
ISSN 1808-2815

Erechim/RS – agosto de 2017 – Ano 40 – Nº. 448

Página 03 

Papa: Carta à Assembleia do CELAM e sobre 
diminuição de vocações sacerdotais e religiosas

Redação até 18/06/2017

Página 06

Informações da Diocese e outras

 CNBB – Oração pelo Brasil
Sul 3 – contribuições na Igreja 

Página 11 Página 07

Mensagens e homilias
de Dom José



2       COMUNICAÇÃO DIOCESANA  |  Agosto  2017

Di
ag

ra
m

aç
ão

 e
 Im

pr
es

sã
o:

 G
rá

fic
a 

Ed
ito

ra
 B

er
th

ie
r L

td
a.

 –
 F

on
e:

 (0
54

) 3
31

3-
32

55
 –

 P
as

so
 F

un
do

-R
S

COMUNICAÇÃO DIOCESANA
Jornal mensal da Diocese de Erexim
Secretariado Diocesano de Pastoral

Av. Sete de Setembro, 1251 | 99709-298 Erechim – RS
Telefone: (54) 3522-3611

www.diocesedeerexim.org.br
secretariado@diocesedeerexim.org.br 

Redação: Pe. Antonio Valentini Neto
Impressão: Gráfica Editora Berthier 

Agenda do Bispo (agosto) Agenda pastoral (agosto)
02, na visita pastoral na Paróquia 

N. Sra. da Salette, Três Vendas, Ere-
chim, 14h30, comunidade N. Sra. da 
Misericórdia; 19h30, comunidade 
N. Sra. de Fátima; 03, 14h30, co-
munidade São João; 19h30, comu-
nidade N. Sra. da Saúde; 04, 14h30, 
comunidade Sta. Teresa; 19h30, co-
munidade São Francisco; 05, 17h, 
sede paroquial da Salette; 19h, co-
munidade Sta. Augusta.

06, 09h, na Catedral, Hora de Comunhão Diocesana; 
na comunidade São Mateus, Paróquia N. Sra. da Salette, 
Três Vendas, Erechim, instituição de Valdir Silvestrin e 
missão canônica de Rosângela Silvestrin e renovação de 
mandato de atuais ministros.

07, reunião coordenação dos diáconos do Regional Sul 
3; confraternização dos padres pela passagem do seu dia. 

09, N. Sra. da Salette, Três Vendas, Erechim, 19h30, 
comunidade Sta. Bárbara, Cooperhabic; 10, 19h30, co-
munidade São Mateus; 11, 19h30, comunidade São José, 
Amanhecer.

12, 10h Crismas na Paróquia São Roque de Itatiba do 
Sul; 18h30 visita pastoral, comunidade Sta. Lúcia, Paró-
quia da Salette, Erechim.

13, 09h, visita pastoral na comunidade N. Sra. da Con-
solata, Paróquia da Salette, Erechim.

14, 17h, reunião com os formadores.
15, 08h, reunião com Presbíteros, 17h; reunião da Co-

ordenação de Pastoral.
19, 16h, na Catedral São José, missão canônica de ser-

vidoras, renovação de mandato de ministros e instituição 
de seminaristas como acólitos.

20, 10h, missa e festa em honra a Nossa Senhora da 
Glória, Erval Grande, pelos 70 anos da paróquia; 16h, 
Possível dedicação do Altar do Santuário de Fátima.

27, 10h, Crismas na paróquia São Roque, Benjamin 
Constant; 10h30, na igreja N. Sra. do Monte Claro, Rio Liso, 
Cruzaltense, paróquia de Campinas do Sul, instituição de Ita-
mar Kubiak e missão canônica de Patrícia Júlia Kubiak.

Maria Santíssima, Mãe do nosso 
Salvador, teve a coragem de abraçar este 
sonho de Deus, pondo a sua juventude e o 
seu entusiasmo nas mãos d’Ele. Que a sua 
intercessão nos obtenha a mesma abertura de 
coração, a prontidão em dizer o nosso “Eis-
me aqui” à chamada do Senhor e a alegria de 
nos pormos a caminho, como Ela (cf. Lc 1, 
39), para O anunciar ao mundo inteiro (Papa 
Francisco, Mensagem Dia Mundial de Oração 
pelas Vocações).

03, aniversário de ordenação epis-
copal de Dom José Gislon (2012).

05, à tarde, visita da coordenação 
do Núcleo Diocesano dos Religiosos 
à comunidade das Irmãs Franciscanas 
Missionárias de Maria Auxiliadora 
em Estação.

05 e 06, festa em honra de São Roque, dos padroeiros e das capelinhas, 
em Paulo Bento.

06, Vocação Sacerdotal - 09h, 43ª Hora de Comunhão Diocesana; Ca-
minhada vocacional, em Barão de Cotegipe.

07, reunião da coordenação regional dos diáconos, em Porto Alegre.
08, às 19h30, reunião da área pastoral de Erechim, no Centro Catequé-

tico São Pedro.
09, Juventudes - Reunião Assessoria Regional.
12, às 10h, crismas e 13, festa de São Roque em Itatiba do Sul.
13, dia dos pais, vocação à vida familiar - festa paroquial do Kerb, em 

Três Arroios.
13 a 19, Semana Nacional da Família.
14, até 03 de setembro, peregrinação da imagem de Fátima na Paróquia 

São Pedro, Erechim; às 17h, reunião dos formadores no Seminário.
15, às 8h30, 3ª reunião dos padres, no Centro Diocesano de Pastoral; às 

17h, reunião da Coordenação de Pastoral, no Centro Diocesano.
16 a 20, 10º Mutirão Brasileiro da Comunicação, em Joinville, SC.
17 a 19, Assembleia da Pastoral da Criança em São Miguel das Missões.
18, às 14h30, tarde de oração do Apostolado da Oração, na Catedral 

para todas as paróquias de Erechim; reunião da equipe regional da saúde, 
em Porto Alegre; às 19h, reunião dos representantes paroquiais de liturgia, 
no Centro Diocesano de Pastoral.

19, das 08h30 às 16h, retiro com coordenadores paroquiais da Iniciação 
à Vida Cristã, em local a ser definido; Pastoral da Aids – Reunião da Coor-
denação Regional, Porto Alegre.

19 e 20, festa da Solenidade da Assunção de Nossa Senhora e comemo-
ração dos 98 anos de paróquia São José.

 20, Assunção de N. Sra. - Vocação à Vida Consagrada - às 10h, missa 
e festa em honra de Nossa Senhora da Glória, em Erval Grande nos 70 anos 
da Paróquia; Missa e festa da padroeira Nossa Senhora do Monte Claro, 
Áurea; das 08h às 17h, preparação ao casamento na sede paroquial N. Sra. 
do Rosário, Barão de Cotegipe.

22, 18h, reunião da área pastoral de Aratiba, em Aratiba.
24, das 08h30 às 16h, assembleia eletiva da Pastoral da Pessoa Idosa, no 

Centro Diocesano de Pastoral.
26, das 13h30 às 17h, encontro com as crianças e adolescentes líderes 

de grupos da Infância e Adolescência Missionária da Diocese, no Seminá-
rio; Apostolado Oração e Movimento Eucarístico Jovem, Encontro Regio-
nal, São Leopoldo.

27, Vocação dos leigos e das leigas, Dia Nacional do/a Catequista – 
Crismas na paróquia São Roque, Benjamin Constant do Sul.

26 e 27, Juventudes - Seminário de Práticas de Evangelização da Ju-
ventude.

28 a 06 de setembro, curso regional dos presbíteros, no Centro de Espi-
ritualidade Cristo Rei, São Leopoldo.

30, às 19h, reunião da área de São Valentim, em São Valentim.

http://www.diocesedeerexim.org.br
mailto:secretariado@diocesedeerexim.org.br
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Papa: Carta à Assembleia do CELAM e sobre 
diminuição de vocações sacerdotais e religiosas

Carta do Papa Francisco aos Participantes na 31ª Assembleia 
Geral do Conselho Episcopal Latino-Americano  (CELAM) 

[9-12 de maio de 2017, São Salvador, capital de El 
Salvador]

 - Inspirada em N. Sra. Aparecida nos 300 anos do 
seu encontro e o que o fato sugere ainda hoje. 

Aos meus irmãos Bispos reunidos na Assembleia do 
CELAM

Queridos irmãos!
Desejo aproximar-me a 

vós nestes dias de Assembleia 
que tem como mística de fundo a 
celebração dos 300 anos de Nos-
sa Senhora Aparecida. Gostaria 
de poder «visitar» esse Santuário 
juntamente convosco. Uma visi-
ta de filhos e de discípulos, de ir-
mãos que como Moisés querem 
tirar as sandálias nessa terra san-
ta que sabe acolher o encontro de 
Deus com o seu povo.

Assim gostaria que fosse 
também a vossa «visita» aos pés da Mãe, a fim de que nos 
gere na esperança e tempere os nossos corações de filhos. 
Seria como «voltar para casa», olhar, contemplar, mas so-
bretudo deixar-nos ver e encontrar por Aquele que nos amou 
primeiro. Há trezentos anos um grupo de pescadores saiu 
como sempre para lançar as redes. Saíram para trabalhar e 
foram surpreendidos por um achado que mudou os seus pas-
sos: no seu dia a dia foram encontrados por uma pequena 
imagem totalmente coberta de lama.

Era Nossa Senhora da Conceição, imagem que du-
rante quinze anos permaneceu na casa de um deles, e os pes-
cadores iam lá rezar e Ela ajudava-os a crescer na fé. Ainda 
hoje, trezentos anos depois, Nossa Senhora Aparecida faz-
-nos crescer, imergindo-nos num caminho discipular.

Aparecida é uma verdadeira escola de discipulado. E, 
a este propósito, gostaria de indicar três aspetos. O primeiro 
são os pescadores. Não eram muitos mas um pequeno grupo 
de homens que todos os dias saíam para enfrentar o trabalho 
e desafiar a incerteza que o rio lhes reservava. Homens que 
conviviam com a insegurança de nunca saber qual teria sido 
o «lucro» do dia; incerteza nada fácil de gerir quando se trata 
de levar a comida para casa, e sobretudo quando nessa casa 
há crianças que devem ser nutridas. Os pescadores são aque-
les que conhecem pessoalmente a ambivalência que se cria 
entre a generosidade do rio e a agressividade das suas exun-
dações (transbordamentos). Homens acostumados a enfren-
tar as inclemências com um vigor e uma determinada santa 

«obstinação» de quem todos os dias não deixa — porque não 
pode — de lançar as redes.

Esta imagem aproxima-nos do centro da vida de tan-
tos nossos irmãos. Vejo rostos de pessoas que saem desde 
a alvorada até noite funda para ganhar a vida. E fazem isto 
com a insegurança de não saber qual será o resultado. E o 

que faz mais mal é que — quase 
sempre — saem para enfrentar a 
inclemência gerada por um dos 
pecados mais graves que flagela 
o nosso continente hoje: a cor-
rupção, que arruína vidas, arre-
messando-as na mais extrema 
pobreza. Corrupção que destrói 
populações inteiras subjugando-
-as à precariedade. Corrupção 
que, como um câncer, corrói a 
vida diária do nosso povo. Eis 
então tantos nossos irmãos que, 
de modo admirável, saem para 
lutar e enfrentar os «transborda-

mentos» de muitos... que não têm necessidade de sair. O se-
gundo aspeto é a mãe. Maria conhece em primeira pessoa a 
vida dos seus filhos. Em crioulo ouso dizer: é uma madraza, 
uma boa mãe. Uma mãe atenta que acompanha a vida dos 
seus. Aparece onde ninguém a espera.

Na história de Aparecida encontramo-la no meio do 
rio coberta de lama. Ali espera os seus filhos, ali está com os 
seus filhos no meio das suas lutas e buscas. Não tem medo de 
se imergir com eles nas vicissitudes, de se sujar para renovar 
a esperança: Maria aparece onde os pescadores lançam as re-
des, onde aqueles homens procuram ganhar a vida. Ela está 
lá. Por fim, o encontro. As redes não se enchem de peixes 
mas de uma presença que completou a vida dos pescadores e 
lhes deu a certeza de que nas suas tentativas, nas suas lutas, 
não estavam sozinhos. Era o encontro daqueles homens com 
Maria. Depois de a terem lavado e restaurado, levaram-na 
para casa onde permaneceu por muito tempo. Aquele lar, 
aquela casa, foi o lugar no qual os pescadores da região se 
encontravam com Maria. E aquela presença tornou-se comu-
nidade, Igreja. As redes não se encheram de peixes, trans-
formaram-se em comunidade. Em Aparecida encontramos a 
dinâmica do povo crente que se confessa pecador e salvo, 
um povo forte e obstinado, ciente de que as suas redes, a sua 
vida está cheia de uma presença que o encoraja a não perder 
a esperança; uma presença que se esconde no dia a dia dos 
lares e das famílias, nos espaços silenciosos onde o Espírito 
Santo continua a amparar o nosso continente. Tudo isso nos 
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apresenta um bonito ícone que nós, pastores, somos convi-
dados a contemplar.

Viemos como filhos e discípulos ouvir e aprender 
o que, depois de 300 anos, aquele evento continua a dizer-
-nos. Aparecida (aquela aparição como hoje a experiência 
da Conferência) não traz receitas mas chaves, critérios, pe-
quenas grandes certezas, para iluminar e, sobretudo, «acen-
der» o desejo de nos despir de todas as vestes inúteis e 
voltar às raízes, ao essencial, à atitude que plantou a fé nos 
inícios da Igreja e depois fez do nosso continente a terra 
da esperança. Aparecida só quer renovar a nossa esperança 
no meio de tantas «inclemências». O primeiro convite que 
este ícone nos faz como pastores é aprender a olhar para o 
Povo de Deus. Aprender a ouvi-lo e a conhecê-lo, a dar-lhe 
a importância e o lugar que lhe cabem. Não de maneira 
conceitual nem organizativa, nominal nem funcional. Em-
bora seja certo que hoje há uma participação maior de fiéis 
leigos, muitas vezes os relegamos ao compromisso intra-
-eclesial, sem um impulso claro, a fim de que permeiem, 
com a força do Evangelho, os ambientes sociais, políticos, 
económicos e universitários. Aprender a ouvir o Povo de 
Deus significa livrar-nos dos nossos preconceitos e racio-
nalismos, dos nossos esquemas funcionais, para conhecer 
como o Espírito Santo age no coração de muitos homens 
e mulheres que com grande vigor não deixam de lançar as 
redes e lutam para tornar credível o Evangelho, para conhe-
cer como o Espírito continua a mover a fé do nosso povo; 
aquela fé que não sabe tanto a lucros e sucessos pastorais 
mas a esperança firme .

Quanto temos que aprender da fé da nossa gente! 
A fé das mães e das avós que não sentem medo de se sujar 
para criar os próprios filhos. Sabem que o mundo no qual 
devem viver está infestado de injustiças, para onde quer 
que olhem e experimentam a carência e a fragilidade de 
uma sociedade que se fragmenta cada dia mais, no qual a 
impunidade da corrupção continua a ceifar vítimas e a de-
sestabilizar as cidades. Não só sabem... vivem isto. E são 
o exemplo claro da segunda realidade que como pastores 
somos convidados a tornar nossa: não devemos ter medo 
de nos sujar pela nossa gente. Não devemos sentir medo 
da lama da história contanto que resgatemos e renovemos 
a esperança. Só pesca aquele que não tem medo de arriscar 
e de se comprometer pelos seus. E isto não nasce da heroi-
cidade nem do instinto kamikaze de alguns, nem sequer é 
uma inspiração individual de alguém que se quer imolar. É 
toda a comunidade crente que vai em busca do seu Senhor, 
porque só se sairmos e deixarmos as seguranças (que mui-
tas vezes são «mundanas») a Igreja se centra, só se deixar-
mos de ser autorreferenciais podemos centra-nos de novo 
n’Aquele que é fonte de Vida e Plenitude.

Para poder viver com esperança é fundamental que 
nos centremos de novo em Jesus Cristo que já habita no 
centro da nossa cultura e vem a nós sempre renovado. Ele 
é o centro. Esta certeza, e exorto, ajuda a nós pastores a 
centrar-nos de novo em Cristo e no seu Povo. Eles não são 
antagonistas. Contemplar Cristo no seu povo é aprender a 
descentrar-nos de nós mesmos para nos centrar no único 
Pastor. Centrar-nos de novo com Cristo no seu Povo é ter a 
coragem de ir às periferias do presente e do futuro confian-

do-nos à esperança que o Senhor continuará a estar presen-
te e que a sua presença será fonte de vida em abundância. 
Disto virão a criatividade e a força para se chegar onde se 
geram os novos paradigmas que regulam a vida dos nossos 
países e poder alcançar, com a Palavra de Jesus, os núcleos 
mais profundos da alma das cidades nas quais, cada dia 
mais, cresce a experiência de não se sentir cidadão, mas ao 
contrário «meio-citadino», «resíduos urbanos» (cf. Evan-
gelii gaudium, 74). Certamente, não podemos negar, a rea-
lidade se nos apresenta cada vez mais complexa e descon-
certante, mas devemos viver como discípulos do Mestre 
sem permitir que nos vejam como ascéticos e neutros mas 
homens e mulheres apaixonados pelo Reino, desejosos de 
impregnar as estruturas da sociedade com a Vida e o Amor 
que conhecemos. Não como colonizadores nem dominado-
res mas partilhando o bom odor de Cristo, e que seja este 
odor que continua a transformar vidas. Repito-vos, como 
irmão, o que escrevi na Evangelii gaudium (n. 49): «Prefi-
ro uma Igreja acidentada, ferida e enlameada por ter saído 
pelas estradas, a uma Igreja enferma pelo fechamento e a 
comodidade de se agarrar às próprias seguranças. Não que-
ro uma Igreja preocupada com ser o centro, e que acaba 
presa num emaranhado de obsessões e procedimentos. Se 
alguma coisa nos deve santamente inquietar e preocupar 
a nossa consciência é que haja tantos irmãos nossos que 
vivem sem a força, a luz e a consolação da amizade com Je-
sus Cristo, sem uma comunidade de fé que os acolha, sem 
um horizonte de sentido e de vida. Mais do que o temor de 
falhar, espero que nos mova o medo de nos encerrarmos 
nas estruturas que nos dão uma falsa proteção, nas normas 
que nos transformam em juízes implacáveis, nos hábitos 
em que nos sentimos tranquilos, enquanto lá fora há uma 
multidão faminta e Jesus repete-nos sem cessar: “Dai-lhes 
vós mesmos de comer” (Mc 6, 37)».

Tudo isto nos ajudará a revelar a dimensão mi-
sericordiosa da maternidade da Igreja que, a exemplo de 
Aparecida, está entre os «rios e a lama da história», acom-
panhando e encorajando a esperança a fim de que cada pes-
soa, onde quer que esteja, possa sentir-se em casa, filho 
amado, procurado e esperado. Este olhar, este diálogo com 
o povo fiel de Deus, oferece ao pastor duas atitudes muito 
bonitas para cultivar: a coragem para anunciar o Evangelho 
e a suportação (resistência) para enfrentar as dificuldades e 
os dissabores que a mesma pregação provoca.

Na medida em que nos envolvermos na vida do 
nosso povo fiel e tocarmos o fundo das suas feridas, pode-
remos olhar sem «filtros clericais» para o rosto de Cristo, ir 
ao seu Evangelho para rezar, pensar, discernir e deixar-nos 
transformar, a partir do seu rosto, em pastores de esperan-
ça. Que Maria, Nossa Senhora Aparecida, continue a guiar-
-nos para o seu Filho a fim de que os nossos povos n’Ele 
tenham vida... e em abundância. E, por favor, peço-vos que 
não vos esqueçais de rezar por mim. Que Jesus vos abençoe 
e a Virgem Maria vos ampare.

Fraternalmente,
Vaticano, 8 de maio de 2017

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Desafios_das_culturas_urbanas
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Desafios_das_culturas_urbanas
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#V._Uma_m�e_de_cora��o_aberto
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Papa Francisco e a diminuição generalizada das vocações 
No dia 27 de maio, Papa 

Francisco esteve em Gênova, 
Itália. Além de outros, realizou 
encontro os sacerdotes, consa-
grados e seminaristas, na Cate-
dral de São Lourenço. Respon-
deu a 4 perguntas. Uma delas, 
oportuna para o mês vocacio-
nal, foi a seguinte: 

Sou presbítero da or-
dem dos Frades menores ca-
puchinhos da Ligúria. Eis a 
minha pergunta: como viver e 
enfrentar a diminuição generalizada de vocações para o 
sacerdócio e para a vida consagrada?

