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Entrevista com a coordenadora do Conselho 
Nacional de Leigos do Brasil

Veja a entrevista sobre o significado do Ano do 
Laicato
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O jornal que você já conhece está 
diferente para melhor apresentar 
as informações! Acompanhe as 
novidades, leia a matéria especial.
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PASCOM
A Diocese de Erexim implementa 
a Pastoral da Comunicação. 
Saiba mais sobre a proposta 
da PASCOM nas paróquias 
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Bispos, Padres e Diáconos realizam sua quarta 
reunião anual. 
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AGENDA PASTORAL 2018

Ano do Laicato no Brasil – iniciado em 26/11/17 até 25/11/2018 – Tema: “Cristãos leigos e leigas, sujeitos 
na ‘Igreja em saída’, a serviço do Reino”; lema: “Sal da Terra e Luz do Mundo”, Mt 5,13-14. Nos dias 23 e 24 
de novembro de 2018, Assembleia Nacional dos Organismos do Povo de Deus e Romaria do Laicato em 
Aparecida. Comemoração dos Cinquenta Anos da Conferência de Medellin e dos Dez Anos da de Aparecida.
Em 2018, comemoração dos 50 anos da Conferência de Medellin e 10 anos da de Aparecida.
Ano B – Evangelho de São Marcos

1º, 51º Dia Mundial da Paz –.
07, Epifania do Senhor.
08, Batismo do Senhor

Janeiro
17, aniversário de ordenação episcopal de Dom Girônimo 
Zanandréa (1988).

Fevereiro
02, Apresentação do Senhor – Dia dos religiosos e 
religiosas
04, 09h30min, crismas na igreja Nossa Senhora dos 
Navegantes, em Campinas do Sul.
11, 09h, Paróquia São Valentim, em São Valentim, Crismas; 
10h, Paróquia Nossa Senhora das Dores, em Capo-Erê, 50 
Anos de Paróquia; festa de N, Sra. de Lourdes e romaria da 
saúde na sede paroquial de Paulo Bento.
11 a 13, acampamento da Juventude na 41ª Romaria da 
Terra/RS, na comunidade de Rio de Dentro, no município 
de Mampituba, Diocese de Osório.
13, 41ª Romaria da Terra do RS, na comunidade de Rio de 
Dentro, no município de Mampituba, Diocese de Osório - 

“Mulheres Terra: resistência, cuidado e diversidade”.
14, quarta-feira de cinzas, início da CF - Fraternidade 
e superação da violência; lema: Em Cristo somos todos 
irmãos (Mt 23,8).15
18, 1º D. Quar. B,
20 a 22, reunião do Conselho Permanente da CNBB, em 
Brasília, DF.
23, aniversário natalício de Dom José Gislon (1957)
25, 08h30min, em Cruzaltense, Paróquia Nossa Senhora 
dos Navegantes, encontro dos Diáconos, com missa às 10h; 
às 09h, crismas na igreja N. Sra. da Glória, Erval Grande.
26, 18h30, 1ª reunião do Conselho Econômico Diocesano, 
no Centro de Pastoral.

Março
1º - às 18h, na igreja São Luiz, de Gaurama, celebração 
do jubileu de prata presbiteral do Pe. Ivacir João Franco, 
ordenado dia 30 de janeiro de 1993, em Barão de Cotegipe.
05, 14h, 1ª reunião do Conselho Diocesano de Presbíteros 
e a seguir, 1ª reunião do Colégio de Consultores no Centro 
Diocesano; 19h, 1ª reunião da Coordenação Diocesana de 
Pastoral, no Centro de Pastoral. 
06, 08h30, 1ª reunião anual dos bispos, padres e diáconos, 
no Seminário.
07, 19h, reunião da Área de São Valentim, em Benjamin 
Constant do Sul.
08, Dia Internacional da Mulher.
09, “24 horas para o Senhor”, tempo especial de preparação 
à Páscoa, com igrejas abertas e atendimento de confissões.
12, 08h30min, reunião da Comissão de Diáconos, do 
Regional Sul 3 da CNBB.
12/3, 09h, reunião da pastoral da saúde, no Centro 

