dos 
Bispos e Provinciais do Rio Grande do Sul, no Centro de Espi-
ritualidade Cristo Rei, São Leopoldo.

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

03, festa do Sagrado Coração de Jesus, atividades alusivas nas pa-
róquias; XXII encontro de jovens e adultos de congregações 
religiosas que trabalham com jovens; 18h, na Catedral de Rio 
Grande,  início do ministério episcopal de Dom Ricardo Hoe-
pers naquela Diocese.

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

da Criança, no Centro Diocesano de Pastoral (CDP); às 16h, 
reunião dos formadores, no Seminário; às 18h30, reunião da 
Coordenação de Pastoral, no CDP.

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

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

11, jantar italiano em comemoração dos 73 anos de paróquia Sa-
grado Coração de Jesus de Paulo Bento e 17 anos de emanci-
pação daquele município.

12 a 19, Semana Nacional do Migrante.
12, festa de Santo Antônio e encerramento da peregrinação da 

imagem de N. Sra. de Fátima, em Getúlio Vargas; festa de San-
to Antônio na sede paroquial N. Sra. da Salette, Três Vendas, 
Erechim; às 09h30, crismas e festa do Sagrado Coração de Je-
sus e Santo Antônio, na sede paroquial Sagrado Coração de 
Jesus, em Viadutos. Coleta para o 12º Congr. Euc. Nacional.

13, às 08h30, reunião da comissão de servidores e ministros, no 
CDP; encerramento da trezena de Santo Antônio, em Aratiba;

14, às 19h, reunião da área pastoral de Jacutinga, em Campinas 
do Sul.

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

14 a 16, reunião do Conselho Permanente da CNBB, em Brasília, DF.
17, às 14h30, tarde de oração do Apostolado da Oração, na igreja 

Nossa Senhora Aparecida, Bela Vista, Erechim.
17 a 19, Seminário Regional de Liturgia, em Farroupilha, RS.
18, das 14 às 20h, preparação ao Sacramento do Matrimônio, na 

Catedral.
19, Dia Nacional do Migrante.
21, às 19h, reunião da pastoral carcerária, no Centro Catequético 

da paróquia São Pedro, Erechim; 19h30, reunião da área pasto-
ral de Getúlio Vargas, em Getúlio Vargas.

23, encontro do COMIRE, em Porto Alegre.
24 a 26, 30ª Tenda Shalom, em Marcelino Ramos.
25 e 26, encontro estadual de formação da Infância e Adolescência 

Missionária, no Seminário de Fátima, Erechim, transferido dos 
dias 21 e 22 de maio. 

26, às 10h, crismas na igreja São Pedro, Sede Dourado; às 17h, 
missa de encerramento da 30ª Tenda Shalom, na igreja Nossa 
Senhora Aparecida, Bela Vista, Erechim. 

29, Reunião de assessores Arqui/diocesanos da Pastoral da Juven-
tude, Porto Alegre.

Palavra do Papa sobre migrantes e refugiados

Em muitos países, o Dia Mun-
dial do Migrante e do Refugiado é 
celebrado em janeiro. A data para o 
dia do migrante ficou a critério das 
Conferências Episcopais. A CNBB, 
em sua 17ª Assembleia Geral, em 
1979, a estabeleceu para o dia 25 de 
junho, dia civil do migrante, quan-
do cair de domingo ou no domingo 
imediatamente anterior. A mensagem do papa para o Dia 
do Migrante e do Refugiado deste ano é: “Os migrantes 
e refugiados interpelam-nos. A resposta do Evangelho da 
misericórdia”. O tema do dia do migrante no Brasil é: 
Migrações e ecologia; o lema: O grito que vem da terra. 

Em vista desta realidade, seguem a mensagem do 
Papa para o Dia do Migrante e do Refugiado 2016 e pro-
nunciamentos dele na sua viagem à Ilha Grega de Lesbos, 
em 17 de abril deste ano, para a qual se dirigem milhares de 
migrantes em busca de condições de vida na Europa. Muitos 
deles morrem no mar, sem alcançar seu objetivo, como na 
Ilha de Lampedusa, no Sul da Itália, que ele visitou em julho 
de 2013, pouco depois de eleito Bispo de Roma.

“Os emigrantes e refugiados interpelam-nos. 
A resposta do Evangelho da misericórdia”.

Queridos irmãos e irmãs! Na bula de proclamação 
do Jubileu Extraordinário da Misericórdia recordei que 
«há momentos em que somos chamados, de maneira ain-
da mais intensa, a fixar o olhar na misericórdia, para nos 
tornarmos nós mesmos sinal eficaz do agir do Pai» (Mise-
ricordiae Vultus, 3). De facto, o amor de Deus quer chegar 
a todos e cada um, transformando aqueles que acolhem o 
abraço do Pai noutros tantos braços que se abrem e abra-
çam para que todo o ser humano saiba que é amado como 
filho e se sinta «em casa» na única família humana. Deste 
modo, a ternura paterna de Deus, que se estende solícita 
sobre todos, mostra-se particularmente sensível às neces-
sidades da ovelha ferida, cansada ou enferma, como faz 
o pastor com o rebanho. Foi assim que Jesus Cristo nos 
falou do Pai, dizendo que Ele Se inclina sobre o homem 
chagado de miséria física ou moral e, quanto mais se agra-
vam as suas condições, tanto mais se revela a eficácia da 
misericórdia divina.

Neste nosso tempo, os fluxos migratórios aparecem 
em contínuo aumento por toda a extensão do planeta: 
prófugos e pessoas em fuga da sua pátria interpelam os 

indivíduos e as coletividades, desa-
fiando o modo tradicional de viver e, 
por vezes, transtornando o horizon-
te cultural e social com os quais se 
confrontam. Com frequência sempre 
maior, as vítimas da violência e da 
pobreza, abandonando as suas terras 
de origem, sofrem o ultraje dos tra-
ficantes de pessoas humanas na via-

gem rumo ao sonho dum futuro melhor. Se, entretanto, so-
brevivem aos abusos e às adversidades, devem enfrentar 
realidades onde se aninham suspeitas e medos. Enfim, não 
raramente, embatem na falta de normativas claras e pra-
ticáveis que regulem a recepção e prevejam itinerários de 
integração a breve e a longo prazo, atendendo aos direitos 
e deveres de todos. Hoje, mais do que no passado, o Evan-
gelho da misericórdia sacode as consciências, impede que 
nos habituemos ao sofrimento do outro e indica caminhos 
de resposta que se radicam nas virtudes teologais da fé, 
da esperança e da caridade, concretizando-se nas obras de 
misericórdia espiritual e corporal.

Na base desta constatação, quis que o Dia Mundial 
do Migrante e do Refugiado de 2016 fosse dedicado ao 
tema: «Os emigrantes e refugiados interpelam-nos. A res-
posta do Evangelho da misericórdia». Os fluxos migra-
tórios constituem já uma realidade estrutural, e a primei-
ra questão que se impõe refere-se à superação da fase de 
emergência para dar espaço a programas que tenham em 
conta as causas das migrações, das mudanças que se pro-
duzem e das consequências que imprimem novos rostos 
às sociedades e aos povos. Todos os dias, porém, as histó-
rias dramáticas de milhões de homens e mulheres interpe-
lam a comunidade internacional, testemunha de inaceitá-
veis crises humanitárias que surgem em muitas regiões do 
mundo. A indiferença e o silêncio abrem a estrada à cum-
plicidade, quando assistimos como expectadores às mor-
tes por sufocamento, privações, violências e naufrágios. 
De grandes ou pequenas dimensões, sempre tragédias são; 
mesmo quando se perde uma única vida humana.

Os emigrantes são nossos irmãos e irmãs que procu-
ram uma vida melhor longe da pobreza, da fome, da ex-
ploração e da injusta distribuição dos recursos do planeta, 
que deveriam ser divididos equitativamente entre todos. 
Porventura não é desejo de cada um melhorar as próprias 
condições de vida e obter um honesto e legítimo bem-es-
tar que possa partilhar com os seus entes queridos?

Neste momento da história da humanidade, forte-
mente marcado pelas migrações, a questão da identidade 

Mensagem do Papa para o Dia Mundial 
dos Migrantes e Refugiados

http://www.diocesedeerexim.org.br
mailto:secretariado@diocesedeerexim.org.br
http://www.acidigital.com/vida/index.html
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não é uma questão de importância secundária. De facto, 
quem emigra é forçado a modificar certos aspectos que 
definem a sua pessoa e, mesmo sem querer, obriga a mu-
dar também quem o acolhe. Como viver estas mudan-
ças de modo que não se tornem obstáculo ao verdadeiro 
desenvolvimento, mas sejam ocasião para um autêntico 
crescimento humano, social e espiritual, respeitando e 
promovendo aqueles valores que tornam o homem cada 
vez mais homem no justo relacionamento com Deus, com 
os outros e com a criação?

De facto, a presença dos emigrantes e dos refugiados 
interpela seriamente as diferentes sociedades que os aco-
lhem. Estas devem enfrentar factos novos que podem apa-
recer imprudentes se não forem adequadamente motivados, 
geridos e regulados. Como fazer para que a integração se 
torne um enriquecimento mútuo, abra percursos positivos 
para as comunidades e previna o risco da discriminação, do 
racismo, do nacionalismo extremo ou da xenofobia?

A revelação bíblica encoraja a recepção do estran-
geiro, motivando-a com a certeza de que, assim fazendo, 
abrem-se as portas a Deus e, no rosto do outro, manifes-
tam-se os traços de Jesus Cristo. Muitas instituições, asso-
ciações, movimentos, grupos comprometidos, organismos 
diocesanos, nacionais e internacionais experimentam o 
encanto e a alegria da festa do encontro, do intercâmbio e 
da solidariedade. Eles reconheceram a voz de Jesus Cris-
to: «Olha que Eu estou à porta e bato» (Apocalipses 3, 
20). E, todavia, não cessam de multiplicar-se também os 
debates sobre as condições e os limites que se devem pôr 
à recepção, não só nas políticas dos Estados, mas também 
nalgumas comunidades paroquiais que veem ameaçada a 
tranquilidade tradicional.

Diante de tais questões, como pode a Igreja agir 
senão inspirando-se no exemplo e nas palavras de Jesus 
Cristo? A resposta do Evangelho é a misericórdia.

Em primeiro lugar, esta é dom de Deus Pai revelado 
no Filho: de facto, a misericórdia recebida de Deus suscita 
sentimentos de jubilosa gratidão pela esperança que nos 
abriu o mistério da redenção no sangue de Cristo. Depois, 
a misericórdia alimenta e robustece a solidariedade para 
com o próximo, enquanto exigência de resposta ao amor 
gratuito de Deus, que «foi derramado nos nossos corações 
pelo Espírito Santo» (Romanos 5, 5). Aliás, cada um de 
nós é responsável pelo seu vizinho: somos guardiões dos 
nossos irmãos e irmãs, onde quer que vivam. O cultivo de 
bons contatos pessoais e a capacidade de superar precon-
ceitos e medos são ingredientes essenciais para se promo-
ver a cultura do encontro, onde cada um esteja disposto 
não só a dar, mas também a receber dos outros. De facto, 
a hospitalidade vive do dar e receber.

Nesta perspectiva, é importante olhar para os emi-
grantes não somente com base na sua condição de regu-
laridade ou irregularidade, mas, sobretudo como pessoas 
que, tuteladas na sua dignidade, podem contribuir para 
o bem-estar e o progresso de todos, de modo particular 
quando assumem responsavelmente deveres com quem 
os acolhe, respeitando gratamente o património material e 

espiritual do país que os hospeda, obedecendo às suas leis 
e contribuindo para os seus encargos. Em todo o caso, não 
se podem reduzir as migrações à dimensão política e nor-
mativa, às implicações económicas e à mera coexistência 
de culturas diferentes no mesmo território. Estes aspec-
tos são complementares da defesa e promoção da pessoa 
humana, da cultura do encontro dos povos e da unidade, 
onde o Evangelho da misericórdia inspira e estimula itine-
rários que renovam e transformam a humanidade inteira.

A Igreja coloca-se ao lado de todos aqueles que se 
esforçam por defender o direito de cada pessoa a viver 
com dignidade, exercendo antes de mais nada o direito a 
não emigrar a fim de contribuir para o desenvolvimento 
do país de origem. Esse processo deveria incluir, no seu 
primeiro nível, a necessidade de ajudar os países donde 
partem os emigrantes e prófugos. Assim se confirma que 
a solidariedade, a cooperação, a interdependência interna-
cional e a distribuição equitativa dos bens da terra são ele-
mentos fundamentais para atuar, em profundidade e com 
eficácia, sobretudo nas áreas de partida dos fluxos migra-
tórios, para que cessem aquelas carências que induzem as 
pessoas, de forma individual ou coletiva, a abandonar o 
seu próprio ambiente natural e cultural. Em todo o caso, 
é necessário esconjurar, se possível já na origem, as fugas 
dos prófugos e os êxodos impostos pela pobreza, a violên-
cia e as perseguições.

Sobre isto, é indispensável que a opinião pública 
seja informada de modo correto, até para prevenir medos 
injustificados e especulações sobre a pele dos emigrantes.

Ninguém pode fingir que não se sente interpelado pe-
las novas formas de escravidão geridas por organizações cri-
minosas que vendem e compram homens, mulheres e crian-
ças como trabalhadores forçados na construção civil, na agri-
cultura, na pesca ou noutros âmbitos de mercado. Quantos 
menores são, ainda hoje, obrigados a alistar-se nas milícias 
que os transformam em meninos-soldados! Quantas pessoas 
são vítimas do tráfico de órgãos, da mendicidade forçada e 
da exploração sexual! Destes crimes aberrantes fogem os 
prófugos do nosso tempo, que interpelam a Igreja e a comu-
nidade humana, para que também eles possam ver, na mão 
estendida de quem os acolhe, o rosto do Senhor, «o Pai das 
misericórdias e o Deus de toda a consolação» (2 Cor 1, 3).

Queridos irmãos e irmãs emigrantes e refugiados! 
Na raiz do Evangelho da misericórdia, o encontro e a re-
cepção do outro entrelaçam-se com o encontro e a recep-
ção de Deus: acolher o outro é acolher a Deus em pessoa! 
Não deixeis que vos roubem a esperança e a alegria de 
viver que brotam da experiência da misericórdia de Deus, 
que se manifesta nas pessoas que encontrais ao longo dos 
vossos caminhos! Confio-vos à Virgem Maria, Mãe dos 
emigrantes e dos refugiados, e a São José, que viveram 
a amargura da emigração no Egito. À intercessão deles, 
confio também aqueles que dedicam energias, tempo e re-
cursos ao cuidado, tanto pastoral como social, das migra-
ções. De coração a todos concedo a Bênção Apostólica.

Vaticano, 12 de setembro – Memória do Santíssimo 
Nome de Maria – do ano 2015. Francisco.

Encontro com as autoridades e a população 
na ilha grega de Lesbos. 

Discurso do Papa – Memória das vítimas das migrações
Presídio da Guarda Costeira, sábado, 16 de abril de 2016

 
Senhor Chefe do Governo,
Distintas Autoridades,
Queridos irmãos e irmãs!
Desde que Lesbos se tornou uma meta para tantos 

migrantes à procura de paz e dignidade, senti o desejo de 
vir aqui. Agradeço a Deus que me concedeu fazê-lo hoje. 
E agradeço ao Senhor Presidente Paulopoulos por me ter 
convidado, juntamente com o Patriarca Bartolomeu e o 
Arcebispo Hieronymos.

Quero expressar a minha admiração ao povo grego, 
que, apesar das graves dificuldades que enfrenta, soube 
manter abertos os corações e as portas. Muitas pessoas 
simples puseram à disposição o pouco que tinham, par-
tilhando-o com quem estava 
privado de tudo. Deus recom-
pensará esta generosidade, tal 
como a doutras nações vizi-
nhas que, desde os primeiros 
momentos, receberam com 
grande disponibilidade inú-
meros migrantes forçados.

E abençoada é também 
a presença generosa de tantos 
voluntários e numerosas asso-
ciações que, juntamente com 
as várias instituições públicas, prestaram a sua ajuda, e 
continuam a fazê-lo, expressando de modo concreto uma 
proximidade fraterna.

Quero hoje, perante uma situação tão dramática, 
lançar de novo um veemente apelo à responsabilidade e à 
solidariedade. Muitos refugiados, que se encontram nesta 
ilha e em várias partes da Grécia, estão a viver em condi-
ções críticas, num clima de ansiedade, medo e por vezes 
de desespero, devido às limitações materiais e à incerteza 
do futuro.

As preocupações das instituições e da população, 
aqui na Grécia como noutros países da Europa, são com-
preensíveis e legítimas. Mas nunca devemos esquecer que, 
antes de ser números, os migrantes são pessoas, são rostos, 
nomes, casos. A Europa é a pátria dos direitos humanos, 
e toda a pessoa que ponha pé em terra europeia deverá 
poder experimentá-lo; assim tornar-se-á mais consciente 
de dever, por sua vez, respeitá-los e defendê-los. Infeliz-
mente alguns, incluindo muitas crianças, nem sequer con-
seguiram chegar: perderam a vida no mar, vítimas de via-
gens desumanas e sujeitos às tiranias de ignóbeis algozes.

Vós, habitantes de Lesbos, dais provas de que nestas 
terras, berço de civilização, ainda pulsa o coração duma 
humanidade que sabe reconhecer, antes de tudo, o irmão e 
a irmã, uma humanidade que quer construir pontes e evi-

ta a ilusão de levantar cercas para se sentir mais segura. 
Na verdade, em vez de ajudar o verdadeiro progresso dos 
povos, as barreiras criam divisões e, mais cedo ou mais 
tarde, as divisões provocam confrontos.

Para sermos verdadeiramente solidários com quem 
é forçado a fugir da sua própria terra, é preciso trabalhar 
para remover as causas desta dramática realidade: não 
basta limitar-se a resolver a emergência do momento, é 
preciso desenvolver políticas de amplo respiro, não unila-
terais. Em primeiro lugar, é necessário construir a paz nos 
lugares aonde a guerra levou destruição e morte e impedir 
que este câncer se espalhe noutros lugares. Para isso, é 
preciso opor-se firmemente à proliferação e ao tráfico das 
armas e às suas teias muitas vezes ocultas; há que privar 
de todo e qualquer apoio quantos perseguem projetos de 
ódio e violência. Por outro lado, promova-se incansavel-

mente a colaboração entre os 
países, as Organizações Inter-
nacionais e as instituições hu-
manitárias, não isolando, mas 
sustentando quem enfrenta a 
emergência. Nesta perspecti-
va, renovo os meus votos de 
bom sucesso à I Cimeira Hu-
manitária Mundial que terá 
lugar, em Istambul, no próxi-
mo mês.

Tudo isto só se pode 
fazer em conjunto: juntos, podemos e devemos procurar 
soluções dignas do homem para a complexa questão dos 
refugiados. E, nisto, é indispensável também a contribui-
ção das Igrejas e das Comunidades Religiosas. A minha 
presença aqui, juntamente com o Patriarca Bartolomeu e 
o Arcebispo Hieronymos, é testemunho da nossa vontade 
de continuar a cooperar para que este desafio epocal se 
torne ocasião, não de confronto, mas de crescimento da 
civilização do amor.

Queridos irmãos e irmãs, perante as tragédias que se 
abatem sobre a humanidade, Deus não permanece indife-
rente, não está longe. É o nosso Pai, que nos sustenta na 
construção do bem e rejeição do mal. E não só nos susten-
ta, mas em Jesus mostrou-nos o caminho da paz: face ao 
mal do mundo, fez-Se nosso servo e, com o seu serviço de 
amor, salvou o mundo. Este é o verdadeiro poder que gera 
a paz, só quem serve com amor, constrói a paz. O serviço 
faz cada um sair de si mesmo para cuidar dos outros: não 
deixa que as pessoas e as coisas caiam em ruína, mas sabe 
guardá-las, superando o espesso manto da indiferença que 
ofusca as mentes e os corações.

A vós, eu digo obrigado, porque sois guardiões da 
humanidade, porque cuidais ternamente da carne de Cris-
to, que sofre no menor dos irmãos, faminto e forasteiro, 
que acolhestes (cf. Mt 25, 35).

http://www.acidigital.com/igreja/index.html
http://www.acidigital.com/Maria/index.html
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Declaração conjunta de sua Santidade Bartolomeu I, Patriarca 
Ecuménico de Constantinopla, de sua Beatitude Hieronymos, 

Arcebispo de Atenas e de toda a Grécia e do Papa Francisco. 
Sábado, 16 de abril de 2016

 Nós, Papa Francisco, Patriarca 
Ecuménico Bartolomeu e Arcebis-
po Hieronymos de Atenas e de toda 
a Grécia, reunimo-nos na Ilha grega 
de Lesbos para manifestar a nossa 
profunda preocupação pela situação 
trágica de numerosos refugiados, mi-
grantes e requerentes asilo que têm 
chegado à Europa fugindo de situa-
ções de conflito e, em muitos casos, 
ameaças diárias à sua sobrevivência. 
A opinião mundial não pode ignorar a crise humanitária 
colossal, criada pelo incremento de violência e conflitos 
armados, a perseguição e deslocamento de minorias reli-
giosas e étnicas e o desenraizamento de famílias dos seus 
lares, violando a sua dignidade humana, os seus direitos 
humanos fundamentais e liberdades.