Papa Francisco
A diminuição [das vocações]. Existe um problema 

demográfico: a queda demográfica na Itália. Estamos abai-
xo de zero, e se não houver rapazes e moças, não haverá vo-
cações. Era mais fácil encontrar vocações outrora, quando 
havia famílias mais numerosas. Esta diminuição é também 
consequência da queda demográfica. Não é a única razão, 
mas devemos ter presente também esta. É mais fácil convi-
ver com um gato ou com um cão do que com filhos. Porque 
garanto para mim um amor programado, porque eles não 
são livres, crio-os até certo ponto, há uma relação, sinto-me 
acompanhado ou acompanhada pelo gato, pelo cão, e não 
pelos filhos. Um dos meus assistentes, que tem três [filhos], 
diz-me assim [ri]. Sim, é verdade. Em cada época, temos 
que ver aquilo que acontece como uma passagem do Se-
nhor: hoje o Senhor passa no meio de nós e dirige-nos esta 
pergunta: «O que acontece?». Que acontece? A diminui-
ção é real. Mas faço-vos outra pergunta: o que nos diz ou 
nos pede o Senhor, agora? A crise vocacional diz respeito 
à Igreja inteira, a todas as vocações: sacerdotais, religio-
sas, laicais, matrimoniais... Pensemos na vocação para o 
casamento, que é tão bonita! Os jovens não se casam, mas 
preferem conviver. Trata-se de uma crise transversal, e de-
vemos pensar assim. É uma crise que diz respeito a todos, 
até à vocação matrimonial. Uma crise transversal. E como 
tal, este é um tempo para se interrogar, para perguntar ao 
Senhor, para nos questionarmos: como devemos reagir, o 
que devemos mudar? Enfrentar os problemas é algo neces-
sário; e aprender dos problemas é algo obrigatório. Quanto 
a nós, devemos aprender também das problemáticas, pro-
curar uma resposta que não seja redutiva, que não seja «de 
conquista».

O trabalho vocacional é difícil, mas deve ser fei-
to. Trata-se de um desafio. Na obra vocacional devemos 
ser criativos. Há dias estiveram numa reunião — antes do 
vosso capítulo na província das Marcas, vieram ter comi-
go. Quase todos. para realizar uma espécie de pré-capítu-
lo com o Papa. Numerosos jovens! «Como é que tendes 
tantas vocações?» — «Não sei, procuramos levar a vida 
como a desejava São Francisco». A fidelidade ao carisma 
fundacional. E quando há congregações que são fiéis ao 

carisma fundacional, mas com 
aquele amor que mostra a atu-
alidade de tal carisma, a sua 
beleza, isto atrai. Além disso, 
o testemunho. Se quisermos 
consagrados, consagradas, sa-
cerdotes, devemos dar teste-
munho de que somos felizes, 
de que nos sentimos contentes. 
E de que concluímos a nos-
sa vida felizes com a escolha 
que Jesus fez de nós. O teste-
munho de alegria, também no 

nosso modo de viver. Existem consagrados, consagradas, 
sacerdotes e até bispos cristãos que vivem como pagãos. 
Um jovem, uma jovem de hoje olha e diz: «Não, assim não 
quero!». E isto afasta as pessoas. Depois, é importante a 
conversão pastoral e missionária. Um dos elementos que os 
jovens de hoje procuram muito é a missionariedade. O zelo 
apostólico: ver no testemunho inclusive um profundo zelo 
apostólico, que não vivemos para nós mesmos, mas para os 
outros, que damos a vida, que damos a vida! Certa vez — 
tomei conhecimento disto assim que me tornei bispo, em 
1992 — eu soube que uma congregação de religiosas do 
lugar onde eu estava, no bairro de Buenos Aires do qual eu 
era bispo auxiliar, procedia com a reconstrução da casa das 
irmãs. Elas dispunham de um colégio muito rico, deveras 
rico. Possuíam dinheiro! E tinham razão: a casa das reli-
giosas devia ser remodelada um pouco. Fizeram um bom 
trabalho: até com banheiro privado. Pois bem — pensei 
comigo mesmo — se se trata de algo austero, hoje até uma 
comodidade moderna é importante, não há problema... Mas 
no final construíram uma mansão de luxo para as irmãs. 
Além disso — refiro-me ao ano de 1992, hoje resultaria 
mais compreensível, não sei, não seria bom mas não causa-
ria tanto escândalo — em cada quarto das irmãs havia um 
televisor. Qual foi o resultado? Das duas às quatro da tar-
de, não encontravas uma irmã no colégio: cada uma era no 
seu próprio quarto a assistir à telenovela. A mundanidade, 
a mundanidade espiritual. E as pessoas, os jovens, pedem 
testemunhos de autenticidade, de zelo apostólico, de har-
monia com o carisma. E também nós devemos compreen-
der que com tais comportamentos nós mesmos provocamos 
certas crises vocacionais. Nós mesmos! É necessária uma 
conversão pastoral, uma conversão missionária. Convido-
-vos a ler aquelas passagens da Evangelii gaudium, que fa-
lam sobre isto, sobre a necessária conversão missionária, 
pois este é um testemunho que atrai vocações.

Mas existem vocações, é Deus que as oferece. Mas 
se tu — sacerdote, ou consagrado, ou religiosa — estiveres 
sempre ocupado, não terás tempo para ouvir os jovens que 
chegam, que não vêm... «Sim, sim, amanhã...». Por quê? 
Os jovens são «tediosos», vêm sempre com as mesmas 
perguntas... Se não tiveres tempo, vai à procura de outra 
pessoa que possa ouvi-los, escutá-los! De resto, os jovens 
estão sempre em movimento: é preciso levá-los a seguir um 
caminho missionário. Quatro dias de férias: convido-vos, 

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
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CNBB – Oração pelo Brasil # Sul 3 – contribuições na Igreja 

Igreja Católica reza pelo Brasil no dia do Corpo de Deus
Em sua última reunião, nos dias 30 e 31 de maio, 

o Conselho Episcopal de Pastoral da CNBB propôs mo-
mento especial de oração pelo Brasil, na solenidade do 
Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, dia 15 de junho, 
em todas as comunidades das Dioceses do País. Segundo 
o Secretário Geral da Conferência dos Bispos do Brasil, 
a jornada de oração seria uma oportunidade para que os 
cristãos prestem esse serviço ao País, num momento de 
tantas incertezas, corrupção e injustiças, numa data tão 
simbólica em que a Igreja celebra a presença singela, pró-
xima, alimentadora e esperançada de Jesus na Eucaristia. 
Os Bispos convidaram a todos a dirigir a oração a Deus, 
para que dê a paz ao Brasil e ao mundo inteiro. Ressalta-
ram a importância e a necessidade desta oração citando 
o Papa Francisco que diz: “Reconhecemos a necessidade 
de rezar constantemente pela paz, porque a oração prote-
ge o mundo e o ilumina. A paz é o nome de Deus”. 

Os bispos sugeriram também este formulário de 
oração para aquele dia:

Pai misericordioso, nós vos pedimos pelo Brasil!
Vivemos um momento triste, marcado por in-

justiças e violência. Necessitamos muito do vosso amor 
misericordioso, que nunca se cansa de perdoar, para nos 
ajudar a construir a justiça e a paz, em nosso país.

Pai misericordioso, nós vos pedimos pelo Brasil!
Estamos indignados, diante de tanta corrupção e 

violência que espalham morte e insegurança. Pedimos 
perdão e conversão. Cremos no vosso amor misericor-

dioso que nos ajuda a vencer as causas dos graves proble-
mas do País: injustiça e desigualdade, ambição de poder 
e ganância, exploração e desprezo pela vida humana.

Pai misericordioso, nós vos pedimos pelo Brasil!
Ajudai-nos a construir um país justo e fraterno. 

Que todos estejam atentos às necessidades das pessoas 
mais fragilizadas e indefesas! Que o diálogo e o respeito 
vençam o ódio e os conflitos! Que as barreiras sejam su-
peradas por meio do encontro e da reconciliação! Que a 
política esteja, de fato, a serviço da pessoa e da sociedade 
e não dos interesses pessoais, partidários e de grupos!

Pai misericordioso, nós vos pedimos pelo Brasil!
Vosso Filho, Jesus, nos ensinou: “Pedi e recebe-

reis”. Por isso, nós vos pedimos confiantes: fazei que nós, 
brasileiros e brasileiras, sejamos artesãos da paz, ilumi-
nados pela Palavra e alimentados pela Eucaristia.

Pai misericordioso, nós vos pedimos pelo Brasil!
Vosso filho Jesus está no meio de nós, no Santíssi-

mo Sacramento, trazendo-nos esperança e força para ca-
minhar. A comunhão eucarística seja fonte de comunhão 
fraterna e de paz, em nossas comunidades, nas famílias e 
nas ruas. Seguindo o exemplo de Maria, queremos per-
manecer unidos a Jesus Cristo, que convosco vive, na 
unidade do Espírito Santo. Amém!

(Pai nosso! Ave, Maria! Glória ao Pai, ao Filho e 
ao Espírito Santo!)

Fonte: CNBB

vamos realizar uma pequena missão naquele lugar, nesse 
pequeno povoado, ou então vamos caiar a escola daquela 
aldeola que está totalmente suja... E os jovens vão imedia-
tamente. E enquanto realizam estas obras, o Senhor fala-
-lhes. O testemunho. Esta é a chave. Eis a chave!

O que pensa um jovem, uma jovem, quando vê um 
presbítero, um consagrado ou uma consagrada? A primeira 
coisa que pensa é se nele ou nela há algum movimento do 
Espírito: «Eu gostaria de ser como aquela, como aquele». 
Ali está a semente. Nasce do testemunho. «Eu nunca gosta-
ria de ser como ele!». É o contratestemunho. O testemunho 
dá-se sem palavras.

E concluo com uma anedota. Na área de Buenos 
Aires, onde eu era bispo auxiliar, existem muitos hospitais 
e em todos trabalham religiosas. E num deles, localizado 
perto do vicariato, havia três irmãs alemãs muito idosas, 
doentes, pertencentes a uma congregação que não dispunha 
de pessoas para destinar a este trabalho. E a Madre Geral, 
dotada de bom senso, chamou-as: foi uma decisão pruden-

te, tomada com a oração, depois de ter falado com o bispo... 
uma decisão bem tomada. E um sacerdote disse: «Conheço 
a Madre Geral de um instituto coreano de Seul, da Sagra-
da Família de Seul. Posso escrever-lhe». E escreveu. «Está 
certo, tudo bem». No final, depois de quatro meses, che-
garam três religiosas coreanas. Chegaram na segunda-fei-
ra — por exemplo — na terça-feira arrumaram um pouco 
os seus pertences e na quarta-feira foram às enfermarias. 
Coreanas, sem saber uma palavra de espanhol. Depois de 
alguns dias, os doentes estavam todos felizes: «Mas como 
são boas estas irmãs! E como é bonito aquilo que dizem!» 
— «Mas como — pergunto — aquilo que dizem, se não 
conseguem falar nem sequer uma palavra em espanhol?» 
— «Não, não, mas é o sorriso, pegam na tua mão, fazem-te 
uma carícia...». A linguagem dos gestos! Mas sobretudo a 
linguagem do testemunho do amor! Olha que até sem pala-
vras tu podes atrair as pessoas. O testemunho é determinan-
te nas vocações: é decisivo.
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Orientações sobre as diversas contribuições na Igreja Católica
Regional Sul 3 da CNBB  – Estado do Rio Grande do Sul

Nós, bispos do Rio Grande 
do Sul, reunidos no Conselho 
Episcopal Regional, propomos 
algumas orientações ao povo de 
Deus de nossas comunidades sobre 
contribuições para a manutenção da 
Igreja, diante de várias solicitações 
que nossos fiéis recebem de diversos 

lugares e instituições. 
 Pelo batismo, todo fiel é acolhido numa 
comunidade de fé e a ela pertence. Como discípulo 
missionário, sente-se comprometido pela vida e missão 
da sua comunidade e Diocese. Para que a Igreja possa 
exercer sua missão, conta com a partilha e solidariedade 
dos seus membros através do dízimo, coletas e outras 
formas de contribuição.

O dízimo é considerado uma contribuição do 
fiel para o sustento da comunidade. É uma expressão de 
sua gratidão a Deus, corresponsabilidade com a Igreja, 
atenção aos necessitados e sensibilidade missionária. A 
Igreja local é o lugar principal onde o fiel é chamado a 
contribuir, pois nela vive todo processo de iniciação à vida 
cristã, celebra os sacramentos e é assistido pelos padres e 
outros agentes de pastoral. Ela tem a responsabilidade de 
formar os membros da comunidade, sobretudo os ministros 
ordenados e leigos comprometidos com a evangelização. 
Também tem a obrigação com a manutenção dos bens 
que estão a serviço do povo de Deus: dioceses, paróquias, 
seminários, centros de pastoral, etc. Por isso, cada batizado 

é chamado a contribuir com o dízimo na sua comunidade 
onde vive e celebra a sua fé. 
 Além do dízimo, existem as coletas que são 
previstas anualmente, como forma de participação em 
sentido eclesial mais amplo: Coleta da Solidariedade - CF; 
Coleta para Terra Santa; Coleta de Pentecostes; Óbolo de 
São Pedro; Coleta Missionária e Coleta da Evangelização. 
Também, algumas dioceses organizam coletas próprias 
para necessidades específicas, como para as vocações 
sacerdotais.  
 Para os fiéis que, além disso, têm condições de 
contribuir para outras instituições e lugares, deixamos 
estas orientações: a) O sentido de pertença à comunidade 
pede que a prioridade seja com a Igreja local e, somente 
depois disto, partilhar com solicitações que vem de 
fora da Diocese; b) Ao receber pedidos, através de 
visitas domiciliares, meios de comunicação, revistas, 
boletos bancários, etc., é importante ter critérios sobre 
sua destinação. O senso de partilha do povo de Deus é 
louvável, desde que não se omita o compromisso com a 
Igreja local. 
 Que Maria, Mãe de Deus e da Igreja, nos ensine 
o caminho da comunhão com seu Filho Jesus Cristo e a 
partilha com os irmãos e irmãs.

São Leopoldo, 06 de junho de 2017.
Dom Jaime Spengler, Arcebispo de Porto Alegre, 

Presidente do Regional Sul 3 da CNBB
Dom José Gislon, Bispo Diocesano de Erexim, 

Vice Presidente do Reg. Sul 3 da CNBB

Mensagens e homilias de Dom José

Homilia no início do ministério de Pároco de Jacutinga
do Pe. Olírio (30/5/17)

Saúdo Dom Girônimo Za-
nandréa, Bispo emérito da nossa 
Diocese, o Pe. Cleocir Bonetti, Vi-
gário Geral da Diocese, o Pe. An-
tonio Valentini Neto, Chanceler da 
Cúria, o Pe. Luiz Warken, vigário 
paroquial desta Paróquia e, através 
dele saúdo todos os outros sacer-
dotes e diáconos aqui presentes. 

Saúdo as autoridades civis aqui presentes dos Municípios de 
Jacutinga e Ponte Preta. Saúdo com estima, pela sua disponi-
bilidade de servir a Igreja e o povo de Deus, o novo pároco, 
Pe. Olírio Streher, seus familiares e também as pessoas que 
vieram da Paróquia Santa Teresinha de Estação, junto com 

o pároco, Pe. João Dirceu Nardino. Tenho certeza de que 
vieram acompanhar o Pe. Olírio com espírito de fé, de amor 
pela Igreja, pelo povo de Deus e pelos sacerdotes. Saúdo 
todas as lideranças desta Paróquia dedicada a Santo Antô-
nio, que atuam nas pastorais, movimentos e conselhos das 
comunidades e o povo de Deus que está aqui celebrando co-
nosco esta Trezena de Santo Antônio. Com estima, recordo 
também todos os enfermos e seus familiares.

Hoje, dentro da novena do Pentecostes e na Sema-
na de Oração pela Unidade Cristã, em clima de oração, esta 
comunidade paroquial acolhe o seu novo pároco. Uma das 
principais funções do pároco é instruir na fé, pela pregação, 
o povo que lhe é confiado. Santo Antônio não concebia a 
pregação sem a contemplação nem a contemplação sem a 
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pregação. Quem se alimenta da contemplação pode muito 
bem anunciar o Senhor Jesus Cristo. Em Santo Antônio, a 
comunhão e união com o Senhor na contemplação operam 
uma transformação tal de si mesmo, que chega a torná-lo o 
que contempla e a comunicar por palavras e obras tudo o que 
contemplou.

Queridos irmãos e irmãs, vivemos numa cultura se-
cularista, que se fecha à transcendência e centra-se no ser 
humano; que absolutiza a razão científica e suas conquistas 
informáticas e tecnológicas; que gera, sobretudo, modelos 
de vida consumistas, hedonistas e de dispersão de si mesmo 
para o mundo exterior. Este não é o melhor ambiente para 
fomentar a interioridade pessoal e o silêncio que dispõem à 
contemplação de um “coração voltado para o Senhor”.

Santo Antonio foi um santo sensível ao amor e à hu-
manidade do amor, e não se fazia de cego e surdo à realidade 
do se tempo, quando as uniões legais muitas vezes não esta-
vam fundadas no amor, mas na dominação e marginalização 
da mulher. Ele inspira a vida e os amores do povo, dos ena-
morados que fazem juras de amor, mas às vezes esquecem 
que nenhum grande amor sobrevive ao tempo, se não for 
acompanhado pela ternura, o perdão e reconciliação.

No entanto, é neste mundo que somos chamados a 
buscar e descobrir a presença e a ação do Senhor, como ir-
mãos e irmãs, em comunhão com a natureza, a história e a 
realidade do tempo presente, sem perdermos a esperança em 
relação ao futuro. 

O Senhor se serve de pequenas coisas e pequenos 
gestos para tocar o nosso coração e revelar a imensidão do 
seu amor por nós. O texto do Evangelho de Marcos nos fala 
do semeador, cuja missão é semear, mesmo diante do cansa-
ço e das incompreensões, tendo presente que o crescimento 
está na natureza da semente. Da mesma forma, o Reino de 
Deus, vai acontecendo pela vida e missão de cada cristão, 
mesmo se vive no silêncio e escondido na história. À seme-
lhança do grão de mostarda, que mesmo sendo pequenino, 
leva dentro de si o projeto e o potencial de uma planta que, 
na fase adulta, pode abrigar os pássaros do céu.

A ação potente de Deus se exercita misteriosamen-
te por meio de realidades modestas e irrelevantes e pede a 
nossa confiança. Deus conta com a nossa participação na 

sua ação evangelizadora, como contou com a participação 
da Virgem Maria, a humilde serva do Senhor, lembrada de 
modo especial neste Ano Nacional Mariano e Diocesano do 
Centenário das Aparições de Fátima. Cabe a cada um de nós 
abrir espaço no coração, tornando-o terra boa, para que o 
Semeador possa lançar a pequena semente do Evangelho, 
que a graça de Deus fará frutificar no campo do mundo onde 
vive a humanidade redimida pelo sangue de Cristo na cruz. 
“Quem fala, fale como se pronunciasse palavras de Deus. 
Quem serve, sirva com a força que Deus lhe dá, para que em 
tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo.”

Queridos membros desta Paróquia Santo Antônio, 
hoje o Pe. Olírio assume como pároco. Ele não veio para tra-
balhar sozinho, mas junto com o Pe. Luiz, com os Conselhos, 
as lideranças das comunidades e todos os homens e mulheres 
batizados que fazem parte da comunidade paroquial. Vocês 
sempre tiveram um grande amor pela sua Igreja, pelos sacer-
dotes, pelas vocações. E Deus nosso Pai, por intercessão de 
Santo Antônio, os abençoou ao longo história de vocês, com 
inúmeras graças e vocações religiosas e sacerdotais.

A missão primeira do sacerdote é anunciar o Evan-
gelho do Reino e levar Jesus às pessoas. Ser um homem de 
Deus, que busca, através de uma vida de oração, fortalecer 
os laços de comunhão com Ele, para criar comunhão do 
povo entre si e com Deus. Por isso, o padre, a exemplo de 
Jesus, vai ao encontro das ovelhas feridas e abandonadas do 
rebanho, revelando o amor, a mansidão e a ternura do Mes-
tre Jesus, para poder curar as feridas dos corações que já 
deixaram de amar ou de acreditar na misericórdia de Deus 
e desanimaram de ir ao encontro de Jesus, luz do mundo. É 
fundamental o padre amar e acolher bem o povo, mas tam-
bém é importante o padre ser bem acolhido e sentir-se amado 
pelo povo da comunidade paroquial. Onde falta este amor 
comunhão, falta a presença de Deus. 

Que Maria santíssima, mãe de Jesus, da Igreja e nos-
sa e Santo Antônio, nos ensinem a percorrer o caminho de 
discípulos e missionários do Senhor, o caminho dos constru-
tores do Reino, com a humildade de quem disse sim a Deus 
através do batismo, acreditando que Ele é o Senhor da histó-
ria e do tempo, do ontem, do hoje e do amanhã, princípio e 
fim de todas as coisas. Amém.

