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Agenda do Bispo (novembro) Agenda pastoral (novembro)
- 04, 18h, crismas igre-

ja São Cristóvão, Erechim; 
19h, crismas na igreja São 
Francisco, Bairro Progres-
so, Erechim;

- 05, 9h, crismas igreja 
São Cristóvão, Erechim; 
10h, crismas na igreja Sa-
grado Coração de Jesus, 
Paulo Bento;

- 06, 8h30, reunião da 
coordenação regional de 
Diáconos, em Porto Alegre;

- 07, 8h30, reunião dos Presbíteros com os diáconos; 
17h, coordenação de Pastoral;

- 11, 16h, crismas Catedral São José; 18h30, crismas 
na igreja Nossa Senhora Aparecida, Bela Vista;

- 12, 9h, crismas na igreja Nossa Senhora Aparecida, 
Bela Vista; 10h, crismas na igreja São Luiz Gonzaga, 
Gaurama;

- 13, 14h, reunião conselho presbiteral, no  Centro 
Diocesano; 18h, reunião formadores, no Seminário;

- 15, 10h, no Seminário São José, instituição de Lu-
cas Stein e Felipe Filippini como acólitos.

- 18, 19h, crismas na igreja Nossa Senhora do Rosá-
rio, Barão de Cotegipe;

- 19, 10h, crismas na igreja Nossa Senhora de Fáti-
ma, Entre Rios do Sul;

- 20, 19h, reunião do conselho econômico, no Centro 
Diocesano;

- 25, 8h30, reunião do conselho diocesano de pasto-
ral, no Seminário; 19h, crismas na igreja Santo Antônio, 
Jacutinga;

Primeiro Dia Mundial dos Pobres – “À luz do ‘Ju-
bileu das Pessoas Excluídas Socialmente’, celebrado 
quando já se iam fechando as Portas da Misericórdia 
em todas as catedrais e santuários do mundo, intuí 
que, como mais um sinal concreto deste Ano Santo 
extraordinário, se deve celebrar em toda a Igreja, na 
ocorrência do XXXIII Domingo do Tempo Comum, 
o Dia Mundial dos Pobres. Será a mais digna prepa-
ração para bem viver a solenidade de Nosso Senhor 
Jesus Cristo Rei do Universo, que Se identificou com 
os mais pequenos e os pobres e nos há de julgar sobre 
as obras de misericórdia (cf. Mt 25, 31-46). Será um 
Dia que vai ajudar as comunidades e cada batizado a 
refletir como a pobreza está no âmago do Evangelho 
e tomar consciência de que não poderá haver justiça 
nem paz social enquanto Lázaro jazer à porta da nossa 
casa (cf. Lc 16, 19-21). Além disso, este Dia consti-
tuirá uma forma genuína de nova evangelização (cf. 
Mt 11, 5), procurando renovar o rosto da Igreja na sua 
perene ação de conversão pastoral para ser testemunha 
da misericórdia” (Misericordia et misera, 21).

- 02, finados
- 04, 0830 às 16h, Escola Cristã de Formação Po-

lítica – Participação do leigo num projeto político po-
pular; às 19h, primeira eucaristia na igreja São Luiz, 
Gaurama; às 19h, crismas na igreja Nossa Senhora 
Aparecida, Paróquia São Francisco de Assis, Bairro 
Progresso, Erechim.

- 05, Todos os Santos - às 09h, retiro diocesano 
do apostolado da Oração (em local a ser definido); 
às 10h, crismas, na igreja Sagrado Coração de Jesus, 
Paulo Bento. 

- 06 a 08, encontro regional dos diáconos, na sede 
paroquial São Luiz, Canoas.

- 07, às 08h30, 4ª reunião dos Padres e Diáconos, 
no Seminário; às 17h, reunião da Coordenação de Pastoral, no Centro Diocesano; às 
19h, reunião da área de pastoral de Jacutinga, em Jacutinga; às 20h, reunião da Área 
de Severiano de Almeida em Severiano de Almeida.

- 08, às 19h, reunião da área de São Valentim, em Barão de Cotegipe; reunião da 
área pastoral de Jacutinga, em Jacutinga.

- 11, às 16h, crismas na Catedral São José.
- 12, às 10h, crismas na igreja São João Batista, Quatro Irmãos, Paróquia Sagrado 

Coração de Jesus, Paulo Bento; às 10h crismas e festa de Nossa Senhora da Saúde e 
das capelinhas, em Gaurama; das 08h às 16h, encontro de reflexão e partilha de vida 
dos religiosos no Santuário N. Sra. da Salette, em Marcelino Ramos. 

- 13, às 09h, reunião das coordenadoras paroquiais da Pastoral Saúde, no Centro 
Diocesano de Pastoral; às 14h, reunião do Conselho Presbiteral; às 18h, reunião dos 
formadores, no Seminário de Fátima; Encontro Regional dos Presbíteros, em local 
a ser definido.

- 13 a 15, Encontro Regional de Presbíteros, Centro de Espiritualidade Cristo 
Rei, São Leopoldo.

- 15, Proclamação da República.
- 17, às 19h, reunião dos representantes paroquiais de liturgia, no Centro Dioce-

sano de Pastoral.
- 18, das 14 às 17h, preparação ao Sacramento do Matrimônio da área de Ere-

chim, na Catedral; às 19h, crismas na Igreja N. Sra. do Rosário, Barão de Cotegipe.
- 19, 33º DTC-A, Primeiro Dia Mundial dos Pobres (instituído pelo Papa Francis-

co na Carta Apostólica Misericordia et misera, de 20/11/2016) - encontro do Aposto-
lado da Oração com missa no Santuário da Salete, às 09h, e depois lazer em Marceli-
no Ramos; às 10h, crismas na igreja N. Sra. de Fátima, Entre Rios do Sul.

- 20, Dia de oração e ação pelas crianças - às 18h30, reunião Conselho Econômi-
co no Centro Diocesano de Pastoral.

- 21, às 19h30, reunião da área pastoral de Gaurama, em Viadutos; 19h30, reu-
nião da área pastoral de Aratiba, em Sede Dourado.

- 22, às 09h, reunião da Província Eclesiástica da Arquidiocese de Passo Fundo, 
em Frederico Westphalen; às 19h30, reunião da Área de Aratiba em Sede Dourado. 

- 24, Início da novena em honra de Nossa Senhora da Salete, Três Vendas, Ere-
chim;  Assembleia Estadual da Pastoral da Saúde, em Porto Alegre.

- 25, às 08h30, reunião do Conselho Diocesano de Pastoral, no Seminário; das 
13h30 às 17h, encontro com todas as crianças e adolescentes da Infância e Adoles-
cência Missionária da Diocese, em Barão de Cotegipe; reunião dos casais vocacio-
nais paroquiais, em local a ser definido; às 19h, crismas na igreja Santo Antonio, 
Jacutinga; Seminário de formação do Conselho de Leigos, em Porto Alegre; reunião 
de articuladores e assessores da Pastoral da Juventude em Porto Alegre; CNLB, Se-
minário de Formação, Porto Alegre.

- 25 e 26, Encontro de Casais com Cristo – Reunião Regional, Maquiné;  Ju-
ventudes - Reunião de Assessoria, comunicadores e articuladores Arqui/Diocesanos, 
Bom Princípio.

- 26, Solenidade de Cristo Rei - início da Campanha da Evangelização; abertura 
do  Ano Nacional do Laicato – das 08h30 às 16h, retiro da Pastoral da Pastoral da 
Pessoa Idosa, no Seminário de Fátima; à noite, show de Pe. Fábio De Melo, Erechim, 
no início das comemorações do centenário do município e dos festejos de Natal.

- 27, das 09 às 14h, reunião de avaliação das coordenadoras paroquiais das cape-
linhas, na paróquia Nossa Senhora da Salete, Três Vendas, Erechim; às 14h, reunião 
com coordenadores paroquiais  da Iniciação à Vida Cristã da área de Erechim.

- 28, às 14h, reunião dos coordenadores paroquiais da Cáritas, no Centro Dio-
cesano de Pastoral; Reunião da Equipe de Animação Bíblico-Catequética, Regional 
Sul 3.

http://www.diocesedeerexim.org.br
mailto:secretariado@diocesedeerexim.org.br
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Papa: Pobres – Batismo - Alegria

Mensagem do Papa para o 1º Dia Mundial dos Pobres 
 (XXXIII Domingo do 

Tempo Comum – 19 de no-
vembro de 2017)

 Tema: «Não amemos 
com palavras, mas com obras»

1. «Meus filhinhos, não 
amemos com palavras nem 
com a boca, mas com obras e 
com verdade» (1 Jo 3, 18). Es-
tas palavras do apóstolo João 
exprimem um imperativo de 
que nenhum cristão pode pres-
cindir. A importância do mandamento de Jesus, trans-
mitido pelo «discípulo amado» até aos nossos dias, apa-
rece ainda mais acentuada ao contrapor as palavras va-
zias, que frequentemente se encontram na nossa boca, 
às obras concretas, as únicas capazes de medir verda-
deiramente o que valemos. O amor não admite álibis: 
quem pretende amar como Jesus amou, deve assumir 
o seu exemplo, sobretudo quando somos chamados 
a amar os pobres. Aliás, é bem conhecida a forma de 
amar do Filho de Deus, e João recorda-a com clareza. 
Assenta sobre duas colunas mestras: o primeiro a amar 
foi Deus (cf. 1 Jo 4, 10.19); e amou dando-Se totalmen-
te, incluindo a própria vida (cf. 1 Jo 3, 16).

Um amor assim não pode ficar sem resposta. 
Apesar de ser dado de maneira unilateral, isto é, sem pe-
dir nada em troca, ele abrasa de tal forma o coração, que 
toda e qualquer pessoa se sente levada a retribuí-lo não 
obstante as suas limitações e pecados. Isto é possível, 
se a graça de Deus, a sua caridade misericordiosa, for 
acolhida no nosso coração a pontos de mover a nossa 
vontade e os nossos afetos para o amor ao próprio Deus 
e ao próximo. Deste modo a misericórdia, que brota por 
assim dizer do coração da Trindade, pode chegar a pôr 
em movimento a nossa vida e gerar compaixão e obras 
de misericórdia em prol dos irmãos e irmãs que se en-
contram em necessidade.

2. «Quando um pobre invoca o Senhor, Ele 
atende-o» (Sal 34/33, 7). A Igreja compreendeu, desde 
sempre, a importância de tal invocação. Possuímos um 
grande testemunho já nas primeiras páginas do Atos dos 
Apóstolos, quando Pedro pede para se escolher sete ho-
mens «cheios do Espírito e de sabedoria» (6, 3), que as-
sumam o serviço de assistência aos pobres. Este é, sem 
dúvida, um dos primeiros sinais com que a comunidade 
cristã se apresentou no palco do mundo: o serviço aos 

mais pobres. Tudo isto foi pos-
sível, por ela ter compreendido 
que a vida dos discípulos de Je-
sus se devia exprimir numa fra-
ternidade e numa solidariedade 
tais, que correspondesse ao en-
sinamento principal do Mestre 
que tinha proclamado os pobres 
bem-aventurados e herdeiros do 
Reino dos céus (cf. Mt 5, 3).

«Vendiam terras e ou-
tros bens e distribuíam o di-

nheiro por todos, de acordo com as necessidades de cada 
um» (At 2, 45). Esta frase mostra, com clareza, como 
estava viva nos primeiros cristãos tal preocupação. O 
evangelista Lucas – o autor sagrado que deu mais espaço 
à misericórdia do que qualquer outro – não está a fazer 
retórica, quando descreve a prática da partilha na primei-
ra comunidade. Antes pelo contrário, com a sua narração, 
pretende falar aos fiéis de todas as gerações (e, por conse-
guinte, também à nossa), procurando sustentá-los no seu 
testemunho e incentivá-los à ação concreta a favor dos 
mais necessitados. E o mesmo ensinamento é dado, com 
igual convicção, pelo apóstolo Tiago, usando expressões 
fortes e incisivas na sua Carta: «Ouvi, meus amados ir-
mãos: porventura não escolheu Deus os pobres segundo 
o mundo para serem ricos na fé e herdeiros do Reino que 
prometeu aos que O amam? Mas vós desonrais o pobre. 
Porventura não são os ricos que vos oprimem e vos ar-
rastam aos tribunais? (…) De que aproveita, irmãos, que 
alguém diga que tem fé, se não tiver obras de fé? Acaso 
essa fé poderá salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã esti-
verem nus e precisarem de alimento quotidiano, e um de 
vós lhes disser: “Ide em paz, tratai de vos aquecer e matar 
a fome”, mas não lhes dais o que é necessário ao corpo, 
de que lhes aproveitará? Assim também a fé: se ela não 
tiver obras, está completamente morta» (2, 5-6.14-17).

3. Contudo, houve momentos em que os cristãos 
não escutaram profundamente este apelo, deixando-se 
contagiar pela mentalidade mundana. Mas o Espírito 
Santo não deixou de os chamar a manterem o olhar fixo 
no essencial. Com efeito, fez surgir homens e mulheres 
que, de vários modos, ofereceram a sua vida ao serviço 
dos pobres. Nestes dois mil anos, quantas páginas de his-
tória foram escritas por cristãos que, com toda a simplici-
dade e humildade, serviram os seus irmãos mais pobres, 
animados por uma generosa fantasia da caridade!
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Dentre todos, destaca-se o exemplo de Francis-
co de Assis, que foi seguido por tantos outros homens e 
mulheres santos, ao longo dos séculos. Não se contentou 
com abraçar e dar esmola aos leprosos, mas decidiu ir a 
Gúbio para estar junto com eles. Ele mesmo identificou 
neste encontro a viragem da sua conversão: «Quando es-
tava nos meus pecados, parecia-me deveras insuportável 
ver os leprosos. E o próprio Senhor levou-me para o meio 
deles e usei de misericórdia para com eles. E, ao afastar-
-me deles, aquilo que antes me parecia amargo conver-
teu-se para mim em doçura da alma e do corpo» (Test 
1-3: FF 110). Este testemunho mostra a força transforma-
dora da caridade e o estilo de vida dos cristãos.

Não pensemos nos pobres apenas como desti-
natários duma boa obra de voluntariado, que se pratica 
uma vez por semana, ou, menos ainda, de gestos im-
provisados de boa vontade para pôr a consciência em 
paz. Estas experiências, embora válidas e úteis a fim 
de sensibilizar para as necessidades de tantos irmãos e 
para as injustiças que frequentemente são a sua causa, 
deveriam abrir a um verdadeiro encontro com os pobres 
e dar lugar a uma partilha que se torne estilo de vida. 
Na verdade, a oração, o caminho do discipulado e a 
conversão encontram, na caridade que se torna partilha, 
a prova da sua autenticidade 
evangélica. E deste modo de 
viver derivam alegria e se-
renidade de espírito, porque 
se toca palpavelmente a car-
ne de Cristo. Se realmente 
queremos encontrar Cristo, é 
preciso que toquemos o seu 
corpo no corpo chagado dos 
pobres, como resposta à co-
munhão sacramental recebi-
da na Eucaristia. O Corpo de 
Cristo, repartido na sagrada liturgia, deixa-se encontrar 
pela caridade partilhada no rosto e na pessoa dos irmãos 
e irmãs mais frágeis. Continuam a ressoar de grande 
atualidade estas palavras do santo bispo Crisóstomo: 
«Queres honrar o corpo de Cristo? Não permitas que 
seja desprezado nos seus membros, isto é, nos pobres 
que não têm que vestir, nem O honres aqui no tempo 
com vestes de seda, enquanto lá fora O abandonas ao 
frio e à nudez» (Hom. in Matthaeum, 50, 3: PG 58).

Portanto somos chamados a estender a mão aos 
pobres, a encontrá-los, fixá-los nos olhos, abraçá-los, para 
lhes fazer sentir o calor do amor que rompe o círculo da so-
lidão. A sua mão estendida para nós é também um convite 
a sairmos das nossas certezas e comodidades e a reconhe-
cermos o valor que a pobreza encerra em si mesma.

4. Não esqueçamos que, para os discípulos de 
Cristo, a pobreza é, antes de tudo, uma vocação a seguir 
Jesus pobre. É um caminhar atrás d’Ele e com Ele: um 

caminho que conduz à bem-aventurança do Reino dos 
céus (cf. Mt 5, 3; Lc 6, 20). Pobreza significa um coração 
humilde, que sabe acolher a sua condição de criatura li-
mitada e pecadora, vencendo a tentação de omnipotência 
que cria em nós a ilusão de ser imortal. A pobreza é uma 
atitude do coração que impede de conceber como obje-
tivo de vida e condição para a felicidade o dinheiro, a 
carreira e o luxo. Mais, é a pobreza que cria as condições 
para assumir livremente as responsabilidades pessoais e 
sociais, não obstante as próprias limitações, confiando na 
proximidade de Deus e vivendo apoiados pela sua graça. 
Assim entendida, a pobreza é o metro que permite avaliar 
o uso correto dos bens materiais e também viver de modo 
não egoísta nem possessivo os laços e os afetos (cf. Cate-
cismo da Igreja Católica, n. 2545).

Assumamos, pois, o exemplo de São Francisco, 
testemunha da pobreza genuína. Ele, precisamente por 
ter os olhos fixos em Cristo, soube reconhecê-Lo e ser-
vi-Lo nos pobres. Por conseguinte, se desejamos dar o 
nosso contributo eficaz para a mudança da história, ge-
rando verdadeiro desenvolvimento, é necessário escutar 
o grito dos pobres e comprometermo-nos a erguê-los 
do seu estado de marginalização. Ao mesmo tempo re-
cordo, aos pobres que vivem nas nossas cidades e nas 

nossas comunidades, para 
não perderem o sentido da 
pobreza evangélica que tra-
zem impresso na sua vida.

5. Sabemos a grande 
dificuldade que há, no mun-
do contemporâneo, para se 
poder identificar claramen-
te a pobreza. E todavia esta 
interpela-nos todos os dias 
com os seus inúmeros rostos 
vincados pelo sofrimento, a 

marginalização, a opressão, a violência, as torturas e a 
prisão, pela guerra, a privação da liberdade e da digni-
dade, pela ignorância e o analfabetismo, pela emergên-
cia sanitária e a falta de trabalho, pelo tráfico de pessoas 
e a escravidão, pelo exílio e a miséria, pela migração 
forçada. A pobreza tem o rosto de mulheres, homens 
e crianças explorados para vis interesses, espezinhados 
pelas lógicas perversas do poder e do dinheiro. Como 
é impiedoso e nunca completo o elenco que se é cons-
trangido a elaborar à vista da pobreza, fruto da injustiça 
social, da miséria moral, da avidez de poucos e da indi-
ferença generalizada!

Infelizmente, nos nossos dias, enquanto sobres-
sai cada vez mais a riqueza descarada que se acumu-
la nas mãos de poucos privilegiados, frequentemente 
acompanhada pela ilegalidade e a exploração ofensi-
va da dignidade humana, causa escândalo a extensão 
da pobreza a grandes sectores da sociedade no mundo 
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inteiro. Perante este cenário, não se pode permanecer 
inerte e, menos ainda, resignado. À pobreza que inibe 
o espírito de iniciativa de tantos jovens, impedindo-os 
de encontrar um trabalho, à pobreza que anestesia o 
sentido de responsabilidade, induzindo a preferir a ab-
dicação e a busca de favoritismos, à pobreza que enve-
nena os poços da participação e restringe os espaços do 
profissionalismo, humilhando assim o mérito de quem 
trabalha e produz: a tudo isso é preciso responder com 
uma nova visão da vida e da sociedade.