A tragédia da migração e deslocamento forçados afe-
ta milhões de pessoas e é, fundamentalmente, uma crise da 
humanidade, clamando por uma resposta feita de solidarie-
dade, compaixão, generosidade e um compromisso econó-
mico imediato e prático. Daqui, de Lesbos, fazemos apelo 
à comunidade internacional para responder com coragem 
a esta maciça crise humanitária e às causas que lhe estão 
subjacentes, por meio de iniciativas diplomáticas, políticas 
e caritativas e através de esforços de cooperação simulta-
neamente no Médio Oriente e na Europa.

Como líderes das nossas respetivas Igrejas, estamos 
unidos no nosso desejo de paz e na nossa disponibilidade 
para promover a resolução de conflitos através do diálogo 
e da reconciliação. Enquanto reconhecemos os esforços 
que já se vão fazendo para fornecer ajuda e assistência 
aos refugiados, migrantes e requerentes asilo, apelamos 
a todos os líderes políticos para que usem todos os meios 
possíveis a fim de garantir que os indivíduos e as comuni-
dades, incluindo os cristãos, permaneçam nos seus países 
de origem e gozem do direito fundamental de viver em 
paz e segurança. Há necessidade urgente de um consenso 
internacional mais amplo e um programa de assistência 
para sustentar o Estado de direito, defender os direitos 
humanos fundamentais nesta situação insustentável, pro-
teger minorias, combater o tráfico humano e o contraban-
do, eliminar rotas inseguras como as do Egeu e de todo 
o Mediterrâneo, e desenvolver procedimentos seguros de 
reinstalação. Deste modo seremos capazes de ajudar os 
países diretamente envolvidos na resposta às necessida-
des de inúmeros irmãos e irmãs nossos que sofrem. De 
modo particular, afirmamos a nossa solidariedade ao povo 
da Grécia que, não obstante as suas próprias dificuldades 
econômicas, tem respondido generosamente a esta crise.

Juntos, solenemente, imploramos 
o fim da guerra e da violência no Médio 
Oriente, uma paz justa e duradoura e o 
regresso honroso daqueles que foram 
forçados a abandonar as suas casas. Pe-
dimos às comunidades religiosas que 
aumentem os seus esforços para rece-
ber, assistir e proteger os refugiados de 
todas as crenças, e que os serviços re-
ligiosos e civis de assistência se empe-
nhem por coordenar os seus esforços. 
Enquanto perdurar a necessidade, pedi-
mos a todos os países que alarguem o 

asilo temporário, ofereçam o estatuto de refugiado a quan-
tos se apresentarem idóneos, ampliem os seus esforços de 
socorro e colaborem com todos os homens e mulheres de 
boa vontade para um rápido fim dos conflitos em curso.

Hoje, a Europa enfrenta uma das suas crises huma-
nitárias mais sérias desde o fim da II Guerra Mundial. Para 
vencer este grave desafio, fazemos apelo a todos os segui-
dores de Cristo para que tenham em mente as palavras do 
Senhor, segundo as quais seremos um dia julgados: «Por-
que tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me 
de beber, era peregrino e recolhestes-me, estava nu e des-
tes-me que vestir, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e 
fostes ter comigo. (…) Em verdade vos digo: Sempre que 
fizestes isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, a 
mim mesmo o fizestes» (Mt 25, 35-36.40).

Da nossa parte, em obediência à vontade de nosso 
Senhor Jesus Cristo, estamos firme e sinceramente deci-
didos a intensificar os nossos esforços para promover a 
plena unidade de todos os cristãos. Reafirmamos a nossa 
convicção de que «a reconciliação [entre os cristãos] en-
volve a promoção da justiça social dentro e entre todos os 
povos (...). Juntos, faremos a nossa parte para oferecer aos 
migrantes, refugiados e requerentes de asilo uma recepção 
humana na Europa» (Charta œcumenica, 2001). O nosso 
objetivo, ao defender os direitos humanos fundamentais 
dos refugiados, requerentes asilo e migrantes e de tantas 
pessoas marginalizadas nas nossas sociedades, é cumprir 
a missão de serviço das Igrejas ao mundo.

O nosso encontro de hoje pretende dar coragem e 
esperança a quantos procuram refúgio e a todos aqueles 
que os acolhem e assistem. Instamos a comunidade in-
ternacional a fazer da proteção das vidas humanas uma 
prioridade e a apoiar, em todos os níveis, políticas inclu-
sivas que se estendam a todas as comunidades religiosas. 
A terrível situação de todas as pessoas afetadas pela atual 
crise humanitária, incluindo muitos dos nossos irmãos e 
irmãs cristãos, clama pela nossa oração constante.

Lesbos, 16 de abril de 2016.
                Hieronymos II                 Francisco              Bartolomeu I  

Discurso do Papa Francisco aos refugiados 
na Ilha grega de Lesbos

Campo de Refugiados de Moira, sábado, 16 de abril de 2016
 
Queridos irmãos e irmãs!
Desejei vir estar convosco hoje. Quero dizer-vos que 

não estais sozinhos. Ao longo destes meses e semanas, so-
frestes inúmeras tribulações na vossa busca duma vida me-
lhor. Muitos de vós sentiram-se obrigados a escapar de si-
tuações de conflito e perseguição, sobretudo por amor dos 
vossos filhos, dos vossos pequeninos. Suportastes grandes 
sacrifícios por amor das vossas famílias. Experimentastes a 
amargura de ter deixado para trás tudo o que vos era querido 
e – o que é talvez mais difícil – sem saber o que o futuro vos 
reservava. Há ainda muitos outros, como vós, que se encon-
tram à espera, em campos de refúgio ou na cidade, ansiando 
construir uma nova vida neste continente.

Vim aqui com os meus irmãos, o Patriarca Bartolo-
meu e o Arcebispo Hieronymos, apenas para estar convosco 
e ouvir os vossos dramas. Viemos a fim de chamar a atenção 
do mundo para esta grave crise humanitária e implorar a sua 
resolução. Como pessoas de fé, desejamos unir as nossas 
vozes para falar abertamente em vosso nome. Esperamos 
que o mundo preste atenção a estas situações de trágica e 
verdadeiramente desesperada necessidade e responda de 
modo digno da nossa humanidade comum.

Deus criou o género humano para ser uma única fa-
mília; quando sofre algum dos nossos irmãos ou irmãs, 
todos nos ressentimos. Todos sabemos por experiência 
como é fácil, para algumas pessoas, ignorar as tribulações 
dos outros e até aproveitar-se da sua vulnerabilidade; mas 
sabemos também que estas crises podem fazer despontar 

o melhor de nós mesmos. Viste-lo em vós próprios e no 
povo grego, que, apesar de imerso nas suas próprias di-
ficuldades, respondeu generosamente às vossas necessi-
dades. Viste-lo também em muitas pessoas, sobretudo jo-
vens originários de toda a Europa e do mundo, que vieram 
ajudar-vos. É verdade que ainda há muitíssimo a fazer; 
mas damos graças a Deus porque, nos nossos sofrimentos, 
nunca nos deixou sozinhos. Há sempre alguém que pode 
dar uma mão para nos ajudar.

Esta é a mensagem que, hoje, vos quero deixar: não 
percais a esperança! O maior presente que podemos ofere-
cer uns aos outros é o amor: um olhar misericordioso, a so-
licitude por nos ouvirmos e compreendermos, uma palavra 
de encorajamento, uma oração. Oxalá possais partilhar este 
presente uns com os outros. Nós, cristãos, gostamos de con-
tar o episódio do Bom Samaritano, um estrangeiro que viu 
um homem necessitado e, imediatamente, se deteve para o 
socorrer. Para nós, é uma parábola alusiva à misericórdia de 
Deus, que se destina a todos (Ele é o Misericordioso); mas 
é também um apelo a demonstrarmos a mesma misericór-
dia àqueles que passam necessidade. Que todos os nossos 
irmãos e irmãs, neste continente, possam – à semelhança 
do Bom Samaritano – vir em vosso auxílio, animados por 
aquele espírito de fraternidade, solidariedade e respeito pela 
dignidade humana que caracterizou a sua longa história.

Queridos irmãos e irmãs, que Deus vos abençoe 
a todos, especialmente às vossas crianças, aos idosos e 
àqueles que sofrem no corpo e no espírito. A todos vos 
abraço com afeto. Sobre vós e quem vos acompanha, in-
voco os dons divinos da fortaleza e da paz.

Notas da Assembleia Geral da CNBB

Mensagem para as eleições de 2016
“Quero ver o direito brotar como fonte e correr a 

justiça qual riacho que não seca” (Amós 5,24)
Neste ano de eleições municipais, a Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB dirige ao povo 
brasileiro uma mensagem de esperança, ânimo e coragem. 
Os cristãos católicos, de maneira especial, são chamados 
a dar a razão de sua esperança (cf. 1Pd 3,15) nesse tempo 
de profunda crise pela qual passa o Brasil.

Sonhamos e nos comprometemos com um país 
próspero, democrático, sem corrupção, socialmente igua-
litário, economicamente justo, ecologicamente sustentá-
vel, sem violência discriminação e mentiras; e com opor-
tunidades iguais para todos. Só com participação cidadã 

de todos os brasileiros e brasileiras é possível a realização 
desse sonho. Esta participação democrática começa no 
município onde cada pessoa mora e constrói sua rede de 
relações. Se quisermos transformar o Brasil, comecemos 
por transformar os municípios. As eleições são um dos ca-
minhos para atingirmos essa meta.

A política, do ponto de vista ético, “é o conjunto de 
ações pelas quais os homens buscam uma forma de con-
vivência entre indivíduos, grupos, nações que ofereçam 
condições para a realização do bem comum”. Já do ponto 
de vista da organização, a política é o exercício do poder e 
o esforço por conquistá-lo1, a fim de que seja exercido na 
perspectiva do serviço.
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Os cristãos leigos e leigas não podem “abdicar da 
participação na política” (Christifideles Laici, 42). A eles 
cabe, de maneira singular, a exigência do Evangelho de 
construir o bem comum na perspectiva do Reino de Deus. 
Contribui para isso a participação consciente no processo 
eleitoral, escolhendo e votando em candidatos honestos 
e competentes. Associando fé e vida, a cidadania não se 
esgota no direito-dever de votar, mas se dá também no 
acompanhamento do mandato dos eleitos.

As eleições municipais têm uma atração e uma força 
próprias pela proximidade dos candidatos com os eleito-
res. Se, por um lado, isso desperta mais interesse e facilita 
as relações, por outro, pode levar a práticas condenáveis 
como a compra e venda de votos, a divisão de famílias 
e da comunidade. Na política, é fundamental respeitar as 
diferenças e não fazer delas motivo para inimizades ou 
animosidades que desemboquem em violência de qual-
quer ordem.

Para escolher e votar bem é imprescindível conhe-
cer, além dos programas dos partidos, os candidatos e sua 
proposta de trabalho, sabendo distinguir claramente as 
funções para as quais se candidatam. Dos prefeitos, no 
poder executivo, espera-se “conduta ética nas ações pú-
blicas, nos contratos assinados, nas relações com os de-
mais agentes políticos e com os poderes econômicos”2. 
Dos legisladores, os vereadores, requer-se 
“uma ação correta de fiscalização e legisla-
ção que não passe por uma simples presença 
na bancada de sustentação ou de oposição 
ao executivo”3.

É fundamental considerar o passado 
do candidato, sua conduta moral e ética e, se já exerce 
algum cargo político, conhecer sua atuação na apresenta-
ção e votação de matérias e leis a favor do bem comum. 
A Lei da Ficha Limpa há de ser, neste caso, o instrumento 
iluminador do eleitor para barrar candidatos de ficha suja.

Uma boa maneira de conhecer os candidatos e suas 
propostas é promover debates com os concorrentes. Em 
muitos casos cabe propor-lhes a assinatura de cartas-
-compromisso em relação a alguma causa relevante para 
a comunidade como, por exemplo, a defesa do direito de 
crianças e adolescentes. Pode ser inovador e eficaz elabo-
rar projetos de lei, com a ajuda de assessores, e solicitar a 
adesão de candidatos no sentido de aprovar os projetos de 
lei tanto para o executivo quanto para o legislativo.

É preciso estar atento aos custos das campanhas. O 
gasto exorbitante, além de afrontar os mais pobres, con-
tradiz o compromisso com a sobriedade e a simplicida-
de que deveria ser assumido por candidatos e partidos. 
Cabe aos eleitores observar as fontes de arrecadação dos 
candidatos, bem como sua prestação de contas. A lei que 
proíbe o financiamento de campanha por empresas, apli-
cada pela primeira vez nessas eleições, é um dos passos 
que permitem devolver ao povo o protagonismo eleitoral, 
submetido antes ao poder econômico. Além disso, estanca 
uma das veias mais eficazes de corrupção, como atestam 
os escândalos noticiados pela imprensa. Da mesma forma, 

é preciso combater sistematicamente a vergonhosa prática 
de “Caixa 2”, tão comum nas campanhas eleitorais.

A compra e venda de votos e o uso da máquina ad-
ministrativa nas campanhas constituem crime eleitoral 
que atenta contra a honra do eleitor e contra a cidadania. 
Exortamos os eleitores a fiscalizarem os candidatos e, 
constatando esse ato de corrupção, a denunciarem os en-
volvidos ao Ministério Público e à Justiça Eleitoral, con-
forme prevê a Lei 9840, uma conquista da mobilização 
popular há quase duas décadas.

A Igreja Católica não assume nenhuma candidatu-
ra, mas incentiva os cristãos leigos e leigas, que têm vo-
cação para a militância político-partidária, a se lançarem 
candidatos. No discernimento dos melhores candidatos, 
tenha-se em conta seu compromisso com a vida, com a 
justiça, com a ética, com a transparência, com o fim da 
corrupção, além de seu testemunho na comunidade de fé. 
Promova-se a renovação de candidaturas, pondo fim ao 
carreirismo político. Por isso, exortamos as comunidades 
a aprofundarem seu conhecimento sobre a vida política 
de seu município e do país, fazendo sempre a opção por 
aqueles que se proponham a governar a partir dos pobres, 
não se rendendo à lógica da economia de mercado cujo 
centro é o lucro e não a pessoa.

Após as eleições, é importante a comunidade se or-
ganizar para acompanhar os mandatos dos 
eleitos. Os cristãos leigos e leigas, inspirados 
na fé que vem do Evangelho, devem se pre-
parar para assumir, de acordo com sua voca-
ção, competência e capacitação, serviços nos 
Conselhos de participação popular, como o da 

Educação, Saúde, Criança e Adolescente, Juventude, Assis-
tência Social etc. Devem, igualmente, acompanhar as reu-
niões das Câmaras Municipais onde se votam projetos e leis 
para o município. Estejam atentos à elaboração e implemen-
tação de políticas públicas que atendam especialmente às 
populações mais vulneráveis como crianças, jovens, idosos, 
migrantes, indígenas, quilombolas e os pobres.

Confiamos que nossas comunidades saberão se 
organizar para tornar as eleições municipais ocasião de 
fortalecimento da democracia que deve ser cada vez mais 
participativa. Nosso horizonte seja sempre a construção 
do bem comum.

Que Nossa Senhora Aparecida, Mãe e Padroeira dos 
brasileiros, nos acompanhe e auxilie no exercício de nossa 
cidadania a favor do Brasil e de nossos municípios, onde 
começa a democracia.

Aparecida – SP, 13 de abril de 2016
Dom Sergio da Rocha - Arcebispo de Brasília, Presiden-

te da CNBB 
Dom Murilo Sebastião Ramos Krieger, SCJ - Arcebispo 

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

lia, Secretário-Geral da CNBB

1. Cf. CNBB – Doc. 40 – Igreja Comunhão e Missão – n. 184.
2. CNBB – Doc. 91 Por uma reforma do estado com participa-

ção democrática, n. 40.
3. Idem.

Sobre o momento nacional
“Quem pratica a verdade aproxima-se da luz” (Jo 3,21).

Nós, bispos católicos do Brasil, reunidos em Apa-
recida, na 54ª Assembleia Geral da Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB), frente à profunda crise éti-
ca, política, econômica e institucional pela qual passa o 
país, trazemos, em nossas reflexões, orações e preocupa-
ções de pastores, todo o povo brasileiro, pois, “as alegrias 
e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens e 
mulheres de hoje, sobretudo dos pobres e de todos aqueles 
que sofrem, são também as alegrias e as esperanças, as 
tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo” (Gau-
dium et Spes, 1).

Depois de vinte anos de regime de exceção, o Bra-
sil retomou a experiência de um Estado democrático de 
direito. Os movimentos populares, organizações estudan-
tis, operárias, camponesas, artísticas, religiosas, dentre 
outras, tiveram participação determinante nessa conquis-
ta. Desde então, o país vive um dos mais longos períodos 
democráticos da sua história republicana, no qual muitos 
acontecimentos ajudaram no fortalecimento da demo-
cracia brasileira. Entre 
eles, o movimento “Di-
retas Já!”, a elaboração 
da Carta Cidadã, a ex-
periência das primeiras 
eleições diretas e outras 
mobilizações pacíficas.

Neste momento, 
mais uma vez, o Brasil 
se defronta com uma 
conjuntura desafiadora. 
Vêm à tona escânda-
los de corrupção sem 
precedentes na história 
do país. É verdade que 
escândalos dessa natu-
reza não tiveram início agora; entretanto, o que se revela 
no quadro atual tem conotações próprias e impacto devas-
tador. São cifras que fogem à compreensão da maioria da 
população. Empresários, políticos, agentes públicos estão 
envolvidos num esquema que, além de imoral e crimino-
so, cobra seu preço. 

Quem paga pela corrupção? Certamente são os po-
bres, “os mártires da corrupção” (Papa Francisco). Como 
pastores, solidarizamo-nos com os sofrimentos do povo. 
As suspeitas de corrupção devem continuar sendo rigo-
rosamente apuradas. Os acusados sejam julgados pelas 
instâncias competentes, respeitado o seu direito de defe-
sa; os culpados, punidos e os danos, devidamente repa-
rados, a fim de que sejam garantidas a transparência, a 
recuperação da credibilidade das instituições e restabe-
lecida a justiça. 

A forma como se realizam as campanhas eleitorais 
favorece um fisiologismo que contribui fortemente para 
crises como a que o país está enfrentando neste momento.

Uma das manifestações mais evidentes da crise atual 
é o processo de impeachment da Presidente da República. 
A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil acompanha 
atentamente esse processo e espera o correto procedimen-
to das instâncias competentes, respeitado o ordenamento 
jurídico do Estado democrático de direito. 

A crise atual evidencia a necessidade de uma au-
têntica e profunda reforma política, que assegure efe-
tiva participação popular, favoreça a autonomia dos 
Poderes da República, restaure a credibilidade das ins-
tituições, assegure a governabilidade e garanta os direi-
tos sociais.  

De acordo com a Constituição Federal, os três 
Poderes da República cumpram integralmente suas 
responsabilidades. O bem da nação requer de todos a 
superação de interesses pessoais, partidários e corpo-
rativistas. A polarização de posições ideológicas, em 
clima fortemente emocional, gera a perda de objetivi-
dade e pode levar a divisões e violências que ameaçam 
a paz social.

Conclamamos o 
povo brasileiro a pre-
servar os altos valores 
da convivência demo-
crática, do respeito ao 
próximo, da tolerância 
e do sadio pluralismo, 
promovendo o debate 
político com sereni-
dade. Manifestações 
populares pacíficas 
contribuem para o for-
talecimento da demo-
cracia. Os meios de co-
municação social têm 
o importante papel de 

informar e formar a opinião pública com fidelidade aos 
fatos e respeito à verdade.

Acreditamos no diálogo, na sabedoria do povo bra-
sileiro e no discernimento das lideranças na busca de ca-
minhos que garantam a superação da atual crise e a preser-
vação da paz em nosso país. “Todos os cristãos, incluindo 
os Pastores, são chamados a se preocupar com a constru-
ção de um mundo melhor” (Papa Francisco).

Pedimos a oração de todos pela nossa Pátria. Do 
Santuário de Nossa Senhora Aparecida, invocamos a bên-
ção e a proteção de Deus sobre toda a nação brasileira.