Solenidade do Santíssimo Corpo
e Sangue de Cristo (15/6/2017)

Minhas saudações aos sacer-
dotes, diáconos, religiosas, religiosos, 
seminaristas, ministros e ministras ex-
traordinários da comunhão eucarísti-
ca, às autoridades civis e militares, ao 
querido povo de Deus presente nesta 
Eucaristia e também àqueles que nos 
acompanham através das Rádios Difu-
são, Virtual e outros meios de comuni-
cação. Quero trazer presente todos os 

enfermos, quer se encontrem nas famílias, nos hospitais ou 
nas casas de repouso, seus familiares, as pessoas que, por 

profissão ou por amor doação, se dedicam a cuidá-los, ma-
nifestando compaixão, ternura e amor no cuidado da vida, 
principalmente onde ela se encontra mais fragilizada.  Trago 
presente os encarcerados e encarceradas, suas famílias e a 
dor proveniente de toda a realidade do mundo da violência, 
da exclusão social, da drogadição que envolve muitos jovens 
e lhes rouba o sonho e a esperança de um futuro profissional 
e social. Nesta Solenidade do Corpo e Sangue de Cristo, tra-
go ainda presente os milhares de trabalhadores e trabalhado-
ras desempregados, lembrando da importância do trabalho 
para a dignidade da pessoa, da família e da sociedade. O 
trabalho tem uma função social fundamental, pois assegura 
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o pão material para o sustento e a dignidade do trabalha-
dor e sua família. Trago presente igualmente os empresários, 
que mesmo diante das dificuldades de nosso País e de uma 
sociedade ferida pela corrupção, continuam investindo, pre-
servando, na medida do possível, os empregos e acreditando 
que o amanhã pode ser melhor para todos nós, se juntos sou-
bermos fazer valer os nossos direitos e honrarmos os nossos 
deveres de cidadãos corresponsáveis pelo bem comum da 
sociedade e da Nação na qual vivemos.

O Evangelho que ouvimos relata o momento mais 
alto do discurso eucarístico de Jesus depois do milagre da 
multiplicação dos pães. Jesus exige dos discípulos fé na sua 
pessoa. Nele se cumpre a história da salvação. No seu dis-
curso, Ele recorda o Êxodo do povo de Israel da escravidão 
do Egito. Um povo provado na dor e no amor por Deus. Um 
povo sedento e faminto na passagem da escravidão para a 
terra prometida. Um povo que murmura diante da prova-
ção, mas não fecha seu coração à ação de Deus e Deus não 
abandona o seu povo, mesmo diante dos passos incertos na 
travessia do deserto. Deus alimentou fisicamente o seu povo 
com o maná, o pão do céu, para que ele não perecesse, nem 
desanimasse no caminho para liberdade na terra prometida. 
Mas também o alimentou espiritualmente todos os dias atra-
vés da sua Palavra. A Palavra de Deus alimentou a esperança 
do povo, ajudou-o a sobreviver no deserto, diante de tantas 
provações. Desta forma, Deus educou o seu povo como um 
pai amoroso educa os seus filhos. 

Queridos irmãos e irmãs, hoje, podemos afirmar que 
o verdadeiro pão do céu doado por Deus para alimentar o 
povo na travessia do deserto em direção à terra prometida 
não é o maná do deserto, mas Jesus Cristo, descido do céu 
para dar a vida ao mundo. Para ter essa vida celeste não basta 
somente crer, é necessário também comer realmente deste 
pão que é Jesus e beber o seu sangue.

Podemos nos perguntar: tudo isto é possível? Se 
lermos estas palavras do Evangelho com os olhos da carne, 
parece um absurdo. Mas se abrirmos os olhos do coração, 
poderemos descobrir que suas palavras são “espírito e vida”. 
Jesus pode oferecer-se como alimento porque veio do céu, 
do mundo de Deus. Os discípulos do Senhor Jesus puderam 
entender melhor o significado das palavras - “Quem come 
minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o 
ressuscitarei no último dia” - na noite em que participaram 
com Ele da Ceia Pascal. Comer do pão partido que é Jesus 
significa participar do ato máximo de amor realizado por Ele 

através da sua morte na cruz, eternizado com a ressurreição. 
Quando recebemos, em nossas mãos, o pão da Euca-

ristia, podemos contemplar o corpo de Jesus Cristo partido na 
cruz. É Ele que se coloca ao nosso lado como aconteceu com 
os discípulos de Emaús e nos sustenta na subida do calvário 
da nossa vida, nos arrasta com Ele na vitória sobre a morte, 
entregando-nos o cálice da bênção. O fruto da Eucaristia é o 
retorno da festa, no nosso coração e na nossa família, lem-
brando as palavras de Jesus, pronunciadas no Evangelho que 
ouvimos: “Este é o pão descido do céu. Não é como aquele 
que vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come 
deste pão viverá para sempre”. Eucaristia é vida, é fé em 
Jesus que alimenta a nossa fome de amor comunhão com o 
Senhor e com os irmãos. É Jesus que alimenta a nossa espe-
rança comprometida na construção de uma sociedade mais 
ética e menos corrupta, na qual os valores do Evangelho não 
sejam usados para interesses egoístas e mesquinhos, sem le-
var em consideração o bem comum, o sofrimento e a dor do 
povo deste País.

São Paulo, na 1Cor 10,16-17, recorda que “há um só 
pão, nós todos somos um só corpo, pois todos participamos 
desse único pão”. O pão da ceia do Senhor é o símbolo da 
unidade e da comunhão de quem participa do banquete da 
Eucaristia. Comer o pão da ceia do Senhor é comungar com 
o corpo de Jesus Cristo, isto é; com toda a sua existência. É 
comprometer-se como discípulo missionário do Senhor na 
construção de uma sociedade mais justa e fraterna, em que 
a vida e sua dignidade sejam respeitadas em todas as reali-
dades.

 Queridos irmãos e irmãos, todos nós temos fome 
de vida, de amor, de saúde, de felicidade, de dignidade. Por 
isso, não devemos ter medo de pedir ao Espírito Santo que 
nos dê inteligência espiritual para fazermos escolhas que va-
lorizem a dignidade da vida, das pessoas e o bem comum. 
Não deixemos que nos roubem a esperança em relação ao 
futuro, nem a dignidade e a auto-estima de um povo sobe-
rano no presente, que acredita na justiça, nos valores éticos 
e morais que forjam a vida e o bem comum de uma nação.

Que as palavras do Evangelho ressoem nos nossos 
ouvidos, mas também encontrem espaço no nosso coração 
para criar raízes e produzir frutos de justiça e fraternidade 
que possibilitem a construção de uma nova sociedade, digna 
e pacificada.

Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.

 A Piedade Mariana na vida do povo
(A Voz da Diocese, 21/5/2017)

Este Ano Nacional Maria-
no está revelando com mais inten-
sidade a piedade mariana do nosso 
povo. De forma simples, diante do 
olhar de ternura de Maria, ele ex-
pressa sua confiança de filho e fi-
lha e busca sua intercessão diante 
das aflições e angústias que a vida 

nos apresenta, às vezes, de forma brutal e desumana. É no 
aconchego do amor materno de Maria que conseguimos en-
contrar forças e consolo para continuar o nosso caminho, a 
nossa peregrinação para a pátria celeste, sem nos deixarmos 
envolver por propostas sedutoras que não expressam o amor 
misericordioso do Pai, nem a ternura de Maria que nos aco-
lhe e nos apresenta o seu filho Jesus, caminho verdade e vida 
que nos conduz ao Pai.
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O mês de maio nos oferece a oportunidade de ce-
lebrarmos o Centenário das aparições da Virgem Maria em 
Fátima, mas também a riqueza da piedade e da espiritualida-
de mariana na vida pessoal, nas famílias e nas comunidades. 
Para a mãe, os filhos e filhas sempre encontram um espa-
ço no coração, para estar ao seu lado e expressar gratidão e 
amor. A Mãe sabe estar ao lado dos filhos e filhas, também 
nos momentos mais difíceis. Não os abandona nem na ago-
nia da cruz.

Maria soube reconhecer a misericórdia de Deus em 
sua vida, no cântico do Magnificat. É a alma de Maria que 
diz louvar o Senhor. É o seu espírito que exulta, porque re-
conhece que Deus agiu na sua vida pessoal. Ela reconhece a 
ação de Deus na própria vida porque reconhece a ação mi-
sericordiosa dele na história do seu povo. A Mãe do Senhor 

exprime de modo claro algo que nós muitas vezes esque-
cemos: é o Senhor que age em nós, muito antes de nós nos 
dirigirmos a Ele. A nossa atitude é sempre uma resposta à 
sua graça.

Na vida de Maria, admiramos aquela pequenez ama-
da por Deus, que pôs os olhos na humildade da sua serva e 
exaltou os humildes, nos recorda o Papa Francisco em um 
dos seus discursos. Mas uma pequenez que soube dizer sim 
ao convite do Senhor, para cooperar com sua vida no projeto 
de amor do Pai, tornando-se, pela graça e ação do Espírito 
Santo, a Mãe do nosso Redentor. Quando deixamos Deus 
agir em nós, como fez Maria, a humilde Serva do Senhor, a 
nossa vida pode ganhar um novo sentido, e nós teremos mo-
tivos ainda maiores para louvar e agradecer o Senhor porque 
ele faz maravilhas. 

A missão dos discípulos (A Voz da Diocese, 28/5/2017)
Neste domingo celebramos a 

Solenidade da Ascensão do Senhor, que 
aconteceu num monte na Galileia, na 
região onde estava situada a pequena 
cidade de Nazaré, na qual Jesus viveu 
sua infância e juventude. Foi de Naza-
ré que Ele partiu para cumprir a missão 
pela qual o Pai o havia enviado ao mun-
do: anunciar o “Reino de Deus”. Jesus 

foi fiel ao Pai, cumpriu sua missão com amor e por amor. 
Havia chegado a hora de partir, de voltar ao Pai. 

Poderíamos ver Jesus e sua missão a partir do suces-
so de um homem que fez tantas coisas extraordinárias, cujo 
nome mereceu entrar para a história, e muitos o veem sim-
plesmente assim. Mas, tendo presente os fatos narrados pelos 
Evangelhos, podemos percorrer com os olhos da fé o caminho 
da missão de Jesus, que se revelou cheia de amor e compaixão 
pelo ser humano. Um amor que não se dobrou aos precon-
ceitos que havia contra os que vinham da Galileia. E Filipe, 
que era de Betsaida, chamado pelo Senhor Jesus para segui-lo 
como apóstolo, ficou tão contente, que, encontrando Natanael, 
disse-lhe: “Encontramos aquele sobre quem escreveram Moi-

sés, na Lei, e os Profetas: Jesus, filho de José de Nazaré” (Jo 
1,45). Mas Natanael de imediato manifestou seus preconcei-
tos, e respondeu a Filipe: “De Nazaré pode vir alguma coisa 
boa?” (Jo 1,46). Filipe poderia ter seguido seu caminho, sem 
dar importância ao desdém preconceituoso de Natanael, mas, 
como discípulo, teve a atitude de levar Natanael até Jesus, 
para que ele também pudesse conhecer o Messias.

A atitude de Filipe é a atitude que move a ação dos 
discípulos e das discípulas, de quem encontrou e foi encon-
trado por Jesus. Um encontro que muda a minha vida, que 
me leva a sair do meu pequeno mundo marcado pela indife-
rença e pelos preconceitos, para tornar-me um discípulo ou 
discípula do Senhor, na família, na comunidade, no mundo 
do trabalho e na sociedade.

No encontro final com Jesus, alguns discípulos ainda 
tinham dúvidas no coração. Mesmo assim, Jesus confiou-lhes 
a missão de anunciarem a Boa Nova ao mundo, garantindo 
que estaria sempre com eles e conosco até o fim dos tempos. 

Estimados irmãos e irmãs, é com espírito de discípulos 
e discípulas do Senhor Jesus que somos convidados a assumir o 
nosso serviço nas comunidades em que participamos e celebra-
mos a vida de fé em comunhão com o Senhor e com os irmãos.

Vem, Espírito Santo! (A Voz da Diocese, 04/6/2017)
Os discípulos do Se-

nhor, que haviam acolhido 
o convite do Mestre para se-
gui-lo, foram sendo surpreen-
didos não só pelas palavras e 
ensinamentos de Jesus, mas 
também por perceberem que 
precisavam assumir um pro-

cesso de conversão para permanecer com Ele. Alguns tinham 
deixado a barca e as redes na praia, outro a banca de cobra-
dor de impostos, outros passaram a caminhar com Jesus na 
expectativa de um Novo Reino, no qual poderiam ter parte 
como protagonistas da história e dos seus acontecimentos. 

Mas, com o passar do tempo, perceberam que cami-
nhar com o Mestre e envolver-se na sua missão era algo que ia 
muito além dos interesses pelas coisas do mundo. Era preciso 
esvaziar-se das ambições terrenas para dar lugar às coisas do 
Reino do qual falava Jesus. Era preciso ver o mundo com os 
olhos da fé, de discípulo comprometido com a missão do Mes-
tre, para ter compaixão pelos abandonados, os pecadores, os 
excluídos, os doentes e os que já tinham perdido a esperança 
na presença de Deus e na vinda do Messias. 

Podemos dizer que a vida dos discípulos foi um iti-
nerário de formação para a missão, marcada pela convivên-
cia com o Mestre, pela dor da paixão e morte na cruz, mas 
também pela alegria da Ressurreição e sua Ascensão ao céu. 
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Todos estes momentos de alegria e dor da vida de Jesus ajuda-
ram na preparação dos discípulos para a missão. Mas o medo 
persistia no coração daqueles homens que tinham deixado 
tudo para segui-lo. Estavam temerosos e desorientados depois 
da partida do Mestre. Quando receberam o Espírito Santo, no 
dia de Pentecostes, se sentiram profundamente transformados, 
a coragem tomou o lugar do medo, e eles se puseram a cami-
nho levando no coração o mandato que receberam de Jesus de 
anunciar o Reino de Deus e evangelizar todo o mundo. 

Esse mesmo Espírito os impele a invocar Deus como 
um Pai. É um Espírito que não devemos buscá-lo longe de 
nós. Devemos invocá-lo para as missões importantes, por-
que ele tem poderes extraordinários. A sua obra é aquela de 
conduzir a humanidade a um encontro pessoal com Deus. 
Vem, Espírito Santo, ilumina minha vida, a vida de fé das 
nossas comunidades, para que possamos discernir e perseve-
rar na missão que o Senhor nos confiou.

O Doutor que falava de Deus (A Voz da Diocese, 11/6/2017)
As festas juninas, cele-

bradas pelas comunidades em 
tantas realidades deste imenso 
Brasil, são marcadas pela religio-
sidade popular, lendas, folclore, 
dor e esperança que tocam a vida 
e a alma de um povo que está 
construindo sua história, sem 
perder a memória das suas ori-

gens, das suas feridas mal curadas, dos anseios de mudanças 
que parecem estar próximas, mas às vezes, tem-se a impres-
são que são apenas miragens que se perdem num horizonte 
infinito e fora do alcance da realidade da nossa existência 
neste nosso País.  

Na piedade do nosso povo, é muito recordado e in-
vocado Santo Antônio, o “Doutor Evangélico”. Identificado 
na história pelo seu amor a Cristo e à sua Palavra, ele se 
valeu da pregação como meio para fazer chegar ao coração 
do povo o que está contido na Sagrada Escritura. Foi um 
homem que se entregou à causa do Evangelho, amando o 

povo com profundo amor caridade. Uma caridade marcada 
pelas palavras do Evangelho, pela dor alheia, pela compai-
xão, ternura e vigor de quem se sentiu abraçado pelo Cristo 
crucificado, com amor e misericórdia. 

Mas a história real, que olha um pouco além das len-
das e folclores, sem desmerecer os valores que elas contêm, 
nos revela um Santo Antônio preocupado também com a di-
cotomia que existia entre fé e vida na sociedade do seu tem-
po. Por isso, procurou, através da Palavra de Deus, formar 
a vida espiritual, ética e moral do povo, como forma de ter 
uma sociedade mais fraterna, pacificada e solidária. 

Entre a realidade da Idade Média em que viveu Santo 
Antonio e os dias atuais, muitos séculos se passaram, muitas 
coisas mudaram, mas ainda persiste em muitos certa dicoto-
mia ou separação entre fé e vida, que fecha os olhos do co-
ração para não ver a dor de um povo e uma sociedade ferida 
na sua dignidade no presente e na sua esperança em relação 
ao futuro. Santo Antônio intercedei por nós, para olharmos 
com esperança para o futuro sem perdermos a memória em 
relação ao passado. 

Informações diocesanas e outras

II Encontro de Comunicação de Dioceses e Instituições 
Católicas do Rio Grande do Sul

“Comunicar esperança 
e confiança, no nosso tempo” 
foi o tema do II Encontro Re-
gional de Comunicação rea-
lizado no dia 20 de maio, em 
Porto Alegre, reunindo apro-
ximadamente 50 pessoas de 
várias dioceses e instituições 
católicas do Rio Grande do 
Sul, na sede da Livraria Paulinas. Inspirados na reflexão 
do Papa Francisco sobre o 51º Dia Mundial das Comuni-
cações, os participantes refletiram sobre a passagem “não 
tenhas medo, que Eu estou contigo” (Is 43, 5). 

No período da manhã, o tema principal do encon-
tro (“Comunicar esperança e confiança, no nosso tempo”) 

foi conduzido pelas irmãs 
paulinas Joana Puntel e Rosa 
Ramalho, que demonstraram 
o quanto a relação entre Igreja 
e comunicação é progressiva, 
destacando o marco do Concí-
lio Vaticano II nesta dinâmica. 

Ir. Rosa fez a abertura 
falando sobre o Ano Mariano 

e trazendo palavras do Cardeal Carlo Maria Martini, 
para quem Maria é um modelo de comunicação, por meio 
do relato da anunciação, onde a comunicação de Deus se 
fez no silêncio, na palavra e no encontro. “Maria rece-
be a comunicação no silêncio contemplativo, como con-
dição necessária para a comunicação. Eis a importância 
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do silêncio para a comunicação. E toda a comunicação de 
Maria é assim: com poucas palavras, mas acertadas. Nos 
deparamos com a dimensão contemplativa e crítico-profé-
tica da comunicação, que nos mostra a verdade. E a fonte 
disso é o Magnificat, onde temos a plenitude da comuni-
cação”, explica Ir. Rosa.  

Em seguida, Ir. Joana Puntel resgatou a história 
do Dia Mundial das Comunicações, desde João XXIII, 
que foi o responsável por colocar a comunicação como 
pauta do Concílio Vaticano II. “Mesmo assim, a Igreja 
não estava preparada para compreender a comunicação 
para além da questão técnica”, explica Ir. Joana. Ela des-
taca a importância do documento Inter Mirifica – “o me-
nor de todos os documentos do Vaticano II” –, que trata da 
comunicação na Igreja. E explica que o objetivo de criar 
o Dia Mundial das Comunicações consistiu em refletir e 
rezar sobre a comunicação, além de angariar fundos para 
que as iniciativas da comunicação se concretizem. Des-
te modo, informou que a coleta do domingo quando se 
celebra a Solenidade da Ascensão do Senhor é destinada 
à comunicação na Igreja. “Para que se revigore o aposto-
lado da Igreja em relação com os meios de comunicação 
social, deve celebrar-se em cada ano em todas as dioceses 
do mundo, a juízo do Bispo, um dia em que os fiéis sejam 
doutrinados a respeito das suas obrigações nesta matéria, 
convidados a orar por esta causa e a dar uma esmola para 
este fim, a qual ser destinada a sustentar e a fomentar, se-
gundo as necessidades do orbe católico, as instituições e 
as iniciativas promovidas pela Igreja nesta matéria”. (De-
creto Inter Mirifica – Sobre os meios de comunicação so-
cial, número 18).

Segundo Ir. Joana, o Papa Francisco reconhece 
que a tecnologia é positiva e traz progresso para a humani-
dade, no entanto, destaca os aspectos positivos e negativos 
que envolvem a propagação de notícias em nosso tempo. 
Mesmo assim, o pontífice dá sua palavra de encorajamen-
to e esperança, pedindo aos comunicadores que ofereçam 
um “pão agradável a quem se alimenta dos frutos da nos-
sa comunicação”. “Não é só falar sobre Deus, mas viver 
Deus, tendo coerência com o Evangelho; eis uma comu-
nicação profunda. Há a necessidade de rompermos o cír-
culo vicioso da angústia, para deter a espiral do medo. 
Não devemos nos fixar nas notícias más. Mas será que o 
Papa quer promover a desinformação ou que ignoremos 
o drama do sofrimento, caindo num otimismo ingênuo e 
não nos deixando tocar pelo escândalo do mal? Pelo con-
trário: ele nos ajuda a ultrapassar o sentimento de resigna-
ção e mau humor, que nos lança na apatia, gera medos e 
a impressão de não ter limites para o mal. Cada um pode 
pensar no que fazer a partir de sua realidade. O drama do 
sofrimento e o mistério do mal são facilmente elevados a 
espetáculo. Será que a mensagem cristã precisa ser espetá-
culo para ter impacto? Ela deve ter criatividade”, defende 
Puntel. A religiosa, que também é jornalista, igualmente 
alertou para o cuidado com a tentação de não cair nos mo-
dismos, deixando de lado os valores cristãos. “É preciso 
dar espaço à criatividade e ao Espírito Santo, na busca de 
um estilo comunicador aberto e criativo, evidenciando as 

possíveis soluções, a partir de uma abordagem propositiva 
e responsável. Os nossos óculos e o nosso olhar para a 
realidade devem ser a Boa Notícia, ou seja, o Evangelho 
de Cristo”, explicou. 