Todos estes pobres – como gostava de dizer o 
Beato Paulo VI – pertencem à Igreja por «direito evan-
gélico» (Discurso de abertura na II Sessão do Concílio 
Ecuménico Vaticano II, 29/IX/1963) e obrigam à opção 
fundamental por eles. Por isso, benditas as mãos que se 
abrem para acolher os pobres e socorrê-los: são mãos 
que levam esperança. Benditas as mãos que superam 
toda a barreira de cultura, religião e nacionalidade, der-
ramando óleo de consolação nas chagas da humanida-
de. Benditas as mãos que se abrem sem pedir nada em 
troca, sem «se» nem «mas», nem «talvez»: são mãos 
que fazem descer sobre os irmãos a bênção de Deus.

6. No termo do Jubileu da Misericórdia, quis 
oferecer à Igreja o Dia Mundial dos Pobres, para que as 
comunidades cristãs se tornem, em todo o mundo, cada 
vez mais e melhor sinal concreto da caridade de Cristo 
pelos últimos e os mais carenciados. Quero que, aos ou-
tros Dias Mundiais instituídos pelos meus Antecessores 
e sendo já tradição na vida das nossas comunidades, se 
acrescente este, que completa o conjunto de tais Dias 
com um elemento requintadamente evangélico, isto é, a 
predileção de Jesus pelos pobres.

Convido a Igreja inteira e os homens e mulhe-
res de boa vontade a fixar o olhar, neste dia, em todos 
aqueles que estendem as suas mãos invocando ajuda 
e pedindo a nossa solidariedade. São nossos irmãos e 
irmãs, criados e amados pelo único Pai celeste. Este 
Dia pretende estimular, em primeiro lugar, os crentes, 
para que reajam à cultura do descarte e do desperdício, 
assumindo a cultura do encontro. Ao mesmo tempo, o 
convite é dirigido a todos, independentemente da sua 
pertença religiosa, para que se abram à partilha com os 
pobres em todas as formas de solidariedade, como sinal 
concreto de fraternidade. Deus criou o céu e a terra para 
todos; foram os homens que, infelizmente, ergueram 
fronteiras, muros e recintos, traindo o dom originário 
destinado à humanidade sem qualquer exclusão.

7. Desejo que, na semana anterior ao Dia Mun-
dial dos Pobres – que este ano será no dia 19 de no-
vembro, XXXIII domingo do Tempo Comum –, as co-
munidades cristãs se empenhem na criação de muitos 
momentos de encontro e amizade, de solidariedade e 
ajuda concreta. Poderão ainda convidar os pobres e os 
voluntários para participarem, juntos, na Eucaristia des-

te domingo, de modo que, no domingo seguinte, a cele-
bração da Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo Rei 
do Universo resulte ainda mais autêntica. Na verdade, 
a realeza de Cristo aparece em todo o seu significado 
precisamente no Gólgota, quando o Inocente, pregado 
na cruz, pobre, nu e privado de tudo, encarna e revela a 
plenitude do amor de Deus. O seu completo abandono 
ao Pai, ao mesmo tempo que exprime a sua pobreza to-
tal, torna evidente a força deste Amor, que O ressuscita 
para uma vida nova no dia de Páscoa.

Neste domingo, se viverem no nosso bairro po-
bres que buscam proteção e ajuda, aproximemo-nos de-
les: será um momento propício para encontrar o Deus 
que buscamos. Como ensina a Sagrada Escritura (cf. 
Gn 18, 3-5; Heb 13, 2), acolhamo-los como hóspedes 
privilegiados à nossa mesa; poderão ser mestres, que 
nos ajudam a viver de maneira mais coerente a fé. Com 
a sua confiança e a disponibilidade para aceitar ajuda, 
mostram-nos, de forma sóbria e muitas vezes feliz, 
como é decisivo vivermos do essencial e abandonarmo-
-nos à providência do Pai.

8. Na base das múltiplas iniciativas concretas que 
se poderão realizar neste Dia, esteja sempre a oração. 
Não esqueçamos que o Pai Nosso é a oração dos pobres. 
De facto, o pedido do pão exprime o abandono a Deus 
nas necessidades primárias da nossa vida. Tudo o que 
Jesus nos ensinou com esta oração exprime e recolhe o 
grito de quem sofre pela precariedade da existência e a 
falta do necessário. Aos discípulos que Lhe pediam para 
os ensinar a rezar, Jesus respondeu com as palavras dos 
pobres que se dirigem ao único Pai, em quem todos se 
reconhecem como irmãos. O Pai Nosso é uma oração que 
se exprime no plural: o pão que se pede é «nosso», e isto 
implica partilha, comparticipação e responsabilidade co-
mum. Nesta oração, todos reconhecemos a exigência de 
superar qualquer forma de egoísmo, para termos acesso à 
alegria do acolhimento recíproco.

9. Aos irmãos bispos, aos sacerdotes, aos diáco-
nos – que, por vocação, têm a missão de apoiar os pobres 
–, às pessoas consagradas, às associações, aos movimen-
tos e ao vasto mundo do voluntariado, peço que se com-
prometam para que, com este Dia Mundial dos Pobres, se 
instaure uma tradição que seja contribuição concreta para 
a evangelização no mundo contemporâneo.

Que este novo Dia Mundial se torne, pois, um 
forte apelo à nossa consciência crente, para ficarmos 
cada vez mais convictos de que partilhar com os pobres 
permite-nos compreender o Evangelho na sua verdade 
mais profunda. Os pobres não são um problema: são um 
recurso de que lançar mão para acolher e viver a essên-
cia do Evangelho.

Vaticano, Memória de Santo António de Lisboa, 
13 de junho de 2017.
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Catequese do Papa Francisco
sobre o Batismo como porta da esperança

Audiência geral, 02 de 
agosto de 2017

Queridos irmãos e irmãs, 
bom dia!

Houve um tempo em que as 
igrejas eram orientadas em direção 
do leste, entrava-se no edifício sa-
grado por uma porta aberta para o 
ocidente e, caminhando pela nave 
central, se dirigia para o oriente. Era 
um símbolo importante para o homem antigo, uma alegoria 
que no curso da história progressivamente decaiu. Nós ho-
mens da época moderna, muito menos habituados a colher os 
grandes sinais do cosmo, quase não nunca vemos um particu-
lar desse tipo. O ocidente é o ponto cardeal do pôr do sol, onde 
morre a luz. O oriente, ao invés, é o lugar onde as trevas são 
vencidas pela primeira luz da aurora que nos recorda o Cristo, 
Sol que surgiu do alto do horizonte do mundo (cfr Lc 1, 78).

Os antigos ritos do Batismo previam que os catecú-
menos emitissem a primeira parte da sua profissão de fé ten-
do o olhar voltado para o ocidente. E naquele momento eram 
interrogados: “Renunciais a Satanás, ao seu serviço e às suas 
obras?” – E os futuros cristãos repetiam em coro: “Renun-
cio!”. Depois se dirigiam em direção a abside, em direção do 
oriente, onde nasce a luz, e os candidatos ao Batismo eram de 
novo interrogados: “Acreditais em Deus Pai, Filho e Espírito 
Santo?”. E desta vez respondiam: “Creio”.

Nos tempos modernos, parcialmente desapareceu esse 
fascínio desse rito: perdemos a sensibilidade da linguagem do 
cosmo. Naturalmente, ficou a profissão de fé, feita segundo a 
interrogação batismal, que é própria da celebração de alguns 
sacramentos. Essa, todavia, permanece intacta em seu signifi-
cado. O que significa dizer “ser cristãos”? Quer dizer olhar à 
luz, continuar a fazer a profissão de fé na luz, também quando 
o mundo está envolvido pela noite e pelas trevas.

Os cristãos não estão isentos das trevas, externas e 
também internas. Não vivem fora do mundo, porém, pela 
graça de Cristo recebida no Batismo, são homens e mulheres 
“orientados”: não acreditam na obscuridade, mas na luz do 
dia; não sucumbem à noite, mas esperam na aurora; não são 
vencidos pela morte, mas anseiam em ressurgir; não estão 
inclinados pelo mal, porque confiam sempre nas infinitas 
possibilidades do bem. E esta é a nossa esperança cristã. A 
luz de Jesus, a salvação que nos traz Jesus com a sua luz que 
nos salva das trevas.

Nós somos aqueles que creem que Deus é Pai: esta é a 
luz! Não somos órfãos, temos um Pai e nosso Pai é Deus. Cre-
mos que Jesus desceu em meio a nós, caminhou na nossa mes-
ma vida, fazendo-se companheiro sobretudo dos mais pobres 
e frágeis: esta é a luz! Cremos que o Espírito Santo opera sem 
parar para o bem da humanidade e do mundo, e até mesmo 
as maiores dores da história são superadas: esta é a esperança 
que nos impulsiona todas as manhãs! Cremos que todo afeto, 
toda amizade, todo bom desejo, todo amor, até mesmo aqueles 
menores e deixados de lado, um dia encontrarão a sua realiza-

ção em Deus: esta é a força que nos 
impulsiona a abraçar com entusias-
mo a nossa vida de todos os dias! E 
essa é a nossa esperança: viver na 
esperança e viver na luz, na luz de 
Deus Pai, na luz de Jesus Salvador, 
na luz do Espírito Santo que nos im-
pulsiona a seguir adiante na vida.

Há também um outro sinal 
muito bonito da liturgia batismal 

que nos recorda a importância da luz. Ao término do rito, aos 
pais – se é uma criança – ou ao próprio batizado – se é adul-
to – é entregue uma vela, cuja chama é acesa no círio pascal. 
Trata-se do grande círio que na noite de Páscoa entra na igreja 
completamente escura para manifestar o mistério da Ressur-
reição de Jesus; daquele círio todos acendem a própria vela e 
transmitem a chama aos que estão próximos: naquele sinal está 
a lenta propagação da Ressurreição de Jesus nas vidas de todos 
os cristãos. A vida da Igreja – direi uma palavra um pouco for-
te, é contaminação de luz. Quanto mais luz de Jesus temos nós 
cristãos, quanto mais luz de Jesus há na nossa vida da Igreja, 
mais essa é viva. A vida da Igreja é contaminação de luz.

A exortação mais bonita que podemos fazer é recordar 
sempre o nosso Batismo. Eu gostaria de perguntar a vocês: 
quantos de vocês se recordam da data do próprio Batismo? 
Pensem e não respondam porque alguém passará vergonha! 
Pensem e se não lembrarem, hoje vocês têm uma tarefa para 
fazer em casa: vá até sua mãe, seu pai, sua tia, seu tio, sua avó, 
seu avô e pergunte a eles: “Qual é a data do meu Batismo?”. 
E não esquecê-la mais! Está claro? Vocês farão isso? O com-
promisso de hoje é aprender ou recordar a data do Batismo, 
que é a data do renascimento, é a data da luz, é a data na qual 
– permito-me uma palavra – na qual fomos contaminados pela 
luz de Cristo. Nós nascemos duas vezes: a primeira a vida na-
tural, a segunda, graças ao encontro com Cristo, na fonte ba-
tismal. Ali somos mortos para a morte, para viver como filhos 
de Deus neste mundo. Ali nos tornamos humanos como nunca 
poderíamos ter imaginado. Eis porque tanto quanto devemos 
difundir o perfume do Crisma, com que fomos marcados no 
dia do nosso Batismo. Em nós vive e opera o Espírito de Je-
sus, primogênito de muitos irmãos, de todos aqueles que se 
opõem à inevitabilidade das trevas e da morte.

Que graça quando um cristão se torna verdadeiramen-
te um “cristo-foro”, que significa “portador de Jesus” no mun-
do! Sobretudo para aqueles que estão atravessando situações 
de luto, de desespero, de trevas e de ódio. E isso se entende 
por tantos pequenos particulares: pela luz que um cristão pre-
serva nos olhos, na serenidade que não é atacada nem mesmo 
nos dias mais complicados, pela vontade de recomeçar e que-
rer bem mesmo quando se experimentou muitas desilusões. 
No futuro, quando se for escrever a história dos nossos dias, 
que se dirá de nós? Que fomos capazes de esperança ou que 
colocamos a nossa luz sob a pedra? Se formos fiéis ao nos-
so Batismo, difundiremos a luz da esperança, o Batismo é o 
início da esperança, aquela esperança de Deus e poderemos 
transmitir às gerações futuras razões de vida.
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Catequese do Papa Francisco sobre a alegria da vida cristã
Audiência Geral da quarta-feira no Vaticano, dia 23/8/2017

Queridos irmãos e irmãs, 
bom dia!

Ouvimos a Palavra de Deus 
no livro do Apocalipse, e diz assim: 
“Eis que eu renovo todas as coisas” 
(21, 5). A esperança cristã se baseia 
na fé em Deus que sempre cria no-
vidade na vida do homem, cria no-
vidade na história, cria novidade no 
cosmo. O nosso Deus é o Deus que cria novidade, porque é o 
Deus das surpresas.

Não é cristão caminhar com o olhar voltado para bai-
xo – como fazem os porcos: sempre vão assim – sem levan-
tar os olhos ao horizonte. Como se todo o nosso caminho 
se consumisse aqui, no palmo de poucos metros de viagem; 
como se na nossa vida não houvesse meta alguma e nenhum 
porto e nós fôssemos obrigados a um eterno vaguear sem 
razão alguma para tantos cansaços nossos. Isso não é cristão.

As páginas finais da Bíblia nos mostram o horizonte 
último do caminho do crente: a Jerusalém do Céu, a Jerusa-
lém celeste. Essa é imaginada antes de tudo como uma imen-
sa tenda, onde Deus acolherá todos os homens para habitar 
definitivamente com eles (Ap 21, 3). E esta é a nossa espe-
rança. E o que fará Deus, quando finalmente estivermos com 
Ele? Usará uma ternura infinita em relação a nós, como um 
pai que acolhe seus filhos que por longo tempo se cansaram 
e sofreram. João, no Apocalipse, profetiza: “Eis aqui o taber-
náculo de Deus com os homens […] Enxugará toda lágrima 
de seus olhos e já não haverá morte, nem luto, nem grito, 
nem dor, porque passou a primeira condição […] Eis que eu 
renovo todas as coisas.” (21, 3-5). O Deus da novidade!

Provem meditar sobre este trecho da Sagrada Es-
critura não de maneira abstrata, mas depois de ter lido uma 
crônica dos nossos dias, depois de ter visto o telejornal ou a 
cobertura do jornais, onde há tantas tragédias, onde se repor-
tam notícias tristes às quais todos corremos o risco de nos 
submetermos. E saudei alguns de Barcelona: quantas notí-
cias tristes dali! Saudei alguns do Congo, e quantas notícias 
tristes dali! E quantas outras! Para citar somente dois países 
de vocês que estão aqui presentes… Procurem pensar nas 
faces das crianças amedrontadas pela guerra, no choro das 
mães, nos sonhos desfeitos de tantos jovens, nos refugiados 
que enfrentam viagens terríveis, e são explorados tantas ve-
zes… A vida infelizmente também é isso. Às vezes gostaría-
mos de dizer que é sobretudo isso.

Pode ser. Mas há um Pai que chora conosco; há um 
Pai que chora lágrimas de infinita piedade pelos seus filhos. 
Nós temos um Pai que sabe chorar, que chora conosco. Um 
Pai que nos espera para nos consolar, porque conhece os 
nossos sofrimentos e preparou para nós um futuro diferente. 
Esta é a grande visão da esperança cristã, que se dilata sobre 
todos os dias da nossa existência e quer nos levantar.

Deus não quis as nossas vidas por erro, obrigando a 
si mesmo e a nós a duras noites de angústia. Criou-nos, em 
vez disso, porque nos quer felizes. É o nosso Pai, e nós aqui, 

agora, experimentamos uma vida 
que não é aquela que Ele quis para 
nós, Jesus nos garante que o próprio 
Deus está trabalhando no nosso res-
gate. Ele trabalha para nos resgatar.

Nós acreditamos e sabemos 
que a morte e o ódio não são as úl-
timas palavras pronunciadas sobre a 
parábola da existência humana. Ser 

cristãos implica uma nova perspectiva: um olhar cheio de 
esperança. Há quem acredite que a vida tenha toda a sua feli-
cidade na juventude e no passado e que viver seja uma lenta 
decadência. Outros ainda acreditam que as nossas alegrias 
sejam somente episódios e passagens e na vida dos homens 
esteja inscrito o não sentido. Aqueles que diante de tantas 
calamidades dizem: “Mas, a vida não tem sentido. O nosso 
caminho não tem sentido”. Mas nós cristãos não acreditamos 
nisso. Acreditamos, em vez disso, que no horizonte do ho-
mem há um sol que ilumina para sempre. Acreditamos que 
os nossos dias mais belos ainda estão por vir. Somos gen-
te mais de primavera que de outono. Gostaria de perguntar, 
agora – cada um responda no seu coração, em silêncio, mas 
responda – : “Eu sou um homem, uma mulher, um rapaz, 
uma moça, de primavera ou de outono? A minha alma está 
na primavera ou no outono?”. Cada um se responda. Vemos 
os brotos de um mundo novo em vez das folhas amarelas nos 
ramos. Não nos refugiamos em nostalgias, arrependimentos 
e lamentações: sabemos que Deus nos quer herdeiros de uma 
promessa e incansáveis cultivadores de sonhos. Não esque-
çam aquela pergunta: “Eu sou uma pessoa de primavera ou 
outono?” De primavera, que espera a flor, que espera o fruto, 
que espera o sol que é Jesus, ou de outono, que está sempre 
com o rosto olhando para baixo, amargurado e, como disse 
às vezes, com a cara de pimentão no vinagre.

O cristão sabe que o Reino de Deus, a sua Senhoria de 
amor está crescendo como um grande campo de trigo, mesmo 
que no meio haja o joio. Sempre há problemas, há as fofocas, 
as guerras, as doenças…há os problemas. Mas o grão cresce e 
no fim o mal será eliminado. O futuro não nos pertence, mas 
sabemos que Jesus Cristo é a maior graça da vida: é o abraço 
de Deus que nos espera no final, mas que já agora nos acom-
panha e nos consola no caminho. Ele nos conduz à grande 
“tenda” de Deus com os homens (cfr Ap 21, 3), com tantos 
outros irmãos e irmãs, e levaremos a Deus a recordação dos 
dias vividos aqui. E será bonito descobrir naquele instante 
que nada foi perdido, nenhum sorriso e nenhuma lágrima. Por 
mais que a nossa vida tenha sido longa, nos parecerá ter vivi-
do em um sopro. E que a criação não se deteve ao sexto dia 
do Genesis, mas prosseguiu incansável, porque Deus sempre 
se preocupou conosco. Até o dia em que tudo se realizará, na 
manhã em que desaparecerão as lágrimas, no instante mesmo 
em que Deus pronunciará a sua última palavra de benção: “Eis 
– diz o Senhor – que eu renovo todas as coisas” (v. 5). Sim, o 
nosso Pai é o Deus das novidades e das surpresas. E naquele 
dia nós seremos realmente felizes, e choraremos. Sim: mas 
choraremos de alegria. Obrigado.
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Notas e mensagens de Igreja

Nota da Presidente da CRB
para o “Dia de jejum e oração pelo Brasil” 

“Eu vi, eu vi a aflição de meu 
povo, ouvi os seus clamores, conheço 
seus sofrimentos. Desci para livrá-los 
e fazê-los subir para uma terra fértil e 
espaçosa, uma terra onde mana leite e 
mel (Ex 3,7-8).

Considerando o grave momento vivido pelo país, a 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) convo-
ca a Igreja para um “Dia de jejum e oração pelo Brasil”. O 
dia proposto é 7 de setembro, data que marca a Independên-
cia do Brasil A Conferência dos Religiosos do Brasil (CRB), 
integrante do povo de Deus, une-se a iniciativa da CNBB 
para somar forças neste momento de crise econômica, políti-
ca e ética em que vivemos.

Inspirados pelo texto o Êxodo, como religiosos e religio-
sas, estamos atentos aos clamores do povo, conhecemos os seus 
sofrimentos e não podemos ficar indiferentes. Por isso, aderimos 
ao “Dia de jejum e oração pelo Brasil”, solicitando que as comu-
nidades religiosas divulguem e assumam esta iniciativa.