Diocesano.
12 e 13, 1ª reunião anual coordenadores diocesanos de 
pastoral, em Porto Alegre.
18/3: 09h, reunião da comissão de servidores e ministros, 
no Centro Diocesano.
19/3: 09h, reunião da comissão de servidores e ministros, 
no Centro Diocesano.
19 e 20, reunião da Organização dos Seminários e Institutos 
de Formação do Brasil, Osib, em Santa Maria.
20 e 21, reunião da Pastoral Vocacional, em Santa Maria.
25, Domingo de Ramos, coleta da Solidariedade (da CF)
28, 15h, recolhimento de Páscoa dos presbíteros e bispos, 
no Seminário de Fátima; 19h, missa do Crisma, na  
Catedral.
29, quinta-feira santa 
30, sexta-feira santa, coleta para a Terra Santa
31, vigília pascal

Nota: Segue a programação recebida pela Coordenação Diocesana de Pastoral até o dia 15 de novembro de 2017. 
Esta agenda está sujeita a modificações e acréscimos. Como nem sempre são comunicados, este jornal mensal Comunicação Diocesana, o folheto dominical 

Comunidade em Oração, o livreto mensal das Celebrações da Palavra de Deus e o Informativo Diocesano Semanal acabam publicando sem as mudanças realizadas.

Abril
1º, Páscoa da Ressurreição
02, Confraternização de Páscoa dos presbíteros. 
07, Encontro de estudo dos padres sobre Liturgia.
08, 2º domingo de Páscoa, dia da Divina Misericórdia
11 a 20, 56ª Assembleia Geral da CNBB, em Aparecida, SP.

21, Tiradentes
22, 4º Domingo de Páscoa, 55º Dia Mundial de Oração 
pelas Vocações – Festa em comemoração aos 73 anos da 
comunidade São João Batista, Quatro Irmãos, Paróquia de 
Paulo Bento.

Maio
1º, Dia do Trabalhador/a
02, 19h, reunião da Área de São Valentim, em São 
Valentim.
07, 14h, 2ª reunião do Conselho Diocesano de Presbíteros, 
no Centro Diocesano; 19h, 2ª reunião da Coordenação 
Diocesana de Pastoral ampliada, no Centro Diocesano.
08, 2ª reunião anual dos bispos e presbíteros, Centro 
Diocesano.
13, Ascensão do Senhor, Dia das Mães.

20, Pentecostes – Coleta para os projetos Missionários Sul 
3-Moçambique e Amazônia
21 a 25, Retiro dos presbíteros, na casa de cursos e retiros 
Recanto da Medianeira, Veranópolis, com orientação do Pe. 
Estevão Raschetti.
27, Santíssima Trindade - 10h, crismas na igreja N. Sra. 
Medianeira, Barra do Rio Azul.
31, Corpo e Sangue de Cristo

Junho
04, reunião dos Bispos do Regional Sul 3 da CNBB.
04/6, 09h, reunião da comissão de servidores e ministros, 
no Centro Diocesano.
05, reunião dos Bispos e Provinciais do Regional 3 da 
CNBB.
06 a 08, assembleia regional da ação evangelizadora no 
Regional Sul 3 da CNBB.
08, Sagrado Coração de Jesus – Dia Mundial de Oração 
pelas Santificação dos Sacerdotes
09, aniversário natalício de Dom Girônimo Zanandréa 
(1936); jantar italiano em comemoração aos 75 anos da 

Paróquia Sagrado Coração de Jesus, Paulo Bento.
10, 09h30min, igreja Sagrado Coração de Jesus, Viadutos, 
crismas com festa do padroeiro.
17, 33ª Semana Nacional do Migrante 
19 a 21, reunião do Conselho Permanente da CNBB, em 
Brasília, DF. 
24, festa do padroeiro São João Batista, Quatro Irmãos, 
Paróquia Sagrado Coração de Jesus, Paulo Bento.
30, 08h30, 1ª reunião do Conselho Diocesano de Pastoral, 
no Seminário de Fátima.