Novamente Ir. Rosa Ramalho tomou a palavra e 
defendeu que é preciso ter paixão para ser e fazer Pas-
toral da Comunicação. “Hoje em dia qualquer pessoa 
pode comunicar. Por isso, a mensagem para o Dia Mun-
dial das Comunicações é dirigida a todos os cristãos. Não 
podemos deixar que nos roubem a alegria do Reino por 
causa do joio, que sempre estará presente”. Ela também 
falou sobre a mística do comunicador e a importância de 
ter os olhos limpos pelo Espírito Santo. “Para dar qua-
lidade à comunicação que fazemos, precisamos partir da 
nossa fé. Por isso, a importância de cultivar a vida interior 
e a experiência de Deus. Mística é a profunda relação, a 
experiência visceral com Deus. E o comunicador deve ter 
uma mística, porque precisa se comunicar com Deus, para 
além de comunicar Deus. É a mística que dá credibilidade 
ao que se comunica. Nossos instrumentos de trabalho e 
nossa missão é que nos levam à santificação. Vamos para 
o céu com aquilo que amamos. Falamos bem de Deus, mas 
sabemos rezar?”, provocou os participantes. 

Ao final da manhã, Ir. Joana Puntel encantou a to-
dos os comunicadores presentes com um forte testemunho 
pessoal sobre seu convívio e amizade com Dom Hélder 
Câmara. 

A parte da tarde contou com a oficina “Edge 
Ranking: Como bombar sua fanpage”, ministrada pela jor-
nalista da Diocese de Osório, Melissa Maciel. Em segui-
da, o jornalista da RBS TV, Josmar Leite, acompanhado 
da noiva Fabiana Freitas, abordaram o tema “Produção 
e edição de vídeos”. Melissa forneceu uma série de dicas 
práticas sobre a administração de páginas das dioceses e 
paróquias no Facebook, visando maior alcance das publi-
cações por meio desta rede social. Além disso, provocou 
um debate com o público sobre a necessidade de repensar 
a prática da comunicação na Igreja em função de buscar 
mais criatividade nas pautas e sobre o modo de abordá-
-las, visando uma verdadeira evangelização por meio da 
comunicação. Já Josmar e Fabiana trouxeram elementos 
pontuais sobre a gravação, produção e edição de vídeos a 
partir da realidade da comunicação na Igreja, destacando a 
importância de ter um roteiro, a definição do discurso, do 
ritmo, do cenário, dos equipamentos, do enquadramento, 
da iluminação, entre outros fatores que permitem a elabo-
ração de um bom vídeo. 

A Pascom do Rio Grande do Sul agora centra suas 
forças para a participação no 10º Mutirão Brasileiro de 
Comunicação, que acontecerá em Joinville/SC nos dias 
16 a 20 de agosto próximo. O tema central do encontro 
será “Educar para Comunicação”, com o objetivo de aju-
dar na compreensão da comunicação como instrumento 
de comunhão e progresso humano, assim como auxiliar 
e aprimorar a leitura de conteúdos disponibilizados pelas 
diversas mídias.

Por Graziela Wolfart, assessora de Comunicação 
da Diocese de Montenegro. Fotos: Victor Oliveira
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Arte de ensinar a viver e a cuidar da saúde
Itepa Faculdades e Pastoral da 

Saúde da Arquidiocese de Passo Fundo 
realizaram o 4º Seminário de temáticas 
centralizadas no cuidado com a saúde na 
perspectiva da construção social e indivi-
dual do Bem Viver intitulado Arte de en-
sinar a viver e a cuidar da saúde no dia 20 
de maio, em Passo Fundo. Participaram 
em torno de 150 lideranças de pastorais so-
ciais, especialmente da saúde; acadêmicos 
em saúde; alunos do Instituto de Teologia 
de Passo Fundo e do Instituto de Filosofia Berthier; acadêmicos 
dos cursos de licenciatura e do bacharelado em Serviço Social, 
estudantes dos cursos de saúde em nível médio e público em 
geral. O Seminário teve como foco iluminador a Cristologia do 
Evangelho de São Lucas que revela Jesus como eminentemen-
te compassivo-misericordioso e esteve em consonância com a 
Campanha a Fraternidade deste ano. 

O Seminário teve os seguintes objetivos:
Geral: Conhecer, analisar e refletir, coletivamente, so-

bre as condições que, no contexto atual, afetam a saúde humana 
e da natureza.

 Específicos
- Apropriar-se do sentido das propostas de reformas 

constitucionais emanadas do Poder Executivo Nacional (PEC 
241/55) e o modo de sua incidência sobre a sociedade em geral, 
mas de modo particular, sobre a saúde dos socialmente mais 
desfavorecidos.

- Capacitar agentes sociopastorais para que, com efici-
ência, zelem pela manutenção de projetos de saúde de alcance 
público e para que possam gerir e fortalecer projetos alternati-
vos em vista de uma saúde de qualidade para todos.

- Com olhares atentos sobre o princípio orientador da 
missão de Jesus de Nazaré: vim para que todos tenham vida e 
a tenham em abundância, como seus discípulos e apóstolos na 

Igreja e na sociedade, aprofundar a reflexão 
sobre a relação entre saúde e espiritualidade.

Palestras e oficinas
Depois da oração inicial e da Pa-

lavra do Arcebispo de Passo Fundo, Dom 
Rodolfo Weber, houve duas palestras se-
guidas de debates e três oficinas. 

Prof. Claudio Dalbosco e Prof. 
Luís Antonio Bettinelli, da UPF, falaram 
sobre o contexto socioeconômico e politi-

co brasileiro e as decorrências para a saúde e para a educação. 
Professora. Claudia Petry, da UPF, apresentou palestra sobre o 
que se põe à mesa e os efeitos para a saúde.

Pe. Nelson Tonello e Pe. Ivanir Antonio Rodighero ex-
puseram reflexão sobre o que diz a Bíblia a respeito de espiri-
tualidade e saúde.

As oficinas foram sobre: Como produzir medicamen-
tos alternativos com base em ervas medicinais, com a coorde-
nação da Ir. Daiane Trentin, da Congregação das Irmãs do Di-
vino Salvador e doutoranda na UFSC; Aprendendo a identificar 
espécies vegetais com potencialidades alimentares e a produzir 
uma alimentação orgânica e diversificada, com a coordenação 
da professora Claudia Petry e doutoranda Isabel Cristina da Sil-
va, da UPF; Metodologias para trabalho com grupos populares, 
conduzida pelo Colegiado da Cáritas com coordenação de Si-
mone Zanetti; Ana Lucia Oliveira, do Itepa Júnior Centenaro, 
das Pastorais Sociais da Arquidiocese de Passo Fundo.

O lanche teve produtos de origem ecológica, prepara-
dos pela Economia Solidária. O almoço, produtos preparados 
pela Economia Solidária e Centro de Tecnologias Alternativas 
Populares (CETAP). 

Da Diocese de Erexim, participaram Ir. Darci Zacaron, 
coordenador da Cáritas; Maria Busatta, coordenadora diocesana 
da pastoral da saúde; Diácono Lecir Lechinski e sua esposa Lú-
cia, integrantes e diversas pastorais da Paróquia São Cristóvão. 

Representantes da Diocese de Erexim em
Assembleia da Comissão Nacional de Diáconos

Pe. Jorge Dallagnol, Pároco 
de Sede Dourado e assistente diocesa-
no dos diáconos, e dois deles, Orides 
Bertotti, da Paróquia de Campinas do 
Sul, e João Pascoal Pozza, da Catedral 
São José, participaram da segunda as-
sembleia geral não eletiva da Comissão 
Nacional de Diáconos, de 18 a 21 de 
maio, no Seminário Redentorista Santo 
Afonso, em Aparecida, São Paulo. O 
tema do evento foi “Vocação Diaco-
nal na Família, Igreja e Sociedade à Luz de Aparecida” e o 
lema, “Cuidai de confirmar a vossa vocação e eleição”, uma 
citação da segunda Carta de São Pedro (2Pd, 1,10). Além 
de palestras de formação, a Assembleia teve por objetivo a 
“Reformulação dos Estatutos da Comissão Nacional de Di-

áconos”, cujo texto base foi aprovado 
em reunião do Conselho Consultivo da 
mesma, em abril passado, no Convento 
Monte Alverne de São Leopoldo (RS). 
No aspecto de formação, a assembleia 
aprofundou os temas “Vocação Dia-
conal na Família”, com assessoria do 
presidente da Comissão para os Minis-
térios Ordenados e a Vida Consagrada 
da Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil, dom Jaime Spengler, Arcebispo 

de Porto Alegre, RS; “O Diácono na Igreja e na Sociedade, 
à luz de Aparecida”, pelo diácono e teólogo José Durán y 
Durán, ex-presidente da Comissão Nacional de Diáconos; e 
“Ecos de Aparecida”, a cargo do bispo de Tubarão (SC) e 
referencial da CND, dom João Francisco Salm.
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Agentes de Cáritas estudam prevenção da osteoporose
Em reunião ordinária, na tarde do dia 23 de maio, no Seminário de Fátima, re-

presentantes paroquiais da Cáritas e outros agentes de pastoral, em vista de seu traba-
lho nas comunidades, refletiram sobre “alimentação saudável como fator de prevenção 
da osteoporose”, com assessoria da nutricionista Letícia Tomicki Zyger, do Hospital 
de Caridade. Segundo ela, a osteoporose é grave problema da saúde pública mundial, 
agravada no envelhecimento, afetando cerca de 30% das mulheres e 10% dos homens. 
Para sua prevenção, é indispensável alimentação rica em vitamina D e cálcio. 

A reunião iniciou com momento de espiritualidade, inspirada no Ano Na-
cional Mariano. No final do encontro, Ir. Darci Zacaron, coordenador diocesano 
da Cáritas, deu algumas informações e acentuou alguns aspectos práticos para o bom andamento das equipes paroquiais e 
convidou para a próxima reunião, no dia 25 de julho, às 14h, no Centro Diocesano. 

Aspectos de psicologia no trabalho
das secretárias paroquiais

A Diocese de Erexim reuniu secretá-
rias e secretários das Paróquias e do Seminário 
de Fátima e os servidores da Cúria no dia 23 
de maio, no Centro de Pastoral para reflexão e 
retomada de aspectos práticos de seu trabalho. 

Na abertura do encontro, Dom José 
ressaltou a pessoa, o trabalho e a missão de 
quem está numa secretaria de instituição 
eclesial. Com ela, as pessoas têm o primeiro 
contato com a instituição e seu procedimento é fundamental 
e decisivo na ação pastoral. 

Pe. Cleocir Bonetti, Vigário Geral, conduziu o mo-
mento de espiritualidade, que contou com a participação do 
Pe. Maicon Malacarne, Coordenador Diocesano de Pastoral, 
e do Pe. José Carlos Sala, Pároco da Paróquia Santa Luzia 
e Assessor Diocesano de música na animação do canto. Pe. 
Bonetti ressaltou que as secretarias são espaço de evange-
lização. A partir do texto do evangelho da visita de Nossa 
Senhora a sua prima Santa Isabel, destacou que os servidores 
de instituição eclesial devem ser disponíveis com as pessoas 
que a procuram a exemplo dela, solícita em partilhar com 
Isabel e servi-la; sintonizar com os irmãos e irmãs, como 
João Batista vibrou ainda no seio de Isabel pela presença do 
Filho de Deus no seio de sua mãe. 

A psicóloga e consultora de Relações Humanas Ali-
ne Dota, com recursos audiovisuais e didática envolvente, 
expôs aspectos de psicologia na realização do trabalho. Res-

saltou a importância das escolhas pessoais e 
da revisão constante da ação desenvolvida, 
procurando cada dia dar o melhor de si. Nas 
relações humanas, colocar-se no lugar do 
outro. Chamou a atenção para o perigo da 
superficialidade e da rotina. Pode-se “achar” 
que se ouviu o outro, que se entendeu o que 
disse ou procura, que se está fazendo o me-
lhor possível. Acentuou a importância da 

abertura para as mudanças. Lembrou valores fundamentais 
da existência, pelos quais sempre agradecer: a vida, a famí-
lia, o trabalho. Indicou algumas pistas para melhor desenvol-
ver o trabalho assumido.  

Após o almoço no Seminário, Dom José motivou vi-
sita às obras do projeto de revitalização do Santuário, expli-
cando as diversas modificações internas do mesmo. 

Na continuidade do treinamento do dia, Pe. Bonet-
ti conduziu uma avaliação do atendimento dos servidores 
da Cúria às Paróquias, sem a presença deles; representante 
da UNIMED expôs o Plano Regional de Saúde convenia-
do com a Diocese e a possibilidade de serem incluídos seus 
servidores e familiares. O ecônomo da Diocese, Ildo Benin-
cá, e a equipe da Cúria retomaram aspectos de registro de 
batizados, casamentos e crismas, bem como o fornecimento 
de certidões para fins diversos; a pastoral do dízimo; a do-
cumentação contábil legal de receitas e despesas para evitar 
prejuízos à imunidade tributária das instituições eclesiais. 

Infância e Adolescência Missionária da
Diocese de Erexim prepara Jornada Nacional

Em torno de 60 crianças, adolescentes, jovens e assessoras da Infância 
e Adolescência Missionária das Paróquias de Barão de Cotegipe, Getúlio Var-
gas, Estação, Aratiba, da Salette, Bairro Três Vendas de Erexim, da comuni-
dade Santa Bárbara da Catedral e do Colégio Franciscano São José de Erexim 
participaram de encontro de formação em preparação à Quinta Jornada Na-
cional desta Obra Missionária, no dia 20 de maio, no Seminário de Fátima. O 
encontro foi conduzido pela Coordenação Diocesana da Infância e Adolescên-
cia Missionária e teve o protagonismo das crianças, dos jovens e adolescentes.
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Área Pastoral de Gaurama estuda Iniciação à Vida Cristã
Em torno de 260 agentes de pastoral das Paróquias 

de Marcelino Ramos, Viadutos, Gaurama, Áurea e Carlos 
Gomes, que formam a Área Pastoral de Gaurama, partici-
param de encontro de formação no dia 27 de maio, em Gau-
rama, para aprofundar itinerários da Iniciação à Vida Cristã 
com crianças, adolescentes e jovens. O encontro teve a as-
sessoria do Pe. Anderson Faenello, reitor do Seminário Bom 
Pastor de Barão de Cotegipe, e Tânia Madalosso, coordena-
dora do Setor Diocesano de Animação Bíblico-catequética. 
O coordenador diocesano de pastoral, Pe. Maicon Malacarne 
também marcou presença no evento com mensagem de motivação e estímulo. Os padres das Paróquias também estiveram 
presentes no encontro que foi encerrado com celebração eucarística na igreja São Luiz com participação da comunidade local. 

Seminaristas da filosofia e teologia da
Diocese de Erexim na Romaria de Caravaggio

Os seminaristas do Seminário 
Maior São José da Diocese de Erexim 
em Passo Fundo programaram visitar 
um santuário de Nossa Senhora no 
Ano Nacional Mariano. E o escolhi-
do foi o de Nossa Senhora do Cara-
vaggio de Farroupilha por ocasião da 
138ª Romaria Diocesana de Caxias 
do Sul, de sexta-feira a domingo, 26 
a 28 de maio, cujo tema foi “Eis aí tua 
mãe!”. Na oportunidade, visitaram 
a família do seu reitor, Pe. Clair Favreto, que organizou um 
jantar de confraternização com seus parentes próximos, três 
irmãos, sobrinhos e sobrinhas, na sexta-feira à noite. 

No sábado de manhã, 27, foram conhecer a cidade 
de Caxias do Sul, principalmente as paróquias São Pelegri-
no, onde o pároco Pe. Leonardo Inácio Pereira explicou as 
pinturas realizadas pelo artista italiano Aldo Locatelli, bem 
como o memorial da pedra que se encontra no subsolo da 

igreja e que resgata a pedra funda-
mental da construção da atual igreja 
e a história da paróquia. Outra igre-
ja visitada foi a Catedral diocesana 
Santa Tereza de Caxias do Sul, re-
centemente restaurada por ocasião 
dos cem anos de sua construção, na 
qual se destaca o novo batistério na 
sua entrada, o novo presbitério e o 
novo altar do tabernáculo feito em 
madeira talhada do antigo púlpito da 

catedral e que se encontra na capela lateral do templo. 
No sábado à tarde, participaram das missas presidi-

das pelo Pe. Clair no interior do Santuário de Caravaggio e 
na capela Nossa Senhora Aparecida do bairro Monte Pasco-
al, comunidade onde residem seus familiares. 

No retorno a Passo Fundo, puderam apreciar a ma-
ravilhosa e exuberante natureza da Serra do Rio das Antas.

Pe. Olírio reassume Paróquia de Jacutinga
Mesmo com a intensa chuva do dia 

e da noite do dia 30 de maio, a igreja Santo 
Antonio de Jacutinga ficou completamen-
te lotada para a missa do penúltimo dia da 
trezena do padroeiro, presidida pelo Bispo 
Diocesano, na qual oficializou Pe. Olírio 
Luís Streher, até agora vigário paroquial de 
Estação, como pároco local, função que já 
havia exercido do final de janeiro de 2007 
a 30 de julho de 2011. Dom Girônimo e nove padres con-
celebraram a missa, com a participação de dois diáconos, 
muitos ministros e expressiva caravana de Estação, com 
seu Pároco, Pe. João Dirceu Nardino, que, após o canto 
inicial, conduziu o Pe. Olírio até o altar, expressando que 
o entregava à nova Paróquia. Familiares do Pe. Olírio tam-

bém estavam presentes. Pe. Luiz Warken, 
vigário paroquial de Jacutinga, acolheu a 
todos. Dom José apresentou o novo pároco 
aos fiéis que, de pé, o aplaudiram com de-
morada salva de palmas. 

Na homilia, Dom José lembrou 
que uma das principais funções do pároco 
é instruir na fé, pela pregação, o povo que 
lhe é confiado. Citou Santo Antônio que 

não concebia a pregação sem a contemplação nem a con-
templação sem a pregação. Alertou para o perigo da atual 
cultura secularista de estimular atitudes não condizentes 
com a fé verdadeira e que não favorece a contemplação. 
Citando novamente Santo Antonio, ressaltou que ele não 
era cego e surdo diante da realidade do seu tempo. A partir 
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do evangelho da missa que falava do semeador, enfatizou 
que Deus se serve de pequenas coisas e pequenos gestos 
para tocar o coração das pessoas e revelar a imensidão do 
seu amor por nós, contando com a sua colaboração, a exem-
plo da Virgem Maria, a humilde serva do Senhor. Destacou 
que o Pe. Olírio não estava assumindo a função de pároco 
sozinho, mas junto com o Pe. Luiz, com os Conselhos, as 
lideranças das comunidades e todos os homens e mulhe-
res batizados que fazem parte da comunidade paroquial. 
Como padre, tem a missão anunciar o Evangelho do Reino 
e levar Jesus às pessoas; ser um homem de Deus, que bus-
ca, através de uma vida de oração, fortalecer os laços de 
comunhão com Ele, para criar comunhão do povo entre si 
e com Deus. Por isso, o padre, a exemplo de Jesus, vai ao 
encontro das ovelhas feridas e abandonadas do rebanho, 
revelando o amor, a mansidão e a ternura do Mestre Jesus.

Concluída sua reflexão, Dom José convidou o novo pá-
roco a renovar os compromissos da ordenação presbiteral e lhe 
entregou os símbolos de sua função, a bíblia, a estola e a chave 
do sacrário. 

No final da celebração, Dom José convidou o Pe. 
Olírio a conduzir a oração da trezena de Santo Antonio e a 
abençoar os pãezinhos pela intercessão do mesmo. Depois, 
agradeceu novamente ao Pe. Olírio por sua disponibilida-
de. Agradeceu ao Pe. Luiz, que, após a saída do pároco an-
terior, continuou conduzindo a Paróquia. Destacou o papel 
fundamental do conselho paroquial no período de transi-
ção da Paróquia. Destacou o espírito de colaboração do Pe. 

João Dirceu Nardino, que compreendeu a necessidade da 
diocese e não se opôs à transferência do Pe. Olírio. Com a 
ajuda do Pe. Clair Favreto, Reitor do Seminário Maior São 
José, conduzirá a Paróquia que abrange três municípios. 
Colocando a Palavra à disposição, Joel Pedott, em nome 
dos paroquianos, saudou o Pe. Olírio, dizendo que passa a 
fazer parte de suas famílias. Enalteceu a resposta favorável 
à convocação do Bispo para a nova missão. Assegurou-lhe 
apoio e ajuda, desejando que, como Moisés, abra caminhos 
de esperança para todos e realize sua missão com amor, 
oração, fidelidade e derrame as bênçãos divinas sobre to-
dos. 