Aparecida - SP, 13 de abril de 2016.
Dom Sergio da Rocha – Arcebispo de Brasília, Pre-

sidente da CNBB
Dom Murilo Sebastião Ramos Krieger, SCJ - Arce-

bispo 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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Homilias e mensagens de Dom José

Homilia na Missa do Crisma (Catedral, 23/4/2016)
Estimado irmão dom Girônimo, estimados presbíte-

ros, diáconos, religiosas e religiosos, seminaristas, queri-
dos irmãos e irmãs que vieram celebrar conosco esta sole-
ne liturgia. Ela expressa a nossa comunhão com o Senhor, 
a unidade da nossa Diocese e a comunhão do presbitério 
com o Bispo, mas também com todo o povo de Deus das 
comunidades que são assistidas pelos nossos presbíteros. 
Hoje, celebramos a Missa do Crisma, na qual são aben-
çoados os santos óleos que usamos na administração dos 
sacramentos do Batismo e da Unção dos enfermos, e é 
consagrado o óleo do Crisma, utilizado nas Ordenações e 
na dedicação dos novos altares destinados ao sacrifício da 
Eucaristia em nossas igrejas. Nela, também, louvamos e 
agradecemos a Deus pelo dom do sacerdócio ministerial, 
dado na gratuidade por Deus a cada um de nós, estimados 
sacerdotes e diáconos.

As palavras do profeta Isaías anunciavam esperança 
para o povo. Ele sentia-se ungido pelo Se-
nhor, para dar a boa notícia aos pobres, para 
curar os corações feridos, para proclamar a 
libertação dos escravos, pôr em liberdade os 
prisioneiros e consolar os que estavam en-
lutados ... (Is 61, 1-3). Muitos séculos nos 
separam do tempo do profeta Isaías, mas os 
mesmos preceitos continuam sendo válidos 
para distinguir o sacerdote no seu ministério: 
homem de Deus, acolhedor, caridoso, mi-
sericordioso e sensível para com os aflitos. 
Às vezes, isso nos pesa, mas não podemos 
esquecer as palavras de Cristo dirigidas aos 
apóstolos: “sem Mim nada podereis fazer” 
(Jo 15,5): a missão que nos foi confiada não 
é nossa, mas temos que ter consciência de 
que fomos ungidos para trabalhar pelo Reino, na missão 
de Jesus. E isto é possível não a partir das forças humanas, 
mas só com o dom de Cristo e do Seu Espírito mediante 
os “sacramentos”: “Recebei o Espírito Santo; a quem per-
doardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, e a quem os 
retiverdes, ser-lhes-ão retidos” (Jo 20, 22-23). Por meio 
do gesto da imposição das mãos, no dia da ordenação, 
foi-nos transmitido o dom do Espírito. Por isso, fomos 
chamados e somos habilitados a continuar o mesmo mi-
nistério de reconciliar, de apascentar e ensinar o rebanho 
de Deus (1Pd 5,2).

Portanto, os presbíteros são chamados a prolongar a 
presença de Cristo, único e sumo Pastor, atualizando o seu 
estilo de vida e tornando-se como que a sua transparência 
no meio do rebanho a eles confiado. “Apascentai o reba-
nho de Deus que vos foi confiado, olhando para ele não 
constrangidos, mas de boa vontade, segundo Deus; não 

por ganância, mas por dedicação; não como dominadores 
sobre aqueles que vos foram confiados, antes tornando-
-vos modelo do rebanho. E quando aparecer o supremo 
Pastor recebereis a coroa eterna da glória” (1Pd 5,1-4).

Os presbíteros são, na Igreja e para a Igreja, uma re-
presentação sacramental de Jesus Cristo Cabeça e Pastor, 
proclamam a sua Palavra com autoridade, atualizam os 
seus gestos de perdão e oferta de salvação, nomeadamente 
com o Batismo, a Penitência e a Eucaristia; exercitam a 
sua amável solicitude, até o dom total de si mesmos, pelo 
rebanho que reúnem na unidade e conduzem ao Pai por 
meio de Cristo no Espírito. Os presbíteros existem e agem 
para o anúncio do Evangelho ao mundo e para a edificação 
da Igreja em nome e na pessoa de Cristo, Cabeça e Pastor. 

O ministério do presbítero é comunhão e colabora-
ção responsável e necessária no ministério do Bispo, na 
solicitude pela Igreja universal e por cada Igreja particu-

lar, para cujo serviço eles constituem, junta-
mente com o Bispo, um único presbitério. A 
fecundidade da missão do sacerdote depen-
de da sua comunhão com o Senhor Jesus. O 
sacerdote ministro é servo de Cristo presente 
na Igreja mistério, comunhão e missão. Pelo 
fato de participar da sua “unção” e da “mis-
são” de Cristo, ele pode prolongar à Igreja a 
sua oração, a sua palavra, o seu sacrifício e a 
sua ação salvífica. 

O presbítero é servidor da Igreja mis-
tério porque atua os sinais eclesiais e sacra-
mentais da presença de Cristo ressuscita-
do. É servidor da Igreja comunhão porque 
– unido ao Bispo e em estreita relação com 
o presbitério - constrói a unidade da comu-

nidade eclesial na harmonia das diferentes vocações, ca-
rismas e serviços. É finalmente servidor da Igreja missão 
porque faz com que a comunidade se torne anunciadora e 
testemunha do Evangelho.

Por isso é importante que o presbítero seja um ho-
mem de Deus, de comunhão com os demais irmãos do 
presbitério, com o Bispo, o Papa, mas também com o 
povo, os fiéis leigos que lhe foram confiados no seu mi-
nistério. O presbítero não pode exprimir o seu amor ao 
Senhor e à Igreja sem traduzi-lo em amor real e incondi-
cional ao povo cristão, alvo do seu trabalho pastoral. Por 
ser o educador da fé do povo, deve preocupar-se para que 
os fiéis tenham uma sólida formação da doutrina cristã 
que os leve a sair da superficialidade no conhecimento e 
prática da fé.

Somos homens consagrados a Deus, entregamos a 
vida na missão de servir o Senhor e o seu povo. Somos 

chamados a exercer a nossa missão espiritual com ama-
bilidade e firmeza, com humildade e espírito de serviço, 
dobrando-nos à compaixão, participando nos sofrimentos 
humanos que derivam das várias formas de pobreza, espi-
ritual e material, velhas e novas. 

Estamos celebrando o Ano Santo do Jubileu da Mi-
sericórdia. Usemos, estimados presbíteros, de misericór-
dia em relação ao caminho difícil e incerto de conversão 
dos pecadores, lembrando da paciência e benevolência do 
Bom Pastor, que não censura a ovelha perdida, mas car-
rega-a nos ombros e faz uma festa pelo seu regresso ao 
rebanho (Lc 15,4-7).

Em mensagem aos bispos italianos reunidos em As-
sis, para a sua Assembleia Geral, dedicada especialmente 
à vida e à formação permanente dos sacerdotes, o Papa 
Francisco recordou-lhes o seu compromisso no cuidado 
que devem ter para com os sacerdotes e lembrou que, para 
a Igreja, “Não servem sacerdotes, cujo comportamento 
corre o risco de distanciar as pessoas do Senhor, nem sa-
cerdotes funcionários que, enquanto desempenham um 
papel, buscam longe d’Ele a sua consolação”. O Papa sub-
linhou que “somente quem se deixa conformar ao Bom 
Pastor encontra unidade, paz e força na obediência do ser-
viço” e que “somente quem respira no horizonte da frater-
nidade presbiteral sai da falsificação de uma consciência 
que pretende ser o epicentro de tudo, única medida do 
próprio sentir e das próprias ações”. Lembrava ainda que 
todos nós conhecemos ou vimos sacerdotes que gastaram 
a sua vida entre as pessoas de suas paróquias, educando 
as crianças, ajudando as famílias, visitando os doentes nas 
casas e nos hospitais, cuidando dos pobres. 

Queridos irmãos e irmãs, não nos esqueçamos que: 
“Os sacerdotes santos são pecadores perdoados e instru-
mentos de perdão”, como recorda o Papa Francisco; são 
seres nas mãos de Alguém que sempre cumpre com suas 

promessas e essa consciência cresce com a caridade pas-
toral com a qual cercam de atenção “as pessoas que lhes 
são confiadas, chegando a conhecê-las uma por uma”. 
Sim - escreve – é ainda tempo de sacerdotes desta espes-
sura, ‘pontes’ para o encontro entre Deus e o mundo”. Mas 
Francisco também ressalta que “sacerdotes assim não po-
dem ser improvisados”: são forjados pelo Seminário e a 
Ordenação os consagra, mas o tempo pode esfriar a gene-
rosa dedicação do início e por isso é preciso “um caminho 
cotidiano de re-apropriação, a partir do que faz um minis-
tro de Jesus Cristo”.

Estimados irmãos sacerdotes, pelo batismo somos 
chamados a percorrer um caminho de santidade. Por isso, 
neste caminhar, é importante sentir a graça do sacerdócio 
como uma bênção revigorada pela misericórdia do Pai. 
Misericórdia é a absoluta gratuidade com que Deus nos 
escolheu: “Não fostes vós que me escolhestes; fui eu que 
vos escolhi” (Jo 15,16). Misericórdia é a condescendência 
com que Ele nos chama a agir como seus representantes, 
mesmo sabendo-nos pecadores. Misericórdia é o perdão 
que Ele nunca nos recusa, como não recusou a Pedro de-
pois da negação.

Recordamos as palavras do texto do Evangelho de 
Lucas; “O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele 
me ungiu para anunciar a Boa Notícia ... e o ano da graça 
do Senhor” (Lc, 4-16-21). Estimados presbíteros, obriga-
do de coração pela vossa consagração a Deus, pela vossa 
vida consumida na missão e no serviço à Igreja junto ao 
nosso querido povo de Deus. 

Ó Maria, Mãe de Cristo sumo e eterno sacerdote, 
sustente, com a sua contínua proteção, os passos do nosso 
ministério, sobretudo quando o caminho se torna árduo e 
o cansaço se faz sentir. Ó Virgem fiel interceda junto de 
seu Filho para que nunca falte em nós a coragem de O 
testemunharmos em nosso apostolado. Amém.

Homilia na solene Paixão do Senhor (Catedral, 25/4/2016)
Estimados irmãos e irmãs, nos reunimos neste espaço 

sagrado para a solene liturgia da Paixão do Senhor Jesus 
e a iniciamos no silêncio, porque fazemos memória e ce-
lebramos as injustiças e a dor que o Senhor padeceu, por 
ter aceitado a missão que o Pai lhe confiou, vir ao mundo 
para resgatar a humanidade e devolver a cada ser humano 
a dignidade de poder sentir-se filho ou filha amado por Ele. 

No silêncio, queremos também deixar o nosso cora-
ção falar e ouvir do Pai uma resposta do porquê de tanta 
violência no nosso mundo. Porque tantos inocentes ainda 
hoje perdem a vida. Talvez encontremos a resposta so-
mente quando deixarmos o Senhor reinar no nosso cora-
ção com o seu amor, a sua justiça e a sua paz.

O Senhor veio ao mundo para anunciar o Reino de 
Deus. Esta sua missão teve um preço, o preço de sua vida, 
a vida de um inocente, um justo, o mais justo dos homens. 
Um gesto que só podemos entender a partir da compreen-

são do amor, do amor gratuidade e da misericórdia do Pai.
Na pessoa e no destino do servo do Senhor, Isaías 

profetiza que a manifestação de Deus e a sua proximidade 
aos homens não se revelam nos sinais de grandeza, mas 
naqueles de humildade. Diante das suas manifestações, a 
nossa reação mais instintiva é o estupor, a maravilha e, às 
vezes a incredulidade. Mas Deus não quer nos confundir, 
quer nos salvar. E a sua salvação chega até nós através do 
seu servo “desprezado e rejeitado pelos homens”. Deus 
nos salva, não fazendo uso da sua onipotência ou da sua 
força, mas com o seu modo humilde de ser Deus, assu-
mindo sobre si as consequências do mal, da violência que 
destrói a vida e traz a dor ao coração de tantas pessoas, da 
falta de justiça, do nosso descaso às agressões que sofrem 
as pessoas, o meio ambiente e a vida da Casa Comum. 
A melhor resposta que podemos dar ao Senhor é a nossa 
conversão à sua humildade.
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São Paulo na carta aos hebreus nos exorta a termos 
confiança plena em relação a Deus. E a prova de que po-
demos confiar em Deus é que Ele mesmo abraçou e expe-
rimentou, na carne humana que assumiu, todas as nossas 
fragilidades. Temos a segurança de que qualquer dificul-
dade, erro ou culpa grave que pesam sobre o nosso cora-
ção, ele pode compreender, não porque ouviu falar, mas 
porque provou na sua carne o que significam as nossas 
provações e as consequências dos nossos 
pecados. Em um Deus assim nós podemos 
confiar plenamente.

Penso que, nesta celebração litúrgi-
ca, cada um de nós pode fazer o gesto de 
adoração da cruz no seu coração, lembran-
do que foi na cruz, lugar de humilhação e 
morte, que o Senhor entregou a vida, para 
nos resgatar para a vida. Diante da forma 
crucificada do amor, permanece o misté-
rio de amor que nos supera infinitamente. 
Não existe outro gesto adequado que pode responder aos 
sentimentos que preenchem o nosso coração. “É uma ex-
periência decisiva: podemos tocar com as mãos como o 
Senhor é superior à nossa pequenez. Por isso é tempo de 
colocar-se de joelhos e adorar. Deveríamos nos colocar de 
joelhos, em contato com a terra, com o mesmo pó da qual 
somos feitos, para fazermos a experiência sensível da nos-
sa pequenez, dos nossos limites, da nossa impotência em 
relação ao mal que está em nós e fora de nós na realidade 

da nossa sociedade. Mas não basta estarmos de joelhos 
sobre a terra, devemos estar também de joelhos diante da 
cruz de Cristo. É naquela cruz e naquele corpo entregue 
por nós que reside toda a plenitude da divindade (Col 2,9), 
do amor, da vida eterna e do qual desce sobre nós copiosa-
mente o sangue humano-divino que nos lava, nos purifica, 
nos liberta e nos redime. Não existe mais nenhuma barrei-
ra, nem mesmo o nosso pecado, entre nós e o Amor”.

Hoje, irmãos e irmãs, podemos con-
templar e adorar a cruz como lugar de salva-
ção, mas recordemos também que nela nos 
foi doado, no sacrifício, o amor de Cristo, 
do qual nada e ninguém jamais poderá nos 
separar. Porque nos tornamos novas cria-
turas no sangue de Cristo (Ap 7,14), agora 
podemos levantar, permanecer em pé e pe-
regrinar para a casa do Pai, porque a nos-
sa pequenez e a nossa fragilidade humana 
são sustentadas pelo amor infinito de Deus. 

Levantemo-nos, portanto, com o coração traspassado de 
alegria, a alegria prometida por Jesus, a alegria que nin-
guém pode nos tirar (Jo 16,22), porque “não existe nenhu-
ma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus” 
(Rm 8,1). Nele, há somente salvação e amor, para acolher 
e viver com o coração libertado e em espírito de gratidão 
a graça de sermos filhos de Deus pela fé na paixão, morte 
e ressurreição do Senhor Jesus.

Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo!

Homilia na Vigília Pascal (Catedral, 25/4/2016)
Estimados irmãos e irmãs, o desejo de Deus de ver 

o ser humano livre atravessa as dificuldades da história e 
triunfa nesta noite, na bênção do fogo novo que simboliza 
o Senhor ressuscitado luz do mundo; da água, símbolo da 
vida, que tem o poder de fazer renascer em Cristo Jesus, 
pela graça do sacramento do batismo, os no-
vos filhos de Deus e da Igreja; no canto do 
glória que manifesta a festa dos anjos no céu 
pela ressurreição do Senhor, pela vitória da 
vida sobre a morte, pela esperança que renas-
ce no coração do homem e da mulher liber-
tados pela misericórdia do Pai e pela paixão, 
morte e ressurreição do Senhor.

Nesta noite Santa, em Cristo. o ser hu-
mano é reconstituído à imagem de Deus, para 
além da fraqueza e do pecado de Adão, que 
cedeu às propostas da serpente, da prevaricação dos pre-
potentes, da infidelidade do povo de Israel, do limite ex-
tremo da morte. Lembramos o desespero de Moisés, que 
na fuga da escravidão do Egito, clama a Deus para salvar o 
povo da perseguição. Aquela que parecia ser uma noite de 
violência e morte para Israel se transforma, pela ação de 
Deus, em uma noite de salvação e louvor, que chegam até 
nós e colocam raízes dentro da nossa história de filhos e fi-
lhas de Deus. No sepulcro vazio, a miséria humana cede o 
passo à misericórdia divina que se oferece à humanidade, 
para a sua salvação e libertação. Nesta noite, celebramos o 
esplendor do amor de Deus, que se revelou mais forte que 
a morte e está em condições de anular, sem medida, toda 
distância que colocamos ou podemos colocar entre nós e 
o nosso Criador e Senhor. 

Ó noite verdadeiramente gloriosa, que envolve a ter-
ra e o céu, o homem e o seu criador. Noite na qual recor-
damos, na solene liturgia, que Jesus, depois de passar pelo 
abismo da morte, ressuscita para a vida gloriosa, trazendo 
consigo a aurora de um novo amanhecer para a humanida-
de. Ele, que trazia consigo a vida, entra na morte, mas ao 
invés de ser engolido pela morte, destrói as portas e as gra-
des da morte. Ele, o Senhor da vida, desce às profundezas, 
comunicando a plenitude da vida aos justos que estavam 
na espera do dia do Senhor. 

Portanto, o grande grito desta noite é que Cristo 
ressuscitou. Aliás: Cristo está vivo (Lc 24,5). E, por ele 
estar vivo, se cumprem todas as promessas que alimenta-
ram a caminhada de fé dos patriarcas e profetas. Por isso, 

a criação inteira encontra nele o caminho para recuperar 
aquela beleza e harmonias anunciadas no livro do Gêne-
sis; “E Deus viu tudo quanto havia feito, e eis que tudo era 
muito bom” (Gn 1,31). A morte e a ressurreição do Filho 
de Deus feito homem são os eventos decisivos e funda-

mentais de toda a criação e de toda a história 
humana. Cada existência particular em todos 
os séculos passados, no presente e no futuro 
é alcançada, tocada e envolvida pela ação do 
amor de Deus pelos homens e mulheres.

 Nesta noite, também nós que estamos 
aqui somos envolvidos pela força deste amor, 
como afirma o apóstolo São Paulo: “Assim, 
vós também considerai-vos mortos para o 
pecado e vivos para Deus, em Jesus Cristo” 
(Rm 6,11). A morte, inimiga por excelência 

que afligia o ser humano, desde a perda do estado da graça 
original, isto é, desde que os nossos primeiros pais pe-
caram e foram expulsos do paraíso, foi derrotada. Jesus 
ressuscitou! Este é o anúncio que chega na aurora do do-
mingo de Páscoa, trazido pelas pias mulheres que foram 
ao sepulcro para venerar o corpo de um morto mas não 
o encontraram. Viram a pedra removida e encontraram o 
túmulo vazio. Na ressurreição, o Senhor não removeu só 
a pedra do túmulo em que estava posto o seu corpo, mas 
também, definitivamente, todas as pedras que provocam a 
separação entre nós e Deus: Jesus ressuscitou e não morre 
mais, está sempre conosco. “Agora nada mais poderá nos 
separar do amor de Deus em Cristo Jesus” (Rm 8,38-39).

Graças à sua ressurreição, somos novas criaturas, 
arrancadas da morte e por isso libertadas no mais pro-
fundo do nosso ser. Ó imensidão do teu amor por nós! 
Ó inestimável sinal de bondade; para resgatar o escravo, 
sacrificaste o teu único filho! “Iluminados pelo esplendor 
deste amor de Deus por nós, podemos atravessar e sair das 
nossas noites, deixando para trás as trevas que envolvem 
a nossa vida, e, confiando no amor e na misericórdia do 
Pai, renascer para uma vida nova. Porque nada mais ou 
ninguém pode tirar-nos a certeza de que a verdade basilar, 
fundamental e radical da nossa vida é que somos amados 
por Deus em Jesus”. 

Irmãos e irmãs, o Senhor ressuscitou e está vivo en-
tre nós. Uma feliz Páscoa a todos.

Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.

A vida nova e a Casa Comum (A Voz da Diocese, 27/3/2016)
Estimados Diocesanos! É com ale-

gria que celebramos a Páscoa da ressurrei-
ção do Senhor Jesus, neste Ano Santo do 
Jubileu da Misericórdia. A Páscoa do Se-
nhor e a misericórdia do Pai nos falam de 
vida, de esperança e de eternidade. Mesmo 
diante de uma realidade na qual são visí-
veis os sinais de morte que atingem a vida 
de irmãos e irmãs que procuram viver em 
paz ou que fogem da violência e buscam 
desesperadamente um lugar para viver a 
vida com a dignidade que ela merece. 

No conflito entre a vida e a morte, muitos lutam e se 
envolvem em ações para proteger a vida, não só a própria, 
mas também a dos irmãos, a vida do nosso planeta, a mãe 
terra, a nossa Casa Comum. Defender e proteger a vida 
significa sair do nosso pequeno mundo, marcado muitas 
vezes pela indiferença em relação ao que está ao nosso 
redor, e nos envolvermos na defesa da vida e da dignidade 
das pessoas, principalmente dos mais fragilizados, presen-
tes na nossa realidade e em todas as realidades do mundo. 