O “Dia de jejum e oração pelo Brasil” é uma oportu-
nidade para fortalecer a integração entre mística e profecia. É 
um convite para caminhar de olhos abertos, ouvidos atentos, 
coração ardente e pés peregrinos com todos os brasileiros e 
brasileiras que querem uma mudança profunda nos rumos 

da nação. Não podemos continuar 
alimentando a violência, a corrupção 
e a desesperança que assola o nosso 
país e põe em risco o futuro das novas 
gerações.

Intensifiquemos a oração nes-
sa “Semana da Pátria” e participemos, quanto possível, do 
“Grito dos Excluídos” iniciativa fortalecida por tantas orga-
nizações e grupos em todo o país.

Neste ano somos agraciados pela celebração dos 300 
anos do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida. 
Com fé e esperança, por intercessão da Virgem de Apareci-
da, pedimos ao Deus da vida que nos ilumine para caminhar 
rumo a um Brasil melhor, com mais ética, uma política com 
mais transparência, com menor desigualdade social e onde 
todos, particularmente os pobres e excluídos, possam viver 
com dignidade e realizar os seus sonhos.

Convidamos a todos os religiosos e religiosas a di-
rigir a sua oração a Deus e oferecer o seu jejum, pedindo a 
paz, o perdão e a reconciliação de nossa nação.

Brasília, 01 de setembro de 2017
Ir. Maria Inês Vieira Ribeiro, mad
e Diretoria da CRB Nacional
Fonte: CRB

Mensagem da CNBB para celebrar 7 de setembro 
VIDA EM PRIMEIRO LUGAR

O “Grito dos Excluídos” 
nasceu com o objetivo de responder 
aos desafios levantados por ocasião 
da 2ª Semana Social Brasileira, rea-
lizada em 1994, cujo tema era “Bra-
sil, alternativas e protagonistas”, e 
aprofundar o tema da Campanha 
da Fraternidade em 1995, que tinha 
como lema “Eras tu, Senhor”.

O Grito, realizado no dia 7 de setembro, com suas 
várias modalidades, é construído com a participação das co-
munidades cristãs, movimentos, pastorais sociais e organi-
zações da sociedade civil, tem, em 2017, como tema: “Vida 
em primeiro lugar”, e como lema: “Por direito e democracia, 
a luta é de todo dia”.

A sociedade brasileira está cada vez mais perplexa, 
diante da profunda crise ética que tem levado a decisões po-
líticas e econômicas que, tomadas sem a participação da so-
ciedade, implicam em perda de direitos, agravam situações 
de exclusão e penalizam o povo brasileiro pobre.

O Conselho Permanente da Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil – CNBB, diante do grave e prolonga-

do momento triste vivido no país, 
sugere às comunidades que, nesta 
data, sejam acrescentados dois ele-
mentos importantes da espirituali-
dade cristã, para acompanhar as re-
flexões e as ações sobre a realidade 
brasileira: UM DIA DE JEJUM E 
DE ORAÇÃO PELO BRASIL.

Encorajamos, mais uma vez, as pessoas de boa von-
tade, particularmente em nossas comunidades, a se mobili-
zarem pacificamente na defesa da dignidade e dos direitos do 
povo brasileiro, propondo “a vida em primeiro lugar”.

Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, 
acompanhe o povo brasileiro com sua materna intercessão!

Brasília, 31 de agosto de 2017
Cardeal Sergio da Rocha - Arcebispo de Brasília, Presi-

dente da CNBB
Dom Murilo S. R. Krieger - Arcebispo de São Salvador, 

Vice-Presidente da CNBB
Dom Leonardo Steiner - Bispo Auxiliar de Brasília, Se-

cretário-Geral da CNBB
Fonte: CNBB
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Mensagem do 4º Congresso Missionário Nacional
às comunidades eclesiais do Brasil

“Congresso reafirma compromisso de missionários com uma Igreja em saída e sinodal

Os participantes do 4º Congres-
so Missionário Nacional aprovaram no 
final do evento, na manhã do dia 10 de 
setembro, uma mensagem enviada às 
Comunidades eclesiais do Brasil. Na 
mensagem, os congressistas reafirmam o 
compromisso com uma Igreja sinodal, de 
comunhão e em saída, que leva a alegria 
do Evangelho a todos os povos.

 “Impulsionados pela Santíssima 
Trindade, viveremos esta nossa vocação na 
sinodalidade e na comunhão, comprometi-
dos com a Igreja em saída que promove o 
encontro e anuncia a alegria do Evangelho 
a todos”, diz um dos trechos da mensagem.

Organizado pelas Pontifícias 
Obras Missionárias (POM), em parceria 
com a Comissão Episcopal Pastoral para 
Animação Missionária da CNBB e a arquidiocese de Olinda 
e Recife, o Congresso foi realizado de 7 a 10 de setembro, 
em Recife (PE), e reuniu 700 pessoas de todo o Brasil. 

MENSAGEM DO 4º CONGRESSO MISSIONÁRIO 
NACIONAL ÀS COMUNIDADES ECLESIAIS DO BRASIL

Vocês serão minhas testemunhas até os confins da 
terra (cf. At 1,8).

Reunidos no 4º Congresso Missionário Nacional, de 
7 a 10 de setembro de 2017, no Colégio Damas, em Reci-
fe (PE), nós, os 700 missionários e missionárias, vindos de 
todas as regiões do Brasil, fomos fortemente desafiados a 
testemunhar “A alegria do Evangelho para uma Igreja em 
saída”. A Arquidiocese de Olinda e Recife, com calorosa e 
fraterna acolhida, levou nosso Congresso para as ruas, an-
tes mesmo de ele ser aberto, com a realização da Semana 
Missionária, nos seus oito vicariatos, atitude pioneira que 
enriqueceu nosso encontro. Seremos sempre agradecidos a 
esta Arquidiocese pela generosidade e disponibilidade que 
nos dispensou, nesses dias, no autêntico espírito de serviço 
amoroso e gratuito.

Aprendemos com o Papa Francisco que “a alegria é 
o bilhete de identidade do cristão”. Essa alegria foi o espíri-
to que marcou os quatro dias em que estivemos juntos. Ela 
nasce do Evangelho que liberta e salva; expressa-se na sino-
dalidade e na comunhão que impulsionam a vida e a missão 
da Igreja; anima o testemunho e o profetismo que, a partir 
da cruz de Cristo, apontam para o nosso compromisso de 
discípulos missionários e missionárias.

Contemplar a realidade com o olhar de discípulo 
missionário

 O exemplo dos mártires e profetas, como Dom 
Helder Câmara, ajudou-nos a olhar para o Brasil, mergu-
lhado numa profunda crise que fere, no coração e na alma, 
a nós e a tantos irmãos e irmãs empobrecidos, excluídos e 
descartados.

Como se estivesse anestesiada, a 
população brasileira assiste ao fortaleci-
mento de políticas neoliberais que retiram 
direitos e agravam a situação dos trabalha-
dores/as, dos povos indígenas, quilombo-
las, ribeirinhos, pescadores e dos que vivem 
em outras periferias geográficas e existen-
ciais. As reformas trabalhista, previdenci-
ária, política e da educação, bem como a 
retomada das privatizações mostram que o 
governo e o Congresso Nacional viraram 
as costas ao povo. A corrupção e a falta de 
ética, que atingem tanto a classe política, 
quanto empresarial e outros setores da so-
ciedade, têm levado o desencanto e a de-
sesperança aos brasileiros e brasileiras.

Causam-nos indignação a devas-
tação da Amazônia, a degradação da na-

tureza e a violência que ceifa a vida de lideranças, como o 
assassinato do casal Terezinha Rios Pedrosa e Aloísio da Silva 
Lara, ocorrido no Mato Grosso nesta semana, e o massacre de 
indígenas, em agosto deste ano, no Vale do Javari, Amazonas, 
divulgado enquanto acontecia o Congresso. O decreto do go-
verno que extingue a Reserva Nacional do Cobre e Associa-
dos (Renca) é um duro golpe nos direitos dos povos indígenas 
e no bioma amazônico.

Essa realidade, longe de nos desanimar, cobra-nos 
uma ação missionária vigorosa, transformadora, libertadora. 
Revigorados pelo espírito da Conferência de Medellín que, 
há 50 anos, deu à Igreja Latino-americana o rosto de uma 
Igreja em saída, pobre, missionária e pascal, somos moti-
vados a vencer a tentação da indiferença, do comodismo, 
do desencanto, do desânimo e do clericalismo presentes em 
muitas de nossas comunidades. Somos guiados pela fé e pela 
esperança cristãs capazes de reacender, no coração de todos, 
a chama do amor pela vida, pela justiça e pela paz.

Discernir os caminhos da missão que gera alegria
 A palavra de Deus é luz, sabedoria e força que nos 

tornam discípulos missionários e missionárias ousados e 
criativos, mais capazes de colaborar com a transformação 
de estruturas caducas e a construção de uma nova sociedade, 
que seja sinal do Reino de Deus em nosso meio. Os docu-
mentos da Igreja são também fonte salutar que nos ajudam a 
compreender melhor a natureza missionária da Igreja. Nesse 
particular, destacamos as palavras e gestos do Papa Fran-
cisco, base do conteúdo deste Congresso. É surpreendente 
como ele se coloca à nossa frente, a passos largos e rápidos. 
Ele é, verdadeiramente, um profeta missionário que nos ani-
ma na caminhada.

A missão constitui verdadeiro kairòs, tempo propício 
de salvação na história. Somos provocados a sair de nós mes-
mos, deixar nossa terra, tirar as sandálias para “pisar” o solo 
sagrado do outro, como hóspedes, aqui e além-fronteiras. A pro-
ximidade e a reciprocidade levam ao encontro com o outro que 
faz contemplar o horizonte escatológico do Reino de Deus.
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Na missão, animam-nos o testemunho e o profetismo de 
tantas mulheres e homens que encontraram sua alegria no Evan-
gelho e a partilharam com os prediletos de Deus na radicalidade 
da doação de sua vida. Os profetas e mártires são exemplo de co-
ragem e de fidelidade a Cristo e ao Evangelho até o extremo de 
entregar a própria vida: “Ninguém tem maior amor do que aquele 
que dá a vida por seus amigos” (Jo 15, 13). Sustentados pela Pala-
vra de Deus e pela Eucaristia, os missionários e missionárias têm, 
hoje e sempre, a responsabilidade de não deixar morrer a profecia, 
lembrando que “o sangue dos mártires é semente de novos cris-
tãos”.

Na missão, Aquele que chama e envia, bem como a men-
sagem enviada e seu destinatário são maiores que o enviado, isto é, 
o missionário. Sem este, no entanto, não há quem seja enviado e a 
mensagem do amor de Deus não chega a seus destinatários. O mis-
sionário, porém, só cumpre autenticamente a missão se caminhar 
junto com outros missionários, vencendo a tentação do monopólio 
da Boa Nova, reconhecendo a riqueza da unidade na diversidade e 
ultrapassando os estreitos limites da Igreja particular para lançar-se 
ao mundo. No cumprimento da missão, os evangelizadores se lem-
brem de que sua alegria não está nos prodígios que possam realizar, 
no sucesso que venham a alcançar, mas em saber que seus nomes 
estarão inscritos na “memória afetiva de Deus” por terem sido fieis 
mensageiros do Evangelho (cf. Lc 10,17-20).

Comprometer-se com Jesus Cristo e o Reino de Deus 
para uma Igreja em saída

 O 4º Congresso Missionário Nacional foi o encontro de 
irmãs e irmãos que partilharam sua fé, suas lutas, suas angústias, 
seus sonhos, suas esperanças. Durante todo o tempo, sentimos agir 
em nós o Espírito Santo, protagonista da missão, reforçando nossa 
convicção de que ser missionário é uma graça e uma responsabi-
lidade. Por isso, renovamos nosso compromisso com a Infância 
e Adolescência Missionária e com a Juventude Missionária, em 

união com as demais expressões juvenis, a fim de que crianças, 
adolescentes e jovens sejam protagonistas da missão onde quer 
que estejam.

Reafirmamos a vocação dos cristãos leigos e leigas como 
sujeitos na missão. Confirmamos o testemunho das consagradas 
e consagrados, dos seminaristas, dos ministros ordenados – diá-
conos, padres e bispos – que cada vez mais assumem a missão 
como resposta ao chamado de Deus. Impulsionados pela Santíssi-
ma Trindade, viveremos esta nossa vocação na sinodalidade e na 
comunhão, comprometidos com a Igreja em saída que promove 
o encontro e anuncia a alegria do Evangelho a todos. Assumimos 
a tarefa de apostar, cada vez mais, nos espaços que nos ajudam a 
ser uma Igreja sinodal, fortalecendo os organismos e conselhos 
missionários em todas as instâncias.

Para a vivência da missionariedade é imprescindível a 
atitude da escuta. Contribui para isso a formação missionária con-
tínua que alimenta nossa espiritualidade, cria a cultura da missão 
e contribui para que todos os batizados assumam sua vocação mis-
sionária. Assim, onde estivermos iremos ecoar o refrão que ficou 
gravado em nossos corações: “Tudo com missão, nada sem mis-
são”.

Deixemos arder em nosso peito o apelo do Papa Francisco: 
“Saiamos, saiamos para oferecer a todos a vida de Jesus Cristo! (…) 
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 nor-
mas 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)” (EG, 49).

Maria, Mãe Aparecida, comunicadora da alegria do Evan-
gelho, caminhe conosco!

Recife, 10 de setembro de 2017 
Participantes do 4º Congresso Missionário Nacional.
Fonte: POM.

Mensagem do 23 º Grito dos/as Excluídos/as do Brasil
“Por direitos e democracia, a luta é todo dia! (07/9/2017)

Hoje, milhares de pessoas foram às ruas 
para mais uma edição do Grito dos/as Excluídos/
as. Com o lema “Por direitos e democracia, a luta 
é todo dia”, o povo brasileiro mostrou que não 
está apático diante da conjuntura atual pelo qual 
passa nosso país, dilacerado com um golpe insti-
tucional e com uma série de medidas que amea-
çam a dignidade de homens, mulheres e crianças 
que formam essa nação tão aguerrida.

Gritamos pela democracia, contra os 
desmandos do Estado, denunciamos as violações 
que aumentam a exclusão e favorecem os mais 
ricos, gritamos por justiça, por educação, saúde, 
saneamento básico, pela liberdade e soberania, 
denunciamos esta máfia midiática manipula-
dora. Nossos gritos lembram sempre o respeito 
à diversidade, contra a homofobia, o machismo 
que mata, denunciam os aparatos militares que exterminam nossos 
jovens – a maioria negros e pobres. Sim, gritamos o “Fora Temer”. 
Não vamos ficar calados quando roubam nossa democracia e liber-
dade cidadã.

O Grito dos/as Excluídos/as veio para dizer que o povo tem 
voz. E que voz! Que os ecos desses gritos possam ser escutados ao 
longo de muito tempo, que possam ecoar em alto volume para que 

nunca se esqueçam que nós, povo, temos poder. 
Temos as ruas! Que não deixem o Estado dormir 
em seu silêncio cúmplice e confortável enquanto 
milhares estão tendo sua dignidade ferida.

Sabemos que não terminamos essa ca-
minhada hoje. Como nos recorda o lema, a luta 
é todo dia. Insistimos em afirmar que o Grito 
não é um evento, portanto não cabe em núme-
ros para estampar manchetes. É bem mais do que 
isso! Nenhum número expressaria a grandeza de 
um povo excluído que se liberta. O Grito é um 
processo que ao longo de seus 23 anos vem sen-
do construído coletivamente, com muitas mãos, 
mentes e corações.

Aplaudimos a todos e todas! A cada um 
e cada uma que se dedicou a levar um cartaz, a 
fazer uma atividade, a se colocar em marcha pe-

las ruas de 25 estados do país. Sabemos que esse tempo nos pede 
coragem e ousadia. E com muita fé e esperança num mundo melhor, 
estamos juntos e juntas na defesa da Casa Comum e pela verdadeira 
independência do Brasil.

Vida em primeiro lugar
Secretaria Nacional do Grito dos/as Excluídos/as
7 de Setembro de 2017
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Dom José – A Voz da Diocese
A vocação para servir 

(A Voz da Diocese, 20/8/2017)
Estimados Diocesanos! Nes-

te terceiro domingo do Mês Vocacio-
nal, solenidade da Assunção de Nossa 
Senhora, recordamos e celebramos a 
vocação à “vida religiosa”. Com espí-
rito de gratidão a Deus pelo dom da 
vocação à vida religiosa, como Igreja 
Diocesana, manifestamos nossa es-
tima aos consagrados e consagradas, que, na disponibilidade 
de seguir e “servir” o Senhor, consagram a vida pela causa do 
Evangelho. É uma consagração que tem presente o “sim” de 
Maria, a “mãe e serva do Senhor”, assunta ao céu. O sim da 
renúncia em constituir uma família biológica, para aderir por 
amor ao Reino a uma família mais ampla, unida pelo carisma 
do amor serviço à Igreja povo de Deus. 

É uma vocação que requer do consagrado ou consagra-
da, espírito de renúncia, disponibilidade, itinerância, missiona-
riedade, consumir-se pela paixão ao Reino de Deus no serviço-
-amor–doação. Este amor, serviço, doação pela causa do Reino, 
testemunho do amor do Senhor Jesus, pode levar o religioso ou 
religiosa a estar presente nas realidades de fronteira da huma-
nidade, onde a vida e a dignidade das pessoas são duramente 
provadas e ameaçadas; onde o mínimo para a sobrevivência 
pode ser uma dádiva de Deus a cada dia. 

Na história do cristianismo 
e da Igreja, a vida consagrada soube 
acolher, através dos fundadores e fun-
dadoras de Ordens e Congregações, o 
sopro do Espírito Santo, para dar uma 
resposta profética e revigorante de 
amor serviço à Igreja junto às comu-
nidades. Soube ir e continua indo às 

fronteiras das realidades humanas em nome do Evangelho, para 
cuidar da vida e da dignidade das pessoas em realidades pou-
co atraentes ao mercado do consumismo. Levam no coração a 
paixão pelo Reino do apóstolo São Paulo; o cuidado da vida de 
São Lucas; o amor pela paz, a natureza e a pobreza evangélica 
de São Francisco de Assis; a caridade de São Vicente de Paulo 
e de Madre Tereza de Calcutá; a força da oração comunhão de 
Santa Clara, Santa Terezinha e tantas outras mulheres e homens 
que, no silêncio dos mosteiros, diante do Santíssimo, em ora-
ção, alimentam a missão da Igreja no mundo.

Que a fé no Senhor Jesus, celebrada em família e na 
comunidade, tenha sempre presente o “sim” do amor serviço 
de Maria e ajude os jovens a responderem “sim” a Deus, para 
assumirem com alegria no coração a vocação dom de Deus pelo 
bem da humanidade.

Ensinar a seguir o Mestre
(A Voz da Diocese, 27/8/2017)

Estimados Diocesanos! Dentro das ce-
lebrações do mês vocacional, que este ano tem 
como lema “Vocação, um Sim como Maria”, 
neste domingo, dedicado aos leigos e leigas, 
celebramos o Dia Nacional do e da Catequista. 
Para nós que fizemos e fazemos um caminho 
de vida marcado pela fé no Senhor Jesus, é 
um momento oportuno para olhar o passado, 
louvar a Deus e recordar com gratidão a ou o 
catequista que nos ajudou, nos preparou, nos 
apontou o caminho para o encontro pessoal com o Senhor Jesus. 
O Senhor nos acolheu para percorrermos com Ele o caminho do 
discipulado e darmos testemunho do Evangelho nas pequenas e 
grandes coisas que acontecem na nossa vida. 