Pe. Olírio dirigiu sua palavra aos presentes. Iniciou 
com as mesmas palavras com que assumiu a Paróquia em 
2007: Peço licença para estar com todos. Venho para ajudar 
a nos sentirmos povo de Deus. Não vim tomar posse do 
povo, pois o povo é de Deus. Agradeceu à delegação de Es-
tação, ressaltando que todos continuam na mesma Igreja de 
Jesus Cristo, apenas em lugares diferentes. Convidou os fa-
miliares a se aproximarem dele, expressando-lhes gratidão 
pela proximidade que sempre cultivam com ele. Recordou 
as diversas funções que já exerceu e manifestou sua alegria 
de estava novamente em Jacutinga. 

Dom José solicitou a leitura da ata da oficialização 
do novo Pároco e deu a bênção final. Muitos dos partici-
pantes da missa dirigiram-se ao salão paroquial para o jan-
tar de confraternização.

Estudantes e professores de teologia
se reúnem em Porto Alegre

“O fazer teológico: 
Igrejas em reforma na mo-
dernidade” foi o tema do 
Congresso Estadual de Teo-
logia do Rio Grande do Sul, 
na Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do 
Sul (PUCRS), em Porto Ale-
gre, de 29 de maio a primeiro de junho, com o objetivo de 
gerar diálogo entre as diversas confissões religiosas para 
superar as divisões históricas e juntos buscar o bem co-
mum. 

Participaram cerca de 200 estudantes e professo-
res dos cursos de Teologia da Universidade La Salle, de 
Canoas, da Escola Superior de Teologia e Espiritualidade 
Franciscana, de Porto Alegre, da Faculdade Palotina, de 
Santa Maria, do Instituto Missioneiro de Teologia, de San-
to Ângelo, Instituto Paulo VI, de Pelotas, do Instituto de 
Teologia de Passo Fundo, de Passo Fundo, e da Teologia 
da PUCRS.   

Mesa de abertura
A abertura do congresso ocorreu na noite do dia 29 

de maio, no Prédio 40, com a presença do arcebispo metro-

politano de Porto Alegre, 
Dom Jaime Spengler, o 
Decano da Escola de Hu-
manidades da PUCRS, Dr. 
Draiton de Souza, e o Co-
ordenador do curso de Te-
ologia, Pe. Carlos Steffen. 

Na cultura indivi-
dualista presente na sociedade atual, a religião pode ter um 
papel importante como fator agregador na busca do bem 
comum, da paz e da mútua solidariedade. As divisões ge-
radas pelas diversas confissões religiosas sejam superadas 
a partir do diálogo entre suas lideranças, autoridades ecle-
siais e estudantes de teologia. 

Tempos de Reformas 
O Evangelho de Jesus Cristo comunicado com co-

ragem e alegria pelos seus discípulos é sinal de construção 
do Reino de Deus para o povo peregrino neste mundo. “A 
Igreja precisa de reformas por ser uma realidade em movi-
mento, uma realidade missionária. A reforma não é um fim 
em si mesma, mas faz parte de um processo de conversão”, 
enfatizou padre Steffen.

Lembrando as orientações do Papa Francisco para 
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reforma da Cúria Romana, padre Carlos Steffen, explicou 
que a fé em Jesus Cristo é o vínculo e elo de comunhão 
para as Igrejas. Também destacou que a fé e a ciência têm 
seu método e objeto próprio, mas ambas investigam e bus-
cam encontrar a verdade. 

Modernidade 
O Decano da Escola de Humanidades Dr. Draiton 

de Souza destacou a visão na Idade Média que compreen-
dida a Filosofia como serva da Teologia. Mas, segundo o 
filósofo da modernidade, Emmanuel Kant, “que a serva vá 
à frente com uma tocha de luz para iluminar as situações”.

A modernidade marca a passagem de um esquema 
teológico para um esquema antropológico. Nessa passagem 
aconteceu a Reforma Protestante com Lutero. “Muitos 
pensadores, entre eles, Hegel, fruto da reforma, enfatiza o 
paradigma moderno da subjetividade. A reforma dá ênfase 
ao elemento da subjetividade, do indivíduo. Para Hegel 
esse é o conteúdo da reforma. O ser humano é determinado 
por si mesmo a ser livre”, frisou Draiton.  

Dialogo e silêncio 
Diante da pluralidade cultural gaúcha, dom 

Jaime disse acreditar que a Teologia tem uma grande 
responsabilidade e contribuição na construção de pontes 
através do diálogo na realidade eclesial e social. 

Para ele, o silêncio é modo de ser que necessita 
estar livre dos desejos de dominar, da vontade razão, da 
precipitação em ter vez, da convicção de superioridade, 
o saber de antemão e preconceitos. Para não haver 
interferência do próprio eu e de uma subjetividade 
desfocada quando ressoar no meu ouvido a diferença do 
outro. Não se ouve só as palavras, mas a entonação de voz 
que pode estar dizendo algo bem diferente do que dizem 
as palavras e perceber o sentido oculto que o outro não 

consegue dizer.
“A teologia só é sã quando é uma fé viva, engajada, 

inserida. A teologia cristã só é sã se o Evangelho é 
perceptível ao coração. Depois, entendido e elaborado pelo 
intelecto”, lembrou Spengler. 

Palestra de abertura
A palestra de abertura do congresso foi proferida por 

Luiz Carlos Susin, frei capuchino, doutor em Teologia pela 
Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. Atualmente, 
é professor na PUCRS e na Escola Superior de Teologia e 
Espiritualidade Franciscana (Estef), em Porto Alegre, com 
o tema: “O fazer teológico na modernidade” (Baixe aqui a 
palestra de abertura).

Programação do congresso
Terça-feira, 30, Conferência 1 (parte 1): “Releituras 

do Cisma do Século XI e da Reforma do Século XVI, 
com Vitor Galdino Feller. Conferência (parte 2): “Resgate 
Histórico (XVII até hoje), com Ricardo Rieth e Márcia 
Blasi.

Quarta-feira, 31, Conferência 2: “Resgate da 
Teologia na América Latina nos últimos anos”, com Walter 
Altmann. Conferência 3: “As diversas correntes teológicas na 
pós-modernidade”, com Ari Antônio dos Reis e Kathlen de 
Oliveira.

Quinta-feira, 1° de junho, encerramento (parte 1): 
apresentação da “resposta da pergunta” pelos mediadores 
Fábio Junges, Kthlen de Oliveira e Vitor Feller. Parte 2: 
cerimônia de encerramento e avaliação. Na parte da manhã 
acontecem as conferências e, à tarde, oficinas, apresentação 
de trabalhos, debates.

Texto: Judinei Vanzeto, Assessor de Imprensa 
Regional Sul 3 da CNBB 

Foto: Marco Aurélio Gette

Papa Francisco nomeia Bispo para a
diocese vacante de Uruguaiana 

A Nunciatura Apos-
tólica no Brasil comunicou, 
na manhã do dia 31 de maio, 
que o Papa Francisco nomeou 
Dom José Mário Scalon An-
gonese, atualmente bispo 
auxiliar da Arquidiocese de 
Curitiba. 

Dom José Mário nas-
ceu em 1º de junho de 1960 
no município de Unistalda 
(RS); cursou Filosofia e Te-
ologia no Seminário Maior 
de Viamão, da Arquidiocese 

de Porto Alegre. Obteve licenciatura em Filosofia, com es-
pecialização em Psicologia da Educação da Faculdade de 
Filosofia na Universidade La Salle, em Canoas (RS). Foi 

ordenado presbítero no dia 16 de dezembro de 1989, em 
Nova Esperança do Sul. Desenvolveu as seguintes ativi-
dades: Assistente, Diretor Espiritual e Reitor no Seminário 
Menor São José e Coordenador Diocesano da Pastoral Vo-
cacional de Santa Maria, de 1990 a 2002; Pároco da Paró-
quia da Natividade em Ijuí, na Diocese de Cruz Alta, em 
1995; Pároco da Paróquia Santíssima Trindade, em Nova 
Palma, de 2002 a 2011; Pároco da Paróquia da Ressurrei-
ção e Reitor do Seminário Maior São João Maria Vianey 
de Santa Maria, de 2011 a fevereiro 2013, quando foi no-
meado bispo auxiliar de Curitiba. Sua ordenação episcopal 
ocorreu no dia 28 de abril do mesmo ano. Seu lema episco-
pal é “Eis-me aqui, envia-me”, inspirado no profeta Isaías.

O inicio de seu ministério como Bispo de Uruguaia-
na será no dia 20 de julho deste ano, às 18h30, em missa na 
Catedral Diocesana.
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Seminaristas refletem sobre aspectos de Nossa Senhora
Por sugestão do Pe. Ângelo Ros-

set, que dá aulas sobre o Catecismo da 
Igreja Católica no Seminário Menor N. 
Sra. de Fátima de Erechim e no Bom Pas-
tor de Barão de Cotegipe, os seminaristas 
de ambos realizaram encontro de reflexão 
e celebração sobre Nossa Senhora, no en-
cerramento do mês dedicado a Maria, 31 
de maio, em Barão de Cotegipe, com a 
participação dos seus formadores, padres 
Giovani Momo, Anderson Faenello e do próprio Pe. Ângelo. 

Cada seminarista estudou e apresentou um assun-
to. Sobre os dogmas marianos: Maternidade Divina - Lucas 
Ricardo (segundo ano); Imaculada Conceição - Alan Carlos 
(segundo ano); Virgindade e Assunção - Tomaz Arsego (pro-
pedêutico). Sobre algumas devoções, identificando o contex-

to da aparição e o conteúdo da mensagem: 
Nossa Senhora de Guadalupe - Wellington 
Mikoanski (terceiro ano); Nossa Senhora 
das Graças - Samuel Martino (terceiro 
ano); Nossa Senhora da Salete - João Zeni 
(terceiro ano); Nossa Senhora de Fátima - 
Mateus Matias (terceiro ano). Sobre dois 
documentos de São João Paulo II a respei-
to da Virgem Maria: A Mãe do Redentor 
- Redemptoris Mater - Guilherme Dalag-

nol (propedêutico); O Rosário da Virgem Maria - Rosarium 
Virginis Mariae - Roberto Martelli (propedêutico).

A reflexão e o estudo foram concluídos com a reci-
tação do Terço bíblico, na capela do Seminário, diante da 
imagem peregrina do centenário de Fátima, em visita na pa-
róquia de Barão de Cotegipe. 

Nos 500 anos da Reforma de Lutero,
Igrejas Ecumênicas rezam pela unidade

Dentro da Semana de Oração pela 
Unidade Cristã, na passagem dos 500 anos 
da Reforma desencadeada por Martinho 
Lutero, Igrejas cristãs ecumênicas de Ere-
chim, Anglicana do Brasil, Católica Roma-
na e Luterana Sinodal realizaram encontro 
de oração, na noite do dia 02 de junho, na 
igreja sinodal. 

Presidiram a celebração a pastora 
luterana sinodal Ettiene Cibele Mittank, o reverendo anglica-
no Rodrigo Espiúca e os padres católicos André Lopes e Ade-
lar De David. O momento do pedido de perdão foi ritualizado 
com a construção de um pequeno muro com tijolos represen-
tando pecados que causam separação, como falta de amor, 
ódio e desprezo, mentira, discriminação, perseguição, quebra 

de comunhão, intolerância, guerras reli-
giosas, divisão, isolamento, orgulho. 

Após as leituras bíblicas, pastora 
Ettiene, que assumiu a Igreja Sinodal de 
Erechim em janeiro deste ano, vinda de 
Iraí, fez a pregação, atendo-se à passagem 
do evangelho proclamada, a do filho pró-
digo. Convidou cada participante a lem-
brar os personagens do texto, procurando 

ver quando foi um ou outro. Com o gesto de colocar uma luz 
no pequeno muro dos males que dividem, destacou que o per-
dão, a reconciliação são caminhos para superá-los e estabelecer 
a reconciliação. 

Diversos hinos, com sustentação musical de órgão e 
duas flautas, complementavam cada momento da celebração.

Comissão de ministros e servidores estuda 
documento sobre os leigos

Em reunião na manhã do dia 05 
de junho, no Centro Diocesano, a Comis-
são Diocesana de servidores e de ministros, 
formada por representantes das paróquias, 
teve, primeiramente, um relato do Pe. Mai-
con Malacarne sobre os encaminhamentos 
feitos a respeito da necessidade apresentada 
pela própria comissão de formação especí-
fica sobre as celebrações de exéquias e da Pastoral da Esperan-
ça, que é o acompanhamento das famílias enlutadas. O assunto 
foi levado à reunião dos padres no dia 09 de maio e é proposto 
para os encontros de ministros no próximo ano em nível de Área 
pastoral. O grupo sugeriu que a reflexão seja levada também à 
Pastoral da Pessoa Idosa e à Pastoral da Saúde, bem como aos 

cuidadores e cuidadoras de enfermos e 
idosos. A seguir, Pe. Cleocir Bonetti, Vi-
gário Geral e que acompanha a Comissão, 
coordenou reflexão sobre o documento da 
CNBB “Cristãos Leigos e Leigas na Igre-
ja e na Sociedade – Sal da Terra e Luz do 
mundo” (Mt 5,13-14). Por fim, foram trata-
dos dois aspectos práticos, a realização dos 

encontros de ex-alunos da Escola de Servidores em nível paro-
quial neste ano e a forma de encaminhamento da renovação de 
mandato dos ministros. Para o grupo, deve haver momento de 
formação e de avaliação antes da renovação, a fim de não ser 
meramente “automática”. A próxima reunião da comissão será 
no dia 20 de novembro, às 09h, no Centro Diocesano.
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Diocese de Erexim realiza novamente
Escola Cristã de Formação Política

Já estão abertas as inscrições para uma 
nova edição da Escola Cristã de Formação Políti-
ca, promovida pela Diocese de Erexim com sete 
etapas, de julho a novembro deste ano. As etapas 
serão de um dia, das 0830 às 16h30, nos seguintes 
sábados, com seus respectivos temas: 22 de julho 
– Análise de conjuntura e compreensão de con-
ceitos de política; 12 de agosto – Bíblia e política, 
o que a Palavra de Deus tem a iluminar no campo 
da política?; 26 de agosto - Ensino Social da Igre-
ja sobre política; 16 de setembro – Ideologias po-
líticas; 30 de setembro – Ética pública e política 
e Ecologia e política; 14 de outubro – Reformas: 
política, eleitoral, tributária...; 04 de novembro – Participação 
do leigo num projeto político popular. 

A Escola destina-se a lideranças das paróquias da Dio-
cese de Erexim; lideranças sociais, sindicais, comunitárias e 
agentes de pastoral; lideranças políticas (vereadores, prefei-
tos, deputados); candidatos a cargos eletivos; dirigentes e as-
sessores políticos. 

A inscrição pode ser realizada na secretaria da Paró-
quia do candidato ou no Centro Diocesano de Pastoral. Ao 
fazê-la, o candidato deverá apresentar documento de identifi-
cação – RG ou CPF. A contribuição, para todas as etapas, é de 
R$ 40,00, a ser feita na inscrição ou na primeira etapa. 

O número de alunos será de 50. A seleção será por 

ordem de inscrição. A Escola terá 56 horas-aula. 
Quem frequentar 75% deste total receberá certifi-
cado da Faculdade de Teologia e Ciências Huma-
nas (Itepa Faculdades de Passo Fundo).

Os critérios e exigências para participar 
da Escola são: identidade cristã aberta ao ecume-
nismo; abertura à pluralidade ideológica, política, 
social, de gênero; compromisso de participar de 
todas as etapas; comprometimento com a comu-
nidade (Igreja) a que a pessoa pertence; envolvi-
mento com movimentos, pastorais sociais e ins-
tâncias políticas.

O objetivo geral da Escola é: contribuir 
para a capacitação e formação política de lideranças para que 
exerçam sua cidadania sendo sujeitos na construção de uma 
sociedade justa, fraterna e solidária a partir de valores evangé-
licos. Objetivos específicos: fortalecer a atuação das Pastorais 
Sociais, analisar a realidade atual contemplando os aspectos 
econômicos, político, social e cultural; refletir e ampliar os 
conceitos básicos de política, econômica e ecologia a partir 
da realidade; buscar nos Livros Sagrados e no Ensino Social 
da Igreja a base para a ação cristã na política; ajudar na articu-
lação da organização dos movimentos e pastorais; qualificar 
política e metodologicamente para que possam melhor contri-
buir nas organizações da sociedade civil; oportunizar momen-
tos de partilha dos participantes

Falecimento de ex-professor do Seminário de Fátima
Por volta do meio-dia do dia 11 de junho, no Hospi-

tal São Vicente de Paulo, de Passo Fundo, faleceu Pe. Carlos 
Leonardo Kipper, em consequência de câncer. 

Pe. Kipper era natural de Santo Ângelo, onde nasceu 
em 28 de junho de 1934, estando próximo de completar 83 
anos. Foi ordenado padre em 1959, em Roma. Por diversos 
anos, foi professor de química, física e matemática no Semi-
nário N. Sra. de Fátima de Erechim, onde mantinha labora-
tório para aulas práticas. Atuou mas paróquias Nossa Senho-
ra do Rosário, em Charrua, Nossa Senhora Aparecida, São 
Judas Tadeu e São Vicente de Paulo, em Passo Fundo, São 
José, em Sertão e na Capela da Casa de Retiros de Passo Fun-
do. Foi professor da Universidade de Passo Fundo por mais 

de 30 anos. Também foi capelão 
da comunidade Marista de Passo 
Fundo e colaborou na estruturação 
da Rádio Planalto. Ele também fez 
cursos de Jornalismo, pela Uni-
versidade ProDeo, em Roma, na 
Itália, Agronomia, Matemática e 
Ciências Contábeis, pela Universi-
dade de Passo Fundo.

Seu velório se deu na igreja N. Sra. da Conceição de 
Passo Fundo. O sepultamento se deu no Cemitério Memorial 
da Paz, após missa de corpo presente na igreja em que foi 
velado. 

Falecimento de Irmã da Sagrada Família
Às 02h do dia 11 de junho, domingo da solenidade 

da Santíssima Trindade, no hospital de Viadutos, faleceu Ir. 
Anna Zdiarski, da Congregação das Irmãs da Sagrada Famí-
lia de Maria. Com velório na capela das irmãs, seu sepulta-
mento se deu no mesmo dia, no Cemitério Municipal, com 
missa de corpo presente às 16h, na igreja Sagrado Coração 
de Jesus. O velório e o sepultamento coincidiram com a festa 
de Santo Antonio e do Sagrado Coração de Jesus da comuni-

dade paroquial com crismas.
Ir. Anna nasceu em Carlos Gomes, no dia 28 de julho 

de 1930, estando, pois, perto dos 87 anos. Tinha 11 irmãos. 
Trabalhou em hospital de Curitiba, Porto União, Guarani das 
Missões e Curitibanos. Atuou também com medicina alter-
nativa e florais. Estava em Viadutos há seis meses para tra-
tamento de saúde. (Informações do Pe. Waldemar Zapelini, 
Pároco da Paróquia Sagrado Coração de Jesus de Viadutos)
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Em tarde de sol esplêndido, fiéis lembram
Santo Antonio e aparições de Fátima

Pe. Jair Carlesso, Pároco 
da Paróquia N. Sra. do Rosário, 
de Barão de Cotegipe, com equi-
pe da mesma, presidiu oração do 
terço e missa no Salão de Eventos 
do Seminário de Fátima na tarde 
desta terça-feira, 13, festa de San-
to Antonio e comemoração da se-
gunda aparição de Nossa Senhora 
em Fátima, há 100 anos. O terço 
contemplou os mistérios da Pai-
xão de Cristo, sua agonia no horto 
das oliveiras, sua flagelação, coroação de espinhos, caminho ao 
Calvário e morte na Cruz, com referências à realidade de nosso 
tempo. O enfoque da celebração foi a oração pela paz nas famí-
lias, no País e no mundo, lembrando que Maria, em 1917, pediu 
justamente a oração pela paz no mundo que estava em guerra. 

Pe. Jair iniciou sua homilia sugerindo a cada participante 
da celebração se perguntar o que a celebração, especialmente a 
Palavra de Deus proclamada lhe sugeria. Disse que estavam to-
dos rezando por intercessão de Santo Antonio pedindo as graças 
divinas para as famílias, os casais, os que se preparam para o ma-
trimônio, pelo alimento de cada dia para todas as pessoas, pelo 
pão da Palavra que o Santo tanto anunciava ao povo e que é fun-
damento da vida cristã. Depois falou da presença de Maria, que, 

à semelhança das mães, é presença 
carinhosa, de modo particular nas 
carências de todos. Ela manifestou 
isto na sua visita à sua prima Isa-
bel, no casamento de Caná da Ga-
lileia e em suas aparições ao longo 
da história. Assim foi em 1917, 
quando o mundo sofria o flagelo e 
o absurdo da guerra. Pediu que o 
povo rezasse pela paz. Para o Pe. 
Jair, a paz exige uma reorganiza-
ção das relações sociais conforme 

o projeto de Cristo que veio trazer o dom da paz e da salvação. 
Ressaltou que o caminho da paz se fundamenta em 4 pilares, a 
verdade, o amor, a justiça e a fidelidade. Verdade em tudo o que 
se diz e se faz; amor, o primeiro e maior mandamento; justiça, 
acompanhada do direito, eixo central da pregação dos profetas. 
Sem justiça e direito, a sociedade entra em turbulência como a 
que o País vive atualmente. Fidelidade, a Deus e aos princípios 
fundamentais da vida. Concluiu referindo-se à leitura da missa, 
segundo a qual Cristo é nossa paz. Quem tem Cristo em sua vida 
está no caminho da paz, que passa pela cruz.  