Comprometer-se com a vida significa assumir um 
compromisso de amor como fez o Senhor Jesus, pois o 

amor tem a capacidade de transformar os 
sinais de morte em vida, vida nova. E nós 
somos chamados, como cristãos, pela fé, 
a vivermos e testemunharmos esta vida 
nova, marcada pela presença do Senhor 
Jesus, morto na cruz, mas ressuscitado, 
vivo e presente no meio de nós. Sem a 
ressurreição de Cristo, não existe cristia-
nismo. Ela é o específico irrenunciável e 
insubstituível do cristianismo e sobre este 
fato se fundamenta a nossa fé.

Portanto, quero convidá-los, meus irmãos e irmãs, 
para celebrarmos a Páscoa marcada pela vida, pela alegria 
que nasce não do encontro com o túmulo vazio, mas com 
o Senhor vivo e ressuscitado, presente na nossa vida. Pre-
cisamos testemunhar, com a nossa fé, que somos novas 
criaturas, cujos olhos e ouvidos puderam ver e ouvir, pela 
graça de Deus, a luz desta grande verdade: o Senhor Jesus 
ressuscitou dos mortos e a morte não tem mais o poder 
sobre a vida. A eternidade na casa do Pai está ao alcance 
de todos nós.

De coração desejo uma Santa Páscoa a todos.
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A misericórdia de Deus (A Voz da Diocese, 03/4/2016)
Estimados Diocesanos! Celebramos, há poucos 

dias, o tríduo pascal e a Festa da Páscoa. Penso que 
cada um de nós teve a oportunidade de sentir a miseri-
córdia de Deus, ao participar das celebrações da paixão 
morte e ressurreição do Senhor Jesus, nas comunidades 
com os irmãos. Mas o meu pensamento também é di-
rigido àqueles que, impossibilitados 
de participarem nas comunidades, 
pelas distâncias, por estarem enfer-
mos, ou acompanhando os enfermos, 
viveram toda a riqueza do amor, da 
ternura e da misericórdia de Deus, 
manifestada no sofrimento e na gló-
ria de seu Filho Jesus, no silêncio, 
longe dos olhos de todos, mas per-
to do coração de Deus, pelos gestos 
de amor e caridade manifestados no 
cuidado dos que padecem. 

A misericórdia de Deus possui 
um poder que ultrapassa a compreen-
são do ser humano, porque ele conhe-
ce o que está até no mais profundo do nosso coração. 
Por isso, pode perdoar aquilo que, do ponto de vista e na 
compreensão humana, nós jamais seríamos capazes de 
fazê-lo. Na morte e ressurreição de Jesus Cristo, Deus 
torna evidente este amor que chega ao ponto de destruir 
o pecado dos homens. Por sua vez, o ser humano precisa 

deixar-se reconciliar com Deus para poder sentir a graça 
da sua misericórdia.

“Misericordiosos como o Pai” é, o lema do Ano 
Santo, do Jubileu da Misericórdia. O título é um cha-
mado para que cada um de nós possa deixar-se tocar e 
se reconciliar com Deus e com os irmãos pela miseri-

córdia do Pai. Muitas vezes, levamos 
no coração feridas que o tempo não 
cura, mas as alarga ainda mais. Ser-
mos misericordiosos como o Pai, é 
um convite a estarmos próximos dos 
irmãos, não para fazermos sangrar 
suas feridas, mas ajudá-los fazê-las 
cicatrizar, com o bálsamo do amor e 
da misericórdia. 

Essa misericórdia de Deus é 
como um fogo que queima e purifica 
tudo o que toca. Ela tem o poder de 
fazer renascer para a graça aquele que 
estava morto no pecado. Como cris-
tãos, devemos tornar visível a miseri-

córdia de Deus nas nossas famílias, nas comunidades e na 
sociedade, como nos recorda o Papa Francisco: “Hoje há 
tanta necessidade de misericórdia, e é importante que os 
fiéis leigos a vivam e a levem para os diversos ambientes 
sociais... Nós estamos vivendo num tempo de misericór-
dia, este é o tempo da misericórdia”.

O ressuscitado vive entre nós (A Voz da Diocese, 10/4/2016)
Estimados Dioce-

sanos! Após a Páscoa, 
o mistério da morte e 
ressurreição vai se reve-
lando aos discípulos, aos 
poucos, através das ma-
nifestações do Ressus-
citado. Eles precisaram 
percorrer um caminho 
de fé para compreende-
rem e interiorizarem a 
ressurreição e a presen-
ça do Senhor glorioso em suas vidas.

Reconhecer ou não reconhecer a presença de Cris-
to ressuscitado na nossa vida do dia a dia faz a diferen-
ça. Para sermos pessoas novas, não basta reconhecer que 
Cristo ressuscitou. É preciso reconhecer a sua presença na 
nossa vida cotidiana. Sem isso, lembramos e celebramos 
apenas um fato histórico de um passado distante, que não 
toca a nossa vida.

Na fé, precisamos ter a certeza de que Jesus está 
vivo no meio de nós e caminha conosco. Ele nos pede 

para participar das nos-
sas decisões difíceis, 
para redescobrirmos a 
verdade da cruz, para 
acolhermos a sua pre-
sença com ternura, es-
pecialmente quando as 
incertezas, as angústias 
e o desânimo cobrem 
com a sombra da noite o 
nosso coração. Ele pede 
sinceridade de coração, 

colocando a confiança nele e acreditando na vida.
A presença do Ressuscitado nos fala de acolhida, de 

perdão, de esperança, da força de uma vida nova, límpida 
e fecunda, na qual a amargura da traição é vencida pelo 
amor humilde e sincero. Ele é a luz de um novo dia para 
a humanidade e a luz da nossa vida se O buscarmos com 
o coração sincero. A verdade abre o nosso coração para 
deixar o fogo de Deus desfazer as resistências e os medos 
que nos impedem de ouvir a voz do Ressuscitado pedindo 
para caminhar conosco.

Notícias da Diocese e outras

Coleta para o Congresso Eucarístico Nacional 
Com data de 18 de abril, o Bispo diocesano 

enviou a seguinte correspondência aos padres:
Na recente Assembleia Geral da CNBB, 

entre os muitos assuntos e comunicações, houve 
informação sobre a preparação e a realização do 
17º Congresso Eucarístico Nacional (CEN), de 
15 a 21 de agosto próximo, em Belém do Pará, 
PA, com o tema: Eucaristia e partilha na Ama-
zônia missionária e o lema “Eles o reconhece-
ram no partir do Pão” (cf Lc 24,35).

Breve informação sobre este Congresso 
Eucarístico está em nosso jornal “Comunicação Diocesana” 
de maio, p. 2 e, na página 20 a 22, algo sobre a natureza e 
histórico dos Congressos Eucarísticos no texto Festa do San-
tíssimo Corpo e Sangue de Cristo e aspectos da Eucaristia.

Na mencionada assembleia, foi lembrado que, por 
ocasião do Congresso Eucarístico Nacional, em sinal de 
corresponsabilidade e partilha fraterna, se realiza sempre 
uma coleta em todas as Dioceses do Brasil para ajudar nas 
despesas com a realização do mesmo.

A coleta para o Congresso ficou marcada 
para o dia 12 de junho próximo, início da Sema-
na Nacional do Migrante.

Assim, solicito que cada padre, além de 
motivar as comunidades para valorizar este 
acontecimento eucarístico nacional, faça a devi-
da motivação para esta coleta e a realize, reme-
tendo o resultado para a nossa Cúria Diocesana, 
com a brevidade possível, para ser logo enviada 
à Arquidiocese de Belém do Pará. 

Observo que não haverá indicação desta 
coleta em nosso folheto dominical “Comunidade em Ora-
ção” porque o do mês de junho já está impresso e não se 
tinha a data anteriormente.

Contando com o empenho de cada um para a vivên-
cia da Eucaristia e para este sinal de partilha fraterna, de-
corrente dela, desejo que a graça divina o fortaleça em sua 
vida e em seu ministério junto ao povo de nossa querida 
Diocese. Dom José Gislon, Bispo Diocesano de Erexim.

Atualização para a renovação de mandato de ministros
Sob a coordenação do 

Pe. Cleocir Bonetti, os mem-
bros da comissão diocesana 
dos servidores e ministros rea-
lizaram reunião, na manhã do 
dia 14 de março, no Seminário 
de Fátima. Inicialmente, partilharam experiências e difi-
culdades na vida e atividades dos ministros. Acentuaram 
a necessidade de atualização deles, com avaliação de seu 

procedimento para a renovação 
periódica do seu mandato mi-
nisterial. Depois, com a ajuda 
do Pe. Valtuir Bolzan, anali-
saram as cinco urgências da 
Evangelização do Regional Sul 

3 da CNBB e a síntese da avaliação do atual plano dioce-
sano da ação evangelizadora, em vista da próxima assem-
bleia, nos dias 22 e 23 de abril. 

Organismos do Regional Sul 3 da CNBB analisam atividades pastorais
Os membros da Presidência do Regional Sul 3 da 

CNBB, seu Conselho Episcopal de Pastoral (CEP), as 
Equipes de Coordenadores Diocesanos de Pastoral (ECO-
DIPA) e as Equipes de Coordenadores Regionais de Se-
tores (ECORES) estiveram reunidos nos dias 15 e 16 de 
março, na Casa de Retiros Vila Betânia, em Porto Alegre. 

Refletiram sobre a Campanha da Fraternidade Ecu-
mênica e analisaram atividades pastorais em andamento no 
Rio Grande do Sul, entre as quais o 14º Encontro Estadual 

das CEBs, de 21 a 24 de abril, em Farroupilha, a II Jornada 
Estadual dos Catequistas, dia 25 de setembro, no Giganti-
nho, em Porto Alegre, o calendário de atividades 2016, Ju-
bileu da Misericórdia, Pastoral da Terra e Pastoral dos Sur-
dos. Houve também momento para diversos comunicados. 
Simultaneamente, a Coordenação da Pastoral da Comuni-
cação se reuniu para detalhar a semana da comunicação em 
maio, quando haverá o 50º Dia Mundial da Comunicação, 
no dia 8, solenidade da Ascensão do Senhor.
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Procedimentos básicos para a superação de doenças
Representantes paroquiais da 

Pastoral da Saúde reuniram-se na 
manhã do dia 14 de março, no Cen-
tro Diocesano. Depois da oração, 
feita à luz da passagem do Evan-
gelho em que Cristo se apresenta 
como luz do mundo, a coordenadora diocesana do se-
tor, Maria Busatta, exercícios práticos e indicou ervas 
e plantas para ajudar as pessoas na cura de doenças em 
busca de vida saudável, com bem estar físico e mental. 
A coordenadora também se dispôs a visitar as paróquias 
para conhecer os trabalhos desenvolvidos e, eventual-
mente, repassar alguns procedimentos básicos de saúde. 

Convidou para divulgar e participar 
do terceiro seminário da pastoral da 
saúde promovido pelo Itepa Facul-
dades, no seu auditório, em Passo 
Fundo, no dia 09 de abril, a partir 
das 08h30, sobre Saúde, Trabalho e 

Bem Viver, por uma Pastoral de cuidado com a vida. O 
seminário abordará as seguintes temáticas: Espirituali-
dade, saúde e trabalho; saúde e os caminhos adversos 
e alternativos para uma produção alimentar saudável; a 
missão e organização da pastoral da saúde; a missão da 
visita aos doentes; saúde popular e missão da rede de 
médicas e médicos populares.

Dom José abre Semana Santa convidando a 
vivê-la como percurso de esperança 

No dia de São José, padroeiro da 
Catedral, da Diocese e da Igreja em nível 
universal, 19 de março, o Bispo diocesano 
presidiu a missa das 16h, na Catedral, com 
bênção de ramos e abertura da Semana 
Santa do Jubileu Extraordinário da Mise-
ricórdia. A missa foi concelebrada pelos padres da Cate-
dral, Alvise Follador e Maicon Malacarne, e o assistente 
do curso Propedêutico, Pe. Giovani Momo. 

Referindo-se à Semana Santa, na homilia, Dom José 
convidou a todos a vivê-la como um percurso de esperan-
ça, para celebrar a Paixão de Cristo e sua gloriosa ressur-
reição. Motivou os fiéis a viver a Paixão, Morte e Ressur-
reição do Senhor não como quem assiste uma representa-
ção do que aconteceu há dois mil anos, mas como quem 

sente no coração aquilo que Jesus viveu 
por amor da humanidade. Para o Bispo, 
Jesus, vivendo a condição humana do so-
frimento, da dor de cada pessoa, revela e 
é a misericórdia e o amor do Pai. É neces-
sário acolher Jesus, conhecê-lo realmente, 

amar como Ele amou. Por vezes, porém, se tem atitudes 
semelhantes às dos que pediram e decretaram a morte de 
Deus, preferindo o criminoso ao justo. Nem sempre se dei-
xa a força da Palavra de Deus mudar o coração, deixando 
de se ter compaixão de quem sofre. Concluiu exortando 
a todos a caminhar com Jesus, mesmo que isto signifique 
renúncia. Abraçar com Jesus na sua cruz, a própria cruz, e 
cantar o aleluia da Ressurreição com a vida nova que Ele 
veio trazer. 

Bispos e padres da Diocese de Erexim refletem sobre 
a misericórdia e celebram a confissão

Em preparação para a missa 
do crisma e para as celebrações 
do Tríduo Pascal, os Bispos, os 
padres e os seminaristas da Dio-
cese de Erexim viveram tempo de 
retiro no Seminário de Fátima na 
tarde do dia 23 de março, quar-
ta-feira santa. Depois de oração 
inspirada em passagens do Papa Francisco sobre a mise-
ricórdia, lembrando o tempo da quaresma com a Campa-
nha da Fraternidade, Ir. Estelita Tonial, missionária fran-
ciscana de Maria Auxiliadora, os ajudou a refletir sobre 
a misericórdia. Iniciou dizendo que ficou surpresa com 
o convite para falar aos padres, mas aceitou porque a 
fundadora de sua Congregação, Santa Maria Bernarda, 
canonizada em 2008, foi declarada missionária da mi-
sericórdia. Ela retomou a resposta do Papa Francisco a 
quatro das diversas perguntas da entrevista concedida 

ao jornalista italiano Andrea Tor-
nielli, que resultaram no livro “O 
nome de Deus é Misericórdia”. 
As perguntas são: 1) Para o Se-
nhor, o que é a misericórdia? 2) 
Que lugar e que significado tem 
a misericórdia na sua vida e na 
história pessoal? 3) Quando pen-

sa em padres misericordiosos que conheceu nos quais 
se inspirou, quem lhe vem à mente? 4) Que conselhos o 
Senhor daria a um sacerdote que lhe perguntasse o que 
fazer para ser bom confessor? Aos aspectos das respostas 
do Papa, Ir. Estelita apresentava depoimentos pessoas e 
questionamentos vivenciais. Depois da reflexão, os par-
ticipantes realizaram celebração penitencial com tempo 
para a confissão individual. Concluída a celebração, des-
frutaram de um lanche e seguiram para a Catedral para a 
missa do Crisma.

Em missa do Crisma, Dom José exorta os padres a viverem 
seu ministério como serviço e com misericórdia

Às 19h do dia 23 de março, 
quarta-feira santa, na Catedral 
São José, o bispo emérito, Dom 
Girônimo Zanandréa e os padres 
da Diocese de Erexim concele-
braram a missa do Crisma pre-
sidida por Dom José Gislon, na 
qual ele abençoou os óleos para 
os sacramentos do Batismo e da 
Unção dos Enfermos e consagrou 
o óleo para o sacramento da Cris-
ma e para a dedicação dos altares 
da Eucaristia nas igrejas. Cinco diáconos, religiosos e 
religiosas, os seminaristas e muitos leigos e leigas parti-
ciparam da celebração, na qual também os padres reno-
varam seus compromissos de ordenação presbiteral. A 
missa contou com animação especial de música e cantos 
pelos padres José Carlos Sala e Olírio Streher e com um 
grupo de sustentação do canto.

Dom José, na homilia, referiu-se ao profeta Isaías, 
ungido por Deus para anunciar a esperança do povo aba-
tido, ressaltando que o padre deve ser homem de Deus, 
acolhedor, caridoso, misericordioso e sensível com os 
aflitos. Para esta missão, muitas vezes difícil, o padre 
conta com a graça divina. O Bispo caracterizou os pres-
bíteros como representação sacramental de Jesus Cristo 

Cabeça e Pastor, que proclamam 
sua Palavra com autoridade, atua-
lizam os seus gestos de perdão e 
oferta de salvação, nomeadamen-
te com o Batismo, a Penitência 
e a Eucaristia, em amável soli-
citude. Eles são servos de Cris-
to na Igreja mistério, comunhão 
e missão. Lembrando o Jubileu 
da Misericórdia, Dom José reco-
mendou aos padres que usem de 
misericórdia em relação ao cami-

nho difícil e incerto de conversão dos pecadores, inspi-
rados na paciência e na benevolência de Cristo Pastor 
que não censura a ovelha desgarrada, mas a carrega nos 
ombros e a reintegra no rebanho. Citando palavras do 
Papa Francisco, exortou os padres a percorrerem o cami-
nho da santidade. Concluiu sua reflexão com um pedido 
a Maria, Mãe de Cristo, Sumo e Eterno Sacerdote, que 
proteja o ministério dos padres e lhes dê coragem de tes-
temunhar seu Filho Jesus. (abaixo, íntegra da homilia)

No final da celebração, o Bispo entregou os óleos 
aos padres e um grupo de crianças e adolescentes da Cate-
dral entregou pequena lembrança a eles, como recordação 
pela instituição do sacerdócio na quinta-feira santa.

Dom José assegura que Cruz de Cristo elimina 
barreiras entre as pessoas e Deus 

Numerosos fiéis católicos partici-
param da solene Liturgia da Paixão de 
Cristo na tarde da sexta-feira Santa, 25 
de março, em mais de 30 igrejas na cida-
de de Erechim. A celebração da Catedral 
foi presidida pelo bispo diocesano, Dom 
José Gislon. Depois da proclamação das 
duas leituras e da Paixão de Cristo segundo o evangelis-
ta João, dirigindo a palavra aos presentes, recordou que 
Cristo recebeu a missão de anunciar o Reino. A fidelidade 
à missão, assumindo sobre si as consequências do mal, 
da violência que destrói a vida e traz a dor ao coração 

de tantas pessoas, da falta de justiça, do 
nosso descaso às agressões que sofrem 
as pessoas, o meio ambiente e a vida da 
Casa Comum, lhe custou a própria vida.  
Entregando sua vida na cruz, sinal de 
humilhação e morte, Cristo resgatou a 
humanidade da escravidão do pecado e 

eliminou as barreiras entre as pessoas e Deus Pai. Por isso, 
motivou a todos a uma total confiança em Deus, mas tam-
bém a uma permanente conversão a Ele. Encerrada a cele-
bração, foi introduzida a imagem do Senhor morto para a 
veneração de todos. 
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Para Dom José, “lava-pés” testemunha a 
fidelidade e o amor de Cristo

Na missa da Ceia, na Catedral 
Diocesana, na quinta-feira santa, 24 
de março, Dom José realizou o rito do 
lava-pés com doze pessoas represen-
tando diversos segmentos e serviços 
da comunidade. A missa foi concele-
brada pelos dois padres da Catedral, 
Alvise Follador e Maicon Malacarne.

Concluída a celebração que re-
corda a instituição da Eucaristia, do sacerdócio ministerial 
e o mandamento novo do amor, houve a transladação do 
Santíssimo Sacramento para a capela, onde se seguiu vigí-
lia de oração, com participação especial dos jovens.

Em sinal de reverência a Cristo que foi preso na noi-
te da quinta-feira santa, levado ao julgamento de Herodes 
e de Pilatos, passou todo tipo de humilhação e de tortura 
até ser morto na cruz no dia seguinte, as imagens foram 

cobertas com pano roxo, a toalha do 
altar, outras alfaias e a ornamentação 
foram retiradas foram retiradas. Se-
rão repostas para a vigília pascal na 
noite do sábado santo.

Além de referir-se à natureza da 
Eucaristia, do Sacerdócio e do man-
damento novo do amor, presentes de 
Cristo em sua despedida, dom José, 

falando aos fiéis, disse que a missão de amar e servir o povo 
de Deus, na fidelidade e na obediência ao Pai, foi testemu-
nhada intensamente por Jesus no gesto de lavar os pés dos 
discípulos. Observou que Cristo continua a inclinar-se até 
nossos pés, gesto simples e humilde, que anula as distâncias 
que nos separam de Deus e dos irmãos. Ressaltou que Deus 
não se limita a partilhar a mesa com o ser humano, mas se 
doa a ele como alimento no corpo e sangue de Cristo.