Podemos olhar a vida de fé a partir dos ensinamentos 
que recebemos de nossos pais, do e da catequista, agradecendo 
e nos alegrando em ver que seus ensinamentos permaneceram 
e frutificaram em nosso coração ao longo do tempo. Mas pode 
também acontecer que, olhando o caminho percorrido, possamos 
perceber que a boa semente da fé, lançada em nosso coração pe-
los nossos pais, catequistas e comunidade, germinou viçosa, mas 
acabou morrendo com o passar do tempo, porque não a cultiva-
mos com fé, amor, esperança e caridade. O comodismo, a falta de 
tempo, a indiferença e a acidez espiritual mataram a pequenina 

planta da fé, que os pais, a família, as e os cate-
quistas e a comunidade haviam plantado com 
amor e dedicação no teu coração. 

Quem sabe, hoje, olhando o caminho 
percorrido, tu decidas recomeçar, deixando 
que a boa semente da Palavra de Deus encon-
tre um pequeno espaço no teu coração, onde 
possas cuidá-la e irrigá-la com amor, paz, 
perdão e ternura para que a fé retorne a florir 
e frutificar na tua vida. E tu possas novamen-

te sentir-te discípulo, discípula do Senhor, seguindo-O não nos 
caminhos da Galileia, mas nos pequenos passos da vida coti-
diana, deixando que Ele te conduza na vida pessoal, familiar, 
comunitária, no trabalho e no lazer. O Senhor Jesus quer estar 
perto de ti, para que possas, como discípulo e discípula, dar 
testemunho da Sua presença no mundo, ajudando-O para que o 
Reino de Deus se torne conhecido com a tua participação.

“Conhecer a Jesus é o melhor presente que qualquer 
pessoa pode receber; tê-lo encontrado foi o melhor que ocorreu 
em nossas vidas, e fazê-lo conhecido com nossa palavra e obras 
é nossa alegria” (DAp, n.29).

Minha profunda estima e gratidão aos pais e aos catequis-
tas, que procuram, na simplicidade, disponibilidade e fé, apresen-
tar Jesus nas famílias e nas comunidades. Deus abençoe a todos.
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A pátria somos nós
 (A Voz da Diocese, 03/9/2017)

Estimados Diocesanos! Esta-
mos iniciando o mês de setembro e, 
malgrado o pouco espírito cívico, de 
patriotismo, de amor pela nação mani-
festado no agir de muitos políticos, que 
acabam contaminando e penalizando a 
sociedade brasileira, queremos louvar 
e agradecer a Deus por termos uma 
pátria. Mesmo vendo-a ferida por mui-
tos, que deveriam protegê-la, não de-
vemos relegá-la ao abandono, como filhos e filhas apátridas 
desta terra, que acolheu nossos antepassados e nos oferece 
condições para transformá-la em um lugar de oportunidades 
de vida e dignidade para todos os que aqui vivem.

A nação que queremos deve ser construída com a 
participação de todos, nas pequenas ações do dia a dia. Escu-
tamos muito falar da corrupção nas altas esferas do governo, 
mas fechamos os olhos, os ouvidos e a boca quando se trata 
das pequenas corrupções que nos envolvem, ou da nossa in-
diferença em agir e colaborar na construção de um país me-
lhor. Queremos cidadania sem termos atitudes de cidadãos 
que olham e cuidam do bem comum. A pátria, como um lar 
digno para todos, se constrói com a participação responsável 
a partir das pequenas coisas que nos envolvem. Podemos co-
meçar não jogando o lixo no chão, no riacho que passa perto 
de casa, no terreno baldio que há no bairro, etc. 

Quando mudarmos nossas atitudes em relação às 
pequenas coisas que estão ao nosso alcance, estaremos ini-

ciando uma grande mudança em nosso 
país. Mudança que não visa dar privi-
légios a um pequeno grupo, mas a dig-
nidade de vida de todos os brasileiros. 
Essa mudança é possível com a parti-
cipação democrática e responsável de 
um povo, que sente pulsar no coração 
e correr nas veias o sangue da liberda-
de, da dignidade e da esperança de um 
novo amanhã.

Tendo presente a difícil conjuntura política e eco-
nômica pela qual passa o nosso país, afetando milhões de 
pessoas de todos os extratos sociais, causando um elevado 
aumento da violência e insegurança na sociedade, a Igreja 
Católica no Brasil convida todos os seus fiéis, à luz da Pala-
vra de Deus, a fazerem um dia de jejum e orações pela pátria 
no dia 7 de setembro. Desejo imensamente que o querido 
povo de Deus da nossa Diocese assuma de coração este con-
vite. Queremos clamar ao Senhor, que conduziu o povo de 
Deus da escravidão do Egito à pátria dos seus antepassados 
através do caminho da purificação no deserto. Que Ele nos 
ajude a percorrermos o caminho da honestidade, da respon-
sabilidade pelo bem comum, da educação, da liberdade e da 
justiça para continuarmos a ter uma pátria para chamar de 
nossa.

Que o Deus da vida continue iluminado nossos pas-
sos e o nosso caminho nesta terra, sem perdermos a esperan-
ça nesta e na pátria celeste. 

Do coração de Deus às paginas da Bíblia
(A Voz da Diocese, 10/9/217)

Estimados Diocesanos! A Bíblia, o 
livro sagrado que narra a história da reve-
lação e do amor de Deus pelo ser humano 
feito à sua imagem e semelhança, traz tam-
bém a história feita de amor, comunhão, 
fidelidade e fragilidade do povo da Antiga 
Aliança – Israel, e a formação do povo da 
Nova Aliança a partir de Jesus Cristo.

Através das páginas da Sagrada 
Escritura, podemos ver que a palavra e as 
ações divinas não são suspensas nos céus míticos ou místicos, 
mas são inseridas nas tramas muitas vezes atormentadas dos 
acontecimentos humanos. Na “Palavra”, Deus se revela, e a 
sua “Palavra” é uma semente que tem a força para germinar 
sob o terreno árido, pedregoso e sombrio da história e da exis-
tência da humanidade.  

Este ano o Mês da Bíblia tem como tema: “Para que 
n’Ele nossos povos tenham vida”. É uma referência ao Docu-
mento de Aparecida, no qual somos convidados a conhecer Je-
sus, sua pessoa e sua proposta de vida nova que abrange o pro-
jeto do Reino de Deus não de forma superficial, mas vivencial. 
Conhecer e se comprometer com Jesus é que faz a diferença em 

nossa vida. Quando assumimos o compro-
misso de anunciá-lo ao mundo, nos torna-
mos discípulos, discípulas, missionários 
e missionárias do Senhor. Aceitamos em 
nome da fé que professamos “Anunciar o 
Evangelho e doar a própria vida”, como 
nos fala São Paulo na primeira carta aos 
Tessalonicenses (1Ts 2,7-8).

O discípulo e missionário do Se-
nhor não transmite apenas o que sabe sobre o Mestre, mas 
alimenta-se de profunda comunhão com Ele. Deve aprender a 
colocar-se na escuta do Mestre, muitas vezes no silêncio para 
deixar que Ele fale ao seu coração. Precisamos ter presen-
te que no coração da revelação divina existe “uma constante 
união entre Palavra divina e palavra humana, entre Verbo e 
carne, entre eternidade e tempo, entre infinito e espaço huma-
no, entre Deus e o homem”. 

O projeto de amor de Deus revelado na Sagrada Escri-
tura não foi pensado para ser vivido por anjos nos céus, mas por 
homens e mulheres, seres humanos, que com todas as suas forças 
e fragilidades caminham no tempo e constroem uma história fei-
ta de amor, comunhão e misericórdia entre Deus e a humanidade.
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A Palavra Deus e a vida de fé
(A Voz da Diocese, 17/9/2017)

Estimados Diocesanos! A nos-
sa vida de fé alimenta-se, sobretudo, 
do Pão da Palavra e do Pão da Euca-
ristia – Cristo Jesus. A primeira carta 
de São Paulo aos Tessalonicenses re-
vela o rosto de uma comunidade de fé, 
organizada, que vive com empenho a 
vida cristã e, unida, resiste às perse-
guições que procuravam destruí-la. Esta mesma experiência, 
marcada por perseguições e provações, viveram muitas co-
munidades da Igreja primitiva, mas também a vivem muitas 
comunidades de hoje, em realidades onde imperam a violên-
cia, a intolerância, a falta de diálogo, de respeito pela vida, a 
liberdade e a dignidade das pessoas. As comunidades primi-
tivas souberam resistir aos ventos do maligno que sopravam 
sobre elas de tantas maneiras e de várias direções.

 A comunhão, a caridade, a solidariedade e a vida de 
oração dos irmãos, fortalecidos pelo forte vínculo de comu-
nhão com o Senhor Jesus, deram forças às comunidades de 
resistirem ao mal que ameaçava destruí-las. Onde o amor 
e a caridade estão presentes, a comunhão é uma realidade 
visível e exprime uma atmosfera de família na comunida-
de de fé. Na família, todos os filhos devem sentir-se ama-

dos a acolhidos pelo pai e pela mãe. 
Quando existe este ambiente de amor 
e ternura, a correção fraterna é acolhi-
da como um gesto de caridade, uma 
oportunidade de crescimento humano 
e espiritual. 

São Paulo, nas cartas que es-
creveu às comunidades que fundou 

nas suas viagens apostólicas, com espírito paterno, exorta os 
fiéis a conservarem a caridade fraterna, os bons costumes, o 
espírito de trabalho e de comunidade de fé que distinguem 
aqueles que acolheram o Senhor Jesus e o Evangelho. Quan-
do a Palavra de Deus não tem ressonância na minha vida, 
é sinal de que o meu ser cristão está agonizando ou já está 
morto. É hora de deixar cair novamente no coração a semen-
te da Boa Nova, sem medo de vê-la crescer e frutificar.

A Bíblia ou a Palavra de Deus está no coração da 
liturgia da Igreja, na qual é proclamada, meditada e atualiza-
da. Mas é também a alma do anúncio da fé e da catequese, 
é o alimento da nossa vida espiritual. Através da leitura da 
Sagrada Escritura, podemos sentir o apelo de Deus tocar o 
nosso coração, a nossa vida pessoal e familiar e a vida da 
nossa comunidade de fé.

Informações Diversas
66ª Romaria de Fátima

Fátima, anúncio profético da paz e da misericórdia!
Romaria do Ano Nacional Mariano pelos 300 anos do encontro da imagem de N. Sra. 

Aparecida e Diocesano do Centenário das Aparições de Fátima. 
Alguns aspectos do contexto da Ro-

maria deste ano: 
- Implementação do 13º Plano Diocesa-

no da Ação Evangelizadora - 5 linhas de ação: 
1ª, conversão pastoral em vista de 

uma Igreja “em saída”;  
2ª, iniciação à vida cristã com inspira-

ção catecumenal;  
3ª, discipulado missionário centrado 

na Palavra de Deus;
4ª, revitalização das pequenas comu-

nidades em vista de uma nova Paróquia; 
5ª, Igreja profética e misericordiosa 

a serviço da vida – discípula, missionária, 
profética e misericordiosa.

- Implementação do processo de Iniciação à Vida 
Cristã com inspiração catecumenal.

- Devoção Mariana e incentivo vocacional na região, 
objetivos do Seminário de Fátima em Erechim.

- CF 2017 - Biomas brasileiros e defesa da vida - 
“Cultivar e guardar a criação” (Gn 2,15).

- Realidade de crise Social – econômica, 
Política, cultural, Ética, moral, Institucional...

- Projeto de revitalização do Santuário 
e oficialização como Santuário como Diocesa-
no – marco do Centenário das Ap. de Fátima.

- mensagem geral e específica de cada 
dia das aparições de Fátima.

- Ano Nacional Mariano e Diocesano 
do Centenário das Aparições de Fátima.

Ano Nacional Mariano: celebrar, fazer 
memória e agradecer. Grande ação de graças, 
pois em Aparecida Deus ofereceu ao Brasil sua 
própria Mãe. A imagem peregrina de Aparecida 

lembra aos pobres e abandonados que eles são os prediletos do 
coração misericordioso de Deus. 

Neste ano, acontecem jubilosa manifestação da fé, 
florescimento da esperança e revigoramento da caridade. / 
Maria desperta a vocação missionária ao seguimento de Je-
sus. ... Ela é a melhor e mais perfeita discípula da Palavra do 
Senhor.
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Ano Diocesano do Centenário de Fátima: 1º) Dom 
José: Deixemos que a celebração do Centenário e a ternu-
ra do coração imaculado de Maria toquem o nosso coração, 
fortaleçam o amor entre os casais e nas famílias, e aumentem 
em nós a disponibilidade de servirmos o Senhor como fez 
ela, a humilde serva do Altíssimo. 

2º) Bispos de Portugal: desejamos dar graças a Deus 
por nos permitir viver este acontecimento, que nos enche de 
júbilo, e reafirmar a atualidade da sua mensagem para a revi-
talização da nossa fé e do nosso compromisso evangelizador.

Tema: Fátima, anúncio profético da misericórdia e 
da paz!

Lema: Da azinheira ao coração dos filhos! 
Intenções:
- para vivermos a conversão, a penitência, a oração 

e a fidelidade a Deus pedidas por N. Sra. em Fátima há 100 
anos; 

- Para que a celebração do centenário de Fátima nos 
ajude a ser sempre mais Igreja discípula, profética, missio-
nária e misericordiosa;

- para que a Mãe de Fátima ampare os idosos, enfer-
mos, portadores de deficiências e nos torne verdadeiramente 
solidários com eles.

Alguns textos de referência
- As aparições de Fátima;
- Pronunciamentos dos Papas sobre Fátima, especial-

mente de Francisco a Fátima, em maio deste ano (Jornal Co-
municação Diocesana 07/2017);

- Carta de Francisco à Assembleia do CELAM, de 
09-12/5, em San Salvador – faz referência aos 300 anos do 
encontro da imagem de Aparecida (Comunicação Diocesana 
08/ 2017);

- Carta Pastoral da Conferência Episcopal de Portu-
gal no Centenário das aparições de Fátima – “Fátima, sinal 
de esperança para o nosso tempo” (08/12/2016);

- Mensagem dos Bispos do Brasil no Ano Nacional 
Mariano (04/5/2017);

- Carta Pastoral do Bispo de Leiria, Portugal, Dio-
cese à qual pertence o Santuário de Fátima – No Centenário 
das Aparições – “Maria, Mãe de Ternura e de Misericórdia” 
(15/9/2015);

1º dia, 29/9, sexta-feira – Fátima, a visita de Maria 
a seu povo (capelinhas- Dia dos Arcanjos, São Miguel, Ga-
briel e Rafael).

Motivação para a Romaria – perspectiva deste ano.
 Leituras: Ex 3,1-10 – Lc 1,39-47 – Na visita a Isabel 

e nas aparições, Maria comunica Cristo, Filho de Deus que 
sempre visita seu povo, especialmente nos sofrimentos.

14h, Presidência: Pe. Moacir Noskoski (Capelinhas)
Equipe Liturgia: Zeladoras de capelinhas;
20h, Presidência: Padres do Seminário;
Equipe de Liturgia:                  Seminário.

2º dia, 30/9, sábado – Fátima, exortação à conver-
são e penitência (Dia de São Jerônimo).

Leituras: Jl 2,12-18 – Lc 3,10-18 – Em Fátima, Nos-

sa Senhora pediu a conversão e a penitência, proclamada pe-
los profetas, por Cristo e por São Paulo.

14h, Presidência: Pe. Maicon Malacarne 
Equipe Liturgia: Pastoral da Pessoa com Deficiência;
20h, Presidência: Pe. Cleocir Bonetti;
Equipe de Liturgia:                  da Romaria.

3º dia, 1º/10, domingo – Fátima, pedido de recon-
ciliação (memória, omitida, de Sta. Teresinha início da Se-
mana da Vida).

Leituras: 2Cor 5,18-6,1-2 – Lc 6,27-38 – Em sua 
misericórdia, Deus oferece sempre novas oportunidades de 
graça e reconciliação. É necessário buscar o perdão e a repa-
ração das faltas cometidas contra Ele, como Nossa Senhora 
pediu em Fátima.

14h, presidência: Pe. Anderson Faenello ;
Equipe de liturgia: Seminaristas do Bom Pastor;
20h, Presidência: Assessor da Pastoral da Juventude; 
Equipe de liturgia: Pastoral da Juventude.

4º dia, 02/10, segunda-feira – Fátima, oração e 
compromisso com a paz (Santos Anjos).

Leituras: Ef 2,13-18 – Jo 14,21-27 No contexto da 
primeira guerra mundial, Nossa Senhora pediu a oração pela 
paz no mundo; a paz de Cristo que veio reconciliar-nos com 
o Pai e entre nós, dando-nos a paz verdadeira.

14h, Presidência: Pe. Maximino Tiburski; 
Equipe Liturgia: São Cristóvão;
20h, Presidência: Pe. Valtuir Bolzan;
Equipe de Liturgia:                  Paróquia São Caetano, Severiano 

de Almeida.

5º dia, 03/10, terça-feira – Fátima e o mistério da 
Trindade (Protomártires do Brasil).

Leituras: Dt 4,32-34.37-40 – Lc 1,26-38 – A mensa-
gem de Fátima está centrada em Deus Trindade e os pastori-
nhos têm forma específica de se relacionar com o Pai e o Filho 
e o Espírito Santo, cuja ação aparece na história do seu povo 
e no anúncio do anjo de que Maria seria a Mãe do Salvador.  

14h, Presidência: Pe. Agostinho Dors e Pe. Isalino 
Rodrigues; 

Equipe Liturgia: Paróquia Imaculada Conceição, Ge-
túlio Vargas;

20h, Presidência: Pe. Giovani Momo e Pe. Anderson 
Faenello;

Equipe de Liturgia:                  Pastoral Vocacional.

6º dia, 04/10, quarta-feira – Fátima, inspiração 
para o rosto materno da Igreja (S. Fco. de Assis).

Leituras: Ester 5,1b-2.7,2b-3 – Jo 2,1-11 – Na figura 
da rainha Ester, que intercede pela vida de seu povo, e na 
de Maria, atenta às necessidades no casamento de Caná, a 
Igreja encontra inspiração para seu rosto mariano, indicada 
na mensagem de Fátima.

14h, Presidência: Pe. Dirceu Balestrin; 
Equipe Liturgia: Paróquia São Tiago, Aratiba;
20h, Presidência: Pe. Tranquilo Manfrói;
Equipe de Liturgia:                  Paróquia São Francisco de Assis, 

Bairro Progresso, Erechim.
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7º dia: 05/10, quinta-feira – Fátima e a renovação 
das famílias (S. Benedito, o Negro).

Leituras: Jos 24,1-2.14-17 - Lc 2,41-52 – Fátima é uma 
mensagem especial para a fidelidade a Deus das famílias, que 
encontram seu modelo nas que renovaram seu compromisso de 
servir somente o Senhor e na Sagrada Família de Nazaré.

14h, Presidência: Pe. Claudino Talaska e Pe. Gabriel 
Zucco; 

Equipe Liturgia: Paróquia N. Sra. do Monte Claro, 
Áurea;

20h, Presidência: Pe. André Lopes e Pe. Gladir Giacomel;
Equipe de Liturgia:                  Paróquia N.  Sra. da Salette, Três 

Vendas, Erexim.

8º dia, 06/10, sexta-feira – Fátima, graça para a 
perseverança na fé. 

Leituras: Hb 11,1-3.8-11.12,1-3 - Jo 19,25-27– A 
mensagem de Fátima fortalece nossa fé e nossa perseverança 
na fidelidade a Deus até o fim, como Maria, que seguiu seu 
Filho até a Cruz.

14h, Presidência: Pe. Paulo Bernardi;
Equipe de liturgia: Apostolado da Oração;
20h, Presidência: Pe. Clair Favreto
Equipe de Liturgia:                  Seminário São José.

9º dia, 07/10, sábado – Fátima, hino de esperança 
(procissão luminosa).