No final da missa, houve a bênção do pão por interces-
são de Santo Antonio e o parabéns aos aniversariantes do dia e 
do mês, entre eles uma da equipe de Barão de Cotegipe.

Com procissão luminosa, fiéis lembram
aparição de Fátima e Santo Antonio

A noite desta terça-feira, 
festa de Santo Antonio, foi favo-
rável para a procissão luminosa da 
Catedral ao Santuário e a missa em 
comemoração da segunda aparição 
de N. Sra. em Fátima, há cem anos. 
As orações, motivações e cantos pe-
diram pela paz na família, no País e 
no mundo, lembrando que N. Sra. 
em Fátima, em 1917, recomendou a 
oração do terço pela paz no mundo 
que vivia em guerra. No final da missa, houve a bênção do pão 
por intercessão de Santo Antonio e distribuído aos devotos. 

Pe. Maicon Malacarne, Vigário Paroquial da Catedral 
e Coordenador Diocesano de Pastoral presidiu a celebração, 
que teve a animação da equipe de liturgia e canto da Romaria, 
com a direção musical do Pe. José Carlos Sala. 

Pe. Maicon iniciou sua homilia lembrando a segunda 
aparição de Fátima e o diálogo dos três videntes com Nos-
sa Senhora. Certamente sentiam apreensão, medo e angús-
tia diante da desconfiança de muitos pela experiência que 
viviam. Naquela aparição, N. Sra. falou da devoção ao seu 
Imaculado Coração e lhes apresentou um coração cravado de 
espinhos. Convidou a contemplar o símbolo do coração apre-
sentado à assembleia, ressaltando que ele fazia ressoar o que 
dizia a primeira leitura da missa: vós, que outrora estáveis 
longe, vos tornastes próximos, pelo sangue de Cristo. Ele, de 

fato, é a nossa paz. Mas, cabe-nos 
construí-la, vencendo os medos, 
evitando muros que separam. Exor-
tou a todos a serem pessoas de paz, 
que não compactuam com qualquer 
força que não seja geradora de paz. 
Nesta missão, não se está só, porque 
Cristo, pelo Evangelho, prometeu o 
Defensor, o Espírito da verdade e 
garantiu sua paz. Citou Santo An-
tonio como construtor de paz, de 

fidelidade à Palavra de Deus. Ele continua a inspirar a prática 
da fé. Pe. Maicon concluiu sua reflexão desejando que Santo 
Antonio, os três pastorinhos, na comunhão com a Virgem de 
Fátima, ajudem a todos a construir quotidianamente a paz, 
com pequenos gestos, como menos palavras maldosas, menos 
fofocas, menos traições, menos pequenas e grandes corrup-
ções, menos ódio, menos mentira, mais amor, por favor!

Íntegra da homilia do Pe. Maicon
No dia 13 de junho de 1917, Jacinta, Lúcia e Francisco 

foram novamente a Cova da Iria. Muitas coisas, nesse mês, ti-
nham se passado. As três crianças, certamente, estavam confu-
sas com a visão que tiveram dia 13 de maio. Conforme pedido 
de Nossa Senhora, não deixaram de rezar todos os dias. No lo-
cal e momento da aparição do dia 13/06 não estavam sozinhos, 
as memórias registram a presença de outras pessoas, talvez 50. 



Agosto  2017  |  COMUNICAÇÃO DIOCESANA       21

Quem inicia o diálogo logo que Nossa Senhora aparece é Lú-
cia. A Senhora reforça o pedido para que não deixem de rezar 
o terço todo dia e que, também, todo dia 13 venham ao mesmo 
local, até dia 13 de outubro. Lúcia pede que a Senhora os leve 
para o céu. Certamente, as crianças sentiam medo, angústia e 
também a comunidade já devia ter começado a persegui-los e 
difamá-los pela experiência que faziam. A Senhora diz que sim, 
Jacinta e Francisco logo iriam para o céu, mas Lúcia ainda devia 
ficar. E, sabemos, assim foi. Nessa segunda aparição, também, 
Nossa Senhora apresenta a devoção ao seu Imaculado Coração. 
Ao abrir as mãos aparece um Coração cercado de espinhos cra-
vados. A dor da humanidade machucada, sangrando, que en-
contra espaço no coração de Deus. A aparição finaliza quando 
a Senhora diz para Lúcia: “O meu Imaculado Coração será o 
teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus.” 

Contemplando o coração, novamente ressoa em nós 
aquilo que a carta aos Efésios nos diz na primeira leitura que 
ouvimos: vós, que outrora estáveis longe, vos tornastes próxi-
mos, pelo sangue de Cristo. Ele, de fato, é a nossa paz. Nossa 
Senhora, em Fátima, não cansou de pedir a paz. A paz que é 
pedido e sinal do próprio Filho. No coração machucado, a espe-
rança que brota da humanidade vencer o medo, vencer a guerra, 
vencer o ódio, vencer as divisões, vencer a violência, vencer a 
construção de muros que nos separam, mas de ser sinal de paz. 
Ah, como ainda nos falta entender e viver a paz. Senhor, pedi-
mos essa graça, faça-nos entender a paz, faça-nos sinal da paz – 
nos tornando, assim, homens e mulheres novos, estabelecidos, 
fincados nos pilares da paz. 

Temos certeza, irmãos e irmãs, que na construção da 
paz encontramos a Deus. Não podemos, não devemos, como 
cristãos, compactuar com qualquer força que não é geradora 
de paz. De meios que propagam o medo, assim como o medo 
que Lúcia, Jacinta e Francisco sentiam. Não podemos ser pro-
tagonistas do medo! O medo nos paralisa e paralisa os irmãos 
que sentem medo de nós. O medo nos afasta da paz porque 

nos arma. Nós temos um Defensor, nos garante o Evangelho, 
não estamos sozinhos, o Espírito da Verdade está conosco. Se, 
nas estradas da história, sentimos mais medo do que força, essa 
palavra nos conforta: Vocês não estão sozinhos! Irmãos, não 
estamos sozinhos! O espírito está conosco! Nossa Senhora está 
conosco! Os irmãos estão conosco! Entre eu e você não há 
muro, há encontro. Entre você e quem está do seu lado, não há 
muro, a não ser que criamos e construamos muros. Entre nós há 
liberdade de filhos de Deus, que descobrem no amor que vence 
o medo o significado: “Se alguém me ama, guardará a minha 
palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e nele faremos 
nossa morada.” E, ainda, “Deixo-vos a paz, dou-vos a minha 
paz.” O amor nos faz viver em paz! 

Se hoje podemos citar um exemplo de construtor da 
paz, de fidelidade a essa Palavra, podemos dizer de Santo An-
tônio e sua memória desse dia. A sua intercessão são atribuídos 
muitos, muitos milagres. Talvez porque ele soube amar a Deus 
de tal forma que esse amor derrubou barreiras e chegou até nós. 
Santo Antônio que falou de Evangelho até aos peixes, conta a 
história. O Santo que carrega o Menino Jesus em seus braços. 
O Santo dos objetos perdidos. O Santo casamenteiro. O Santo 
das causas impossíveis. O Santo dos pãezinhos, da partilha, da 
caridade. A vida de Santo Antônio foi e continua sendo um mi-
lagre à medida que nos inspira na prática da fé. 

Que Ele, nessa intensa memória, junto de Francisco, 
Lúcia e Jacinta, na comunhão do céu com a Virgem de Fáti-
ma intercedam por todos nós nessa noite. Nos ajudem a vencer 
os medos, vencer as barreiras e contribuirmos decididamente 
e cotidianamente na construção da paz. Em gestos diários, tal-
vez a partir de agora, que mais nos aproximam de quem está 
conosco em nossas casas, em nossos trabalhos, em nossa vida 
de cada dia, menos palavras maldosas, menos fofocas, menos 
traições, menos pequenas e grandes corrupções, menos ódio, 
menos mentira, mais amor, por favor! 

Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo!

Em Jacutinga, no Corpo de Deus,
o povo caminha na estrada de Jesus

Desde bem cedo nesta quinta-
-feira, 15, alunos e professores das es-
colas das redes municipal e estadual, 
catequistas e catequizandos, cursilhis-
tas, agentes de diversas pastorais, inte-
grantes do CTG, do grupo dos jipeiros 
e outros voluntários apareceram na rua 
diante da Escola Érico Veríssimo para 
confeccionar os tapetes com símbolos 
referentes ao dia de Corpus Christi. Às 9h, o povo superlo-
tou a igreja matriz, celebrando a ceia eucarística. No final da 
missa, acompanhado da imagem de Nossa Senhora de Fátima 
e do padroeiro Santo Antônio, o povo seguiu o Santíssimo Sa-
cramento, conduzido pelo pároco Pe. Olírio Streher. O canto 
expressa o que estava acontecendo: “Com a Mãe de Fátima, 
caminhamos na estrada de Jesus, nas horas de dores e alegrias 
e em cada momento desta vida; a nossa alma dá glórias ao 
Senhor!”. “Com o padroeiro, caminhamos na estrada de Jesus, 
nas horas de dores e alegrias e em cada momento desta vida; 
Ó Santo Antônio, rogai por nós!”

Diante da Escola Érico Veríssi-
mo, os caminheiros  fizeram uma parada 
para acolher uma breve reflexão do Di-
retor Flávio Gabardo. Outra parada foi 
feita nas imediações do estabelecimento 
onde funcionam a EMATER, o Conse-
lho Tutelar e o CMD. A terceira parada 
foi diante da Prefeitura, onde fez-se a 
Oração sugerida pela CNBB para esse 

dia: “Pai misericordioso, nós vos pedimos pelo Brasil”. 
Por fim, o povo, reunido diante da igreja matriz,  ma-

nifestou seu compromisso com Cristo: “Com Jesus Cristo nós 
queremos defender e promover a vida, a vida plena defender e 
promover”; e recebeu a bênção do Santíssimo Sacramento. Pelo 
bem realizado pela celebração deste dia, cada um e cada uma 
expressou a sua gratidão: “Eu te agradeço, Senhor! Eu te agra-
deço, Senhor! Eu te agradeço, Senhor, pelo teu imenso amor!”.  

            Todos foram contentes para casa, fazendo res-
soar as maravilhas feitas pelo Senhor neste Dia. (Informação 
e fotos do Pe. Olírio Streher)
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Participação extraordinária de fiéis
nas celebrações do Corpo de Deus em Erechim

As missas e procissões de Cor-
pus Christi nas sedes paroquiais da 
cidade de Erechim, São Pedro, São 
Cristóvão, Santa Luzia, São Francisco, 
N. Sra. da Salette, Catedral, junto com 
N. Sra. Aparecida e Santuário, tiveram 
presença numerosa de fiéis nesta quin-
ta-feira de sol intenso e temperatura 
amena. Em todos os locais das cele-
brações, houve tapetes confeccionados 
com serragem e outros materiais ou impressos em lona plás-
tica. A sua confecção ou colocação, bem como a ornamen-
tação com símbolos diversos envolveu o trabalho de muitos 
voluntários. A equipe da Catedral compôs cenário expres-
sivo, lembrando os 300 anos do encontro da imagem de N. 
Sra. Aparecida e os 100 anos das aparições de Fátima. 

Dom José conduziu o Santíssimo Sacramento na pro-
cissão do Santuário até a Catedral, onde deu a bênção ao povo 
e em seguida presidiu a santa Missa, concelebrada por Dom 
Girônimo e 7 padres, com a participação de dois diáconos, 
muitos ministros e a animação musical do Pe. José Carlos 
Sala, instrumentistas e membros do coral N. Sra. de Fátima. 

No início da homilia, o Bispo Diocesano lembrou 
diversos grupos humanos, entre eles, os doentes e idosos 
e seus cuidadores, nos hospitais, nas casas de família e de 
repouso; os encarcerados, suas famílias e todos os que so-
frem a dor da violência, da exclusão social e da drogadição 
que rouba o sonho de inúmeros jovens; os trabalhadores, 
desempregados e empresários. Ressaltou que Deus sempre 

acompanhou seu povo, oferecendo-lhe 
o maná e a luz de sua Palavra na traves-
sia no deserto. Mas seu Filho deu seu 
próprio Corpo e Sangue como alimento 
da caminhada, como prometera após 
a multiplicação dos pães, conforme o 
evangelho da missa do dia. Frisou que 
comer do pão partido que é Jesus signi-
fica participar do ato máximo de amor 
realizado por Ele através da sua morte 

na cruz, eternizado com a ressurreição. Quando se recebe, 
nas mãos, o pão da Eucaristia, se pode contemplar o corpo 
de Jesus Cristo partido na cruz. E como este Pão do céu é 
oferecido a todos, os que dele comem devem viver unidos 
no amor de quem o dá. Para Dom José, Jesus alimenta a es-
perança comprometida de seus discípulos na construção de 
uma sociedade mais ética e menos corrupta, na qual os valo-
res do Evangelho não sejam usados para interesses egoístas 
e mesquinhos, sem levar em consideração o bem comum, 
o sofrimento e a dor do povo deste País. Exortou a todos a 
pedir ao Espírito Santo a inteligência espiritual para realizar 
escolhas em favor da vida e do bem comum e enfatizou: não 
deixemos que nos roubem a esperança em relação ao futuro, 
nem a dignidade e a auto-estima de um povo soberano no 
presente, que acredita na justiça, nos valores éticos e morais 
que forjam a vida e o bem comum de uma nação.

Concluída a homilia, Dom José proferiu a oração 
pelo País sugerida pela CNBB para esta solenidade: Pai mi-
sericordioso, nós vos pedimos pelo Brasil!

Ministros da Paróquia São Pedro
avaliam sua ação e aprofundam sua missão

Convocados pelo Páro-
co, Pe. Paulo Bernardi, os mi-
nistros e ministras de diversas 
comunidades da Paróquia São 
Pedro, de Erechim, participa-
ram de encontro de formação na 
tarde deste sábado, 17 no centro 
catequético da sede paroquial. 
Com assessoria do Pe. Antonio 
Valentini Neto, com a ajuda do seminarista Edegar Passaglia, 
em trabalho de grupo, refletiram os motivos pelos quais são 
ministros e continuam na missão; sobre dificuldades que en-
contram e o que percebem de falhas em sua vida e ação. Na 
complementação do plenário, o assessor propôs aspectos do 
perfil do agente de pastoral e da sua ação, especialmente na 
dimensão litúrgica. 

Encerrou a reflexão com nova pergunta: O que de-
vemos levar em conta em nosso trabalho? Brevemente, 
lembrou: a missão de ministros da comunhão, da evangeli-
zação, do serviço; o compromisso assumido na sua oficiali-
zação: depois de termos participado da Escola de Servido-

res de Comunidade, a pedido 
e às custas desta comunidade, 
prometemos diante de Deus e 
da comunidade, servir a todos, 
com esforço e dedicação, em 
todas as necessidades comuni-
tárias. Prometemos particular 
empenho na leitura, vivência e 
pregação da Palavra de Deus, 

na celebração litúrgica e no servir a Comunhão Eucarística; 
orientações da Paróquia; Diretrizes diocesanas: Plano da 
Ação Evangelizadora; Diretrizes dos sacramentos; Orien-
tações sobre a Liturgia - 2010; Regimento dos Conselhos 
de Pastoral; regimento dos salões...; Caminhada da Igreja 
no Regional e no País – Ano Nacional Mariano; de novem-
bro deste ano a novembro do próximo, Ano do Leigo; Ca-
minhada da Igreja no mundo – documentos do Papa. 

Concluindo o encontro, participaram da missa do 
primeiro dia do tríduo preparatório à festa do padroeiro, na 
igreja São Pedro, que teve participação especial dos catequi-
zandos, seus pais e catequistas. 



Agosto  2017  |  COMUNICAÇÃO DIOCESANA       23

Paróquia de Campinas do Sul acolhe festivamente
imagem de Fátima

Expressivo número de 
fiéis da Paróquia Santa Luzia, 
Bairro Atlântico de Erechim, 
acompanhado de seu Pároco, 
Pe. José Carlos Sala, dirigiu-se 
a Campinas do Sul no dia 17 de 
junho, levando a imagem de N. 
Sra. de Fátima que peregrina pe-
las comunidades da Diocese de 
Erexim em preparação da Ro-
maria do Centenário das Aparições de N. Sra em Portu-
gal, em 1917. A imagem, que veio de Fátima, Portugal 
e tem o dom de tocar os corações, foi recebida com fé e 
alegria por grande número de paroquianos que a leva-
ram até a igreja N. Sra. dos Navegantes, em procissão 
motorizada, conduzida pela Corporação dos Bombeiros 
Voluntários e dos Trilheiros, animados pelo Pároco, Pe. 
Dirceu Dalla Rosa, acompanhado pelo diácono Orides 
Bertotti e muitos ministros e ministras.

Na igreja, Pe. Dirceu 
presidiu a missa de acolhida à 
imagem, durante a qual houve 
a encenação das aparições de 
Fátima, realizada pelo grupo de 
jovens e adolescentes. 

A imagem peregrina per-
manece em visita nas comuni-
dades da Paróquia e entidades 
do município, até o dia 26 de ju-

nho, quando segue para a Paróquia Na. Sra. Aparecida, 
Bairro Progresso, Erechim.

Segundo o Pe. Dirceu, nos 100 ANOS DAS 
APARIÇÕES DE FÁTIMA, a paróquia de Campinas 
do Sul, as famílias, seriam todos ricamente agraciados 
com as bênçãos de Nossa Senhora pela presença desta 
Imagem Peregrina, vinda diretamente do Santuário de 
Fátima – Portugal.

Padre da região reconduzido como
superior provincial nos Estados Unidos

Pe. Moacir é o primeiro à esquerda de quem olha; Pe. 
Adilso, o segundo; Pe. Zelindo, o que está entre os bispos.

Pe. Moacir Balen, natu-
ral de Rio Brasil, Paróquia N. 
Sra. Medianeira, Barra do Ro 
Azul, foi confirmado Superior 
da Província São Carlos Bor-
romeu da Congregação de São 
Carlos Scalabrinianos de Nova 
York, Estados Unidos, para 
mais um período de três anos a 
partir de 28 de junho deste ano. 
Ele fora nomeado Superior Pro-
vincial em junho de 2014 para 
um triênio.  A Província com-
preende as regiões do Leste do 
Canadá, Leste dos Estados Uni-
dos, Haiti, Venezuela, Colômbia e Equador.

Seu irmão Adilso foi Superior Provincial da Pro-
víncia São João Batista, com sede em Chicago, IL, Es-
tados Unidos, de 2009 a 2014.

Pe. Moacir é o sexto filho e irmão do meio dos 
sete filhos e quatro filhas de Aurélio e Élide Bianchi 
Balen. Em 1961, entrou no seminário dos padres ca-
listas, que tem o carisma do serviço aos migrantes e 
refugiados. Estudou em Casca, Guaporé, Passo Fundo, 
São Paulo e teologia em Toronto, Canadá. Foi ordenado 

padre no dia 31 de dezembro 
de 1977 na comunidade São 
Carlos do Rio Brasil, Barra 
do Rio Azul, por Dom João 
Hoffmann, primeiro Bispo da 
Diocese de Erexim. Passou os 
primeiros anos de ministério 
sacerdotal entre os imigran-
tes na Venezuela. Esteve em 
Roma para um ano de estudos 
e em 1985 foi para Brooklyn, 
Nova York, Estados Unidos. 
Em 1995, foi transferido para 
Mississauga, Ontario, Canadá. 
No ano 2000, passou a traba-

lhar com a grande comunidade brasileira da região de 
Boston, Estados Unidos e desde o ano 2010 na Paróquia 
Ressurrection de Winter Garden (Orlando) Florida, até 
ser nomeado Provincial.

No dia 31 de dezembro passado, a família Balen 
comemorou o jubileu de ouro de ordenação presbiteral 
do Pe. Zelindo, o mais velho dos irmãos, de prata do Pe. 
Adilso e as bodas de ouro de Setembrino Valdecir e Ana 
Loiva Morgan Ballen.
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Aprovada a canonização dos Protomártires do Brasil
O Papa Francisco aprovou os votos favo-

ráveis da Sessão Ordinária dos Cardeais e Bispos 
Membros da Congregação sobre a canonização 
dos Protomártires do Brasil, também conhecidos 
como mártires de Cunhaú e Uruaçu.

Ao receber no dia 20 de abril o Prefeito 
da Congregação das Causas dos Santos, Cardeal 
Angelo Amato, o Pontífice deu a autorização que 
levará à canonização de André de Soveral e Am-
brósio Francisco Ferro, sacerdotes diocesanos, e 
Mateus Moreira, leigo, como também de 27 com-
panheiros, mártires.

Eles foram assassinados por ódio à fé no 
Brasil em 16 de julho de 1645 e 3 de outubro de 1645.