Bispo diocesano diz que Sexta-feira santa 
é dia de dor e de esperança 

Em vista da chuva, não foi realizada a 
procissão da Catedral ao Santuário de Fátima 
na noite da Sexta-feira santa, 25 de março. 
Em substituição, houve momento de oração 
na própria Catedral, com cantos, breves re-
flexões, invocações e preces, como seria fei-
to na procissão, contemplando a Campanha 
da Fraternidade Ecumênica, o Jubileu da Misericórdia e 
aspectos da Via-sacra, a caminhada de Cristo ao Calvá-
rio, carregando a Cruz. No final da celebração, Dom José 
dirigiu a palavra aos fiéis presentes na Catedral e aos que 
acompanhavam por rádios que transmitiam o ato religio-
so. Disse que a Sexta-feira santa é dia de dor, pois faz 
contemplar a morte do justo e inocente Jesus Cristo e lem-

brar os que se comoviam com os sofrimentos 
a ele impostos. A propósito, questionou se nos 
comovemos hoje com as vítimas da violência, 
os idosos abandonados, os jovens sem pers-
pectiva de futuro, os atingidos por ouras reali-
dades que ferem a dignidade da vida humana. 
Para o Bispo, a sexta-feira santa é também dia 
de esperança porque a morte de Cristo não foi 

em vão, pois, com sua ressurreição, Ele dissipou as trevas 
da morte e colocou o brilho da luz divina no horizonte da 
vida. Mencionando o Jubileu da Misericórdia, exortou a 
todos a serem misericordiosos e compassivos, ajudando a 
transformar as relações humanas tão carregadas de agres-
sividade, violência e retaliações. 

Na Vigília Pascal, Dom José enfatiza o 
amor de Deus pelo ser humano

Concluindo o Tríduo Pascal na Ca-
tedral Diocesana, Dom José presidiu a 
principal celebração litúrgica da Igreja, a 
Vigília Pascal, concelebrada pelos padres 
Alvise Follador e Maicon Malacarne, na 
noite do dia 26 de março. Em frente ao 
templo, abençoou o fogo novo, no qual foi 
aceso o Círio Pascal, introduzido solene-
mente no recinto escuro, lembrando Cristo, Luz do mun-
do, que vence as trevas do pecado. Depois da proclamação 
da Palavra, que recordou a criação do mundo, a libertação 
do povo hebreu da casa da servidão, a pregação dos profe-
tas e o festivo anúncio da Ressurreição, o Bispo abençoou 
a água, com a qual foi aspergida a assembleia que renovou 
suas promessas batismais. O ato litúrgico culminou com a 
Eucaristia pascal.

Na homilia, o Bispo começou lem-
brando que o projeto de Deus de ver o ser 
humano livre de toda escravidão se mani-
festa claramente nos ritos da liturgia pas-
cal. Nesta noite santa, ele é reconstituído 
à imagem de Deus, destruída pelo pecado. 
A noite pascal proclama o grande anúncio 
da Ressurreição de Cristo. Como a pedra 

de seu túmulo foi removida, Ele também remove as pe-
dras que provocam separação entre as pessoas e Deus. 
Nada mais ou ninguém pode tirar-nos a certeza de que a 
verdade basilar, fundamental e radical da nossa vida é que 
somos amados por Deus em Jesus.

No final da celebração, um casal do Conselho Eco-
nômico, em sinal de apreço e gratidão, entregou a Dom 
José um presente de Páscoa. 

Dom José fala da Páscoa da Antiga e da Nova 
Aliança na missa da Páscoa no Santuário 

Mesmo com temperatura mais baixa e 
garoa, fiéis lotaram o Santuário na missa das 
08h do domingo de Páscoa, 27 de março, pre-
sidida por Dom José e concelebrada pelo Pe. 
Valter Girelli. Os dois acolheram as pessoas 
que iam chegando, desejando-lhes “feliz Pás-
coa”! No início da celebração, houve referên-
cia ao Círio Pascal, símbolo de Cristo Ressus-
citado, e a aspersão da assembleia com a água 
abençoada na cerimônia da Vigília Pascal.

A semelhança e a diferença entre a Páscoa da An-
tiga Aliança e a da Nova foram o enfoque principal da 
homilia de Dom José. A Páscoa da Antiga Aliança cele-

bra a libertação do povo hebreu da escravi-
dão do Egito para a Terra Prometida. A da 
Nova celebra a libertação da morte para a 
vida. Para realizar a primeira, Deus enviou 
Moisés. Para realizar a segunda, enviou seu 
próprio Filho. Ambas acontecem pela inter-
venção de Deus. Ele não abandona o povo, 
mas o envolve com ternura e misericórdia. 
Prosseguindo em sua reflexão, o Bispo des-
tacou que o grande anúncio da Páscoa é a 

ressurreição de Cristo, o Cordeiro que redime o rebanho, o 
Inocente que reconcilia os pecadores. Anúncio que a Igre-
ja tem a missão de proclamar a todos os povos.  

Encontro pascal de confraternização dos 
bispos e padres da Diocese de Erexim

A comunidade São João Batista, 
povoado Giaretta, disponibilizou seu 
salão para o tradicional encontro pas-
cal de confraternização dos bispos e 
padres da Diocese de Erexim, no dia 
28 de março. Uma equipe de padres 
organizou o necessário para o almo-
ço, preparando o churrasco e um gostoso aperitivo com 
peixes, providenciado pelo pe. Mauro Parcianello, de 

Entre Rios do Sul. Uma equipe da co-
munidade, liderada pelo coordenador 
do Conselho Econômico, Airton Dal-
lagnol, deu suporte na cozinha. Em 
jogo de bochas, de baralho, de sinuca 
e em rodas de conversas, todos vive-
ram horas de descontração e convívio 

fraterno, recuperadoras das intensas atividades da Se-
mana Santa. 

Encenação da Paixão de Cristo emociona 
fiéis de Carlos Gomes

Mais de 40 membros 
da comunidade da sede pa-
roquial de Carlos Gomes 
empenhou muitas horas 
nos ensaios para a ence-
nação da Paixão de Cristo 
na Sexta-feira Santa, à tar-

de, segundo o Pároco, Pe. Carlos Pontel. Seu esforço e 
dedicação resultaram numa apresentação que emocionou 
o grande número de fiéis que acompanhou as cenas da 
via-sacra, vividas com desempenho comovente pelos que 
assumiram os diversos personagens da Paixão do Senhor.

Na noite do mesmo dia, mesmo debaixo de chuva, 
o grupo fez a encenação também em Marcelino Ramos.
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Conselho Econômico da Diocese 
analisa relatórios contábeis 

Dom José reuniu os membros do 
Conselho Econômico da Diocese na noi-
te do dia 29 de março, no Seminário de 
Fátima. Ildo Benincá, o ecônomo dio-
cesano, apresentou relatórios contábeis 
relativos à Cúria Diocesana, aos setores 
de pastoral e ao Seminário do exercício 
2015 e projeção orçamentária para o 
ano em curso, com previsão de despesas de mais de um 
milhão e duzentos mil reais. Na exposição, apresentou 
o andamento das obras do Seminário Maior São José, 

em Passo Fundo e do Seminário Menor 
Bom Pastor em Barão de Cotegipe. Foi 
vista também a situação do Seminário 
de Fátima no que diz respeito ao aluguel 
de salas disponíveis, adaptação de parte 
do espaço para acolher padres idosos e 
previsão de início das obras de reforma 
do Santuário, tão logo sejam concluídas 

as dos Seminários de Passo Fundo e Barão de Cotegipe. 
Para isto, serão constituídas uma equipe técnica e outra 
de captação de recursos.

Dom José nomeia novo Pároco da 
Paróquia São Tiago de Aratiba

No segundo domingo de Páscoa, 
dia 03 de abril, dia da Divina Miseri-
córdia, o Bispo diocesano, Dom José 
Gislon, emitiu comunicado, informan-
do que, em vista da desistência do mi-
nistério do Pe. Rudinei Lolato, atual-
mente Pároco da Paróquia São Tiago 
de Aratiba e Diretor da Rádio Aratiba, 
nomeia para aquelas funções o Pe. 
Cleocir Bonetti, atualmente Pároco da 
Paróquia N. Sra. do Rosário de Barão 
de Cotegipe. Ao mesmo tempo, desig-
na o Pe. Jóssi Golembiewski, atual-
mente vigário paroquial da Paróquia 
do Rosário de Barão de Cotegipe, administrador paro-
quial da mesma. Pe. Bonetti assumirá oficialmente suas 
novas funções no dia 30 deste mês, às 18h, na missa da 
comunidade, mas desde logo vai se inteirando de suas 
novas atividades. 

Íntegra do comunicado de Dom José:

Comunicado ao Bispo emérito, aos 
padres e ao povo da Diocese

Comunico que no dia 28 de março, segunda-feira 
de Páscoa, antes de me dirigir para a confraternização de 
Páscoa dos presbíteros, recebi carta do Pe. Rudinei Lola-
to, Pároco da Paróquia São Tiago, de Aratiba, e Diretor 
da Rádio Aratiba, informando que, após longo tempo de 
reflexão, diante de novas atividades no campo da parap-
sicologia, ao qual se dedica ultimamente, amadureceu a 
decisão de deixar o ministério sacerdotal. 

Em vista disto, convoquei reunião 
extraordinária do Conselho de Presbíte-
ros para o mesmo dia, a fim de analisar 
como provisionar a Paróquia e a Dire-
ção da Rádio assim vacantes. 

Depois de nova reunião do mes-
mo Conselho neste sábado, dia 02, con-
clui por nomear o Pe. Cleocir Bonetti, 
Pároco da Paróquia N. Sra. do Rosário 
de Barão de Cotegipe, Pároco da Paró-
quia São Tiago de Aratiba e Diretor da 
Rádio Aratiba. 

Ao mesmo tempo, nomeio o Pe. 
Jóssi Golembiewski, atual vigário paro-

quial em Barão de Cotegipe Administrador Paroquial da 
mesma Paróquia. 

Pe.  Cleocir assumirá, oficialmente, suas novas fun-
ções no dia 30 deste mês, na missa das 18h, na igreja São 
Tiago. Mas desde já estará se inteirando delas. 

Ao fazer a comunicação, agradeço a disponibilidade 
do Pe. Cleocir Bonetti diante desta emergência pastoral da 
Diocese e conto com a compreensão das lideranças e do 
povo da Paróquia do Rosário de Barão de Cotegipe. 

Verei ainda como tanto o Pe. Cleocir quanto o Pe. 
Jóssi poderão ser auxiliados em suas atividades paroquiais. 

Ao mesmo tempo, manifesto reconhecimento ao 
Pe. Rudinei por sua vida e ministério presbiteral em nossa 
amada Diocese de Erexim desde sua ordenação, no dia 28 
de dezembro de 2002, contando com seu reconhecimento, 
estima, apreço e serviço à nossa Igreja, em sua nova con-
dição, como assegura na correspondência mencionada.

Erechim, 03 de abril de 2016, segundo domingo de 
Páscoa, Dia da Divina Misericórdia.

Dom José Gislon, Bispo Diocesano de Erexim.

Religiosos e leigos estudam cultura vocacional 
Pe. Giovani Momo, coordenador 

diocesano da Pastoral Vocacional, e Pe. 
Anderson Faenello, Reitor do Seminário 
Menor Bom Pastor, de Barão Cotegipe, 
conduziram encontro vocacional com 
leigos e religiosas, na tarde do dia 02 de 
abril, véspera do segundo domingo de 
Páscoa, dia da Divina Misericórdia, na-
quele Seminário. Pelas religiosas, partici-
param Ir. Cristina, das Franciscanas Missionárias de Maria 
Auxiliadora; Ir. Edviges, das Filhas da Caridade de São Vi-
cente de Paulo e Ir. Celita, das Terezianas. Refletiram sobre 
“cultura vocacional” e definiram algumas atividades: publi-
cação de um folheto vocacional; organização de uma página 

na web divulgando o trabalho vocacional 
e testemunhos vocacionais de padres, de 
religiosos(as) e de famílias; realização de 
um evento (caminhada ou romaria voca-
cional) em agosto, valorizando o mês das 
vocações; ampliação do trabalho com os 
casais vocacionais; valorização da men-
sagem do Papa para o dia mundial de ora-
ção pelas vocações, no Domingo do Bom 

Pastor, neste ano dia 17 deste mês; continuação da oração 
pelas vocações. No final do encontro, os participantes diri-
giram-se à igreja N. Sra. do Rosário para a missa da comu-
nidade, às 18h30. Após a missa, retornaram ao Seminário 
para jantar juntamente com os seus 8 seminaristas.

Movimento do Rosário Perpétuo faz peregrinação 
à Porta da Misericórdia em Erechim 

Mais de 300 pessoas da Paróquia 
N. Sra. dos Navegantes de Campinas do 
Sul, 100 da Paróquia Santo Antonio de 
Jacutinga e 60 da Paróquia N. Sra. de Fá-
tima de Entre Rios do Sul do Movimento 
do Rosário Perpétuo e 30 do Terço da Di-
vina Misericórdia de Marcelino Ramos 
se concentraram no Santuário de Fátima, 
na tarde do segundo domingo de Páscoa, 03 de abril, dia 
da Divina Misericórdia. De lá, seguiram em procissão re-
zando o terço até a Catedral São José, passando pela Porta 
Santa do Jubileu Extraordinário da Misericórdia, obtendo 
assim a graça especial indulgência plenária. 

Na Catedral, participaram de missa presidida por 
Dom José e concelebrada pelos padres Alvise Follador, 
Dirceu Dalla Rosa, Pároco de Campinas do Sul, Pe. João 
Zappani, Pároco de São Valentim e assistente espiritual 
do Movimento do Rosário Perpétuo, que ele introduziu no 
dia 15 de junho de 2001, em Campinas do Sul, portanto, 
há quase 15 anos. Com muitas pessoas que aguardavam 
na própria Catedral, o recinto ficou completamente lotado. 

Dom José iniciou a homilia recor-
dando que nem sempre seguimos o que 
Deus nos pede, mas Ele, assim mesmo, 
nos revela sua infinita misericórdia na 
paixão, morte e ressurreição de seu Filho 
Jesus. Mesmo abandonado pelos seus 
durante a Paixão, Cristo não os abando-
nou. Na Ressurreição, foi ao seu encon-

tro e lhes transmitiu a paz e o dom de perdoar aos irmãos 
e irmãs. Exortou a todos a abrir a porta do coração a 
Cristo misericordioso e Ele jogará sua luz sobre a vida 
de cada um para vencer o medo que paralisa, como os 
apóstolos. Ressuscitado, Ele os ajudou a percorrer um 
novo caminho. Concluiu convidando a todos a invocar 
Maria Santíssima a quem os devotos do Rosário Perpé-
tuo expressam seu amor filial. Desejou que ela acolha 
todos, especialmente as pessoas cansadas e abatidas, sob 
seu manto protetor e lhes conceda fé firme no Cristo res-
suscitado e possam levar alívio a quantos tiverem neces-
sidade de ajuda, ternura e esperança na Divina Miseri-
córdia do Pai.

Capuchinhos do RS recebem conselheiros gerais
Visita Pastoral de caráter canônico às Fraternida-

des gaúchas estende-se durante todo o mês de abril
Três integrantes do Conselho Geral da Ordem dos 

Frades Menores Capuchinhos – frei Sérgio Dal Moro, 
Frei Hugo Mejía Morales e frei Jaime Rey estarão no Rio 

Grande do Sul, durante todo o mês de abril, para a realiza-
ção da Visita Pastoral de caráter canônico, em 25 Frater-
nidades Capuchinhas. Os freis conselheiros participam de 
encontros nas comunidades e terão a oportunidade de dia-
logar com cada frade. As visitas serão acompanhadas pelo 
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Paróquia Santa Luzia realiza encontro com ministros 
extraordinários da comunhão Eucarística 

Na manhã do segundo domingo da 
Páscoa e domingo da Divina Misericór-
dia, 03 de abril, na sala de reuniões da 
sede paroquial Santa Luzia, Atlântico, 
houve encontro de formação e partilha 
com todos os ministros de todas as co-
munidades. Com o objetivo de intensi-
ficar a formação litúrgica, o encontro 
situa-se nas programações do Jubileu Extraordinário da 
Misericórdia. Teve a assessoria dos padres Valtuir Bol-
zan e José Carlos Sala. Ás 9h, os ministros participaram 
da celebração eucarística. Em seguida, Pe. Sala conduziu 
uma reflexão sobre o tema “celebrar com arte”. Insistiu 
que os sinais sensíveis da celebração – gestos, posturas, 
atitudes, palavras, cantos, símbolos, – manifestam o mis-

tério de Deus. Os cristãos celebram a 
aliança entre Deus e seu povo reunido, 
rendem graças ao Pai fazendo memória 
de Cristo, morto e ressuscitado, e invo-
cam o dom do Espírito. Por isso, a ne-
cessidade de ordenar todos os elementos 
da celebração, a fim de que contribuam 
para a manifestação deste mistério. Na 

sequência, Pe. Valtuir Bolzan coordenou um momento 
de partilha e esclarecimentos sobre questões práticas, tais 
como: maneira adequada de servir o altar, postura na cele-
bração, relações humanas, simbologia e ambiente orante, 
para maior unidade litúrgico-ritual nas comunidades da 
paróquia Santa Luzia. O encontro encerrou com o almoço 
no Centro Comunitário do Bairro Atlântico. 

ministro provincial dos Capuchinhos do 
RS, frei Cleonir Dalbosco, pelo vigário 
provincial, frei Nilmar Gatto e pelo con-
selheiro, frei Luiz Turra. 

O objetivo da visita é fortalecer a 
unidade e comunhão de todos os frades 
com a Ordem; animação para as provín-
cias e orientação sobre os princípios a 
serem seguidos. Os conselheiros vivem em Roma e cos-
tumam realizar esta visita a cada seis anos nos territórios 
em que atuam, hoje, 108 países. No Brasil, a Ordem está 
organizada em 10 províncias e duas custódias, totalizando 
1.100 frades. Na América Latina e Caribe conta com 30 
províncias, cinco custódias e duas delegações. 

Frei Cleonir Dalbosco, manifesta alegria em receber 
os conselheiros neste período de celebração dos 120 anos 

da chegada dos primeiros freis capuchi-
nhos franceses ao Estado. “Para os nós, 
frades Capuchinhos do RS, representa 
a visita de São Francisco de Assis. É a 
oportunidade de fortalecer os laços de 
comunhão com a Ordem, rever e avaliar 
o que estamos fazendo”, ressalta o mi-
nistro provincial.

Em Caxias do Sul, sede da Província no RS, frei Hugo 
Mejía Morales permanecerá de 07 a 09 de abril. Na oca-
sião, deverá conhecer as instalações das fraternidades; os 
processos administrativos dos empreendimentos – gráfica, 
emissoras de rádios; trabalho pastoral; e os projetos sociais 
desenvolvidos pela cinquentenária Legião Franciscana de 
Assistência aos Necessitados – Lefan, mantida pela Asso-
ciação Literária São Boaventura – Capuchinhos do RS. 

Escola Diocesana inicia curso de servidores em Campinas do Sul 
Com mais de 70 inscritos, a 

Área Pastoral de Jacutinga iniciou, no 
dia 06 de abril, no  Centro Catequéti-
co de Campinas do Sul, um Curso de 
Servidores para os agentes pastorais 
das Paróquias que a integram (Paulo 
Bento, Jacutinga, Campinas do Sul e 
Entre Rios do Sul). As aulas serão às quartas-feiras, das 
19h às 22h. 

Pe. Dirceu Dalla Rosa, pároco de Campinas do Sul, 
em nome dos padres da Área, fez a acolhida. Com o grupo 
que trabalhará na secretaria da escola, dirigiu a oração inicial. 

Pe. Valtuir Bolzan, diretor da 
Escola juntamente com Tânia Ma-
dalosso, secretaria da mesma, fez a 
abertura oficial do curso, explicando 
a dinâmica dos temas a serem abor-
dados: Relações Humanas, História 
da Igreja, Cristologia, Sacramentos, 

Pastoral, Liturgia e Bíblia.
Em seguida, a Psicóloga e Agente de Pastoral da Pa-

róquia São Pedro, Liseane Madalozzo abordou o primeiro 
dos temas do curso, relações humanas.

Jovens e comunidade da Bela Vista celebram 
testemunhas da caminhada

Não tendo realizado atividade 
específica no dia 20 de março, domin-
go de Ramos e da Paixão, dia da Jor-
nada Diocesana da Juventude, jovens 
da cidade de Erechim realizaram en-
contro às 14h do dia 02 de abril, vés-
pera do segundo domingo de Páscoa, 
dedicado à Divina Misericórdia, no salão da comunidade 
N. Sra. Aparecida, Bairro Bela Vista. Em dois momentos, 
refletiram sobre os mártires e a cultura da paz e sobre os 
mártires e as mulheres. Depois, participaram da missa da 
comunidade, presidida pelo Pároco, Pe. Cezar Menegat. 
No início da celebração, foram introduzidos banners com 
figuras de testemunhas na doação da vida pelos irmãos e ir-

mãs, como Dom Oscar Romero, Irmã 
Dorothy Stang, Pe. Josimo, Margarida 
Alves, Chico Mendes, Roseli Nunes e 
outros. Na homilia, Pe. Cezar ressal-
tou a presença de Cristo Ressuscitado 
que vai ao encontro dos seus discípu-
los, reunidos a portas fechadas, com 

medo por aquilo que havia acontecido com Ele, transmitin-
do-lhes a paz e dando-lhes o poder de perdoar os pecados 
na força do Espírito. Referiu-se, por isso, à Misericórdia de 
Deus, no contexto do Jubileu Extraordinário da Misericór-
dia. Destacou também o desafio dos jovens no seguimento 
e no testemunho de Cristo Ressuscitado, a exemplo das tes-
temunhas mencionadas. 