Leituras: Rom 5,1-11 – Mc 6,45-52– Exortando à 
oração pela paz no mundo em guerra, a mensagem de Fátima 
revela a inabalável esperança no triunfo do amor sobre os 
dramas da história, na certeza de que Cristo vence as tem-
pestades da vida.  

14h, Presidência: Pe. Cezar Menegat
Equipe de liturgia: Paróquia N. Sra. Aparecida, Bela 

Vista, Erexim.
20h, Presidência: Dom José
Equipe de Liturgia:                  Equipe da Catedral São José.

Dia da Romaria, 08/10, domingo – Fátima, anún-
cio profético da misericórdia e da paz (Dia do Nascituro).

Leituras: Ap 11,19a;12,1.3.6a.10ab  – Col 3,12-17 – 
Lc 1,46-55 – Segundo o Papa Bento XVI, Fátima é a mais 
profética das aparições modernas, revelando a misericórdia 
de Deus, cuja ação libertadora, Maria, grande sinal da huma-
nidade redimida, proclama em seu hino.

09h, Presidência: Dom José; Equipe de Liturgia: da 
Romaria. Todos os padres concelebram.

Romaria da Criança: Os pastorinhos de Fátima e as 
nossas crianças --- de nossas famílias;

Leituras: Col 3,12-17 – Mt 11,25-30.
- A cargo da Pastoral Vocacional, Catequese com au-

xílio da Pastoral da Criança e Infância Missionária...

Oração a N. Sra. de Fátima 
(Nos 100 anos das aparições. Está no cartão para 

as famílias que recebem a capelinha e foi sugerida para a 
Romaria pela equipe de liturgia da mesma).

Ó Maria, nossa mãe, agradecemos vossa carinhosa 
mensagem através dos pastorinhos em Fátima, há 100 anos. 

Ajudai-nos a viver a penitência, a oração e a conver-
são que nos pedistes. 

Concedei a paz ao mundo e que nunca mais haja guerras.
Agradecemos vossa proteção à nossa Diocese e as incontá-

veis graças concedidas em nosso Santuário diocesano em Erechim.
Em retribuição filial, o revitalizamos para a Romaria 

do centenário de vossas aparições. Também nos consagra-
mos ao vosso Imaculado Coração.

Intercedei sempre pelas famílias, pelas crianças e jo-
vens, doentes e idosos, pobres e desamparados, profissionais 
liberais, empresários, agricultores, trabalhadores urbanos e 
outros grupos, enfim, por toda a nossa Diocese.

/: Ó mãe de Fátima, rogai por nós!/ Que em todas as 
famílias reine o amor e a paz!:/

Agentes de Cáritas dos Estados do Sul
reunidos em Florianópolis

De 15 a 17 de agosto, no Re-
canto Marista Champagnat em Flo-
rianópolis mais de 40 agentes da Cá-
ritas participaram de encontro inter-
-regional do Paraná, Santa Catarina 
e Rio Grande do Sul. O tema central 
do encontro foi “o bem viver – uma 
oportunidade para imaginar outros 
mundos”, com assessoria de Marcos 
Silva do Movimento Afro de San-
ta Catarina. Além de momento para 
análise de conjuntura com o Assessor 
Nauro Velho dos movimentos sociais de Santa Catarina, o gru-
po refletiu sobre “Espaços auxiliares de gestão da Cáritas Brasi-

leira e o Marco Referencial e Matriz 
conceitual do Planejamento, Monito-
ramento, Avaliação e Sistematização 
da Cáritas Brasileira”, com Fernando 
Zamban. Os três dias foram de mui-
ta reflexão sobre a Cáritas, com mo-
mentos de espiritualidade, leitura da 
Palavra de Deus e Celebração Euca-
rística. Além dos agentes de Cáritas 
dos inter-regionais, estava presente 
Dom Onecimo Alberton, Bispo de 
Rio do Sul/SC, além de religiosos e 

religiosas inseridos na missão da Cáritas. (Informação imagem 
de Ir. Darci Zacaron)
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Falecimento do Diretor da Rádio Difusão
Sul Riograndense de Erechim

Pelas 20h45 do dia 19 de agosto, vés-
pera da solenidade da Assunção de Nossa Se-
nhora, no Hospital de Caridade, faleceu o se-
nhor Idylio Segundo Badalotti, aos 88 anos. 
Seu velório foi realizado na capela mortuária 
Jardim da Saudade, onde também se deu o se-
pultamento no dia seguinte, às 15h.

Idylio era casado com Firmina Maria 
Tagliari Badalotti. O casal tem os filhos Luis 
Antonio, Mariângela e Fernando e os netos 
Gustavo, Felipe, Guilherme e Isadora.

Por mais de 50 anos dirigiu a Rádio Difusão Sul Rio-
grandense de Erechim, abrindo sempre generoso espaço para 
programas da Igreja Católica, como a transmissão da missa 
dominical das 09h da Catedral São José, a novena e a Ro-
maria de Fátima, a procissão e missa do Corpo de Deus, o 
Informativo Semanal da Catedral, A Voz da Diocese e diver-

sas cerimônias em datas especiais. Por muito 
tempo, A Voz da Diocese vem sendo divulgada 
sem patrocínio publicitário e ele frisava que 
era o dízimo da Rádio para sua Igreja.

Deus o recompense pelo bem que re-
alizou como um dos pioneiros no campo da 
comunicação em nossa região. Deus conforte 
a família e a equipe da Difusão e Gaurama que 
dirigia. 

Na saudação inicial da homilia na bên-
ção do Santuário revitalizado e da dedicação 

do seu altar, no dia do sepultamento do Sr. Idylio, Dom José 
manifestou seu pesar à família Badalotti e à equipe da Rádio 
Difusão pelo falecimento de seu diretor, ressaltando que ele 
possibilitou inúmeras transmissões radiofônicas diretamente 
do Santuário, especialmente nas Romarias e em outros mo-
mentos de celebrações especiais. 

Falecimento de Irmã Franciscana
Missionária de Maria Auxiliadora

Na manhã do dia 23 de agosto, na casa Be-
tânia, em Passo Fundo, faleceu Irmã Eliana Tonial, 
rodeada pelas irmãs em oração e louvor. A causa de 
sua morte foi falência dos órgãos, por hemorragia in-
terna. Seu sepultamento foi realizado no dia seguinte, 
no Cemitério Memorial da Paz, em Passo Fundo.

Filha de Domingos Tonial e Adele Pacassa, 
nasceu em Sertão, RS, no dia 22 de outubro de 1921. 
Nessa localidade, cresceu e recebeu os sacramentos 
da iniciação cristã. Aos 5 anos de idade, ficou órfã de 
mãe, sendo a segunda de 4 irmãos.  Depois seu pai 
contraiu segundas núpcias e completou a família de 12 irmãos. Uma 
delas é Ir. Estelitta. Outra é Íride, casada em segundas núpcias com 
Adroaldo Lise, muito conhecida e estimada na cidade de Erexim. 

Depois de ter cuidado de seus irmãos menores e se dedica-
do aos afazeres da casa, aos 24 anos de idade, decidiu ser religio-
sa, ingressando como postulante das Irmãs Franciscanas de Maria 
Auxiliadora, em Três Arroios, RS.

Realizados os anos iniciais de formação, Ir. Eliana con-
sagrou-se a Deus no dia 23 de janeiro de 1947. Viveu sim a Deus 
na vida consagrada em fidelidade e generosidade até o final de sua 
vida, tendo a graça de celebrar 70 anos de vida consagrada e 96 
de idade.

Ir. Eliana foi uma pessoa especial. Ela mesma afirma que 
seus pais a criaram marcada pela simplicidade, caridade, serviço 
e alegria. E que assumiu a vida religiosa consagrada para seguir a 
Jesus de verdade. Para tanto, cultivou permanentemente o espírito 
de oração e sacrifício, um profundo amor à Eucaristia e à Santíssi-
ma Trindade, amor às irmãs e à Congregação. Valorizava a comu-
nhão fraterna, era uma presença alegre e de profunda paz, sempre 
atenta às necessidades dos demais. A fidelidade estava presente em 
tudo o que realizava e vivia, também no cumprimento das coisas 
pequenas. Sabia ver o positivo das pessoas e de todas as realidades 
do dia a dia. Transformou sempre as dificuldades em motivos de 
maior entrega a Deus e de doação e serviço às pessoas. Para os fa-

miliares e as irmãs, Ir. Eliana foi sempre uma bênção, 
a expressão da bondade e do amor de Deus se ma-
nifestando em todas suas palavras, gestos e atitudes. 

A grande e significativa missão desenvolvida 
pela Irmã Eliana toda sua vida foi a partir da cozinha. 
Fez da cozinha seu campo de prolongamento e prepa-
ração da Eucaristia. O fogão durante todos esses anos 
foi “seu altar”. O Ofertório o viveu com uma total 
dedicação na preparação dos alimentos, ao redor do 
fogão, na padaria e na horta, sempre com um sorriso 
e a bondade refletidos em seu semblante. Sua maior 

alegria foi o partilhar, diariamente, o alimento com suas co-Irmãs, 
com as juvenistas, as internas, tantas outras pessoas, em especial 
no Colégio São José em Erechim onde esteve por mais de 20 anos.

Irmã Eliana deixou este depoimento de sua vocação: 
 “Acredito que desde sempre Deus me criou e me chamou 

à Vida Religiosa. Aos 15 anos senti o 1º impulso vocacional, com 
a chegada das nossas Irmãs Franciscanas em Sertão. Foi a 1ª vez 
que vi religiosas em minha vida e isso me impactou. Lembro-me 
do dia em que chegaram e que nós, crianças e jovens, fomos rece-
bê-las na estação ferroviária da cidade, levando-as, festivamente, 
até a igreja e de lá ao novo colégio ainda em construção. Deus se 
serviu desse acontecimento, para, lentamente, ir despertando em 
mim a atração à Vida Religiosa. Outro forte impulso vocacional o 
senti aos 20 anos quando estive no Hospital São Vicente em Passo 
Fundo, para tratamento da visão. Uma irmã me fez o convite para 
trabalhar no Hospital de Caridade em Erexim e, assim, conhecer 
a Congregação. Com o consentimento de meus pais, deixei mi-
nha família e parti para Erechim. Após um ano de trabalho como 
ajudante na cozinha do Hospital de Caridade, fui a Três Arroios 
iniciar minha formação à Vida Religiosa”.

Deus a acolha junto aos santos e santas, concedendo-lhe a 
recompensa que garante a quem o serve com fidelidade. (Informa-
ção e foto do Provincialado das Irmãs em Passo Fundo)
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Pastoral da Pessoa Idosa realiza assembleia
e reflete sobre a natureza de sua atividade

Coordenadores e co-
ordenadoras paroquiais da 
Pastoral da Pessoa Idosa re-
alizam sua assembleia anual 
no dia 24 de agosto, festa de 
São Bartolomeu Apóstolo, 
com reflexão sobre a nature-
za desta Pastoral, bem como 
a necessidade de seus agen-
tes compreenderem bem sua 
missão. Referiu-se ao texto 
do Evangelho de Jesus e a Sa-
maritana (Jo 4) destacando 4 
pontos: o encontro, o diálogo, o conhecimento de Jesus e o 
anúncio/testemunho. 

No contexto do mês vocacional, o seminarista Tho-
mas Ársego partilhou sua caminhada vocacional, e destacan-
do os desafios desse discernimento para ele que estava na 
metade da faculdade de odontologia.

Maria Isabel, de Caxias do Sul, coordenador estadual 
da Pastoral da Pessoa Idosa, fez os encaminhamentos para a 
organização de lista tríplice a ser apresentada ao Bispo para 
a definição da nova coordenadora diocesana da Pastoral da 
Pessoa Idosa, que assumirá sua função no retiro do setor no 

dia 26 de novembro. Há seis 
anos, a coordenação é exerci-
da por Idesse Santin.

Dom Girônimo, Bis-
po emérito e referencial desta 
pastoral no Regional Sul 3 da 
CNBB, acompanhou o grupo, 
dirigindo-lhe sua palavra na 
abertura dos trabalhos e in-
vocando a bênção, junto com 
o Pe. Maicon, no final do en-
contro. 

Dom José esteve com 
o grupo juntamente com o Vigário Geral, Pe. Cleocir Bo-
netti. O Bispo lembrou que em fevereiro passado entrou na 
faixa da pessoa idosa ao completar seus 60 anos. Referiu-se 
à estima e valorização dos povos antigos pelo idoso, por ser 
a memória viva de sua história e pela sabedoria adquirida. 
Ressaltou a importância de os idosos participarem de suas 
comunidades. Falou também do desafio de políticas públicas 
de amparo aos idosos e de ações pastorais de integração co-
munitária. Para o bispo, a solicitude para com os idosos deve 
fazer parte da formação seminarística.

Agentes do Batismo refletem
processo de Iniciação à vida cristã

Na manhã do dia 26 
de agosto, mais de 80 agen-
tes que atuam na preparação 
do sacramento do batismo 
em 26 paróquias da diocese 
e 6 padres se reuniram para 
refletir o caminho de Inicia-
ção à vida cristã.

Pe Maicon Mala-
carne trouxe presente o 
documento 107 da CNBB 
- “Iniciação à vida cristã - itinerário para formar discípu-
los missionários” e os desafios que o mesmo trás para os 
agentes do batismo. Destacou que estamos em uma época 
de mudanças com novas relações, novas formas de organi-
zação, novos vínculos familiares e, diante disso, se exige 
uma renovada ação da Igreja na perspectiva de ler e com-
preender os sinais dos tempos. Trouxe presente também a 
necessidade de superarmos a consciência de “cursinhos de 
batismo” e de uma pastoral da manutenção que apenas es-
pera os fiéis. Os desafios desse tempo nos fazem olhar para 
Jesus e aprendermos sempre de novo dEle. 

Depois de momento de reflexão, em grupos, os 
agentes partilharam as atividades de cada paróquia, bem 
como os desafios que se apresentam diante dessa perspec-

tiva proposta pela Igreja. 
Falou-se da necessidade e 
urgência de uma pastoral 
do batismo que vai ao en-
contro dos pais e padrinhos, 
que acompanha as mães 
desde a gestação, que escu-
ta, acolhe, conduz ao mis-
tério, a vida comunitária. 
Como encaminhamento, 6 
agentes ficaram de, junto 

com o Pe Maicon, construir uma proposta de Itinerário do 
batismo para nossa diocese, num processo de antes, durante 
e depois do batizado. Além de pensar e apontar a produção 
de materiais audiovisuais que ajudem a visualizar e viver 
a nova proposta. No Conselho Diocesano de Pastoral, em 
novembro, será apresentada essa proposta para reflexão, 
avaliação e aprovação.

Dom José também esteve presente e dirigiu palavra 
de encorajamento a todos na construção desse caminho, 
afirmando que já existem experiências bonitas dando certo 
em todo Brasil que precisam nos animar. Finalizou dando 
a bênção a todo grupo. (Com informação e imagem do Pe. 
Maicon Malacarne)



18       COMUNICAÇÃO DIOCESANA  |  Novembro  2017

Irmãs agostinianas do Brasil em Erechim
para os 60 da congregação na região

Faleceu o bispo mais idoso do Brasil:
Dom José Maria Pires

A Congregação de Nossa 
Senhora cônegas de Santo Agosti-
nho está há 60 em Erechim. O ju-
bileu de diamante teve celebração 
de ação de graças na igreja N. Sra. 
Aparecida, Bairro Bela Vista, no 
dia 27 de agosto, último domingo 
do mês vocacional, dedicado à vo-
cação dos leigos e das leigas com 
o Dia Nacional do e da Catequista. 

A celebração iniciou com 
uma caminhada do pórtico da 
URI, local em que a comunidade das irmãs residia e diri-
gia a Escola de Ensino Fundamental Santo Agostinho e de 
formação de professores, até a igreja. No percurso, foram 
acentuados três aspectos, o histórico da presença das irmãs 
na educação, a situação da educação hoje e desafios e pers-
pectivas de mudança no processo educativo. 

A missa foi presidida pelo Pe. Milton Mattia, Páro-
co de Três Arroios e muito ligado ao trabalho das irmãs, e 
concelebrada pelo Pároco local, Pe. Cezar Menegat, por Dom 
Girônimo Zanandréa, Bispo emérito, que, como padre atuou 
no início da comunidade Bela Vista com as irmãs, e Pe. Adelar 
De David, das pastorais sociais, com a participação do Diáco-
no Almeri Bornelli, da Paróquia São Pedro. Diversas irmãs 
agostinianas vieram de vários lugares do Brasil, duas do Ama-
zonas, uma do Centro Oeste, uma do Nordeste, representando 
a Provincial que se encontrava em missão no Norte do País, 
duas de São Paulo e 15 de Porto Alegre. Participaram ex-alu-

nos e professores da antiga Escola 
das Irmãs, religiosos e religiosas, 
diversas lideranças comunitárias e 
políticas. Ex-alunos e professores, 
no momento do glória, levaram ao 
altar 60 flores, recordando os 60 
anos da presença e atuação das ir-
mãs na região. 

O enfoque da missa foi a 
célebre frase de Santo Agostinho, 
“meu coração está inquieto en-
quanto não repousa no Senhor”. 

Na homilia, Pe. Milton destacou a educação como um tesou-
ro e uma pérola, que, conforme as parábolas do evangelho, 
devem ser procurados e conquistados.

No final da celebração, houve diversas manifesta-
ções. Ir. Idelise Selski e Ivaldina Seco, pelo Núcleo Dioce-
sano dos religiosos, entregando placa comemorativa; repre-
sentante dos grupos de estudos bíblicos; representante dos 
associados leigos missionários associados à Congregação; 
representante da comunidade local, também entregando pla-
ca comemorativa; Dom Girônimo, recordando algo do início 
e da organização da comunidade local, com a participação 
das irmãs; Pe. Cezar Menegat, agradecendo, pela Paróquia, 
o trabalho das irmãs especialmente no início da comunidade 
local que hoje é sede paroquial. 

Após a celebração, houve almoço de confraterniza-
ção com 450 participantes. (Informação e fotos do Pe. Cezar 
Menegat).

Faleceu na noite do dia 
27 de agosto, o arcebispo emé-
rito da Paraíba, dom José Maria 
Pires. Ele era o bispo mais idoso 
brasileiro, tinha 98 anos.

Nota Oficial da Arqui-
diocese da Paraíba

Morre Dom José Maria 
Pires

É com grande pesar que a 
Arquidiocese da Paraíba comu-
nica que faleceu na noite deste domingo, dia 27 de agos-
to de 2017, o Arcebispo Emérito da Paraíba, Dom José 
Maria Pires. Dom José estava internado num hospital em 
Belo Horizonte, e morreu vítima de complicações de uma 
pneumonia.

 “A igreja perde, neste domingo em que comemo-
ramos o Dia do Catequista, um grande pastor. Dom José 
foi um dos catequistas mais ativos e humildes à frente do 

seu rebanho, e que soube impor a 
sua voz, sempre que necessário, 
em defesa dos menos favoreci-
dos. O ‘Dom Pelé’, como ficou 
carinhosamente conhecido, faz a 
sua passagem deixando em nós o 
exemplo de como ser Igreja, de 
como estar à frente do Povo de 
Deus. Descanse em paz, Dom 
José! Temos a certeza de que, 
crentes na ressurreição, ao lado 

do Pai, o senhor agora vai abençoar do Céu todos os que 
fazem a Arquidiocese da Paraíba”, fala comovido o Ar-
cebispo Metropolitano da Paraíba, Dom Manoel Delson.