Em entrevista à rádio Rural, da Arquidiocese de Natal, o 
Arcebispo, Dom Jaime Vieira Rocha, deu a notícia da aprovação 
da canonização dos mártires. “Estamos vivendo este momento 
muito feliz de ação de graças a Deus”, disse.

O Arcebispo informou que agora o Papa Francisco “vai 
convocar um consistório para oficializar a canonização dos nos-
sos mártires”.

“Mas, já podemos nos alegrar. Hoje é o dia em que a Ar-
quidiocese de Natal, a Igreja no Brasil, todos nós povo de Deus 
e, sobretudo os devotos dos mártires de Cunhaú e Uruaçu guar-
darão na memória como a data histórica quando foi propagada 
a notícia da aprovação da canonização dos mártires”, ressaltou.

Em seguida, recordou um refrão do hino 
dos protomártires, que diz: “Mártires da fé, fi-
lhos do Rio Grande, homens e mulheres, jovens 
e meninos. Pelo bom pastor deram o seu sangue, 
nossa Igreja em festa canta os seus hinos”.

O nome de protomártires foi dado na 
ocasião da visita do Papa João Paulo II, em 13 de 
outubro de 1991, na Missa de encerramento do 
XII Congresso Eucarístico, ocorrido em Natal.

Sua história remonta ao período em que 
holandeses calvinistas ocuparam territórios do nor-
deste do país, entre 1630 e 1654. Na época, quise-
ram obrigar os católicos a se converterem ao cal-
vinismo e proibiram a celebração da Santa Missa.

Foi nesse contexto que, em 1645, católicos do Engenho 
de Cunhaú foram martirizados durante a Celebração Eucarística, 
de maneira violenta. Três meses depois, o caso voltou a se repetir 
em Uruaçu com crueldade ainda maior. Segundo relatos, nessa 
ocasião, o camponês Mateus Moreira teve o coração arrancado 
pelas costas, mas, antes de morrer pôde gritar em alta voz: “Lou-
vado seja o Santíssimo Sacramento!”.

Padre André de Soveral, Padre Ambrósio Francisco Fer-
ro, Mateus Moreira e outros 27 companheiros foram beatificados 
por São João Paulo II, em 5 de março de 2000. A sua canonização 
será no dia 15 de outubro, em Roma.

Carisma Vicentino
400 anos - 1617–2017
“Eu era estrangeiro e me 

acolheste...” (Mt 24,35)
A obra de São Vicente de 

Paulo e Santa Luiza de Marillac 
(franceses), agraciados pelo 
DOM do Espírito Santo, expan-
diu-se, gradativamente, em meio 
a dificuldades e realizações, pelos cinco Continentes. 

As primeiras fundações de São Vicente de Paulo
As Voluntárias da Caridade (AIC) – A Congregação 

da Missão CM (padres Vicentinos) – As Filhas da Caridade 
de São Vicente de Paulo.

Essas Fundações continuam ativas até hoje, e, mui-
tos outros grupos de leigos e Congregações Religiosas, tais 
como: Associação da Medalha Milagrosa, Sociedade de São 
Vicente de Paulo, Juventude Mariana Vicentina e tantos ou-
tros (chamados FAMÍLIA VICENTINA) se agregaram e en-
grossaram fileiras. Inspirados do mesmo Carisma trabalham 
junto aos mais vulneráveis da sociedade.

Ao longo dos 400 anos do “CARISMA VICENTI-
NO” muitas portas das fronteiras se abriram e milhares de 
Missionários/as, religiosos e leigos amenizam suas pobrezas 
e anunciam a PALAVRA DE DEUS. Participam também nos 
Órgãos Governamentais – ONU – FAO (Organização das 
Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura) e outros, 
para reivindicar o “bem estar” dos pobres.

GRATIDÃO: a gratidão 
nasce ao descobrir a gratuidade 
do amor de Deus que, por sua 
vez, é a forte lógica do dom da 
vida. Diante da bondade gene-
rosa de um Deus que se encarna 
na história e permite que a vida 
divina floresça na existência das 

pessoas, São Vicente de Paulo muitas vezes reiterava a ação 
generosa e surpreendente da Providência de Deus. 

“Para reconhecer e celebrar os 400 anos de CARIS-
MA de serviço aos pobres como Família vicentina, devemos 
ver e reconhecer o serviço concreto de cada uma dos milhões 
de pessoas que estão na missão, na paróquia, na escola, no 
asilo, na periferia, no hospital, na creche, na formação, em 
cada gesto de caridade, como fruto de Espírito de Deus em 
nós. E para o futuro, nos próximos 400 anos, devemos re-
forçar nosso compromisso de alegria no serviço, de colabo-
ração com todos, com a abertura de São Vicente de Paulo e 
com sua solidariedade em relação àqueles a quem via cheios 
de boa vontade e sabia associar a suas iniciativas”.

 As Irmãs da Casa Santa Marta, herdeiras do CA-
RISMA VICENTINO expressam seu reconhecimento a toda 
Diocese de Erechim, pela colaboração, acolhida de nossos 
trabalhos realizados aqui e nas comunidades extintas (Jacu-
tinga, Barão de Cotegipe, Campinas do Sul, Erval Grande e 
São Valentim).
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Encontro no Vaticano: criar mentalidade
que combata a corrupção

Expoentes da Igreja, da magistratura e  de asso-
ciações reuniram-se dia 15 de junho no Vaticano, para 
um grande debate internacional sobre a corrupção, bus-
cando, de forma interdisciplinar, criar sinergias para 
combater este fenômeno. 

O evento – realizado na Casina Pio IV - foi 
organizado pelo Dicastério para o Serviço do Desen-
volvimento Humano Integral, em colaboração com a 
Pontifícia Academia das Ciências Sociais. No centro da 
discussão, o esboço do documento “Identidade e obje-
tivos”.

O Cardeal Peter Turkson sobre os objetivos do 
encontro:

“Por isto pensamos neste evento: em substância, 
trata-se de enfrentar um fenômeno que leva a pisar na 
dignidade das pessoas por outros motivos. Nós quere-
mos dizer que não se pode nunca pisar, negar, criar obs-
táculos para a dignidade das pessoas. Portanto, cabe a 
nós, com este dicastério, saber proteger e promover o 
respeito pela dignidade da pessoa. E por isto procura-
mos chamar a atenção para este tema”.

As conclusões do encontro, na parte da tarde, 
foram confiadas ao Secretário delegado do Dicastério, 
Dom Silvano Maria Tomasi:

“É para sensibilizar a opinião pública, para co-
meçar a identificar passos concretos que possam ajudar 
a chegar a políticas e leis que possam impedir a corrup-
ção, porque a corrupção é como um verme que se infil-
tra nos processos de desenvolvimento de países pobres 
ou países ricos, e que arruína as relações entre institui-
ções ou entre pessoas. Assim, o esforço que estamos re-
alizando é o de criar uma mentalidade, uma cultura que 
combata a corrupção para promover o bem comum”.

Também o Presidente da Autoridade italiana an-
ticorrupção, Raffaele Cantone, falou sobre o valor deste 
encontro:

“Pela primeira vez é uma instituição que fala 
sobre o tema, instituição que tem uma grande impor-
tância também como magistério moral, porque nós con-
sideramos que o tema da corrupção deva ser enfrenta-
do também, e sobretudo, no plano da batalha cultural e 
deve ser enfrentado com uma lógica que não é somente 
aquela nacional. Acredito que disto tenha se encarre-
gado a Igreja, e sobretudo o Papa. É uma mensagem 
fundamental a ser enviada a todo o mundo: a corrupção 
acaba por enfraquecer ainda mais os pobres e represen-
ta um furto do futuro, sobretudo em relação aos mais 
vulneráveis”.

Fonte: Rádio Vaticano

Portugal: Três casais da mesma família
celebram 75, 50 e 25 anos de matrimônio

O bispo do Porto presidiu o Dia Diocesano da 
Família, em 11 de junho, com a presença de 1.288 ca-
sais para celebrar o jubileu matrimonial, três dos quais 
pertenciam à mesma família, comemorando 75, 50 e 25 
anos de casamento.

Natural de Espinho, o casal com mais anos de 
matrimônio celebrou o jubileu dos 75 anos de casa-
mento, o seu filho mais velho 50 anos e o seu primeiro 
neto 25.

“A vossa presença tão numerosa e o vosso tes-
temunho tão feliz dizem-nos a centralidade essencial 
da família na sociedade e na Igreja”, disse D. Antonio 
Francisco na homilia da Missa.

Para o bispo do Porto, a família “é berço de vida 
e é escola de comunhão” e educa para viver “em comu-
nidade” e para construir “comunhão”.

“Só a família é capaz de nos preparar para ven-
cer o individualismo que asfixia e mata, cultiva ódios, 

envenena as relações saudáveis e corrompe os sonhos 
de uma humanidade feliz”, sublinhou.

“A família é horizonte de futuro que diariamente 
abre caminho ao amanhã, continuado e perpetuado nos 
vossos filhos ou naqueles a quem os casais sem filhos 
se dão por inteiro numa entrega sem limites e numa ge-
nerosidade sem fronteiras”, acrescentou o bispo do Por-
to, que apresentou aos casais presentes as ideias funda-
mentais da exortação apostólica do Papa Francisco “A 
Alegria do Amor”, sobre a família.

No fim da Missa, os casais que celebram 10, 25, 
50 e 75 anos de matrimônio receberam os “respetivos 
diplomas de participação que foram distribuídos pelo 
bispo diocesano, pelos seus auxiliares e alguns sacer-
dotes destacados para esta tarefa”, refere o Secretariado 
Diocesano da Pastoral Familiar.

Fonte: Catolicos.
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Cáritas Diocesana De Erexim – Relatório de doações 
“Qualquer pessoa que tenha elevado 

apego às coisas materiais ou pelo espelho, a 
quem se apodera demais do dinheiro, dos ban-
quetes exuberantes, as mansões suntuosas, os 
trajes refinados, os carros de luxo, eu aconselha-
ria que reflita o que está passando em seu cora-
ção… e reze para que Deus o liberte de todas es-
tas amarras. A todos os que tiverem aflição por 
estas coisas, não se meta em política, que não 
se meta em uma organização social ou movimento popular, 
porque vai fazer muito mal a si mesmo e ao próximo, e vai 
estragar uma nobre causa…” (Papa Francisco, 5/11/2016)

Dentro de suas atribuições, a Cáritas está atenta às 
emergências que acontecem na cidade e nas adjacências. Para 
atender a todas as demandas, conta com a parceria e participa-
ção de pessoas de bem, de boa vontade que queiram contribuir 

com sua parcela de participação, seja em alimen-
tos ou outros donativos que possam amenizar a 
situação vulnerável em que algumas situações 
submetem algumas pessoas ou famílias.

A coordenação da Cáritas agradece às 
inúmeras pessoas que lhe encaminham suas doa-
ções em espírito de partilha e solidariedade com 
quem necessita. As doações podem ser levadas à 
sede da Cáritas, no Centro Diocesano de Admi-

nistração e Pastoral, Av. Sete de Setembro, 1251 – telefone 
3522.3611. Quem não puder ir até a sede, pode telefonar e a 
Cáritas buscará a doação.

No primeiro semestre deste ano, a Cáritas repassou 
vários itens para diversas pessoas e famílias. Alguns, de me-
nor significância não estariam contabilizados na relação a 
seguir.

Jan Fev Mar Abr Mai total
Alimentos (Kg) 22 90 75 150 150 487
Roupas usadas (peças) 36 103 174 114 650 1.077
Calçados (pares) 0 38 11 36 85
Colchões (unidades) 0 2 1 8 11
Camas (unidades) 0 0 2 7 09
Cobertores (unidades) 0 0 73 60 133
Armários e guarda-roupas 0 4 0 2 06
Geladeiras 0 0 0 1 01
Fogão à Gas 0 2 0 2 04
Telvisor 0 0 1 1 02

A força de comunhão e de impulso
missionário do Espírito Santo

Na festa da Ascensão, Jesus assegura aos Apóstolos: 
enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. E lhes re-
comenda: permanecei na cidade até que sejais revestidos da 
força do alto. 

Eles seguiram a recomendação. Reuniram-se em Je-
rusalém, no cenáculo, lugar em que Jesus havia instituído a 
Eucaristia, juntamente com Maria, a Mãe de Jesus, outras 
mulheres e outros irmãos. 

Assim reunidos, foram revestidos da força do alto no 
dia de Pentecostes. 

Revestidos da força do Espírito, os apóstolos es-
cancararam as portas e começaram a anunciar Jesus Cristo 
morto e ressuscitado, fonte de vida e de salvação para toda 
a humanidade. Todos os que os ouviam entendiam o que 
estavam anunciando. Esta compreensão das coisas que eles 
anunciavam por pessoas de línguas diferentes foi possível 
porque o que é de Deus todos entendem e porque o Espírito 
Santo foi dado para estabelecer a unidade, a compreensão, a 
comunhão do amor. Quando as pessoas se abrem para Deus, 

se entendem. Quando deixam Deus de lado e querem seguir 
por sua própria conta, as pessoas entram em confusão, como 
aconteceu no antigo testamento no episódio da Torre de Ba-
bel. Ninguém mais se entendia. Se em Babel a confusão foi 
geral, em Pentecostes a compreensão foi total. 

O Espírito Santo é dado para criar esta comunhão 
que se estabelece pela reconciliação e pelo perdão dos pe-
cados. No evangelho, Cristo sopra sobre os apóstolos e lhes 
diz: como o Pai me enviou, eu também vos envio. Recebei o 
Espírito Santo, a quem perdoardes os pecados, serão perdoa-
dos; a quem não os perdoardes, não serão perdoados. 

Na força do Espírito Santo, através do sacramento 
da confissão, a Igreja garante o perdão para as pessoas a fim 
de viverem em paz e em harmonia entre si. O perdão refaz a 
pessoa, faz com que volte a uma nova vida. O sopro de Deus 
sobre Adão formado do barro lhe deu a vida. O sopro do 
Espírito dá vida a quem perde a vida da graça pelo pecado.

É da natureza e da ação do Espírito Santo enriquecer 
cada pessoa de dons próprios, mas em vista do bem comum, 

Sofá 0 1 0 1 02
Máquina de lavar roupa 0 0 0 1 01
Fraldas geriátricas 0 0 305 375 680
Encaminhamento para 
cirurgia de hérnia

1 1 02

Encaminhamento para 
consulta clínico geral

1 01

Encaminhamento para 
realização de parto

1 1 02

Encaminhamento para 
ecografia

1 01

Consultas pediátricas 2 2 1 2 07
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como diz São Paulo. Como a diversidade de dons provém do 
mesmo Espírito, tudo deve cooperar para a unidade. Para en-
tendermos melhor esta diversidade em vista da unidade, São 
Paulo usa a comparação do corpo. São muitos os membros 
do corpo, mas todos em vista de um ser humano único, sadio, 
harmonioso. O corpo da Igreja tem muitos e diversificados 
membros. Justamente na sua diversidade é que enriquecem a 
unidade do mesmo corpo eclesial.

À luz daquele entendimento entre os diversos povos 
no dia de Pentecostes, poderíamos perguntar-nos: que enten-
dimento gostaríamos que o Espírito fizesse acontecer hoje?

- Penso que poderíamos dizer que houvesse, em 
primeiro lugar, um profundo entendimento nas famílias. Se 
uma multidão de idiomas diferentes conseguiu se entender 
no Pentecostes, por que duas pessoas, o casal, três ou mais 
pessoas, o casal e os filhos, não poderão se entender no re-
cinto de um lar?

- Um outro entendimento deveria ser o de todos em 
relação à vida humana, que está sendo banalizada e destruída 
implacavelmente, pela fome crônica, pela falta de moradias, 
pela falta de saneamento básico, pela violência, pela crimi-
nalidade. Será que não somos capazes de nos unir e decretar 
um basta a tudo que destrói a vida, o dom mais precioso?

- Um terceiro entendimento deveria ser o de todos 
em relação ao nosso planeta, ao meio-ambiente. O planeta 
está no limite. Ou as pessoas humanas param de devastar a 
terra, se dão as mãos para salvá-la ou vão morrer com ela. 

Mas para que haja estes entendimentos, para que 
aconteça a compreensão total do Pentecostes, é necessário 
que as pessoas tenham o coração à disposição do Espírito 
Santo. Os apóstolos, Maria e todos os que estavam no cená-
culo tinham se preparado para a ação do Espírito Santo. Ti-
nham ouvido os ensinamentos de Jesus nos quarenta dias en-
tre a ressurreição e a ascensão e tinham passado uma semana 
em oração no cenáculo. Precisamos preparar nossos corações 

pela meditação dos ensinamentos de Cristo no Evangelho e 
pela oração constante e fervorosa. A quem se prepara assim, 
o Espírito Santo leva à comunhão com os outros.

A referência de que os apóstolos estavam reunidos 
com Maria quando foram revestidos da força do alto, nos faz 
lembrar os bispos que participaram da V Conferência Geral 
do Episcopado da América Latina e do Caribe. Eles estive-
ram reunidos no Santuário em que a Mãe de Jesus é invoca-
da como a Senhora da Conceição Aparecida, padroeira do 
Brasil. A figura morena da Virgem da Conceição Aparecida 
faz lembrar a feição indígena da Virgem de Guadalupe, pa-
droeira na América Latina. 

Invocada com um ou com outro nome, é sempre a 
Mãe de Jesus que acompanha sua Igreja. Em encontros ecle-
siais como o de Aparecida, ela cria as condições para que um 
novo Pentecostes aconteça para a Igreja deste Continente, 
formado por muitas raças, culturas e tradições. 

Com a sua intercessão e com a força do Espírito, a 
Igreja descobrirá como falar claro para todos os nossos po-
vos, para que, em Cristo, como dizia o lema daquela Confe-
rência, todos tenham vida. 

Com sua intercessão e com a força do Espírito, cada 
um de nós poderá reavivar a chama do ardor missionário, 
do amor à Igreja, da participação ativa na realização de sua 
missão. 

Cristo Ressuscitado sopre forte sobre nós, especial-
mente sobre quem esteja enfraquecido na fé, ande afastado 
de sua comunidade para que recobre ânimo e esperança. Que 
Cristo Ressuscitado sopre sobre as comunidades acomoda-
das, amortecidas, indiferentes e elas se tornem comunidades 
vivas que contagiam a todos. 

Erechim, 04 de junho de 2017, solenidade do Pen-
tecostes.

Pe. Antonio Valentini Neto, a serviço no Centro Dio-
cesano.

Uma pastoral que propõe e educa na fé!

A iniciação à vida cristã é a 
bola da vez. Fomos dando-nos conta 
de que a forma de transmissão da fé 
cristã deve ser repensada. Uma vez, 
isso estava na conta dos pais, da fa-
mília, mas o mundo mudou. Não é 
mais assim. Um ateísmo prático to-
mou conta até das pessoas mais cristãs. A forma como é feita 
a catequese católica, por exemplo, dá indícios que vai muito 
mal. O conteúdo e a forma parecem não mais dar respostas 
as perguntas das crianças. Talvez as perguntas delas não es-
tão sendo ouvidas e aí temos um problema metodológico.

Nesse âmbito catequético, alguns podem achar que o 
problema sejam as catequistas. Não são. Aliás, as catequistas 
são uma “novidade” se formos considerar o caminho histórico 
da catequese desde as primeiras comunidades. Talvez a falta 
de formação seja uma das questões. São várias coisas que se 

somam dentro de uma realidade ex-
tremamente complexa.

Esse caminho de pensar a 
transmissão da fé para iniciar e ama-
durecer a vida cristã perpassa toda 
a vida pastoral da Igreja. Não é só 
coisa da catequese, não é só coisa da 

Pastoral do Batismo, não é só coisa da ação com as crianças 
e jovens. Todos os espaços eclesiais que pensam a educa-
ção da fé precisam, antes, pensar em propor a fé. A fé não é 
mais algo dado. Por isso, o desafio de passar de uma pastoral 
automática da fé para uma pastoral que continuamente e de 
maneira mais criativa propõe a fé.

Se formos olhar para Jesus nos Evangelhos, foi isso 
que ele fez: propôs/anunciou/viveu o Reino de Deus. As pri-
meiras comunidades foram vivendo essa experiência e pro-
pondo o caminho de Jesus. A proposta agradou. Uma pas-
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O grito dos pobres

 “Somos chamados a estender a 
mão aos pobres” diante do ampliar-se 
da pobreza no mundo de hoje. “Não po-
demos ficar inertes e muito menos re-
signados”. Temas que o Papa Francisco 
toca na sua mensagem para o 1º Dia 
Mundial dos Pobres que se realizará no 
dia 19 de novembro. Naquela ocasião, 
após a Santa Missa na Basílica de São 
Pedro, Francisco irá almoçar com 500 
pobres. 

A questão da pobreza deve se tornar central, também 
e, sobretudo, para os cristãos. E Francisco, de fato, na sua 
mensagem, escreve que “se queremos encontrar realmente 
Cristo, é necessário que toquemos o seu corpo no corpo cheio 
de chagas dos pobres, como resposta à comunhão sacramen-
tal recebida na Eucaristia”. Em síntese, a ajuda não pode ser 
ocasional, quase como um desencargo da consciência.