Falece Lino Viero 
Na madrugada do dia 06 de 

abril, no Hospital de Caridade, onde 
fora internado dia 02, com pneumonia 
e outras complicações de saúde que 
vinha tendo há mais tempo, faleceu 
Lino Viero, grande benfeitor das vo-
cações e amigo dos padres. A missa 
de corpo presente, foi no dia 07, às 
16h, na igreja São Pedro, presidida 
pelo pároco, Pe. Paulo Bernardi, e concelebrada pelos 
padres Dirceu Balestrin, Vigário Geral da Diocese, Mil-
ton Mattia, de Três Arroios, Cleberton Piotrowski, da 
São Cristóvão de Erechim, Jóssi Golembiewski, de Ba-
rão de Cotegipe, Alvise Follador e Maicon Malacarne, 
da Catedral, Valtuir Bolzan, do Bairro Atlântico, e An-
tonio Valentini Neto, do Centro Diocesano. Na homilia, 
Pe. Paulo contextualizou a celebração de exéquias deste 
grande colaborador da Paróquia no tempo pascal, vivi-
do agora pela Igreja. Pe. Antonio Valentini, em nome da 
Diocese, dirigiu mensagem de esperança e solidariedade 
à família, a partir do contexto lembrado pelo Pe. Paulo. 
Ressaltou a colaboração de Lino Viero na vida e ativida-
des da Diocese, particularmente no Cursilho de Cristan-
dade, bem como a sua amizade e carinho pelos padres, 
recebendo-os muitas vezes na sua propriedade rural em 
Erebango nos encontros de Natal e de Páscoa. Em cada 
encontro dizia que eram “intimados” a realizar o seguin-
te naquele local. Lembrou palavras do filho de Lino, Ci-
rilo, por ocasião da menção honrosa da Câmara Muni-
cipal à empresa por ele dirigida, Construtora Viero, nos 
seus 60 anos. Para Cirilo, o avô Victório, pai de Lino, foi 
homem incansável, defensor dos valores éticos, morais 

e sociais.  Citando Clarice Lispector - 
“Não suporto meios termos. Por isso, 
não me doo pela metade. Não sou sua 
meio amiga nem seu quase amor. Ou 
sou tudo ou sou nada” – ressaltou que 
assim era seu pai. Nunca se doou pela 
metade. A Viero sempre teve sua dedi-
cação integral, sempre foi a sua vida. 
Pe. Antoninho concluiu desejando que 

todos se doem por inteiro em tudo e possam chegar por 
completo na eternidade.

Dados biográficos 

Lino nasceu em Erechim, no dia 05 de junho de 
1933. Dentro de dois meses, completaria 83 anos. Seus 
pais eram Victório Viero e Olga Demoliner Viero. Cursou 
o segundo grau completo. Há 57 anos, no dia 03 de janei-
ro de 1959, casou com Gema Piana, com quem teve três 
filhos, Cirilo, Cheyla e Rômulo. O casal tem cinco netos, 
Juliana, Caetano, Felippe, Aron e Vito.

É sócio fundador da Construtora Viero S. A., inicia-
da em 29 de janeiro de 1954. Em 12 de maio de 2014, a 
empresa recebeu menção honrosa da Câmara de Vereado-
res de Erechim. Além da atividade empresarial, atuava na 
agricultura, dirigindo propriedade rural em Erebango.

Lino foi membro atuante de diversas organizações 
sociais de Erechim. Colaborador e participante ativo da 
Paróquia São Pedro e da vida e atividades da Diocese de 
Erexim. Teve atuação destacada no Movimento do Cursi-
lho de Cristandade.
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Atividades especiais em Itatiba do Sul no Dia Mundial da Saúde
No dia 07 de abril, Dia Mun-

dial da Saúde, a Pastoral da Saúde 
da Paróquia São Roque de Itatiba 
do Sul, a EMATER, a Prefeitura 
Municipal e as Escolas do Muni-
cípio reuniram em torno de 300 
pessoas para reflexão e aprofunda-
mento sobre questões básicas de 
vida saudável. Maria Busata, coordenadora diocesana da 
Pastoral da Saúde, apresentou o uso de medicamentos na-
turais, especialmente chás de plantas da região. Pe. Ednal-
do dos Santos Bruno, Pároco, ressaltou a importância da 

espiritualidade na realidade diária. 
A Prefeita, Adriana Tozzo, e outras 
autoridades locais ressaltaram a im-
portância do cuidado com a vida em 
todas as suas dimensões e fases.

Os agentes da Cáritas, num 
primeiro momento, realizaram reu-
nião de estudo. O coordenador dio-

cesano, Ir. Darci Zacaron, assessorou a reflexão e repas-
sou diversas informações referentes à Cáritas. Depois, o 
grupo participou das atividades das atividades pelo Dia 
Mundial da Saúde.

Terceiro Seminário Arquidiocesano da Pastoral da Saúde
Em torno de 140 pessoas da Pro-

víncia de Passo Fundo participaram do 
terceiro Seminário Arquidiocesano da 
Pastoral da Saúde, no dia 09 de abril, 
no auditório da Faculdade Instituto de 
Teologia e Pastoral, que tratou de Saúde, 
Trabalho e Bem Viver – por uma Pas-
toral de Cuidado com a Vida. Entre os 
participantes estavam lideranças e mem-
bros das pastorais sociais, especialmente 
da Pastoral da Saúde, estudantes de filosofia e teologia, 
profissionais da saúde, particularmente integrantes da 
Rede de Médicas e Médicos Populares, estudantes de En-
sino Superior e de cursos de saúde. Na abertura, falaram o 
Diretor da faculdade Instituto de Teologia e Pastoral, Pe. 
Jair Carlesso, o Secretário da Saúde de Passo Fundo, Luiz 
Artur Rosa Filho, o coordenador arquidiocesano de Pasto-
ral da Saúde, João Maira da Silva Cardoso.

Foram desenvolvidos dois painéis: 
O primeiro sobre SAÚDE, TRABALHO E CUIDA-

DOS ALTERNATIVOS EM VISTA DO BEM VIVER; 1) 
Espiritualidade, saúde e trabalho, com assessoria do Dr. 
Hélio Possamai - UPF; 2) Saúde e os caminhos adversos 
e alternativas para uma produção alimentar saudável, com 

assessoria das professoras e Dras. Clau-
dia Petry e Solange Maria Longhi - UPF; 
3) A missão e organização da Pastoral da 
Saúde, com assessoria de três mulheres 
do Grupo “Mil Ervas” da Paróquia de 
Biguaçu - SC.

O segundo painel foi sobre CUI-
DADOS COM A VIDA E CAMINHOS 
ALTERNATIVOS PARA A SAÚDE, 
1) com mediação Dra. Vanderleia Pul-

ga Daron - UFFS e assessoria do Dr. Antonio Marcos de 
Almeida - UFFS, com o tema Saúde Popular e a missão 
da Rede de Médicas e Médicos Populares; 2) Saúde, Es-
piritualidade e Pastoral da Saúde, com assessoria do Pe. 
André Giombeli, Camiliano.

Durante o Seminário houve atividades complementa-
res: exposição e venda de produtos ecológicos produzidos 
pela Economia Solidária da região; medicamentos alterna-
tivos elaborados por grupos de Pastoral da Saúde de diver-
sas paróquias; amostra de pôster de diversos grupos; almo-
ço produzido com matérias primas da Economia Solidária.

Da Diocese de Erexim participaram: Maria Busatta, 
coordenadora diocesana da Pastoral da saúde, Ir. Canísio 
Puhl,  Pedro e Maria Paludo e Eliane Zulian Cantelli.

Diocese organiza encontro de formação para 
agentes de Música Litúrgica 

Com assessoria do Pe. José Carlos Sala, vigário paro-
quial da Paróquia Santa Luzia, Bairro Atlântico, Erechim e 
do Setor de Canto e Música Litúrgica, a Diocese de Erexim 
realizará encontro de formação para agentes de Música Li-
túrgica, no dia 21 de maio, das 08h30 às 16h30, no Semi-
nário de Fátima. O tema a ser abordado é Características e 
função da música litúrgica e se destina a equipes de canto 
– cantores, animadores, instrumentistas, salmistas. No dia e 
local do curso, os participantes poderão adquirir partituras, 
texto de estudo e CD. A confirmação prévia e necessária 
de participação pode ser feita pelos telefones 54-3522-3611 
(Cúria Diocesana); 54-3522-8517 (Secretaria da Paróquia 
Santa Luzia, Atlântico) 54-9995-4028 (do Pe. Sala) em ho-
rário comercial, ou pelo e-mail: jocarlossala@gmail.com

Objetivos
- Intensificar a formação litúrgico-musical daqueles 

que exercem o serviço de animação do canto nas comuni-
dades, a partir do estudo e aprofundamento das caracterís-
ticas e função da música na liturgia;

- Técnicas de interpretação e arranjo através de en-
saio, utilizando instrumentos musicais e com alguma di-
visão de vozes;

- Criação um grupo coeso, articulado e motivado de 
animadores do canto da diocese. 

Conteúdos
- A arte de celebrar – colocação inicial
- Texto: Características da música litúrgica
- A música a partir do Concílio Vat II – PPT
- Uma música para cada parte da missa – PPT
- Alternar o trabalho dos conteúdos com músicas – 

Ensaiar instrumentos em separado, vozes, interpretação, 
dinâmica, andamento, arranjo...

Escola Marista Medianeira de Erechim 
recebe imagem peregrina de Fátima 

De 04 a 08 de abril, os estudantes, professores, cola-
boradores e direção da Escola Marista Medianeira de Ere-
chim acolheram a imagem peregrina de Nossa Senhora de 
Fátima que percorre a Diocese de Erexim em preparação 
ao centenário das aparições em Portugal.

Vários momentos de oração, celebração, relato da 
história das aparições foram realizados com os estudantes. 
Professores, direção e a equipe da pastoral do colégio se 
envolveram intensamente nas ações durante a semana. 

O diretor Escola, Maurício Anony, agradeceu pro-
fundamente a oportunidade de receber a imagem Nossa 
Senhora de Fátima e se disse emocionado com o que pre-
senciou durante a semana. Ressaltou que foram dias de 

proximidade com a Mãe 
de Jesus, de perceber sua 
presença, de rezar e tam-
bém de revigorar o pró-
prio carisma marista. 

Pe. Maicon Mala-
carne esteve no colégio 
conversando com os es-
tudantes, contextualizando a peregrinação e convidando 
a aproveitar a presença da imagem durante a semana que 
ali permaneceu. 

Nos dois dias anteriores, 03 e 04 de abril, a imagem 
esteve no Presídio Estadual de Erechim.

O Conselho Econômico e o pároco da Paróquia São 
Francisco de Assis de Mariano Moro, Pe. Davi Oliveira Pe-
reira, com o apoio e ajuda das lideranças e do povo em ge-
ral, realizaram significativas reformas na igreja, no salão e 
na residência da sede paroquial. Foi feita a desinsetização 

Paróquia São Francisco de Assis de Mariano Moro 
reforma igreja e salão paroquial

nas três construções e a renovação da parte elétrica. A igreja 
recebeu pintura nova na parte interna e externa. Foram feitas 
calçadas ao seu redor e construída a torre. No salão, houve 
troca do piso de madeira por concreto, reforma e ampliação 
da cozinha e da churrasqueira, faltando ainda a pintura.

De 19 a 25 de abril, o Santuário Nacional de Apareci-
da acolheu o 16º Encontro Nacional de Presbíteros que tevr 
como tema: “Presbíteros do Brasil, alegria no testemunho do 
Evangelho” e o lema: “Eis que faço novas todas as coisas” 
(Ap 21,5). O evento foi promovido pela Comissão Nacional 
dos Presbíteros e pela Comissão para os Ministérios Ordena-
dos e a Vida Consagrada da CNBB e reuniu 554 padres de 
todas as Dioceses do Brasil e convidados de outros países. 
Está presente no encontro Dom Jorge Patrón Wong, secretá-

Três padres da Diocese no 16º Encontro Nacional de Presbíteros
rio para os Seminários da Congregação para o Clero da San-
ta Sé. A assessoria é do padre Manoel José Godoy, de Belo 
Horizonte, e do Frei capuchinho Luiz Carlos Susin, de Porto 
Alegre. Três padres da Diocese de Erexim participaram do 
encontro: Pe. André Lopes, vigário paroquial da Paróquia N. 
Sra. da Salete, Três Vendas, e Pe. Sidmar Rech, pároco da 
Paróquia São Caetano de Severiano de Almeida, como dele-
gados do presbitério diocesano, e Pe. Cleocir Bonetti, como 
coordenador da Comissão Regional de Presbíteros.

mailto:jocarlossala@gmail.com
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Preparativos finais da Assembleia Diocesana
A coordenação de pastoral 

da Diocese de Erexim reuniu-
-se na noite do dia 11 de abril, 
no Centro de Pastoral, para os 
encaminhamentos finais da 13ª 
Assembleia da Ação Evangeli-
zadora, nos dias 22 e 23 deste 
mês. Depois da leitura da conclamação ao povo bra-
sileiro pela CNBB, ministério da Justiça do Governo 
Federal e outros organismos, foram analisados e defi-
nidos diversos aspectos da Assembleia: dinâmica, ser-

viços – inscrições, assessorias, 
coordenação geral, momentos 
de oração, atendimento à saúde, 
ambiente, comunicação e outros. 
Foi também proposto o método 
da assembleia: descrição da rea-
lidade, princípios iluminadores e 

definição de ações. Os assessores serão: Pe. Ivani Ro-
dighero da faculdade do Instituto de Teologia e Pastoral 
e Pe. Leandro Padilha, Secretário Executivo do Regio-
nal Sul 3 da CNBB.

Movimento Familiar Cristão realiza 
reunião estadual em Erechim

Casais de Bagé, Pelotas, Porto Alegre, Rio Grande, 
Selbach, Tapejara, Getúlio Vargas e de Erechim partici-
pam de reunião do Conselho Estadual do Movimento Fa-
miliar Cristão, nos dias 16 e 17 de abril, no subsolo da 
Catedral, em Erechim.

O encontro iniciou com apresentação de diversos 
cantos executados pelo “Da Capo Coral”, sob a regência 
do maestro e professor Taylor Molossi.

Em seguida, Márcia Griselli conduziu momento de 
oração, motivando a momento de silêncio interior, bus-
cando ouvir Deus que fala ao coração.

Após estas atividades iniciais motivadoras, o ca-
sal coordenador estadual do Movimento, Dimas e Maria 
Luiza Brignol Leite, de Bagé, e o casal coordenador da 
cidade, Armelindo e Diva Trentin, encaminharam os tra-
balhos do encontro que tem palestra do professor Mário 
Betiato, teólogo leigo de Curitiba, PR, sobre a dimensão 
missionária da Igreja na perspectiva do Papa Francisco, 
encaminhamentos para o Encontro Nacional do Movi-
mento em Maringá, de 16 a 22 de julho próximo, parti-
lha das experiências dos casais das cidades presentes e 
aspectos organizativos. 

O professor Mário, em sua palestra, traçou um 
quadro comparativo entre o Documento de Aparecida e 
a exortação apostólica A Alegria do Evangelho, contem-

plando os aspectos razão e ciência, pobreza humanística, 
individualismo presente no mundo atual, cultura, política 
e economia, crise e missão. 

Mário Betiato

Nasceu no dia 17 de setembro de 1957, na Linha 
Bela Vista, Machadinho, RS. Fez o curso fundamental e o 
Ensino Médio no Seminário saletino de Marcelino Ramos. 
Mesmo desistindo do caminho sacerdotal, fez graduação e 
mestrado em Filosofia e Teologia na PUC de Curitiba. Tem 
também pós-graduação em Educação. É professor de Teo-
logia, Ética e Cultura Religiosa e coordenador do curso de 
Especialização em Missiologia da PUCPR. É assessor da 
Pastoral da Educação da CNBB Regional Sul II - Paraná.

Da Capo Coral

É formado por jovens do Ensino Médio e universitá-
rios. Atua a partir da Jornada Mundial da Juventude, em ju-
lho de 2012. Seus integrantes são todos voluntários, como 
também seu maestro, Taylor Molossi. Realiza ensaios to-
dos os sábados, das 14 às 17h, no Centro Catequético da 
Catedral. Faz apresentações em escolas e eventos culturais. 
Realizou dois encontros de corais em Erechim, um no San-
tuário e outro na igreja Aparecida, Bela Vista. O terceiro, a 
ser realizado em outubro, será ou na Catedral ou na igreja 
São Pedro. Os pais dos componentes constituíram associa-
ção própria de apoio ao coral para garantir as despesas de 
deslocamentos, uniforme e outras. O nome, em italiano, 
significa “do começo” ou do início. E é em italiano porque 
as indicações nas partituras são nesse idioma. 

Em Congresso Diocesano, Apostolado da Oração 
vive Jubileu da Misericórdia

Em torno de 800 pessoas do Apostolado da Oração 
de 29 das 30 paróquias da Diocese de Erexim participa-
ram de seu Congresso, no CTG Sentinela da Querência, 
em Erechim, no dia 17 de abril, o quarto de Páscoa, com o 
evangelho do Bom Pastor e Dia Mundial de Oração pelas 
Vocações Sacerdotais e Religiosas. 

O Congresso iniciou às 08h30, com a acolhida e a 
apresentação das delegações paroquiais pelo Pe. Paulo Ber-
nardi, Pároco da Paróquia São Pedro de Erechim e Diretor 
Diocesano do Apostolado da Oração. Com a animação do 
canto pelo Pe. José Carlos Sala e equipe, prosseguiu com a 
oração coordenada pelo Pe. Cezar 
Menegat e grupo do Apostolado 
da Catedral, na qual houve a ence-
nação da passagem do evangelho 
do filho pródigo, uma das parábo-
las da misericórdia, pelo grupo de 
jovens também da Catedral. Na 
conclusão da oração, Dom José, 
que já havia dirigido sua mensa-
gem, deu a bênção a todos.

O restante da manhã foi de-
dicado à reflexão sobre o Jubileu 
da Misericórdia, com assessoria 
do Pe. Maicon Malacarne, vigário paroquial da Catedral e 
assessor diocesano da Pastoral da Juventude. Ele desenvol-
veu três aspectos: 1) a misericórdia como aproximação, boa 
convivência com todos, numa cultura do encontro, como 
propõe o Papa Francisco; 2) a misericórdia é graça de Deus 
e não pode ser vista como moeda de troca; 3) a misericórdia 
e suas exigências de conversão permanente. 

Após o almoço, organizado pelo CTC Sentinela da 
Querência, até a hora da missa, houve adoração e bênção 
do Santíssimo, sob a animação do Pe. Ednaldo dos Santos 
Bruno, Pároco da Paróquia São Roque de Itatiba do Sul. 

Às 15h, Dom José, acompanhado por 21 padres, 
presidiu a missa de encerramento. Nela, recordou o amor 
de Deus que vence a morte e o medo e que nos precede, 
nos guia, nos acompanha. Referindo-se ao Dia Mundial 
de Oração pelas Vocações, insistiu na necessidade da 
prece para que o Senhor da messe envie trabalhadores 
para ela. A partir do evangelho, sobre o Bom Pastor que 
defende seu rebanho, disse que Deus nos ama desde an-
tes de nosso nascimento. Exortou a todos a ouvir com 
atenção e a seguir com prontidão a voz do Pastor, plena-
mente integrados na comunidade, o rebanho do Senhor, 

uma vez que não é impossível 
ser cristão isoladamente.

Antes da bênção final da 
missa, o Bispo expressou seus 
agradecimentos ao Pe. Paulo, 
Diretor Diocesano do Apos-
tolado da Oração, por seu em-
penho pela Associação e pelo 
Congresso. Agradeceu a outros 
pela organização e realização 
do Congresso, padres Maicon, 
Cezar, Sala e Ednaldo, direção 
do CTG, Peninha Som e outros. 

Destacou o esforço de todos em participar do Congres-
so, assegurando que sairiam com o coração mais leve 
porque repleto das coisas de Deus a serem partilhadas 
com os familiares. Pe. Paulo igualmente expressou 
seus agradecimentos aos colaboradores e convidou o 
Pe. Maicon a erguer a imagem de N. Sra. de Fátima 
que circula pela Diocese em preparação ao centenário 
das aparições em Portugal e motivou a todos a saudar 
Maria com um canto. 

Abençoados pelo Bispo, todos retornaram a seus la-
res felizes e revigorados.  