Sobre Dom José
Dom José Maria Pires nasceu no dia 15 de março 

de 1919, na cidade de Córregos (MG), filho de Eleutério 
Augusto Pires e Pedrelina Maria de Jesus. Foi ordenado 
presbítero no dia 20 de dezembro de 1941, em Diamantina 



Novembro  2017  |  COMUNICAÇÃO DIOCESANA       19

(MG). No dia 25 de maio de 1957 recebeu a nomeação 
episcopal, e a sagração ocorreu no dia 22 de setembro de 
1957, em Diamantina.Foi formado em Teologia e Filoso-
fia pelo Seminário de Diamantina (MG), cursos que reali-
zou entre 1936 e 1941. Antes de ser Bispo, Dom José foi 
pároco de Açucena-MG (1943-1946); diretor do Colégio 
Ibituruna em Governador Valadares-MG (1946-1953); 
missionário diocesano (1953-1955); e pároco de Curve-
lo-MG (1956-1957). Atuou como Bispo em Araçuaí-MG 
(1957-1965), de onde veio para ser Arcebispo da Paraíba 
(1966-1995). Foi também membro da Comissão Central 
da CNBB e Presidente da Comissão Episcopal Regional-
-NE2.

Na biografia de Dom José destaca-se a sua atua-
ção na época da Ditadura Militar, quando desenvolveu 
um trabalho pautado na conjunção da atividade religiosa 

com a defesa dos direitos humanos, com vistas à mudança 
social. Prestou apoio nos conflitos pela terra na Paraíba, 
defendendo camponeses de perseguições. E lutou contra a 
discriminação e o racismo, incentivando a organização e a 
luta dos afro-brasileiros.

Dom José tinha como lema episcopal: “Scientiam 
Salutis” (A ciência da Salvação). Foi o quarto Arcebispo 
da Paraíba. O seu antecessor foi Dom Mário de Miranda 
Vilas-Boas, que assumiu o cargo em 1959 e renunciou em 
21/05/1965. O Mons. Pedro Anísio Bezerra Dantas foi Vi-
gário Capitular da Arquidiocese da Paraíba de 21/05/1965 
a 27/03/1966 (período compreendido entre a renúncia de 
Dom Mário e a posse de Dom José). Dom José Maria Pi-
res ficou à frente da Arquidiocese de 1966 até 29/11/1995. 
Foi sucedido por Dom Marcelo Pinto Carvalheira.

Padres da Diocese de Erexim em
Curso Regional de Presbíteros

Mais de quarenta padres 
das 4 arquidioceses e 14 dioceses 
do Rio Grande do Sul participaram 
de curso de formação permanente, 
de 28 de agosto a 06 de setembro, 
no Centro de Espiritualidade Cristo 
Rei em São Leopoldo. 

O curso tratou dos seguin-
tes temas: Bíblia, com Pe. Luciano 
Motti; espiritualidade, com Dom 
Adilson Busin; iniciação cristã, 
Dom Leomar Brustolin; bioética, 
Pe. José Roque Junges; dimensão humano-afetiva, com 
Dra. Yara; aconselhamento pastoral, Miriam Siqueira Pe-
drini; música litúrgica, Pe. José Carlos Sala; Liturgia, Pe. 
Gustavo Haas; cuidado aos presbíteros na velhice e na do-

ença, Pe. Tarcísio Rech. 
O Bispo de Montenegro, 

referencial para a Comissão Regio-
nal de Presbíteros acompanhará o 
curso como orientador espiritual. 

Três padres da Diocese de 
Erexim participaram do curso: 
Waldemar Zapelini, Pároco de Via-
dutos; Pe. Gabriel Zucco, Vigário 
paroquial de Áurea; Pe. Isalino Ro-
drigues, Vigário paroquial de Ge-
túlio Vargas. Além deles, Pe. Cle-

ocir Bonetti, Vigário Geral da Diocese, coordenador da 
Comissão Regional de Presbíteros que organiza o curso, 
único deste formato no Brasil, esteve presente na maior 
parte das atividades. 

Adolescentes conhecem seminários
e processo formativo presbiteral

Dezessete adolescentes de 
diversas paróquias da Diocese de 
Erexim participaram de encontro 
vocacional dia 31 de agosto, no Se-
minário de Fátima. 

Na parte da manhã, Pe. Gio-
vani Momo, coordenador da Pasto-
ral Vocacional da Diocese, refletiu 
com os participantes sobre a voca-
ção à vida presbiteral, no contexto 
do mês vocacional, que teve como lema “VOCAÇÃO, um 
SIM como MARIA”. Acentuou a importância e a neces-
sidade de cada criança, adolescente e jovem pensar, dis-
cernir sua vocação e não ter medo de assumir o chamado 

divino para uma missão específica 
na Igreja e no mundo. 

Pela parte da manhã, o gru-
po teve a visita de alguns padres e 
do bispo emérito, Dom Girônimo 
Zanandréa, que deram testemunho 
de seu discernimento vocacional e 
de sua vida ministerial. 

Pela parte da tarde, o grupo 
se deslocou a Barão de Cotegipe 

para conhecer o Seminário Bom Pastor, no qual estão seis 
seminaristas do ensino médio que estudam no colégio es-
tadual Mário Quintana. Seu reitor é o Pe. Anderson Fae-
nello.
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Novena para a festa do padroeiro
com unção dos enfermos no Bairro Progresso

A Paróquia São Francisco de 
Assis do Bairro Progresso e arredo-
res antecipou a comemoração de seu 
padroeiro, dia 04 de outubro, para o 
dia 10 de setembro, em vista da no-
vena de Fátima naquela data. 

Em preparação da festa de 
seu padroeiro, a Paróquia realizou a 
novena preparatória. Dentro da no-
vena, no dia 02 de setembro, início 
do mês da Bíblia, houve missa com 
unção dos enfermos na igreja Cristo Rei, recentemente 
reformada. A missa foi presidida pelo Pároco, Pe. Tran-
quilo Manfrói e concelebrada pelo Pe. Nelcir Luiz Na-

zzari, temporariamente ajudando na 
Paróquia.  

Após a celebração litúrgica, 
os participantes desfrutaram de sa-
boroso lanche, preparado pelas lide-
ranças e zeladoras da Paróquia.

A comunidade manifesta seu 
reconhecimento a todos os colabora-
dores do evento e que fazem o Reino 
de Deus acontecer.

A missa e a confraternização 
da festa do padroeiro, dia 10, foram realizadas nas depen-
dências da comunidade N. Sra. da Saúde, Rio Tigre. (In-
formação e foto de Ir. Darci Zacaron) 

A fase da adolescência na ação missionária
Mais de 40 adolescentes da Infância e Adolescên-

cia Missionária de seis paróquias da Diocese de Erexim e 
suas assessoras participaram de encontro na tarde do dia 
02 de setembro no Seminário de Fátima. 

A psicóloga Lisiane Madalozzo refletiu com eles 
sobre a fase da adolescência e o ser missionário, valendo-
-se de diversas dinâmicas e proporcionando grande envol-
vimento dos participantes. 

A partir da reflexão, o grupo partilhou as ativida-
des realizadas nas paróquias e quais outras poderiam ser 
desenvolvidas. Um dos compromissos assumidos foi o 
de dinamizar a campanha missionária no mês de outubro, 
que terá como tema “a alegria do Evangelho para uma 
Igreja em saída”. (Informação de Ir. Cristiane Bisolo)

Zeladoras das capelinhas se preparam para a Romaria
Pe. Valter Girelli, 

Reitor do Santuário, apre-
sentou aspectos da Romaria 
deste ano para coordenado-
ras das zeladoras de 18 Pa-
róquias da Diocese em reu-
nião na tarde do dia 04 de 
setembro, no Seminário de 
Fátima. Falou do tema da 
Romaria, “Fátima, anúncio 
profético da misericórdia e 
da paz”; do lema, “da azi-
nheira ao coração dos fi-
lhos”, das intenções e de aspectos gerais da organização 
do evento do centenário das aparições de Fátima. Pe. 
Maicon Malacarne, coordenador diocesano de pastoral, 
mencionou uma das linhas de ação do plano da ação 

evangelizadora na Dioce-
se, a iniciação à vida cristã, 
que destaca a importância 
do contato com as famílias. 
E as zeladoras realizam jus-
tamente este trabalho. Pe. 
Moacir Noskoski, assessor 
das zeladoras, falou de as-
pectos práticos da participa-
ção das zeladoras na nove-
na de Fátima, especialmen-
te na tarde do primeiro dia, 
29 de setembro. O próximo 

encontro das zeladoras de capelinhas será o retiro no dia 
27 de novembro, das 08h30 às 15h, no salão paroquial 
da Paróquia da Salette, nas Três Vendas, com a orienta-
ção do Pe. Valter Girelli. 



Novembro  2017  |  COMUNICAÇÃO DIOCESANA       21

Agentes da Pastoral da Saúde
vivem retiro sobre Nossa Senhora

O Missio-
nário saletino, Pe. 
Tiago Silva, orien-
tou retiro para 125 
agentes de pastoral 
da saúde da Diocese 
de Erexim no dia 05 
de setembro, no Se-
minário de Fátima. 
No início do encon-
tro de espiritualidade, houve a palavra de saudação da 
coordenadora diocesana do setor, Maria Busatta, e do 
coordenador de pastoral, Pe. Maicon Malacarne. 

Dentro do Ano Mariano, ele refletiu sobre a figu-
ra de Nossa Senhora. Começou por ressaltar o chamado 
de Deus a Maria através do anjo que a saudou convidan-
do-a a se alegrar porque encontrou graça diante dele. 
Deus chama sempre a todos para a alegria em seu amor. 
Maria respondeu com generosidade e júbilo ao que 
Deus lhe pediu. Ela gerou e deu à luz Jesus, o Salva-

dor e se fez discípu-
la dele, seguindo-o 
com fidelidade até a 
cruz. Pe. Tiago res-
saltou aos retirantes 
que para todos ha-
verá momentos de 
dor, como houve 
para Maria. Mas es-
ses momentos trans-

formam o coração e ajudam a compreender a dor dos 
irmãos e irmãs a que os agentes da pastoral da saúde são 
chamados a acompanhar em sua missão. O orientador 
aprofundou passagens do Evangelho com a presença da 
Virgem Maria, como a visita à sua prima Isabel, o nas-
cimento de Cristo, as bodas de Caná, sua presença junto 
à cruz.

Na conclusão do retiro, Pe. Tiago presidiu a ce-
lebração da Santa Missa. (Informação da coordenação)

Estudo sobre Iniciação à Vida Cristã
na área Pastoral de Jacutinga

Cento e 
noventa e um 
agentes de pas-
toral do batismo 
e do matrimô-
nio, catequistas, 
ministros e mi-
nistras da evan-
gelização, da 
caridade e ex-
traordinários da 
Sagrada Comunhão Eucarística da Área Pastoral de Ja-
cutinga, integrada pelas Paróquias de Paulo Bento, Ja-
cutinga, Campinas do Sul e Entre Rios do Sul, participa-
ram de encontro de estudo sobre Iniciação à Vida Cristã 
no dia 09 de setembro, no salão paroquial de Campinas 
do Sul.  Pe. Gilson Samuel, de Paulo Bento, coordena-
dor da Área, conduziu o encontro, que teve a assesso-
ria do Pe. Maicon Malacarne, coordenador diocesano 
de pastoral e vigário paroquial da Catedral São José. 
Ele desenvolveu o assunto à luz do Documento 107 de 
CNBB: “Iniciação à vida cristã: itinerário para formar 
discípulos missionários”. Baseado no texto bíblico de 
Jo 4,5-42, que narra o encontro de Jesus com a mulher 
samaritana, o assessor destacou seis passos: 1) o Encon-

tro; 2) o Diálo-
go; 3) conheci-
mento de Jesus; 
4) a Revelação; 
5) o Anúncio; 6) 
o Testemunho. 

Os parti-
cipantes da Pa-
róquia de Paulo 
Bento coordena-
ram a celebração 

de abertura do encontro e os de Entre Rios do Sul, a oração 
final. Diversos agentes e pessoas do conselho econômico 
de Campinas do Sul prepararam o ambiente e o almoço de 
confraternização. A paróquia de Jacutinga fez a animação 
dos cantos. 

O assunto estudado deixou os participantes em 
clima de inquietação, mas também de empolgação, com 
esperança de resultados positivos no itinerário catequé-
tico no próximo ano nas 4 paróquias da Área Pastoral. 

A partir deste encontro, cada paróquia deverá dar 
os devidos encaminhamentos seu itinerário da Iniciação 
à Vida Cristã no próximo ano. (Com informação e foto 
do Pe. Olírio Streher)
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Primeira “pedalada da fé” em Erechim
Expressivo número de ciclistas saiu de frente da 

igreja N. Sra. da Salette, Bairro Três Vendas, passou pela 
Cotrel, Viaduto Rubem Berta, Av. Maurício Cardoso e Sete 
de Setembro até o Santuário de Fátima, na “primeira pe-
dalada da fé”, motivada pelo Pe. Valter Girelli, na manhã 
do dia 10 de setembro. Na chegada, Pe. Valter, reitor do 
Santuário, deu a bênção aos ciclistas e a suas bicicletas. 
Depois, presidiu a missa das 10h30 no Santuário, com a 
participação dos ciclistas.

Coordenação geral da Associação
de Leigos de Madre Bernarda em Erechim

O Colégio Franciscano São 
José acolheu, no dia 10 de setembro,  
encontro de membros da Associação 
de Leigos Franciscanos de Madre Ber-
narda, ALMABER, de Estação, Gau-
rama, Severiano de Almeida e Bairro 
Progresso de Erechim com a presen-
ça de sua coordenação geral, que tem 
sede em Bogotá, Colômbia. 

A coordenação geral está em 
visita aos grupos com o objetivo de co-
nhecer seus integrantes, animá-los na sua formação e missão 
que lhes é própria na família, no trabalho, na Igreja e na so-
ciedade em geral. 

A Associação participa da espiritualidade e missão da 
Congregação das Irmãs Franciscanas Missionárias de Maria 
Auxiliadora e é assessorada por elas. Reconhecida oficial-
mente pela Arquidiocese de Bogotá, com estatutos próprios, 
conta com aproximadamente 1.600 leigos, sendo em torno 
de 800 efetivos, consagrados. 

Os membros da coordenação 
geral presentes no encontro em Ere-
chim são:

Cora Frazão, leiga da fraterni-
dade de Manaus, AM;

Odete Bedin Siqueira, leiga co-
ordenadora provincial, de Passo Fundo;

Marelbi Buelbas, leiga colom-
biana, mãe de família empresária, te-
soureira geral;

Jorge Botero, colombiano, mé-
dico, pai de família, coordenador geral; 

Herminda Puentes, colombiana, educadora, mãe de 
família, secretária geral;

Ir. Estelitta Tonial, de Erechim, assessora provincial;
Walter Ebers, de Xanxerê, SC, pai de família, educa-

dor, representante do Brasil na coordenação geral. (Informa-
ção de Ir. Marinês. Na foto, estão da esquerda para a direita 
de quem olha)

Festa das Capelinhas da Paróquia Santa Luzia
e oficialização de ministros

No dia 10 de setembro, 
aconteceu a festa das capeli-
nhas na Paróquia Santa Luzia, 
Erechim, com presença das ze-
ladoras de todas as comunida-
des da paróquia. A celebração 
contou, ainda, com a Oficiali-
zação de três novos Ministros 
da Evangelização e da Cari-
dade e Extraordinários da Co-
munhão Eucarística. Orlei João 
Elzinga, Anilto Pompermaier e Marisa Popermaier, depois 
de terem realizado a Escola de Servidores e pelo testemunho 
e trabalho que prestam na comunidade, foram oficializados 
diante do povo e diversos ministros de outras comunidades. 
Na ocasião, seis ministros da sede paroquial renovaram seu 

ministério. Impossibilitado de 
estar, o bispo diocesano dele-
gou o Pe. José Carlos Sala, pá-
roco da paróquia, para presidir 
a celebração. A paróquia Santa 
Luzia está celebrando 10 anos 
de história e segue o trabalho 
de formação de lideranças e or-
ganização de comunidades, es-
pecialmente em bairros emer-
gentes nas proximidades do 

Distrito Industrial da cidade. 
Após a celebração, o ginásio da Associação do bairro 

ficou completamente lotado no almoço e tarde festiva. (Com 
informação e foto do Pe. José Carlos Sala)
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A dimensão humana do Presbítero e sua missão
Os padres da Diocese de 

Erexim vivem seu 5º encontro de 
formação permanente promovido 
pela Pastoral Presbiteral, nos dias 
12 e 13 de setembro, no Seminá-
rio de Fátima, com assessoria da 
psicanalista Patrícia Ferreira da 
Costa, de Belo Horizonte.

Na abertura do encontro, 
Pe. Cleocir Bonetti, Vigário Ge-
ral da Diocese e Coordenador da Pastoral Presbiteral, em 
nome de Dom José, que está em encontro de bispos capuchi-
nhos em Assis, Itália, lembrou duas prioridades da Comissão 
Nacional de Presbíteros, a Pastoral Presbiteral e a formação 
permanente, visando o crescimento na comunhão e na parti-
cipação de cada presbitério diocesano. 

A assessora reflete com os padres fatores de cresci-
mento humano psicossomático e partilha com eles aspectos 
do comportamento como a depressão, a fragilização das re-
lações familiares e sociais, a transferência afetiva de pes-
soas para animais de estimação, a importância da prática 
religiosa, a necessidade de momentos de contemplação na 
dimensão indispensável do descanso conforme a bíblia. Ela 
destaca também a tendência inata e a necessidade natural de 
todo ser humano ao crescimento, à realização, à necessidade 
de ser participativo e de contribuir, de ambiente facilitador 
para a integração, de princípios básicos de confiabilidade. 
A assessora aborda igualmente a missão do padre de estar 
a serviço do cuidado a pessoas, mas que, ao mesmo tempo, 
precisa de cuidado e como cultivá-lo. 

Com muita serenidade e competência, ela conduziu 
reflexão e diálogos sobre dificuldades, carências e desafios 

no presbitério diocesano, apon-
tando pistas para o crescimento 
na comunhão e na fraternidade. 

Na avaliação dos padres, 
o encontro foi muito bom e a as-
sessoria muito lúcida e profunda. 

A equipe da Pastoral 
Presbiteral ofereceu cuia e bom-
ba, livro e número de revista do 
ITEPA para a assessora e brinde 

para todos os padres, num momento de alegre e descontraído 
momento de congraçamento.

A assessora: Patrícia é natural de Ca-
ratinga, MG. Tem 43 anos, é mãe de duas 
adolescentes. Seus pais são muito atuantes em 
sua comunidade, sendo ministros extraordi-
nários da comunhão eucarística. Ela integrou 
o grupo do teólogo jesuíta João Batista Libâ-
nio, professor, conferencista, autor de muitos 
livros. É psicóloga pela Universidade Federal 
de Minas Gerais (19 97); Pós-graduada em 
Teoria Psicanalítica pela mesma Universida-
de (2006); Mestre em Psicologia pelo Programa de Pós-gra-
duação daquela Universidade; Diretora do Centro Winnicott 
de Belo Horizonte; Professora do Instituto Brasileiro de Psi-
canálise Winnicottiana; Professora convidada pela Faculdade 
Jesuíta de Filosofia e Teologia (FAJE) de Belo Horizonte; Pro-
fessora da Pós-graduação do Instituto Santo Tomás de Aqui-
no (ISTA) da mesma cidade. Tem consultório de Psicanálise. 
Presta assessoria a Congregações religiosas e a Dioceses, ao 
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em simpósios 
e jornadas de psicologia e psicanálise. 

O pedido de N. Sra. de conversão em Fátima
No centená-

rio das aparições de 
Fátima, a Diocese de 
Erexim realizou ce-
lebração especial da 
quinta delas, que acen-
tua o pedido de N. Sra. 
de conversão e recon-
ciliação, na tarde do 
dia 13 de setembro, às 
14h, com terço e missa presididos pelo Pe. Antonio Miro 
Serraglio, Pároco de Entre Rios do Sul. Ele estava acompa-
nhado pelo diácono daquela paróquia, dedicada a N. Sra. de 
Fátima, Eliseu Pedott, e de uma equipe da mesma, especial-
mente da dupla de cantores, Neiva e Marcelo. 