Francisco chama a atenção para o fato que se “dese-
jamos oferecer a nossa contribuição eficaz para a mudança 
da história, gerando um verdadeiro desenvolvimento, é ne-
cessário que escutemos o grito dos pobres e nos compro-
metamos a tirá-los da sua condição de marginalização”. Ao 
mesmo tempo, “aos pobres que vivem nas nossas cidades e 
nas nossas comunidades” Francisco recorda de não perde-
rem o sentido da pobreza evangélica que eles trazem impri-
mido em sua vida.

Os pobres não são um problema, são um recurso a 
quem buscar para acolher e viver a essência do Evangelho.

Há uma riqueza desavergonhada que se acumula nas 
mãos de poucos privilegiados. E então o Papa escreve que a 
pobreza “nos interpela todos os dias com as suas mil faces 
marcadas pela dor, pela marginalização, pelo abuso, pela vio-
lência, pelas torturas e pela prisão, pela guerra, pela privação 
da liberdade e da dignidade, pela ignorância e pelo analfabe-
tismo, pela emergência de saúde e pela falta de trabalho, pelo 
tráfico de pessoas e pela escravidão, pelo exílio e pela miséria, 
pela migração forçada. A pobreza tem rosto de mulheres, de 
homens e de crianças explorados por vis interesses, pisoteados 
pelas lógicas perversas do poder e do dinheiro”.

Diante de um cenário como 
esse não podemos permanecer inertes e 
muito menos nos resignarmos escreveu 
Francisco na sua mensagem sublinhan-
do ainda que são “benditas as mãos que 
superam todas as barreiras de cultura, 
de religião e de nacionalidade derra-
mando óleo de consolação sobre chagas 
da humanidade”.

Na apresentação da mensagem 
Dom Rino Fisichella, Presidente do 

Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangeliza-
ção afirmou que não serve pensar “nos pobres somente como 
destinatários de uma boa prática de voluntariado a ser feita 
uma vez por semana, ou tanto menos de gestos extemporâ-
neos de boa vontade para colocar em paz a consciência”. 
Essas experiências, mesmo sendo válidas e úteis a sensibili-
zar às necessidades de tantos irmãos e às injustiças que fre-
quentemente são a causa, deveriam levar a um verdadeiro 
encontro com os pobres e dar lugar a uma partilha que se 
torne estilo de vida.

Portanto, Francisco passa das palavras e concretiza 
ações: anuncia o Dia Mundial dos Pobres e convida “toda a 
Igreja, os homens e mulheres de boa vontade”, a manterem 
fixo o olhar sobre aqueles que estendem a suas mãos pedindo 
a nossa ajuda e nossa solidariedade.

Assim o dia 19 de novembro será uma oportunidade, 
uma ocasião para toda a comunidade cristã estender a sua 
mão aos pobres aos fracos, aos homens e mulheres a quem 
muitas vezes são pisoteadas a sua dignidade.

Na mensagem Francisco destaca que o fundamento de 
tantas iniciativas concretas que poderão ser realizadas neste 
dia deve ser sempre a oração. Não devemos esquecer que o 
Pai Nosso é a oração dos pobres. O pedido de pão, de fato, 
exprime a entrega a Deus de nossas necessidades primárias.

Será um dia para reagirmos à cultura do descarte e do 
desperdício, fazendo nossa a cultura do encontro. 

Silvonei José - Editorial, Rádio Vaticano, 17 de ju-
nho de 2017

toral que propõe pode ser certeira nesse tempo. A proposta 
deve partir das perguntas dos envolvidos. Costumo brincar 
que desconfio das catequeses do “pxito” (catequista apenas 
fala e exige silêncio total e o tempo inteiro das crianças/ado-
lescentes). Emilio Alberich é ousado ao dizer: “a catequese 
utiliza linguagens que ninguém entende, se dirige a auditó-
rios que já não existem e responde a questões pelas quais 
ninguém se interessa”.

A Pastoral da Juventude, um outro exemplo, tem 
uma sistematização de caminhos e processos de educação na 
fé muito profundo. Já foi tema de mestrados, doutorados e 
continua sendo um grande debate pastoral. Dentro disso, a PJ 
também pode dialogar no como vai pensando a transmissão 

da fé aos jovens. Não basta educar na fé se o ponto de partida 
não for a experiência primeira da fé. É preciso propor um 
caminho de fé ao jovem que, talvez, nunca experimentou.

Temos um caminho bonito. A Igreja despertar para 
essas coisas é um passo interessante. Talvez passará uma 
geração para que alguma mudança mais substancial aconte-
ça. Tudo é processo, tudo é caminho e quando achamos que 
estamos chegando, as perguntas mudam e temos de propor 
novamente de outras formas. O importante: viver e testemu-
nhar bem a nossa fé, ainda não há melhor forma de transmi-
ti-la. A vida é a linguagem mais correta.

Pe. Maicon A. Malacarne, Vigário Paroquial da Ca-
tedral São José, Coordenador Diocesano de Pastoral.
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Iniciação cristã primitiva
A palavra “iniciação” provém do latim “in-ire”, ir para den-

tro, entrar. É um processo de aproximação, de mergulho, de conhecer 
e viver a fé. Iniciação é começo, aprendizagem, de uma experiência 
religiosa que se pretende definitiva, já que constitui uma mudança pro-
funda da pessoa. 

A iniciação religiosa é um ritual de entrada no âmbito do sa-
grado ou na vida religiosa, na comunidade ou grupo humano portador 
de valores espirituais. “O conceito de iniciação não é exclusivo do cris-
tianismo, mas pertence à tradição da história religiosa da humanidade”, 
pois encontramos ritos de iniciação em quase todas as religiões. O ini-
ciado religioso (mystes em grego) é introduzido mediante um rito para 
assim participar dos benefícios de determinado grupo religioso.

De uma forma ou de outra a Igreja sempre teve um processo 
de iniciação, uma forma de inserir as pessoas dentro da fé cristã. A Ini-
ciação Cristã é sempre iniciação aos mistérios de Jesus Cristo e de sua 
Igreja. “Palavra grega “Mystérion” usada no Novo Testamento para 
designar o Plano de Salvação que Deus Pai realizou em Jesus Cristo. 
Mistério é tudo o que a Igreja realiza para manifestar e realizar essa 
Salvação Divina ao longo da História, sobretudo, os Sacramentos. 

A iniciação cristã, propriamente falando, refere-se à primeira 
iniciação nos mistérios da fé, seja na forma do catecumenato batismal 
para os não batizados, seja na forma do catecumenato pós-batismal para 
os batizados não suficientemente catequizados” (DAp 288).  Catecu-
menato provém do verbo grego Katejein que significa “fazer ressoar” 
ou “instruir a viva voz”.

Nos primeiros séculos do cristianismo, o catecumenato foi 
a forma que a Igreja usou para acolher na comunidade cristã pessoas 
adultas convertidas e instruí-las em grupo durante um certo tempo, até 
seu ingresso como fiéis por meio do batismo e da eucaristia (“Cristão 
não se nasce, torna-se” Tertuliano 195-240).

O catecumenato nasceu como etapa de preparação à vida cris-

tã ou processo de iniciação que a Igreja exigia para os convertidos adul-
tos, para que sua fé inicial se transformasse em profissão de fé explícita, 
sacramentalmente celebrada na comunidade cristã. 

Etapas da iniciação cristã primitiva:
1ª- missionária: destinada a suscitar a fé e a conversão entre 

os pagãos, mediante a pregação do evangelho, que culminava com a 
entrada no catecumenato por meio de um exame sobre os motivos e 
disposições do candidato; 

2ª- catecumenal: de três ou mais anos de duração, como perí-
odo de formação e de prova, que culminava com um novo exame sobre 
o comportamento do catecúmeno durante a instrução; 

3ª- quaresmal: de algumas semanas de duração, como prepa-
ração intensiva ao batismo e eucaristia da noite pascal, que culminava 
com a celebração sacramental;

4ª- do tempo pascal: que abrangia a catequese mistagógica. 
O caminho de iniciação ficou evidente, a partir do século II, com 

a estruturação do catecumenato para promover a introdução dos novos 
convertidos na vida da Igreja. Era o caminho ordinário para conduzir os 
adultos (e não as crianças) aos mistérios divinos, à profissão de fé e à par-
ticipação na comunidade. Teve seu período áureo entre os séculos III e IV.

Quando o cristianismo começou a ser religião aceita e depois 
oficial, o catecumenato foi reduzido à quaresma até desaparecer e ser 
substituído pelo batismo em massa. Ser cristão começa a ser situação 
comum e abre-se a possibilidade do batismo ministrado às crianças. 
No século VI desaparece o catecumenato propriamente dito; catequese 
e liturgia se distanciam, sendo a primeira direcionada às crianças. Era 
natural, numa sociedade cristã, que a iniciação fosse feita por imersão 
no próprio ambiente cultural. 

Cleocir Bonetti, padre da Diocese de Erexim e professor na 
Itepa Faculdades

Superar o “vale de lágrimas” por uma
mística da alegria - mais um desafio pastoral!

O Papa Francisco tem falado muito em alegria. Os documen-
tos, as homilias, seu jeito todo é marcado por essa característica. Uma 
das suas expressões marcantes é “passar de uma Igreja da Sexta-feira 
Santa para uma Igreja do Sábado de Aleluia”, ou seja, uma Igreja não 
da força da morte, mas da alegria da Ressurreição.

 O fato é que muitos de nós, padres, religiosos, agentes de 
pastorais, pessoas envolvidas na Igreja temos rosto azedo, de mofo... 
Quando “mofamos” é porque estamos estragados/doentes e precisa-
mos nos “reciclar”. Isso é exigente. Talvez o início é dar-se conta. 
Não bastasse o complexo de “vinagre”, corremos o risco de ter um 
olhar de condenação para todas as situações. Um olhar marcado pela 
moral: “isso é certo, isso não é certo”, às vezes, sem nem ao menos 
sabermos detalhes das situações. Nossos gestos “amargos” afastam. 
Parecemos estar num eterno “vale de lágrimas”. É a incapacidade de 
ver Deus e seus sinais. É a falta de esperança que vai nos tornando 
“chatos”. Mas, é possível darmos passos.

A alegria não se ensina, não se impõe, não se decreta... se 
vive e, à medida que vivemos, contagiamos outros. É a capacidade de 
gestar esperança. Como um bebê que vai sendo gerado, cuidado, aca-
lentado... Nós todos, nas mais diversas pastorais, somos provocados 
a nos convertermos à alegria. Não porque o papa pediu, mas porque 
é uma característica da identidade cristã. Desde as primeiras comuni-
dades a alegria era a marca fundamental. Mesmo diante dos desafios 

e sofrimentos “das cruzes”, a certeza da fé na Ressurreição nos faz 
sermos “agentes da alegria”.

Estou convencido, também, que para viver o protagonismo da 
alegria é necessário vencer uma “pastoral do medo”. Quando provocamos 
medo nas pessoas não conseguimos congregar. O medo está ligado, quase 
sempre, ao autoritarismo. A radicalidade das posições em defesa da vida 
são diferentes de posturas autoritárias, que excluem o diálogo e a partici-
pação. Sinto, às vezes, que as pessoas vem falar comigo com medo por eu 
ser padre. São experiências, historicamente feitas, que utilizaram mais do 
julgamento e do “poder” nas relações estabelecidas. Gerou medo, não ale-
gria, menos esperança... Além do “medo do padre”, há medo dos Ministros 
da Eucaristia, de agentes de pastoral, de lideranças católicas, quase sempre 
porque não conseguimos apresentar uma Igreja ligada a alegria, a felicida-
de, a esperança. Que grande desafio fazer esse caminho!

A mudança não é mágica. Ela é, antes de tudo, bem pessoal. 
Assim é a conversão. Eu preciso me convencer a sair do “vinagre” e 
virar “mel”. Tenho falado bastante isso por aí: por uma Igreja mais 
doce, mais “mel”... Menos azedume, brabeza, autoritarismo, “mo-
ralismo”. Estou convencido, inspirado por Francisco, que passa por 
uma “mística da alegria” a renovação de muitas coisas dentro da Igre-
ja Católica. Que pela graça de Deus consigamos dar passos.

Pe Maicon A. Malacarne, Vigário Paroquial da Catedral São 
José, Coordenador Diocesano de Pastoral
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Dinâmica  - receitas - ervas e plantas
Dinâmica do Setor Animação Bíblico-Catequética (96) 
Tânia Madalosso, coordenadora.

100ª Receita de Culinária
Maria Busatta, Coordenadora Diocesana da Pastoral da Saúde

Empadão cremoso
(Rende 12 porções; tempo: 
3h)
Ingredientes
4 xícaras (chá) de farinha de 
trigo
2 xícaras (chá) de gordura 
vegetal hidrogenada
½ xícara (chá) de creme de 

leite
1 ovo / sal a gosto / 1 gema para pincelar
Recheio
½ xícara (chá) de azeite
4 dentes de alho picados
2 cebolas picadas
4 berinjelas com casca em cubos
1 pimentão vermelho picado
1 pimentão amarelo picado

1 xícara (chá) de azeitonas verdes picadas
1 colher (sopa) de salsa picada
sal, pimenta-do-reino e orégano a gosto
2 ovos
½ xícara (chá) de creme de leite
Em uma tigela misture os ingredientes da massa 
até que desgrude das mãos. Em uma panela, 
coloque os ingredientes do recheio, exceto os ovos 
e o creme de leite, leve ao fogo médio e refogue, 
mexendo de vez em quando, até ficar macio. Retire 
do fogo, deixe esfriar e misture com os ovos e o 
creme de leite. Com a massa, forre uma fôrma de 
aro removível de 22cm de diâmetro, reservando 
parte da massa para cobrir. Espalhe o recheio, 
cubra com o restante da massa e pincele com a 
gema. Leve ao forno médio, preaquecido, por 30 
min ou até dourar levemente. Espere amornar, 
desenforme e sirva.

Dinâmica do nó                                      
Objetivo dessa 

dinâmica: Perceber a importância 
da união e também é possível 
abordar o tema pecado, 
reconciliação e confissão.

Como fazer:
1 – Os catequizandos de pé, 

formam um círculo e dão as mãos. 
Pedir para que não se esqueçam de quem está a seu 
lado esquerdo e direito. Eles precisam lembrar quem 
está segurando a mão direita deles e a esquerda.

2 – Após esta observação, o grupo deverá 
caminhar livremente. A um sinal do catequista o grupo 
deve para de caminhar e cada um deve permanecer no 
lugar exato que está.

3 – Então cada participante deverá dar a mão 
à pessoa que estava a seu lado (sem sair do lugar, ou 
seja, de onde estiver) mão direita para quem segurava 
a mão direita e mão esquerda para quem segurava a 
mão esquerda. (Como no início)

4 – Com certeza, ficará um pouco difícil devido 
à distância entre aqueles que estavam próximos no 

início, mas o catequista 
tem que motivar para 
que ninguém mude ou 
saia do lugar ou troque 
o companheiro com o 
qual estava de mãos 
dadas.

5- Provavelmente eles não irão conseguir, 
então pede para que em silêncio se movimentem e 
vão formando o circulo da mesma maneira como no 
início.

6- Vamos partilhar a experiência.
Avaliação: Partilhar a experiência vivenciada 

e destacar as dificuldades.
Dicas de partilha: As brigas nos afastam de 

nossos familiares e amigos. O que é preciso fazer 
para unir novamente? Ir em busca de quem estamos 
afastados, perdoando. Vamos falar sobre o perdão. 
Quando queremos viver nossa vida em total liberdade, 
entrando em caminhos errados como as drogas e 
tantas outras coisas que nos afasta de Deus, vamos 
nos afastando de nossa vida com Jesus, é preciso 
voltar… confissão.
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Ervas e alimentos medicinais (99)
Pe. Ivacir Franco CNF/MT nº. 0120.

Soja
Glycine hispida, Max.

Pertence à família das le-
guminosas pepilonáceas.

Também conhecido como: 
Feijão-soja

A soja é planta originaria 
da China ou do Japão, oleagino-
sa cultivada como alimento e rica 
em proteínas. Utiliza-se para o 
consumo humano e também para 

animais. O seu plantio ocorre em várias regiões do Brasil. 

Propriedades medicinais
Podem ser utilizados os brotos, as folhas, as flores, 

o caule e as sementes.
A soja ao natural, por conter uma quantidade ge-

nerosa de proteínas, proporciona cobre, que auxilia na 
formação hormonal, controla a adrenalina, regula o cres-
cimento hormonal, tonifica o coração, controla a melanina 
da pele e fortalece os nervos; ferro, que é essencial para 
produção dos glóbulos vermelhos do sangue, do pigmento 
da pele, do tecido muscular; fósforo, que ajuda no cresci-
mento, na recuperação do organismo, proporciona ener-
gia, vigor, colaborando na metabolização das gorduras 
e amidos, atenua as dores da artrite, estimulam dentes e 
gengivas saudáveis; potássio, que ajuda a regular a pres-
são arterial e fortalecer as artérias; magnésio, cuja fina-
lidade é auxiliar e prevenir o envelhecimento e a morte 
das células do organismo todo; manganês, que auxilia e 
fortalecem os músculos e os tecidos da pele; enxofre, que 
purifica a pele, fortalece as unhas em geral e vitaminas A 
que, micronutriente que desempenha papel essencial na 
visão, crescimento, desenvolvimento do osso, desenvol-
vimento e manutenção do tecido do organismo todo; C, 

que é um antioxidante que tem capacidade de proteger o 
organismo dos danos provocados pelo estresse, e equilibra 
o mesmo de modo geral e do Complexo B, que é a maior 
responsável pela manutenção da saúde emocional e men-
tal do ser humano.

O consumo como chá é usado para inflamação nos 
rins, na bexiga, edemas de pele, para acalmar a azia, a má 
digestão, problemas de estômago, do fígado e dos intes-
tinos. 

O chá do pé todo é eficaz para combater doenças 
ligadas ao coração, intestinos, vesícula biliar, arterioscle-
rose, cólon de útero, cegueira córnea, doenças de pele, dor 
de cabeça e do corpo em geral.

Usa-se consumir o mesmo também adoçado como 
chá para diminuir a tosse, a gripe e o resfriado e ao mesmo 
tempo eliminar o catarro dos pulmões. 

Folhas e flores fervidas diminuem problemas liga-
dos aos ossos, artrite, gota e inflamação entre as juntas.

A utilização das folhas como chá também é indica-
da para diminuir os sintomas da menopausa, da andropau-
sa e melhorar o sono.

É indicado para reduzir o colesterol LDL que re-
presenta a fracção de colesterol ligado às liproteinas plas-
máticas de baixa densidade sem alterar a taxa de coleste-
rol bom, o HDL que representa a fracção de colesterol que 
circula na corrente sanguínea ligada às liproteínas plasmá-
ticas de alta densidade.

Valores normais:
Colesterol HDL: de 40 a 80 mg/dl
Colesterol LDL: de 50 a 140 mg/dl

Observação: A mulher gestante e a que faz reposi-
ção hormonal não devem usar soja. Também pode preju-
dicar crianças e pessoas alérgicas.

Observações sobre plantas medicinais

Primeiro identificar bem a planta e colhê-la de manhã 
ou à tardinha.

Em tempo seco. Para secar e guardar, as ervas devem 
ser colhidas entre 09h e 10h, para não ficarem úmidas com o 
orvalho. Sempre escolher as folhas mais velhas. Folhas pretas 
e mofadas não devem ser usadas. Para secar, colocar sempre à 
sombra sobre uma mesa onde haja ar corrente. Folhas secas de-
vem ser fervidas 5m abafadas em caneco de esmalte sem abrir 
antes de completar os 5m para não perderem o valor terapêutico 
na fumaça do vapor. Nem todas as ervas são fervidas, somente 
as que tem folhas, caules e talos duros. Ervas secas devem ser 
fervidas. Folhas verdes não ferver, só se deixa em infusão 5m 
com água fervendo, abafar sem destampar. Importante é não 
deixar passar de 5m em infusão. Nunca tomar chá que ficou de 
um dia para outro. 

Para conservar as ervas secas, raízes, sementes, caules 
e cascas, colocar em vidros bem secos e bem fechados para 
não mofarem. As gestantes têm que ter cuidado especial, pois 
nem todas as ervas são indicadas durante o período de gravidez. 
Nunca fazer chás ou preparados sem ter absoluta certeza de que 
está sendo usado a erva certa. Nunca colher as ervas na beira de 
estradas, onde passam veículos movidos com combustível ou 
junto a esgotos e água parada.

Colher: folhas-ramos, antes da floração mas quando já 
chegaram à maturidade; folhas, sempre sadias e livre de poeira; 
flores, no início do desabrochamento; raízes, no fim do perío-
do de crescimento, à tardinha, fora do período da vegetação, 
portanto, no outono ou inverno; cascas, sempre colher com o 
tempo úmido, no outono, após a perda das folhas, ou mesmo na 
primavera; sementes, secas.
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