Imagem peregrina do centenário das 
aparições no Centro Diocesano

O Bispo Diocesano, os padres e servidores da Cúria Diocesana e ou-
tras pessoas acolheram a imagem peregrina do centenário das aparições 
de N. Sra. de Fátima, conduzida pelos padres Maicon Malacarne e Paulo 
Bernardi da comissão diocesana do evento, na manhã do dia 18 de abril. Na 
entrada do Centro Diocesano, fizeram breve oração. O bispo dirigiu mensa-
gem e deu a bênção aos presentes. A imagem ficará na Cúria Diocesana até 
o dia 13 de maio, quando iniciará a peregrinação pelas Paróquias, a partir 
de Getúlio Vargas. Nos dias 22 e 23, ela foi levada ao recinto da Assembleia 
Diocesana da Ação Evangelizadora no Seminário de Fátima. 
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31ª Semana Nacional do Migrante – Migração e Ecologia 
De 12 a 19 de junho, em todo o 

Brasil, transcorre a 31ª Semana do Mi-
grante, sendo o dia 19, domingo, o Dia 
Nacional do Migrante. Neste mês de ju-
nho, por todo o País, são realizadas as 
festas juninas. Nelas estão presentes a 
diversidade cultural e a alegria, que são 
comemoradas de maneira especial pelos/
as migrantes. 

Neste ano, o tema escolhido para 
esta Semana é: “Migração e Ecologia’. 
O lema é: “O grito que vem da terra”. Assim, a Sema-
na do Migrante está em sintonia com a Campanha da 
Fraternidade que teve como tema: “Casa Comum, nossa 
responsabilidade”.

A propósito, na apresentação do subsídio para esta 
semana, o Presidente do Serviço Pastoral dos Migrantes 
(SPM), Dom José Ferreira Salles, cita Luiz Gonzaga, que, 
em seu Xote Ecológico, dizia que o Planeta grita por so-

corro. Há constantes agressões ao meio 
ambiente, ocasionando poluição dos rios, 
destruição das florestas, contaminação 
do solo, alterações climáticas, redução 
da biodiversidade, e tantos outros fatores 
que têm destruído nossa casa comum. 

E há o fenômeno das migrações. 
São milhares os migrantes e refugiados.  
Papa Francisco, na encíclica Laudato Si, 
nº 25, diz: “É trágico o aumento de emi-
grantes em fuga da miséria agravada pela 

degradação ambiental, que, não sendo reconhecidos como 
refugiados nas convenções internacionais, carregam o 
peso da sua vida abandonada sem qualquer tutela norma-
tiva. [...] é preciso revigorar a consciência de que somos 
uma única família humana. Não há fronteiras nem bar-
reiras políticas ou sociais que permitam isolar-nos e, por 
isso mesmo, também não há espaço para a globalização 
da indiferença”.

Papa Francisco na visita 
a migrantes na ilha grega 

de Lesbos, 16/04/16

Sobre o consumo de bebidas alcoólicas em festas de Igreja
Nota dos Bispos da CNBB - Regio-

nal Sul 2 - Paraná 
Prezados irmãos e irmãs,
nós, bispos do Paraná, reunidos em 

Assembleia na cidade de Ponta Grossa, 
em março de 2014, desejosos de uma 
maior fidelidade a Jesus Cristo, junto 
com a Comissão Regional dos Presbíte-
ros, pedimos, que se iniciasse em todo 
o Estado do Paraná “uma caminhada de 
conscientização de nossas comunidades, 
a fim de que fossem extintas as bebidas alcoólicas nas 
festas, almoços, jantares e em eventos promovidos pela 
igreja, que acontecem nas dependências das capelas e 
igrejas matrizes”.

Com satisfação verificamos que um grande núme-
ro de comunidades eclesiais compreenderam e abraçaram 
essa causa evangelizadora. Às comunidades que deram 
esse passo e que na sua grande maioria estão percebendo 
os frutos positivos dessa decisão, nós agradecemos imen-
samente e incentivamos a prosseguir.

Pedimos às comunidades que ainda não aderiram 
à proposta que o façam. O Documento de Aparecida, 
ao descrever a necessidade de novas estruturas de evan-
gelização, impulsiona o fortalecimento da convivência 
fraterna e alegre entre as pessoas. O texto Comunidade 
de Comunidades, da CNBB, diz que é “preciso evitar 

o contratestemunho do consumo de ál-
cool em quermesses e outras festas da 
comunidade” (Doc. 100, n. 286). Diante 
disso, nós bispos, reiteramos o apelo a 
uma caminhada de conscientização em 
suas comunidades.

Recomendamos que nas cidades 
onde existe mais de uma paróquia, haja 
sintonia de ação entre os padres para que 
a comunhão seja testemunhada.

Enfatizamos, além do mais, que a 
Igreja no Brasil, inclusive nós do Paraná, estamos num 
processo de implementação e fortalecimento do dízimo 
como meio de sustento de nossas comunidades. Recor-
damos ainda que a Pastoral da Sobriedade é um dos im-
portantes objetivos da Ação Evangelizadora da Igreja 
no Brasil.

Solicitamos que essa nota seja lida publicamente em 
cada uma das comunidades eclesiais como também nos 
Conselhos Paroquiais e de Comunidade.

Imploramos à Mãe de Deus, invocada no Paraná sob 
o título de Nossa Senhora do Rosário do Rocio e a São 
José, protetor da Sagrada Família, que intercedam junto a 
Deus por todos nós neste novo tempo da Igreja inaugura-
do pelo Papa Francisco.

Em nome de todos os Arcebispos e Bispos do Paraná,
Guarapuava, março de 2016.

54ª Assembleia Geral da CNBB
A pauta da Assembleia tinha di-

versos assuntos. Tema central: Cris-
tãos Leigos e Leigas na Igreja e na So-
ciedade. Sal da terra e luz do mundo” 
(cf. Mt.5,13-14); Temas prioritários: 
Relatório anual do Presidente; Assun-
tos de Liturgia – Comissão Episcopal 
Pastoral para a Liturgia; Assuntos da 
Comissão Episcopal para a Tradução 
dos Textos Litúrgicos (CETEL); As-
suntos da Comissão Episcopal Pastoral para a Doutrina da 
Fé (CEPDF); Informe econômico; Obrigatoriedade do Ma-
trimônio Civil; XIV Assembleia Geral Ordinária do Síno-
do dos Bispos (e a exortação do Papa a partir dela); Temas 
diversos: Análise de conjuntura político-social e projeto 
“Pensando o Brasil”; Análise de conjuntura eclesial: As mu-
danças do quadro religioso no Brasil; O Dízimo na Igreja 
no Brasil; 500 anos da Reforma de Lutero - Apresentação 
da declaração conjunta “Do Conflito à Comunhão”; Batis-
mo e registro de crianças adotadas por casais homoafetivos; 
Vade-mecum (guia prático) sobre processo de declaração 
de nulidade matrimonial; Questão Indígena; Laudato Sì; 

Os Protomártires do Brasil; Reu-
niões: Reuniões Reservadas; Re-
gionais; Comunicações: Informes 
das Comissões Episcopais Pastorais 
e Revista “CNBB em Ação”; Comis-
são Episcopal Especial para a Ama-
zônia; Projeto: Comunhão e partilha; 
Pastoral da AIDS; 300 anos de Apa-
recida; Ano da Misericórdia;  Cari-
tas: 60 anos; Pontifício Colégio Pio 

Brasileiro;  “Rio 2016” – Jogos olímpicos e paraolímpicos; 
Solo Urbano e cidades; Congresso Eucarístico Nacional; 
Jornada mundial da Juventude; Intereclesial das CEBs; Ce-
lebração Ecumênica; Retiro, com celebração penitencial: 
Pregador: Cardeal Gianfranco Ravasi; Eventos: Entrega 
de prêmios da CNBB; Mensagens: Carta ao Papa; Carta 
à Congregação para os Bispos; Celebrações Eucarísticas: 
diariamente, das 07h30 às 08h45, lembrando especialmente 
em três: Bispos falecidos; Laicato; Novos Bispos; Declara-
ções e notas: sobre Eleições Municipais e outras; Experiên-
cias Evangelizadoras: Relatos de experiências pastorais; 
Aprofundamento de alguns temas em pequenos grupos.

Manter a elegância, a objetividade 
e a devida dimensão de tudo

Não pretendo falar da elegância das aparências, es-
tabelecida pela ditadura da moda, explorada pela propa-
ganda a serviço do lucro e muito bem acolhida pela vai-
dade humana. 

É claro que é importante toda pessoa andar bem 
arrumada. Sem luxo e sofisticação, se pode ser e estar 
bem arrumado. Uma funcionária onde também trabalhei 
me observou que, embora sempre procurasse arrumar-se 
bem, nunca usou maquiagem. Talvez se pudesse dizer que 
a melhor elegância é a natural, não a produzida...

O que inspira o título e o que desejo ressaltar 
adiante é texto de articulista de jornal na metade de mar-
ço passado, intitulado “mascando cana”. Dizia que sua 
mãe nunca mascou chicletes por achar “meio nojento”. 
Já ela adorava mascá-los. Hoje só usa um tipo para adul-
tos, quando fica fora de casa por muitas horas e sente 
falta da escova de dentes. Atesta que a indolência ficou 
lá atrás, coisa de criança. Mas, observa, não ficou para 
trás para determinada mulher, presa com o marido, que, 
naqueles dias, entrava e saía do camburão da Polícia Fe-
deral, caminhava para a sala de depoimentos, sempre 
a mascar chiclete. A articulista diz enfaticamente que 
aquilo não era para substituir escova de dentes nem para 
ter um hálito fresco no depoimento, mas pura indolência 
juvenil. Como a dizer não estar nada preocupada com 
o que se passava. E então argumenta não ser adequado 

“uma senhora ficar abrindo e fechando a boca, jogando 
um pedaço de goma para um lado e para outro, como um 
ruminante qualquer.” 

Aproveito para dizer que não fica bem, da mesma 
forma, qualquer pessoa fazê-lo na simples conversação, 
na sala de aula, na celebração litúrgica... 

A articulista em questão, diz que a atitude da dita 
presa, “no mínimo, pode soar como arrogância. Como se 
quisesse demonstrar que o dinheiro fala mais alto do que a 
lei”. E conclui: “Minha mãe tem razão, é meio nojento. A 
gente deveria manter a elegância até mesmo quando está 
indo em cana.”

Exatamente a esta elegância que gostaria de me re-
ferir. Manter a elegância em tudo. Procurar nunca perder 
a compostura. Elegância nas palavras, no jeito de ser e 
agir no trânsito, na torcida em competição esportiva, em 
repartição pública, na refeição, na escola, no hospital, na 
igreja, no salão de festas, no restaurante, na rua... onde 
quer que se esteja.

Nada elegante é permanecer acessando o celular em 
reuniões, palestras, visitas, celebrações litúrgicas. Igual-
mente é deselegante ao fazer chamada telefônica ir logo 
perguntando “é quem?”, sem antes se identificar e empre-
gar a palavrinha mágica, “Por favor”, ou similar... Palavri-
nha indispensável sempre que se solicita algo, bem como 
a outra, quando se é atendido, “muito obrigado” ou ainda, 
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em algum lapso, “desculpe”... Há tantas outras atitudes 
deselegantes – “furar a fila” em qualquer repartição, in-
terromper a fala do outro sem indicar o desejo de falar ou 
sem pedir a palavra, bocejar ou suspirar ostensivamente 
ou estar sempre se lamentando de dores as mais diversas, 
mastigar com a boca aberta, colocar o garfo com que se 
come nas travessas da comida de todos...

Mas, voltando ao texto referido, o que reforçou falar 
do assunto foi a sessão da Câmara Federal do dia 17 deste 
mês (abril) para a votação da admissibilidade do proces-
so de impeachment da Presidente da República. O que se 
viu da parte de muitos parlamentares foi um espetáculo de 
deselegância, de falta de princípios fundamentais de con-
vivência democrática, de respeito ao outro, de tolerância, 
de sadio pluralismo, de objetividade. 

Em clima fortemente emocional e com polarização 
de posições ideológicas, deputadas e deputados proferi-
ram ofensas mútuas, invocaram o nome de Deus em vão, 
votaram em nome do cônjuge, do filho ou da filha, do 
neto ou da neta que está por nascer, do time coração, do 
grupo religioso a que pertencem, como se tivessem sido 
eleitos para eles. Privatizaram o bem comum. Político 
é eleito para o bem de todos, não para este ou aquele 
segmento social, muito menos para alguém da família 
ou “muito amigo/a da gente”, como se ouve também em 
outras circunstâncias.

No caso, mais do que deselegante, foi incoerente, 
inadequado e distorsivo invocar o nome de Deus. Para a 
pastora Romi Bencke, da Igreja Evangélica de confissão 
Luterana no Brasil (IECLB) e presidente do Conselho Na-
cional de Igrejas Cristãs (CONIC), “parlamentares que se 
pronunciaram invocando o nome de Deus, ao longo do 
mandato, se manifestam contra as mulheres, defendem a 
agenda do agronegócio e assim por diante. ... É ruim co-
locar citações bíblicas fora de contexto. É urgente refletir 
sobre o papel da religião na sociedade”. 

Sem esquecer o ilustre parlamentar que cuspiu em 
outro ou aquele que exaltou um torturador da recente fa-
migerada ditadura militar.

Interessante que ninguém tenha votado lembrando 
que naquele dia transcorriam os 20 do massacre de Eldo-
rado dos Carajás, quando 20 sem-terra foram mortos...

Os comentários a respeito do que se viu naquela 
noite foram muitos. O Jornal “Em Pais” (Espanha) regis-
trou: “Houve de tudo, desde jocosidade infantil a cenas 
surrealistas de mau gosto. E, sobretudo, uma grande po-
breza cultural. ‘E não sabem nem gramática!’, dizia uma 
poeta desesperada ao ver como os deputados, microfone 
na mão, erravam declinações e concordâncias. Pareciam 
estudantes suspensos na sala de aula. E isso, em uma in-
tervenção de poucos segundos.”

Uma religiosa brasileira, teóloga, de espírito crí-
tico, escreveu: “O espetáculo circense, sem dúvida de 
má qualidade, pode revelar a incompetência dos artistas 
do circo. Todos amadores em política e aparentemen-
te incompetentes nos seus cargos. Amadores que nem 
querem ser aprendizes do povo que os elegeu, das re-

velações da história presente, dos problemas e desafios 
colocados ao país pelo complexo mundo globalizado. 
Fizeram da Política, aquela que deveria ser servidora 
do bem comum, um piquenique de torcidas organizadas, 
um desfile de meninos envolvidos com a bandeira na-
cional que mais do que patriotismo escondia sua inépcia 
em ocupar um lugar público. Triste espetáculo! Mas real 
espetáculo revelador de nossa nudez política, tomando 
aqui a nudez como símbolo do despreparo para exercer 
uma função pública para beneficiar a vida de muitos, 
sobretudo dos mais necessitados. ... Não havia respeito, 
apenas gracejos e ironias, acusações infundadas, mas 
inflamadas de ódio e crueldade... Os falsos palhaços e 
acrobatas, os mágicos e dançarinos desconheciam a arte 
do serviço público!”

Uma senhora, em uma farmácia, na manhã seguinte, 
julgou os parlamentares “inapresentáveis” em sua função. 
Porém, não foram eleitos por anjos nem por habitantes de 
outros planetas... 

Para Leonardo Boff, a sessão foi uma espetacu-
larização da política de péssima qualidade, com de-
putados declarando seu voto de forma pueril. Diz ele: 
“Observando o comportamento dos parlamentares nos 
três dias em que discutiram a admissibilidade do impe-
dimento da presidenta Dilma Rousseff parecia-nos ver 
criançolas se divertindo num jardim da infância. Grita-
rias por todo canto. Coros recitando seus mantras contra 
ou a favor do impedimento. Alguns vinham fantasiados 
com os símbolos de suas causas. Pessoas vestidas com 
a bandeira nacional como se estivessem num dia de car-
naval. Placas com seus slogans repetitivos. Enfim, um 
espetáculo indigno de pessoas decentes de quem se es-
peraria um mínimo de seriedade. Chegou-se a fazer até 
um bolão de apostas como se fora um jogo do bicho ou 
de futebol.”

Outros qualificaram aquela sessão de tragicomédia 
de pobreza cultural.

O Presidente da Câmara votou desejando que Deus 
tenha misericórdia do País. Nós, talvez, devêssemos di-
zer: Deus tenha misericórdia dos seus legisladores.... Em 
eleições futuras, como o jornalista de El País, podemos 
também dizer “a essa massa de políticos despreparados e 
corruptos: ‘Tchau, queridos’”, como diversos deles decla-
raram à Presidente.

Enfim, conservemos a elegância, sejamos objeti-
vos e respeitemos a natureza e finalidade da política, da 
economia, dos poderes constituídos, contribuindo positi-
vamente na construção de um Brasil “politicamente de-
mocrático, economicamente justo, socialmente solidário, 
culturalmente plural, regionalmente diversificado, eco-
logicamente sustentável, e religiosamente ecumênico”, 
como dizia uma Semana Social Brasileira, sugerindo o 
País desejável – “O Brasil que queremos”.

Erechim, 21 de abril de 2016, feriado de Tiradentes.
Pe. Antonio Valentini Neto,

 a serviço no Centro Diocesano.

Assembleia Geral da CNBB 2016 - visão geral - 

Dom Pedro Luiz Stringhini, Bispo de Mogi das Cru-
zes (SP)

De 06 a 09 de abril, a CNBB realizou sua 54ª As-
sembleia Geral Ordinária, em Aparecida, SP. O autor 
deste texto oferece um apanhado geral dos assuntos tra-
tados naquela Assembleia. 

  1. O catolicismo no Brasil –                               
mudança de religião no Brasil

O tema foi apresentado pela Dra. Sílvia Fernandes, 
do CERIS. Fez menção ao livro das Vozes – Religiões 
em Movimento: o Censo de 2010. Há um cenário de mu-
danças no contexto sócio religioso brasileiro e uma dimi-
nuição do percentual de católicos no Brasil. Os católicos 
somam 64% da população brasileira e o que se constata é 
que há um pluralismo cristão; há evangélicos não determi-
nados e evangélicos não vinculados.

Os ‘sem religião’ somam 8,9% em 2010. E desses, 
só 0,5% declaram que não acreditam em Deus, ou seja, 
muitas vezes quando dizem que não têm religião estão di-
zendo que não frequentam igreja. A mobilidade (mudança 
de igreja) ocorre mais entre a idade de 20 a 50 anos.

Resumindo os dados: em 1980, os católicos so-
mam 89%; em 1991, 83,3%; em 2000, 73,9% e, em 
2010, 64,5%.

Há uma interpretação a partir do indivíduo: desins-
titucionalização, experimentação, reconfiguração da per-
tença (tradição e emoção); e uma a partir da instituição: 
foco pastoral e eficácia, missão e método, periferias, etc...

2. Cristãos leigos e leigas na                                 
Igreja e na Sociedade

Este foi o tema central da Assembleia. E o lema: 
“Sal da Terra e Luz do Mundo” (Mt 5,13-14). Sobre o 
assunto, a CNBB já elaborou os documentos de estudos 
107 e 107 A. Os bispos se dirigem aos cristãos leigos e 
leigas “agradecidos pelo testemunho de sua fé, pelo amor 
e dedicação à Igreja e pelo entusiasmo com que se doam 
ao povo e às comunidades, até ao sacrifício de si, de suas 
famílias e de suas atividades profissionais” (n. 1). O docu-

mento vem marcado pela ideia de que “cada cristão leigo 
é chamado a ser um sujeito eclesial para atuar na igreja e 
no mundo” (n. 1).

Por vocação, os leigos são “corresponsáveis pela 
nova evangelização” (n. 2). A reflexão segue inspirada 
pelas “conclusões do Concílio Ecumênico Vaticano II, 
a atualidade da Conferência de Aparecida e a eclesio-
logia missionária e renovadora do Papa Francisco” (n. 
2). Também “a realidade eclesial, pastoral e social dos 
tempos atuais torna-se um forte apelo” à reflexão sobre o 
tema do laicato (n. 3).

Citando a Lumen Gentium (n. 31), afirma-se que 
“a vocação própria dos leigos é administrar e ordenar as 
coisas temporais, em busca do Reino de Deus. São cha-
mados por Deus a serem fermento de santificação no seio 
do mundo” (n. 5). São interpelados a agirem no “vasto 
e complicado mundo da política, da realidade social, da 
economia, da cultura, das ciências e das artes” (n.6, citan-
do EN n.70).

Participar na ação pastoral da Igreja nasce do Ba-
tismo e da Crisma (cf. EG, n. 102) e tem a ver com a 
identidade, vocação, espiritualidade e missão dos leigos 
na Igreja e no mundo. Ou seja, há que se responder: Quem 
é o leigo? A que é chamado e quem é que chama? O que 
lhe dá sentido? O que realiza?

O documento segue o método ver-julgar-agir, isto é, 
ver “os rostos do laicato”, julgar “em perspectiva eclesio-
lógica, considerando a diversidade de carismas e minis-
térios na Igreja” e agir, tratando da “ação transformadora 
dos cristãos leigos na Igreja e no mundo” (n. 12).

3. Pensando o Brasil: crises e superações
Esta reflexão corresponde à terceira edição do que já 

foi publicado na coleção Pensando o Brasil – 2016. A aná-
lise delimita aborda quatro aspectos: cultural, econômico, 
social, político. E os aborda em três partes: percepções da 
realidade (ver), reflexões à luz da doutrina social da Igreja 
(julgar) e indicações para superar as crises.