Na homilia, Pe. Miro acentuou que a conversão é 
reconhecer Jesus Cristo como o reconciliador das pessoas 
com Deus e entre si. Ele destruiu as divisões pelo amor que 
unifica. Pacificou e uniu a todos pela cruz, pelo amor, pela 
Eucaristia e pela Igreja. 

Presença especial de 
caravana de Ibiaçá

Cinquenta e oito mem-
bros do Apostolado da Oração 
de Ibiaçá, acompanhados do 
Pe. Edson Priamo, Reitor do 
Santuário de N. Sra. Conso-
ladora daquela cidade, parti-
cipou da celebração. No final 
dela, Pe. Edson dirigiu sua mensagem aos presen-
tes, observando que o Santuário de Fátima vai cele-

brar a 66ª Romaria em outubro, e o de Ibiaçá, em fevereiro, 
também a 66ª, com o lema “No colo de Maria, o consolo 
dos aflitos”. Desejou que Maria ajude o povo a não perder a 
esperança; que as pessoas lutem por vida digna, recuperem 
a fé e o amor; ajude as famílias e mantenha a todos no cami-
nho de Jesus, seu Filho, olhando firmes para o horizonte da 
esperança e da vida, tornando o Brasil um país justo e ético. 

No final da celebração, dentro do mês da Bíblia, a 
assembleia fez compromisso de acolhida, leitura e vivência 
da Palavra de Deus, erguida diante de todos.
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Conversão e reconciliação na quinta celebração especial
das aparições de Fátima

Na celebração da 
quinta aparição de Nossa 
Senhora em Fátima, às 20h 
do dia 13 de setembro, a 
Diocese realizou procissão 
da Catedral ao santuário, 
seguida de missa, presididas 
pelo Pe. Valtuir Bolzan, Pároco da Paróquia São Caetano de Se-
veriano de Almeida, assessor da Pastoral Familiar. A animação 
da celebração esteve a cargo de equipe daquela pastoral e da 
equipe da Romaria, com o Pe. José Carlos Sala na música. Os 
padres Valter Girelli, Giovani Momo, Alvise Follador e Antonio 
Valentini Neto concelebraram a missa que teve a participação 
do diácono Vicente Colla, de Severiano de Almeida.

No início de sua homilia, recordou o mês da Bíblia, 
ressaltando que a Palavra de Deus, como diz o Documento 
de Aparecida, fez morada em Maria. Observou que as cele-
brações do centenário das aparições de Fátima proporcio-

nam tempo especialmente 
favorável de graça e salva-
ção. À luz da passagem do 
evangelho que apresentou 
a pregação de João Batista 
em preparação da acolhi-
da de Cristo, ressaltou que 

sua convocação à conversão e à penitência. À pergunta da 
multidão, dos cobradores de impostos e dos soldados, ele 
respondeu apontando a justiça, a partilha dos bens, o reto 
exercício do poder. Finalizou mencionando a festa da exalta-
ção da Cruz, nesta quinta-feira. Referiu-se ao significado da 
Cruz na vida de Cristo e na dos seus discípulos. Desejou que 
todos sejam perseverantes como Maria, que acompanhou 
seu Filho até sua morte na Cruz. 

Dentro do mês da Bíblia, na conclusão da celebração, 
houve compromisso de acolhida, leitura e prática da Palavra 
de Deus, erguida diante de todos.

Romeiros de N. Sra. da Santa Cruz
pedem justiça para a paz e igualdade social

Devotos de muitas localida-
des, especialmente do Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina e Paraná par-
ticiparam da 30ª Romaria a N. Sra. 
da Santa Cruz no Santuário a ela de-
dicado na estrada de Erechim a Ara-
tiba, Lajeado Paca, no dia 14 de se-
tembro, festa litúrgica da Exaltação 
da Santa Cruz. O tema da romaria 
foi “Maria, Rainha da paz” e o lema 
“Com justiça e paz, seremos iguais”. 
As atividades do dia tiveram oração 
da manhã conduzida pela comissão 
organizadora, às 07h; confissões a partir das 08h, oração da 
via-sacra às 09h, bênção dos alimentos e partilha do pão às 
11h30; relato das mensagens, com Jandir Picolli, e palavra 
da professora Selina Dalmoro, do Instituto de Teologia de 
Passo Fundo sobre pesquisa do fenômeno religioso da de-
voção a N. Sra. da Santa Cruz; procissão e missa às 14h. 
Doze padres estiveram à disposição das confissões na parte 
da manhã e alguns no início da tarde.A procissão e a missa 
foram presididas pelo Pároco da Catedral, Pe. Alvise Folla-
dor, e concelebrada pelos padres Maicon Malacarne, Vigário 
Paroquial da Catedral e Coordenador Diocesano de Pastoral, 
Adelar De David, das pastorais sociais, Dirceu Balestrin, Pá-
roco de Aratiba, Jorge Dallagnol, Pároco de Sede Dourado, 
com a participação dos diáconos João Pascoal Pozza e Jacir 
Lichinski, da Catedral e da paróquia São Cristóvão, respec-
tivamente. 

Pe. Alvise iniciou sua homilia situando a celebração 
no contexto do Ano Nacional Mariano e Diocesano do Cen-
tenário das Aparições de Fátima e das outras duas romarias 

em nossa região, Erechim e Marce-
lino Ramos. Para ele, a participa-
ção na romaria em realização era 
oportunidade para todos confirma-
rem sua fé e sua identidade cristã. 
Destacou que Cristo transformou a 
cruz, mistério de amor, em árvore 
da vida. Disse que todos estavam na 
romaria para louvar e agradecer ao 
bom Deus, trazendo na mente e no 
coração os que não puderam partici-
par. Desejou que a romaria, expres-
são da espiritualidade popular, faça 

a todos viver intensamente a fé no seu dia a dia, percebendo 
a ação do Deus vivo atuando na história pessoal e fazendo 
viver a verdadeira conversão, com novas relações de respei-
to, solidariedade, cidadania e compromisso social, cuidando 
da casa comum e participando ativamente na sua própria co-
munidade. 

Íntegra da homilia do Pe. Alvise
- Neste dia, Festa da Exaltação da Santa Cruz, mês da 

Bíblia, com o lema: “Anunciar o Evangelho e doar a própria 
vida”, no contexto deste Ano Nacional Mariano que nos re-
corda os 300 anos de Aparecida e particularmente em nossa 
Diocese o centenário das aparições em Fátima, mês da gran-
de romaria da Salete, em Marcelino Ramos, neste Santuário 
dedicado a Nossa Senhora da Santa Cruz, Mãe de Jesus e 
Nossa Mãe, aqui viemos confirmar a nossa fé e nossa iden-
tidade católica e cristã.  Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, a 
Mãe Amorosa, Mãe das Dores e de infinitas graças e virtudes 
nos acolhe aqui e ouve as preces, os clamores de todos os 
seus filhos e filhas. Olhamos e buscamos em Maria esta mu-
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lher forte, profetisa da libertação, defensora da vida, aquela 
que perseverou até fim, ao pé da cruz de seu Filho. No Pen-
tecostes, Igreja nascente estava reunida com os Apóstolos e a 
Comunidade. Ela é a primeira e fiel discípula e missionária.

- Neste dia em que exaltamos a Santa Cruz, lembra-
mos que nela Jesus a transformou, em árvore da vida, altar 
da nova aliança. Elevado da terra, morreu em favor da reden-
ção da humanidade. Ressuscitado, nos deu vida nova. Nela, 
o Crucificado nos salvou e libertou. Cristo ao ser levantado, 
à semelhança da “serpente de bronze” no deserto, expressa 
todo o amor de Deus em nosso favor. A Cruz é um mistério 
de amor. Esse amor, manifestado em Jesus Cristo, é para que 
o mundo seja salvo por ele. Sinta, viva, celebre aqui neste 
lugar sagrado este grande amor de Deus por cada um de nós. 
Vitória, tu reinarás. Ó Cruz, tu nos salvarás!

- Por isso, com Maria e como Maria, a Mãe da Santa 
Cruz, aqui estamos neste dia para louvar e agradecer ao bom 
Deus. Aqui estamos, tanta gente, vindos de tantos lugares, 
de perto e de longe, trazendo na mente e no coração tantos 
que não puderam vir, especialmente muitos doentes, idosos, 
nossos familiares e amigos. Mas eles estão aqui conosco, na 
nossa lembrança, nas nossas orações, nos nossos pedidos e 
agradecimentos. Nossos gestos pessoais e comunitários são 
marcantes, carregados de fé e sentimentos de esperança. São 
a expressão mais viva e forte de um povo que crê. São de-

sejos do coração e da alma. Quantas confissões, bênçãos, 
orações, cantos, silêncio, gestos de partilha dos alimentos, 
trabalhos voluntários, cuidado com este ambiente-limpeza, 
caminhada, escuta da Palavra e Comunhão, contemplação. 
Tudo isto nos faz ser e sentir como Maria. Aqui somos e que-
remos ser todos iguais, como nos lembra o lema desta 30° 
Romaria: com Justiça e Paz, somos iguais. /:São filhos 
do mesmo Pai, com sangue da mesma cor, herdeiros do 
mesmo céu, nascidos do mesmo amor:/

- Que esta nossa espiritualidade popular, encarnada 
na cultura dos simples e pobres de Deus, nos faça viver in-
tensamente nossa fé no dia de hoje, aqui neste lugar sagrado. 
Permita-nos sentir o Deus vivo atuando na história de cada 
um de nós e nos permita viver uma verdadeira conversão, 
com novas relações de respeito e solidariedade, cidadania 
e compromisso social, cuidado com a casa comum, perten-
ça e participação em nossas comunidades. Sim, nossas co-
munidades. Não esqueça que ao voltar para casa, você vai 
encontrar sua família, sua comunidade, sua paróquia e é lá 
que você vai continuar vivendo sua fé, testemunhando seu 
batismo, renovando cada dia aquilo que você aqui viveu e 
celebrou. Assim faz sentido voltar aqui o ano que vem.

- Que Maria, a Mãe da Esperança nos ensine a cami-
nhar. /:Maria, mãe da esperança, ensina-nos a caminhar! 
Maria, mãe da esperança! E faze a gente não desanimar!:/ 

Na lembrança dos falecidos, compromisso 
com a vida e esperança na ressurreição

A maior parte dos meses, 
no Brasil, pela tradição ou por 
algum aspecto neles celebrado, 
ganha conotação própria. Maio 
é considerado o mês de Maria; 
julho, do agricultor; agosto, das 
vocações; setembro, da Bíblia; 
outubro, das missões; novembro, 
“das almas”, porque no dia 02 há 
a “comemoração de todos os fiéis 
defuntos”, que vem, mais ou me-
nos, desde o ano mil da era cristã. 
Para alguns, são os meses temáticos.

Em novembro, ocorrem os últimos domingos 
do ano litúrgico e muitas vezes o primeiro de Adven-
to, com o qual se inicia um novo ano litúrgico. Nos 
últimos domingos e nos dois primeiros de cada ano li-
túrgico, a liturgia aponta para as realidades últimas da 
vida humana, a escatologia, acentuando a brevidade 
da sua existência, a necessidade da vigilância e da pre-
paração para a manifestação atual e final do Senhor, a 
importância de cada momento da vida presente uma 
vez que nele se decide a eternidade, o julgamento final 
e outros aspectos escatológicos. Poderíamos dizer que 

é o tempo do aprofundamento dos 
chamados “novíssimos”, morte, 
juízo, ressurreição para a vida fe-
liz com Deus (céu) ou para a vida 
infeliz em ele (inferno).

É a fase litúrgica que acen-
tua de modo especial o que faleci-
mento, o velório e as exéquias de 
cada pessoa lembram: não temos 
aqui morada permanente, mas ca-
minhamos para a futura e defini-
tiva. Porém, é aqui que nos pre-

paramos para a futura, para ocupar o lugar que Cristo 
foi nos preparar, como Ele mesmo assegura: “Não se 
perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede tam-
bém em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. 
Não fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar um 
lugar para vós ... a fim de que onde eu estiver, estejais 
vós também” (Jo 14,2-3).

Se esta morada definitiva está preparada ante-
cipadamente, é necessário fazer por merecê-la. Inúme-
ras são as passagens bíblicas a lembrar a importância 
do presente em vista do futuro. “Lembra-te do teu fim 
e deixa de odiar, pensa na destruição e na morte, e per-
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severa nos mandamentos.” (Eclo 28,6-7). “Merece fé 
esta palavra: se com ele (Cristo Jesus) morremos, com 
ele viveremos. Se com ele ficamos firmes, com ele rei-
naremos” (2Tm 2,11-12). “Vós sabeis em que tempo 
estamos, pois já é hora de despertar. ... Despojemo-
-nos das ações das trevas e vistamos as armas da luz. 
Procedamos honestamente, como em pleno dia: nada 
de glutonarias e bebedeiras, nem orgias sexuais e imo-
ralidades, nem de brigas e rivalidades. Pelo contrário, 
revesti-vos do Senhor Jesus Cristo” (Rm 13,11-14a). 
“Compreendei bem isto: se o dono da casa soubesse 
a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não 
deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, tam-
bém vós ficai preparados!” (Mt 24,43-44a).

A morte é uma realidade implacável para todos. 
Ela faz parte de nossa vida. Nascimento e morte são 
as pontas da existência de qualquer ser. Todos os dias 
ouvimos notas de falecimento e frequentemente parti-
cipamos do sepultamento de amigos e familiares. Isso 
pode ajudar-nos a aguçar a consciência de que chegará 
a nossa vez de partirmos deste mundo para o outro. A 
não ser que sejamos displicentes e desligados de tudo 
como cinco das jovens da parábola de Jesus que aguar-
davam a chegada do noivo para começar a festa.

De fato, parece que se quer viver como se a 
morte não existisse ou como se ela acontecesse só para 
os outros. Atualmente, vive-se um paradoxo, uma con-
tradição. De um lado, se aspira a viver mais tempo e 
com maior qualidade. Por outro, a espiral da violên-
cia cresce cada vez mais, destruindo vidas como se 
não tivessem nenhum valor. Por um lado, protege-se 
animais e plantas em extinção, com grandes investi-
mentos e leis rigorosas. Por outro, pouco ou nada se 
faz para impedir a morte de milhões de seres humanos 
desnutridos e se quer legalizar o aborto e a eutanásia. 
Investe-se em tecnologia, em armamentos, e pouco em 
assegurar condições de vida digna para todos. O resul-
tado é a crise financeira mundial, a crise ambiental, a 
perda do sentido da vida.

O que podem nos propor a celebração do dia de 
finados e o final e começo do ano litúrgico?

Certamente, entre outros aspectos estes:
1°) retomar o compromisso em favor da vida. 

Diversas edições da Campanha da Fraternidade pro-
põem a defesa da vida em todas as suas manifesta-
ções. A de 2008 convidou a escolher, a defender e a 
promover a vida humana desde a sua concepção até a 
sua morte natural, compreendida como dom de Deus 
e corresponsabilidade de todos na busca de sua pleni-
ficação, a partir da beleza e do sentido da vida em to-
das as circunstâncias e do compromisso ético do amor 
fraterno. A deste ano (2017) propôs a defesa da vida 
dos diversos biomas brasileiros. A semana da vida, de 
primeiro a sete de outubro, culminando com o dia do 

nascituro, intrinsecamente, por sua razão de ser, tem 
como objetivo único a defesa e promoção da vida con-
cebida, gestada, dada à luz e no percurso das diversas 
fases de seu desenvolvimento, bem como a vida de to-
dos os seres da natureza. Sem vida no meio ambiente, 
é impossível a vida humana. 

2°) renovar a esperança na vida eterna, na fe-
liz ressurreição. Não caminhamos para a aniquilação, 
mas para a plenitude da vida em Deus. Cristo nos ga-
rante: ele é a ressurreição e a vida e quem nele crer não 
morrerá para sempre (Jo 11,25). São João nos diz que 
já somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou 
tudo o que haveremos de ser (1Jo 3,2). 

3°) relembrar que a fé nos assegura: vamos res-
suscitar para a glorificação no céu ou para punição no 
inferno. Dependerá de cada um. Quem rejeitar Deus 
de forma consciente e voluntária terá uma eternida-
de infernal. Quem o acolher e viver segundo Ele, terá 
uma eternidade gloriosa. Quem viver aqui segundo as 
bem-aventuranças, será bem-aventurado na eternida-
de.

4°) rezar com fé e confiança por todos os de-
funtos, dizendo fervorosamente: vida eterna dai-lhes 
Senhor, da luz perpétua o resplendor. 

Por isso, é importante não ficar só no dia de 
finados, mas ter presente o contexto escatológico que 
o segue, mencionado acima. Unir também o dia de fi-
nados com o de todos os santos que vem sempre pró-
ximo.  Assim, se a comemoração de finados lembra a 
certeza implacável da morte, a de todos os santos, a 
ressurreição, a vida definitiva. Em Cristo, conciliamos 
a morte e a ressurreição. Nele, vivemos a comunhão 
dos que ainda peregrinam, dos que partiram e estão no 
tempo especial de purificação e dos que estão na glória 
divina. 

Pena que nem todos conseguem viver de for-
ma integrada estas datas. Alguns ficam apenas no dia 
de finados, com uma visita ao cemitério. Muitos nem 
esta fazem e curtem um feriadão, quando a data cai 
na sexta ou na segunda-feira. Entre estes, quantos há 
que expõem a vida à própria morte. Com os excessos 
do álcool, muitas vezes também das drogas, não res-
peitam os limites da responsabilidade e acabam pro-
vocando acidentes que engrossam a extensa lista das 
vítimas fatais de cada feriadão, que as autoridades do 
trânsito sempre apresentam com sensação de frustra-
ção em seus renovados apelos para o devido cuidado 
com a vida. 

Erexim, 17 de setembro de 2017.

Pe. Antonio Valentini Neto, 
a serviço no Centro Diocesano.
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Por uma pastoral-ipê!

Nessa época (setembro), 
aqui no sul, os ipês arrebentam 
nossos olhos de beleza. É o aviso 
de uma transição: o inverno está 
indo embora. Como a história é 
cheia de “trânsitos”, os ipês nos 
falam da vida. Fiquei pensando, 
hoje, em quantos ensinamentos 
eles nos dão, mas de maneira es-
pecial para a Igreja,  para a cami-
nhada das nossas pastorais. Que-
ro falar de apenas quatro:

1. Uma pastoral que “for-
ra” o chão de beleza. Os ipês 
deixam belo o alto e o chão. Por 
vezes, a dureza do asfalto ou a 
secura da terra fica colorida com 
as flores que caem. Não há como 
pensar uma pastoral ou mesmo a Igreja sem ter os 
pés no chão e intencionalidade de transformar o 
lugar que pisamos. Uma terra com tanta violên-
cia, tanto sangue, tanta covardia machista, tanta 
corrupção, tanta mentira, tanto sentimento de ódio 
precisa ser “forrada” de generosidade. A gente pre-
cisa fazer como os ipês: transformar o chão! En-
cher onde nossos pés pisam de alegria, de projetos 
pastorais que ajudem a construir uma terra mais 
cheia de flores de ipês. 

2. Uma pastoral que contraria o determina-
do. Os ipês florescem, aqui no sul, ainda no in-
verno. Não estão determinados aos ciclos visíveis. 
Explodem na sua hora. Penso uma pastoral que 
não se prende apenas aos documentos, aos lega-
lismos, às burocracias internas, aos regulamen-
tos, mesmo que eles sejam muito importantes. Ser 
uma pastoral-ipê é estar profundamente conectado 
à vida e a vida tem seus movimentos que fogem 
o determinado. Aqui sempre é importante o toque 
subversivo e profético de Jesus. Ele entendia tudo 
de ipê. 

3. Uma pastoral que sabe fazer transição. 
Mesmo sem folhas o ipê floresce. Seus cachos se 
penduram em galhos que parecem completamente 
secos. Os ipês sabem fazer transições, das folhas 
que caem para as flores que nascem esplendorosas. 

Há pastorais que têm pessoas há 
anos em suas coordenações. Não 
conseguem fazer transição. Pare-
ce uma sede de poder, parece que 
falta reconhecer que outros po-
dem ocupar os espaços... É muito 
saudável para todas as pastorais 
fazerem transições, de maneira 
especial das tarefas de coorde-
nação. Ninguém é insubstituível. 
Há muitas pessoas capacitadas 
que podem contribuir. Quem 
ocupa os espaços de coordenação 
das pastorais precisa estar dis-
posto a construir esse caminho já 
preparando outras pessoas.  

4.  Uma pastoral que anun-
cia o fim do “inverno”. O ipê, já 

dissemos, vai anunciando o fim do inverno. Uma 
novidade florida se aproxima. Não deixa de ser 
um anúncio jubiloso. Toda pastoral precisa ser si-
nal e anúncio de esperança. Uma esperança com 
o gosto e a força da “primavera”. Quantos “inver-
nos” vivemos! Quantos sinais de “frieza” no nos-
so mundo. São importantes sinais de esperança no 
meio disso tudo. Não é fácil vivermos animados 
o tempo todo, mas precisa morar em nós a capa-
cidade de esperançar. Uma pastoral-ipê não deixa 
nunca de ser uma pastoral geradora de esperança 
que acredita no “fim dos invernos”. Por isso, são 
necessários projetos claros, objetivos, transforma-
dores, em diálogo com a realidade e fincados na 
força da esperança. 

Poderíamos dizer que há um quinto, um 
sexto, um sétimo aprendizado... Esses já trazem 
grandes desafios. A natureza que é obra do Criador 
vai nos falando com sua presença. Rubem Alves 
escreve que devemos levar nossos olhos passea-
rem nessas estradas para reconhecermos a beleza. 
Pelos olhos, pelos ouvidos, pelo olfato, por todos 
os sentidos, Deus nos faz ter experiências de ipês.

Pe. Maicon A. Malacarne,
Vigário Paroquial da Catedral 
e Coordenador Diocesano de Pastoral.
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Ladrão tem perdão? 
As denúncias de pequenos furtos e 

roubos de grandes fortunas são de todos os 
dias. E não é de hoje: a história dos povos 
registra a ladroagem em todas as épocas, da 
antiguidade à pós-modernidade. A diferença 
é que a roubalheira vai ficando mais sofisti-
cada e vai do esconder tesouros em caixas 
de papelão e malas de viagem a estourar 
caixas-fortes com dinamites e aplicar golpes 
pela internet. Há roubo de todo jeito e daria para organizar 
uma enciclopédia da ladroagem!

Se é verdade que amigos do alheio sempre existiram, 
isso não torna lícito e aprovado o roubo, que sempre foi e conti-
nua a ser considerado um ato desonesto e injusto, além de mar-
car de maneira negativa a pessoa que o pratica. É feio e vergo-
nhoso ser ladrão e ser chamado de ladrão não é considerado um 
elogio para ninguém… Talvez, na sociedade dos ladrões, furtos 
e roubos possam ter algum reconhecimento, mas essa seria uma 
sociedade inominável e sem reconhecimento meritório.

Por que não abolir de uma vez a lei que proíbe roubar, 
considerando que essa prática se tornou tão comum e difun-
dida? Que aconteceria se o furto e o roubo deixassem de ser 
crimes? Tenho a certeza de que uma “sociedade de ladrões” 
inventaria bem depressa seus códigos éticos e morais para 
disciplinar tudo… E seriam, com grande probabilidade, bas-
tante rígidos! É estranho: por qual motivo os códigos morais 
não funcionam bem numa sociedade que pretende estribar-se 
sobre os valores da justiça, do respeito, da honestidade e da 
dignidade?

Talvez haja algum problema no compartilhamento da 
convicção de que roubar não é direito. Falta dizer e ensinar 
novamente, com todas as letras e em todos os momentos, que 
não é permitido roubar, que isso é desonesto, injusto e feio, 
coisa de mau caráter? Antes de chamar a polícia para prender 
o ladrão, seria preciso que a sociedade se pusesse de acordo 
para dizer que o roubo é um crime e que o crime não compen-
sa, nem para o ladrão grande nem para o pequeno.

Diante da roubalheira deslavada, a tendência é o fecha-
mento: muros altos, cercas eletrificadas, câmeras de vigilância 
sofisticadas. Seriam a solução suficiente para prevenir roubos 
e assaltos, planejados com inteligência criminosa? Basta fazer 
denúncias, mandar a polícia atrás e torcer para que o ladrão 
não consiga escapar e fique um bom tempo na cadeia? O que 
será capaz de dissuadir do caminho da desonestidade?

O ladrão entende que, cálculos feitos, vale a pena ar-
riscar e roubar. Na sua lógica, o crime compensa e, infeliz-
mente, a prática mostra que isso pode ser verdadeiro. Então, 
seria preciso abalar essa sua certeza, e os motivos para ser 
honesto devem ser mais fortes que a tentação de roubar. Esses 
motivos só podem ser passados pela educação para os valores 
construtivos no convívio social e pela dissuasão, em vista das 
consequências indesejáveis do crime.

Que motivações fortes seriam capazes de dissuadir 
alguém de cometer desonestidades? Nos Evangelhos há algu-

mas cenas nas quais Jesus trata pessoalmen-
te com ladrões. Escolhi três casos típicos, 
com desenvolvimentos e ensinamentos bem 
diversos.

Zaqueu era funcionário público e 
recolhia impostos para os romanos, que es-
tavam dominando a Palestina daqueles tem-
pos. Zaqueu era odiado pelos seus compa-
triotas e nem podia frequentar a sinagoga, 

sendo considerado um pecador público. Um belo dia, Jesus 
passou pela sua cidade e o encontrou pela rua. O próprio Je-
sus chamou Zaqueu e disse que ia hospedar-se em sua casa. 
Zaqueu sentiu-se valorizado, alegrou-se e recebeu Jesus com 
festa. O fato foi motivo de escândalo para muitos, que não po-
diam entender como o Mestre havia escolhido entrar na casa 
de um pecador, sentando-se à mesa em companhia de pecado-
res! Mas o corrupto Zaqueu foi logo fazendo sua autodelação: 
“Darei a metade dos meus bens aos pobres e, se prejudiquei 
alguém, vou devolver quatro vezes mais” (cf. Lucas 19,8). 
Sua vida mudou porque alguém tocou na sua consciência. 
Nem precisou de processos demorados em várias instâncias, 
cheios de jogos de cena. Zaqueu parou de roubar e reparou a 
justiça lesada. Bom exemplo a ser seguido!

Outro ladrão viveu pertinho de Jesus. Judas havia sido 
escolhido para ser um dos apóstolos. Era muito avarento, fingi-
do e sem-vergonha. Judas é o ladrão da consciência calejada, 
que não se dá conta de sua mesquinhez. Ladrão perigoso, in-
serido no sistema e na máquina pública, com cara de benfeitor 
populista, que não perde a chance de passar a mão no patrimô-
nio público. Judas cuidava do caixa-comum do grupo de Jesus 
com os apóstolos e roubava o que se depunha na bolsa (cf. João, 
12,4-8). Sua ganância não encontrou mais limites e ele acabou 
negociando com os inimigos de Jesus a traição do Mestre, na 
calada da noite, por umas tantas moedas de prata (cf. Mateus, 
26,14-16). O infeliz, quando se viu desprezado pelos compar-
sas e abandonado à solidão da própria consciência, entrou em 
desespero e se enforcou. Péssimo exemplo, a não ser imitado 
por ninguém, nem pela sua vida nem pelo seu fim deplorável!

O terceiro ladrão pode representar uma esperança para 
os viciados e incorrigíveis amigos do alheio. É conhecido 
como “o bom ladrão”, não por sua esperteza na roubalheira, 
mas porque teve uma ideia sensata no extremo da vida. Con-
denado à morte por suas ações, ele reconheceu que suas faça-
nhas de nada lhe valeram, arrependeu-se e pediu misericórdia 
a Deus. Jesus viu que sua confissão era sincera e lhe prometeu 
o paraíso naquela mesma hora (cf. Lucas 23,39-43). Sempre é 
tempo de arrependimento e não é preciso esperar até o fim da 
vida. Quanto mais cedo, melhor. Deus pode conceder a vida 
também ao ladrão arrependido. Sinceramente arrependido e 
bem confessado! A penitência fica por conta do Estado…

Cardeal Odilo Pedro Scherer, 
Arcebispo metropolitano de São Paulo (SP).
Fonte: Site daquela Arquidiocese.
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Abrir mão e abrir a mão 
O alcance simbólico destas 

duas expressões populares – “abrir 
mão” e “abrir a mão”- evidencia espe-
cial desafio para boa parte das pessoas, 
considerando que o exercício da soli-
dariedade é necessário para a constru-
ção de um mundo melhor. Do mesmo 
modo que é grande a resistência para 
se “abrir mão” de privilégios, ganhos, 
comodidades, não é menor a dificul-
dade para se “abrir a mão”, em um 
gesto sincero de doação. Nesses casos, 
há um travamento que parece insuperável. E quase sempre, 
quando é proposto um gesto que signifique “abrir mão”, é o 
forte que impõe o sacrifício ao fraco, o rico ao pobre, o po-
lítico às camadas populares, ou seja: a “justiça” é praticada 
em favor dos que dominam e os prejuízos socializados entre 
os indefesos e inocentes.

A atitude de não querer “abrir mão” contribui deci-
sivamente para que várias instituições afundem, como uma 
barca em naufrágio, sem que seus ocupantes percebam o 
perigo. Poucos aceitariam mudanças na situação em que se 
encontram, para promover o bem coletivo, quando isso sig-
nifica deixar de receber privilégios. Nesses casos, a resposta 
é imediata e negativa. Por isso, é preciso verificar e reavaliar 
o tecido cultural que está subjacente nos processos a que as 
instituições foram submetidas ao longo de anos. Na quase to-
talidade dos casos, a irresponsabilidade e os interesses carto-
riais configuram funcionamentos e procedimentos que geram 
prejuízos, impedindo avanços e o enfrentamento das crises.

Percebe-se, assim, que a revisão de direitos sociais 
conquistados pode não ser o caminho indicado para as refor-
mas, tanto as de incidência mais abrangente, nas dinâmicas 
sociais, quanto as que devem ser promovidas nas institui-
ções de ensino, empresariais, de serviços e religiosas. Mas, 
o que se deve buscar é o desapego a partir de nova dinâmica 
cultural capaz de nortear as instituições e os segmentos da 
sociedade brasileira, comprometida nas dimensões político, 
social e moral. Basta observar o que ocorre nas altas esferas 
dos três poderes, desorientando os rumos do País.

São alarmantes, por exemplo, as cifras destinadas à 
manutenção das instâncias do Poder na Capital Federal, nos 
demais estados e municípios brasileiros. Um tipo de burocra-
cia que trava o desenvolvimento da sociedade. As direções 
escolhidas são suicidas ou impõem processos que produzem 
a morte lenta e perversa de pessoas, de segmentos sociais 
e das instituições que precisam de força para cumprir com 
suas responsabilidades. Dificuldades que se sustentam em 
uma triste realidade: poucos aceitam “abrir mão”.

Essa incapacidade de “abrir mão” se agrava ainda 
mais pela mediocridade de posturas, pelos resultados pífios 
nos desempenhos, e pela voracidade de ter e querer sem-
pre mais. Desse modo, ocorre verdadeira cristalização das 
percepções. Consequentemente, perde-se a indispensável 
capacidade para se readaptar a uma vida mais simples, sem 

privilégios, preguiças ou justificativas, 
com o engajamento para produzir e fa-
zer mais, em benefício de todos. A raiz 
de todo esse mal tem origem em uma 
cultura tecida pelo interesse mesqui-
nho e distante do sentido da solidarie-
dade, empurrando a cidadania a ficar 
de costas para o que realmente poderia 
salvar instituições, preservar e ampliar 
postos de trabalho e, sobretudo, permi-
tir o cumprimento da missão própria 
de cada uma delas.

A mesquinhez obscurece a razão humana e, conse-
quentemente, em situações de dificuldade, como a que se 
vive neste tempo, não são encontradas soluções inteligentes, 
exequíveis, para os muitos problemas. Sem novas respostas, 
as pessoas permanecem reféns de seus propósitos tacanhos 
e pessoais, do consumismo e da ambição desmedida. Um 
comportamento que revela e comprova a superficialidade 
dos atuais estilos de vida.

Muitos se escoram nas organizações, amparados por 
culturas que resultam em altos passivos, impedindo as institui-
ções de sobreviver. Não conseguem perceber – a exemplo do 
que ocorreu com os habitantes de Sodoma e Gomorra – que es-
tão a caminho do fracasso e da desolação e que só têm uma saí-
da: disporem-se, altruisticamente, a encontrar razões para “abrir 
mão”. Buscarem vivenciar a generosidade e as readequações, 
sob pena de, paralisados, esperarem cair sobre suas cabeças as 
pesadas pedras produzidas pela própria mesquinhez.

Irresponsabilidades de diversas pessoas que exercem 
a representação política, de agentes que deveriam se dedicar à 
justiça, seduzidos pelo poder e pela facilidade de usufruir do 
erário, criam a gigantesca onda de corrupção. Na raiz desse mal 
está a incapacidade para o gesto solidário de “abrir a mão”. O 
mais pobre que “abre a mão”, mesmo possuindo pouco, deve 
ser exemplo e referência da solidariedade. Um contraponto aos 
que muito possuem, mas fecham a mão, com medo de perder o 
que têm. Quanto mais fecham a mão, mais aumentam as grades 
da jaula em que estão. Esbanjam seus bens e usufruem de privi-
légios, mas vivem sem o gosto da liberdade.

Há um longo e exigente caminho de aprendizagem 
para transformar a sociedade brasileira, constituindo uma 
cultura exemplar que contemple a solidariedade, o desenvol-
vimento integral, a convivência fraterna e civilizada. Sem 
trilhá-lo, tornarão mais graves as estatísticas da violência e 
as perdas, inscrevendo o País nos mesmos parâmetros dos 
muitos focos destruidores e homicidas das guerras. O único 
caminho possível é aprender, em casa, para influenciar glo-
balmente, o valor de se “abrir a mão” e a urgente necessidade 
de saber “abrir mão”.

Dom Walmor Oliveira de Azevedo, 
Arcebispo metropolitano de Belo Horizonte (MG).
Fonte: Site daquela Arquidiocese.
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Dinâmica  - receitas - ervas e plantas
Dinâmica do Setor Animação Bíblico-Catequética (99) 
Tânia Madalosso, coordenadora.

103ª Receita de Culinária
Maria Busatta, Coordenadora Diocesana da Pastoral da Saúde

Pastel a milanesa (risólis)
3 xícaras de leite
1 colher (chá) de sal
3 colheres de manteiga
1 colher de Royal
3 xícaras de farinha de trigo
Colocar o leite, o sal e a manteiga numa panela, levar 

ao fogo sem deixar ferver. Acrescentar a farinha, o Royal, 
mexendo até desgrudar da panela. Deixar esfriar, fazer os 
pastéis, colocar o recheio a gosto, passar na clara de ovo, pão 
torrado e fritar em gordura quente.

Canapés
10 fatias de pão de forma
1 xícara de maionese
2 colheres (sopa) de mostarda
1 colher de catchup
40 rodelas de salsichas cozidas
tirinhas de pimentão verde e vermelho
Tirar a casca do pão de forme, cortar cada fatia em 4 par-

tes iguais e levar ao forno para torrar. A parte faça um molho 
com a maionese, a mostarda e o catchup. Montar os canapés 
colocando uma porção de molho sobre a torrada. Decorar 
com uma rodela de salsicha e as tirinhas de pimentão.

Testemunho de fé                                             
Objetivo: Mostrar que a fé (e o cresci-

mento nela) é profundamente social.
Material: Uma bíblia para cada grupo. 
Desenvolvimento: O animador orienta 

os participantes: Na nossa vida cotidiana, 
nos encontramos constantemente com pes-
soas que exercem uma influência grande so-
bre a nossa vida. Esta influência tanto pode 
ser positiva como negativa. O que se deve 
fazer diante da consciência desse fato?

Depois disso, cada um, em particular, 
identifica entre seus amigos, vizinhos, parentes: quantos realmen-

te creem? Quantos são católicos 
não praticantes? Quantos muda-
ram de religião nos últimos tem-
pos? Quantos vivem a fé, apenas 
seguindo os mandamentos ao pé 
da letra? Ainda em particular, 
cada um coloca por escrito os testemunhos de fé que encontrou em 
sua vida. A respeito de cada testemunho de fé que encontrou, anali-
sar as repercussões que tiveram, dentro de si, mesmo.

Em grupo de 4 pessoas, compartilhar as reflexões pessoais. Tra-
ta-se de identificar os elementos comuns. Em seguida, leem os tex-
tos : Jo 3,21 – Mt 7,21 – Tg 1,22 – Jo 9,1-38 – Lc 5,5 – Mt 15,21-28.

Aprofundar a relação entre os testemunhos escutados e os textos 
estudados. Tiram suas conclusões para levar à plenária.

Ervas e alimentos medicinais (102)
Pe. Ivacir Franco CNF/MT nº. 0120.

Violeta de Jardim
Viola odorata, L.
Pertence à família das violáceas.
Também conhecido como: Violeta-azul.
A Violeta de Jardim é uma flor herbácea 

adaptada nos jardins de nossas casas. Quando adulta chega 
atingir até 15 cm de altura. As folhas são radiais, ovais em torno 
de 15 cm. As flores são solitárias, geralmente de cor viola com 
3 pétalas a 5 pétalas.  O fruto é uma pequena capsula arredon-
dada contendo pequenas sementes. Geralmente o que favorece 
a reprodução é o plantio de seu rizoma, isto é, de suas mudas.

Propriedades medicinais
Podem ser utilizadas as raízes, as folhas e as flores.
A violeta de jardim é uma ótima fonte de vitamina B12, que 

atua principalmente nas células do intestino, do tecido nervoso 
e da medula óssea; Proteínas, que são nutriente indispensável 
para a manutenção do nosso organismo e para a nossa saúde; e 

Clorofila, que mantém o equilíbrio das funções orgânicas, com-
bate o envelhecimento precoce.

O chá de suas raízes oferece ótimo beneficio, pois elas são 
suavemente purgativas e favorecem os intestinos e a condução 
do bolo alimentar pelos mesmos. 

O chá de suas flores é ótimo por ser béquico, auxiliar na 
cura da tosse, bronquite, males da garganta, coqueluche e para 
eliminar o catarro preso de todo o sistema respiratório. 

O chá de suas folhas também diminui o efeito provocado pelo 
sarampo, escarlatina e diminui a febre provocada pelos mesmos.

O banho de suas folhas é útil para eliminar e purificar feri-
das com dificuldades de cicatrização, e ao mesmo tempo elimi-
nar sardas, espinhas, acnes, brotoejas, rachaduras no meio dos 
dedos dos pés e embelezar a pele de modo em geral. 

As folhas tenras podem ser consumidas em saladas como 
tônicas do organismo em geral.

Obs.: O uso demasiado do chá de suas raízes provoca gastri-
te, ansiedade, depressão e problemas de respiração.
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Campanha da Evangelização
de 26/11 a 17/12/2017

Cristãos Leigos e Leigas
na Igreja e na Sociedade

Sal da Terra e Luz do Mundo
(cf. Mt 5,13-14)

COLETA PARA A EVANGELIZAÇÃO: 17 DE DEZEMBRO