Na introdução, afirma que a Constituição de 1988 
reconhece Direitos Sociais em vista dos quais há que se 
superar “interesses particulares no campo econômico”. 
Menciona também a existência de medidas legislativas 
“de caráter restritivo às franquias democráticas”. O país 
deveria passar da crise política à reforma política.

4. Declaração sobre o momento                          
político nacional

Dessa declaração depreendem-se algumas neces-
sidades: a de se combater a corrupção, que é intrínse-
ca e historicamente solidificada e entranhada no país; a 

http://www.cnbb.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=18570:assembleia-geral-da-cnbb-2016&catid=383&Itemid=204
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necessidade de se preservar as instituições (executivo, 
legislativo, judiciário, ministério público) e o estado de-
mocrático de direito, conquistado a duras penas; a neces-
sidade de se preservar as conquistas e avanços sociais, 
cujas políticas públicas, nas últimas décadas, retiraram 
quarenta milhões de brasileiros da extrema pobreza; a 
necessidade de uma ampla e profunda reforma política, 
que modifique a estrutura viciada da nossa democracia, a 
começar pelo sistema eleitoral. A essa reforma deveriam 
seguir outras, como a tributária, que penaliza os pobres e 
privilegia os mais ricos.

5. Mensagem para as eleições 2016
A mensagem convoca os católicos à participação 

cidadã, para que se possa sonhar “com um país próspe-
ro, democrático, sem corrupção, socialmente igualitário, 
economicamente justo, ecologicamente sustentável, sem 
violência nem discriminação, sem mentiras e com oportu-
nidades iguais para todos”.

As eleições municipais, em que se elegem prefei-
tos e vereadores despertam interesse nos eleitores, visto 
serem os candidatos mais conhecidos, daí ser o pleito 
propícia ocasião para um sadio exercício cívico de par-
ticipação. A conduta ética é evocada como indispensável 
requisito a ser exigido dos que se apresentam para serem 
representantes do povo. “A Lei da Ficha Limpa há de ser, 
neste caso, o instrumento iluminador do eleitor para barrar 
candidatos de ficha suja”.

Requer-se dos candidatos, especialmente se se apre-
sentar como católico, compromisso com a defesa “da vida, 
com a ética, com a transparência, com o fim da corrup-
ção”. É salutar também “a renovação de candidaturas pon-
do fim ao carreirismo político”. Enfim, sejam “as eleições 
municipais ocasião de fortalecimento da democracia”.

6. Amoris Laetitia – A Alegria do Amor
A Exortação Apostólica Pós-Sinodal do Papa 

Francisco denomina-se Amoris Laetitia, com o subtítu-
lo Sobre o Amor na Família. Foi editada pelas Edições 
CNBB, na coleção Documentos Pontifícios 24 (2016). 
É dirigida aos bispos, aos presbíteros e aos diáconos, às 
pessoas consagradas, aos esposos cristãos e a todos os 
fieis leigos. Possui nove capítulos, que, em resumo trata 
dos temas: a Palavra de Deus que ilumina, a realidade e 
os desafios das famílias, a vocação família (a partir de 
Jesus), o amor no matrimônio (a partir de 1Cor 13), o 
amor que se torna fecundo (nos membros da família), 
algumas perspectivas pastorais, a educação dos filhos, 
a fragilidade (situações “irregulares”), espiritualidade 
conjugal e familiar. Destacam-se alguns enfoques da 
exortação papal:

1.  Mais que o critério jurídico, considera-se a 
pessoa; isto é, mais que a moral dos princípios (normas 
gerais), privilegia a moral da situação, com enfoque na 
misericórdia. Além do que, o Papa dá ênfase à dimensão 

positiva, da alegria, da beleza da família, que não deve ser 
vista como problema mas como oportunidade;

2. O Papa fala de situações de fragilidade mais que 
situações irregulares ou situações de pecado, ou seja, leva 
em consideração aspectos psicológicos, os sentimentos;

3. Aposta-se no trabalho preventivo, educativo (edu-
cação para o amor, o sentido da vida e da sexualidade) e 
na formação das consciências.

4.  No sentido pastoral e evangelizador, há que se 
promover o acompanhamento aos jovens, a preparação 
dos noivos para o matrimônio, a pastoral familiar para os 
casados;

5. Necessidade dos pastores a dedicarem-se ao 
acompanhamento atencioso às pessoas, casais, famílias, 
que passam por problemas. Cuidar dos feridos (hospital 
de campanha) e dos sadios para que não se firam;

Muito importante é o que o Papa chama de recurso 
à gradualidade quando se trata de abordar as situações de 
fragilidade, isto é, não se deve tomar como ponto de par-
tida o ideal (as exigências objetivas da lei), mas a situação 
real de tantas pessoas que podem estar no início de um 
caminho de superação de dificuldades para depois se dar 
passos e um dia atingir a situação ideal.

7.  Retiro espiritual – sobre a misericórdia
O cardeal Gianfranco Ravasi apresentou quatro 

meditações: Três ícones da Misericórdia, O caminho da 
misericórdia, A casa da misericórdia, O ventre da miseri-
córdia. Os três ícones ideais são: de Deus, do seu Cristo 
e do fiel.

O ponto de partida é a fé bíblica de que nosso Deus 
é um Deus misericordioso. E que a misericórdia não anu-
la a justiça; antes, a aperfeiçoa. E a justiça com miseri-
córdia encontra seu ponto de equilíbrio. E que “a oni-
potência de Deus não é princípio prevaricação, mas de 
misericórdia. Exatamente porque tudo pode, Deus tem 
compaixão de todos”. Reflete sobre textos emblemáticos 
referentes ao que foi afirmado: Ex 34,6-7, o livro da Sa-
bedoria (9,1; 12,18-19).

Paulo afirma que “Deus, que é rico em misericórdia, 
pelo amor imenso com que nos amou, precisamente a nós 
que estávamos mortos pelas nossas faltas, deu-nos a vida 
com Cristo. É por graça que fostes salvos” (Ef 2,4-5).

Por fim, teceu considerações sobre o que se espera 
da Igreja: 1. uma Igreja submetida e nutrida pela Palavra 
de Deus; 2. uma Igreja que tenha como centro a Eucaris-
tia; 3. uma Igreja da misericórdia, da caridade, da justiça; 
4. uma Igreja que fala mais pelo testemunho operoso que 
pelos documentos; 5. uma Igreja consciente da necessida-
de da distinção entre Fé e Política (dai a César o que é de 
César ...) e ao mesmo tempo marca presença na Socieda-
de; 6. uma Igreja que não teme a cultura e as culturas (diá-
logo entre fé e ciência); 7. uma Igreja do Espírito Santo 
e do discernimento, atenta aos sinais dos tempos, menos 
engessada, mais livre e mais festiva.

Acadêmicos Edegar Passaglia, Érico Martins, Fe-
lipe Carra, Francisco Buehrmann, Itamar Belebom, Jean 
Demboski e Saulo Tonini, e professores Selina Dal Moro e 
Pe. Elisandro Guindani.

Compartilhamos com você, caro leitor, as reflexões 
que brotaram da aula inaugural realizada na Itepa Fa-
culdades, no dia sete de março. Elas são motivadas pelo 
chamamento da Comissão da Campanha da Fraternidade 
Ecumênica 2016, traduzidas pela assessoria de Dom Gui-
lherme Werlang, Presidente da Comis-
são Episcopal Pastoral para o Serviço da 
Caridade, da Justiça e da Paz e Bispo de 
Ipameri – GO.

Dom Guilherme, ressaltou a ur-
gente necessidade de voltarmos nossa 
atenção às questões relacionadas ao sa-
neamento básico e, prioritariamente, ao 
cuidado com todas as formas de vida. 
Esta convocação, feita pelo Conselho Nacional de Igrejas 
Cristãs do Brasil, desafia a cada pessoa e a toda a socieda-
de a assumir a luta profética inaugurada por Jesus de Na-
zaré, denunciando as estruturas político-econômicas que 
legitimam a exploração e causam a morte. 

É inegável que neste momento histórico, na pu-
jança da “modernidade líquida” como diz Zigmunt Bau-
man, a sobrevivência digna da vida humana e a do plane-
ta está sendo ameaçada pela ganância de um sistema or-

Casa Comum, nossa responsabilidade

ganizado para depositar os bens produzidos socialmente 
nas mãos de poucos, que se efetiva a partir da prática de 
exploração do mundo do trabalhado e da liquidação de 
tudo aquilo que confere uma vida melhor para todas as 
“formas de vida”. 

Salvar a vida é, indiscutivelmente, o gesto mais 
nobre da existência humana. Para isso, é necessário e 
mesmo indispensável preservar as condições de vida do 
Planeta Terra. Cabe-nos, com seres humanos e, mais ain-

da, como cidadãos-cristãos, a responsa-
bilidade de manter um diálogo constru-
tivo com aqueles que governam. Urge 
mudanças no que tange ao saneamento 
básico, sinônimo de cuidado com a ter-
ra, com a água, com o ar, direitos de to-
dos e de cada um. 

Na “Casa Comum” não habitam 
apenas os seres humanos, mas todas as 

formas de vida. Não é direito humano decidir, arbitraria-
mente, sobre quem e o quê deve viver e sobre quem e o 
quê deve morrer. A fé nos leva a perceber que tudo aquilo 
que fere e mata a vida no planeta, também fere e mata o 
seu Criador porque ele confiou a nós a sua obra, para que 
seja tratada com cuidado e que assim sejamos co-criado-
res. O saneamento básico constitui-se em direito, sobre 
o qual recai nossa responsabilidade, para que a vida se 
expanda de modo saudável e digno. 

Das praças aos presídios: 
Estar com a juventude onde ela está!

Não nasci na rua, mas me joguei nela. Sou mero 
aprendiz na vida de favela Hoje tenho certeza que a fé 
nunca morre E a vida real não parece novela! (MC Gui)

Impulsionados/as pelo espírito das cidades bíblicas, 
estamos vivendo a mística de ir até a juventude. Depois 
da ressurreição, resta-nos o envio, a missão. Chamamos 
de “lugares vitais”, os terrenos, os locais, os espaços em 
que precisamos perceber a vida e o Divino que nos vem 
da meninada. O Papa Francisco, que tem nos feito a expe-
riência de encher o coração de esperança e de vida, disse 
na Missa do Crisma em 2013 que os presbíteros devem ser 
“pastores com cheiros de ovelha”. Inevitavelmente, para 
ter “cheiro” é necessário estar no meio daqueles/as que 
exalam esse odor. Essa profunda inspiração do bispo de 
Roma, nos faz parafraseá-lo dizendo que para quem ama a 
juventude, é necessário ter “cheiro de jovem”. Um jovem 

tem “cheiro de jovem” quando está no meio de outros/as 
jovens. Um/a adulto/a que ama e que tem “cheiro de ju-
ventude” o tem porque está inebriado de meninada ao seu 
redor. É essa decisão profunda que precisa ser tomada: ir 
– encontrar – viver – estar ao lado – estar junto – permane-
cer. Não nos enganemos: há uma radicalidade que precisa 
ser assumida, vivida. 

Internamente nos espaços eclesiais históricos há um 
discurso recorrente: “os jovens não participam da missa, 
não vem na comunidade” ou, também, “depois do Crisma, 
todos somem”. Igualmente, em espaços como a política, 
há um discurso do “desaparecimento” juvenil. São expe-
riências e falas marcadas, nem tanto por uma prática real, 
mas por um discurso que se tornou corriqueiro. Podería-
mos nos perguntar diante de tal contexto juvenil religioso-
-político, é necessário estar na missa? É necessário estar 
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Cruz da Jornada Mundial 
da Juventude introduzida 
no Presídio Estadual de 
Erechim, no dia 30 de 

novembro de 2012.

ligado a partidos? Onde os/as jovens es-
tão, essa dimensão não está presente? Não 
é o espaço eclesial e político que deve 
mover-se, também, em direção aos luga-
res vitais da juventude? Que processos de 
educação na fé e de formação integral são 
necessários para que a juventude faça uma 
experiência mais profunda dessas dimen-
sões e se sinta parte de tal? Esses proces-
sos não exigem um duplo movimento de 
quem vai e de quem vem? 

Os/as jovens estão em todos os 
lugares. Um dos grandes clamores que 
apareceram nas três Conferências Na-
cionais de Juventude (a última delas, se 
encerrou há poucos dias) revela o grito 
pelo “direito a cidade”. O direito de es-
tar nas praças, nas ruas, nos espaços públicos sem nin-
guém que “desconfie” de tal ato. Por outro lado, fruto 
de um contexto que criminaliza o jovem (pobre e negro, 
de maneira especial) vemos presídios cheios de jovens 
que perderam a garantia desse direito. Os números são 
claros ao afirmar que a meninada é mais vítima que au-
tora da violência. Damos-nos conta de uma sociedade 
violenta com a juventude e produz assim violento en-
carceramento. Uma sociedade que violenta a juventude 
é uma sociedade que se suicida. 

As ruas, as favelas, os bairros, as praças, as boates, 
os presídios, as casas, nos mostram uma geografia juve-
nil. São velhos e novos lugares que passam a ser espaços 
de encontro. Nem sempre há um sentido no lugar. Po-

rém, o sentido maior é o de se encontrar, 
ser grupo, partilhar a vida, as novidades 
e, graças a Deus, também as dores, as an-
gústias e a falta de horizonte que leva, 
tantas vezes, a meninada tomar decisões 
que custam a vida. 

Em todos os lugares da juventude 
(todos!) somos convidados/as a encon-
trá-los e reconhecer as potencialidades, 
ajudando a produzir projetos de vida sau-
dáveis, com boas escolhas, denunciando 
as injustiças e gestando esperança. Não 
podemos nos unir ou devemos logo abrir 
mão de ser parte da multidão que julga e 
fere, que condena e moraliza os lugares 
onde os jovens estão. É lá que Deus tam-
bém está. É lá que devemos ir! 

O seguimento a Jesus é uma opção que temos de 
fazer e refazer todo dia. O seguimento é um projeto de 
vida que precisa se fazer “carne”. O mesmo se dá na de-
cisão de ir ao encontro dos/as jovens. 

O convite é radical. O envio é certo. A felicidade só 
se dá na doação da vida e no encontro com o/a outro. Que 
não nos falte esperança! Que não nos falte encantamento! 
Que não nos falte a beleza do encontro! Das praças aos 
presídios: estejamos com a juventude onde ela está! 

Luis Duarte Vieira, estudante e professor de Ma-
temática, militante da Pastoral da Juventude em Rio 
Verde/GO 

Maicon André Malacarne, padre e assessor da Pas-
toral da Juventude da diocese de Erexim/RS

87ª Receita de Culinária

Maria Busatta, 
Estação, 
Coordenadora 
Diocesana da 
Pastoral da Saúde

500g de peito de galinha cozido e desfiado
4 gemas
1 e ½ xícara de farinha de trigo
8 tomates picados sem pele e sementes

1 e ½ cebola picadas
salsa
½ xícara de azeitonas picadas
pimenta, sal
3 cubos de caldo maggi
5 colheres de azeite
1 xícara de queijo ralado

Frite todos os temperos, junte a galinha, o 
caldo maggi e deixe esfriar. Junte as gemas mis-
turadas com farinha. Mexa rapidamente e quan-
do engrossar junte o queijo ralado e as azeitonas. 
Quando aparecer o fundo da panela, retire do fogo 
e deixe esfriar. Faça as coxinhas, passe na farinha, 
no ovo e na farinha de rosca.

Coxinhas de galinha

Ervas e alimentos medicinais (87)

Pe. Ivacir Franco CNF/MT nº. 0120.
  

Dente de Leão
Taraxacum officinale, Weber

Pertence à família das Compostas

Também conhecido como: Taráxaco, amor-
-de-homem, amargosa

O Dente de Leão é uma planta medicinal her-
bácea conhecida em todo Brasil pelos nomes tará-
xaco, amor-de-homem, amargosa, alface-de-cão, 
salada-de-toupeira e esperança... A sua reprodução é feita por 
sementes que são levadas pelo vento. Floresce no verão e no 
outono e quando adulto chega atingir 40 cm de altura. 

Propriedades medicinais
Para quem consumir o dente de leão é beneficiado pelas 

vitaminas A que é um micronutriente que desempenha papel es-
sencial na visão, crescimento, desenvolvimento do osso, desen-
volvimento e manutenção do tecido do organismo todo, B que 
é a maior responsável pela manutenção da saúde emocional e 
mental do ser humano, C é um antioxidante, o que significa que 
tem capacidade de proteger o organismo dos danos provocados 
pelo estresse, e equilibra o organismo todo, Ferro essencial para 
produção dos glóbulos vermelhos do sangue, do pigmento da 
pele, do tecido muscular, e Potássio que ajuda a regular a pres-
são arterial e fortalecer as artérias.

Para quem consumir as suas folhas na salada, no chá 
ou beber de sua água após fervido é beneficiado de inúmeras 
formas. O seu chá auxilia a combater o ácido úrico; acidose, 

acnes, afecções biliares, afecções hepáticas, afec-
ções ósseas, afecções renais, afecções vesicais, 
aliviar escamações da pele, aliviar irritações da 
pele, aliviar vermelhidões na pele, anemias; arte-
riosclerose, astenia, baixa produção de leite por 
lactantes, cálculos biliares; câncer, cárie dentá-
ria, celulite, cirrose, cistite, colecistite (inflama-
ção da vesícula biliar); colesterol, constipações, 
depurativo para todo o organismo, dermatoses, 
desordens hepatobiliares, desordens reumáticas, 
diabetes, diluir gorduras do organismo, distúr-

bios menstruais; diurético, doenças de pele, doenças ósseas, ec-
zemas, edemas; escarros hemoptoicos, espasmos das vias bilia-
res, esplenite (inflamação do baço); excesso de colesterol; falta 
de apetite, fígado, fraqueza; gota, hepatite; hidropisia; hiperaci-
dez do organismo, hiperacidez gástrica, icterícia, impurezas no 
sangue, insuficiência hepática; litíase biliar, manchas na pele, 
nefrite, obesidade, obstipação, o ligúria, palidez; paludismo, 
pele, piorreia, prevenção de derrames, prevenir a gota, preve-
nir artritismo, prevenir cálculos renais, prevenir cárie dentária, 
prevenir doenças das gengivas, prevenir reumatismo, prisão de 
ventre, problema hepáticos, problemas digestivos, radicais li-
vres, renovar e fortalecer o sangue, reumatismo; rugas, sardas, 
tonificar o sistema sexual, varizes, verrugas, vesícula.

Muitos usam também consumir da sua água após fervido 
para combater o colesterol e ao mesmo tempo também para 
fortalecer e embelezar a pele.

Obs.: A mulher gestante, a pessoa com sensibilidade 
gastrointestinal, acidez estomacal devem usar o mesmo mo-
deradamente, pois pode provocar diarreias, descompensação 
e outros sintomas.

Dinâmica do Setor Animação Bíblico-Catequética (83)

Tânia Madalosso, coordenadora. 

Acolhida: o cartão de                          
visitas da Catequese

Receber bem e acolher com ale-
gria é entender que a pessoa humana é o 
presente mais significativo mandado por 
Deus. A boa acolhida expressa uma das 

atitudes que Jesus mais praticava. Ao abraçar as pessoas elas 
se sentiam amadas e aceitas. Não importava para Jesus as dife-
renças de cor, gênero ou vivência religiosa. Imitando os gestos 
acolhedores de Jesus, também nós queremos colocar na prática 
os sentimentos que ele deixava transparecer no relacionamento 
com as pessoas. Vejamos: saber ouvir e escutar com interesse, 
aproximar-se sem preconceito, mostrar alegria, abrir os braços 
quando possível, deixar-se expressar com liberdade e respeitar 
as condições do outro.

A seguir uma dinâmica de acolhida mútua.

1. Providenciar corações feitos em papel A4.
2. O catequista escreverá em cada coração ações que revertam 

numa reflexão em torno da acolhida.
3. Em cada cartão poderá colar uma pequena figura que repre-

sente a ação. Exemplo de ações: partilhar, servir, respeitar, 
amar, doar, agradecer, cuidar, elogiar, felicitar, conversar, 
escutar, perdoar, ajudar, conhecer.

4. Os participantes estarão em círculo e os corações serão colo-
cados no chão, com as palavras viradas para baixo.

5. Cada um dirá: “Meu nome é __”. E completa com a ação 
recebida: Meu nome é Francisco e quero respeitar a você, 
Joana. E assim todos dirão o nome e a ação.

6. O animador/a reunirá grupos de quatro participantes e as ações 
serão apresentadas em forma de mímica, ou dramatização, ou 
desenhos em sequência, ou ainda em forma de canto, ou grito 
de alerta. O que importa é perceber que, para acolher, preci-
samos sair de nós mesmos. Boa acolhida e boa dinâmica. (Ir 
Marlene Bertoldi)



Migrantes e refugiados

Desafio a atitudes de solidariedade
para resgatar a vida no Planeta