Julho
1º, São Pedro e São Paulo – dia do Papa, óbolo de São 
Pedro.
03, aniversário de ordenação presbiteral de Dom Girônimo 
Zanandréa, 1964).
09 a 11, curso anual dos presbíteros, no Seminário; 18h30, 
2ª reunião do Conselho Econômico Diocesano, no Centro 
de Pastoral.
11, Dia Mundial da População
13, 50º ano de ordenação presbiteral Pe. Antonio José 

Scheffel, ocorrida em Tapera, RS.
15, festa do agricultor/a e do motorista na comunidade N. 
Sra. das Dores, Chapadão, Paulo Bento.
29, 09h, Catedral, 43ª Hora de Comunhão Diocesana; 
09h30min, crismas na igreja Santa Ana, Carlos Gomes.
30, 14h, 3ª Reunião do Conselho Diocesano de Presbíteros 
e em seguida, 2ª reunião do Conselho de Consultores no 
Centro Diocesano.

Agosto
1º, 19h, reunião da Área de São Valentim, em Barão de 
Cotegipe.
03, aniversário de ordenação episcopal de Dom José Gislon 
(2012).
04 e 05, festa de São Roque, dos padroeiros e das 
capelinhas na sede paroquial de Paulo Bento.
06 – Dia de oração pelos cristãos perseguidos - 
confraternização pelo dia do padre; reunião da Comissão de 
Diáconos do Regional Sul 3.
11, 10h, crismas na igreja São Roque, Itatiba do Sul.
12, Dia dos pais, até dia 19, Vocação à vida matrimonial, 

Semana Nacional da Família. 
13, 19h, 3ª reunião da Coordenação Diocesana de Pastoral, 
no Centro Diocesano. 
14, 08h30, 3ª reunião anual dos bispos e presbíteros, no 
Centro Diocesano. 
17 e 18, Seminário diocesano de Liturgia, no Seminário.
19, Assunção de N. Sra., Vocação à Vida Consagrada – 
10h, missa da festa da padroeira N. Sra. da Glória, Erval 
Grande.
27, Vocação dos leigos e das leigas, Dia Nacional do/a 
Catequista.
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Setembro

1º, 4º Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação.
07, Dia da Pátria
09, 10h, crismas na igreja Nossa Senhora das Dores, Capo-
Erê.
10 e 11, Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio - Encontro 
de formação dos presbíteros, organizado pela Pastoral 
Presbiteral, no Seminário.

14, 31ª Romaria de N. Sra. da Santa Cruz, Lajeado Paca, 

Erechim.
15, das 08h30min às 17h, Assembleia Regional dos 
Diáconos, Centro Pastoral de Porto Alegre.
24 a 26, reunião da Pastoral Regional, em Frederico 
Wetsphalen.
29, 18h, crismas na igreja São Pedro, Erechim.  
30, 83ª Romaria Interestadual da Salette, em Marcelino 
Ramos; 09h, Crismas na Igreja Matriz da Paróquia São 
Pedro, em Erechim. 

Outubro
1º a 07, Semana Nacional pela Vida
05, início da novena da 67ª Romaria de N. Sra. de Fátima, 
Erechim. 
08, Dia do Nascituro. 
12,  N. Sra. Aparecida
14, 67ª Romaria Diocesana de Fátima. 
15 e 16, 2ª reunião anual coordenadores diocesanos de 
Pastoral, em Porto Alegre.
20, 17h, crismas na igreja Nossa Senhora da Salete, Três 
Vendas, Erechim.
21, Dia Mundial das Missões e da Pontifícia Obra da 
Infância Missionária, coleta missionária; 09h, crismas na 

igreja Nossa Senhora da Salete, Três Vendas, Erechim; 09h, 
crismas na igreja Santa Luzia, Atlântico, Erechim; 10h, 
crismas na igreja São Francisco de Assis, Mariano Moro.
22, 19h, 4ª reunião da Coordenação Diocesana de Pastoral 
ampliada, no Centro Diocesano.
23 a 25, reunião do Conselho Permanente da CNBB, em 
Brasília, DF.
27, 18h30min, crismas na igreja Santa Luzia, Atlântico, 
Erechim.
29, 14h, 4ª reunião do Conselho Diocesano de Presbíteros, 
no Centro Diocesano.

Novembro
02, finados
04, Todos os Santos - 10h, crismas na igreja Sagrado 
Coração de Jesus, Paulo Bento.
06, 4ª reunião anual dos bispos, padres e diáconos, no 
Seminário de Fátima.
10, 16h, crismas na Catedral São José, Erechim; 18h30min, 
crismas na igreja Nossa Senhora Aparecida, Bela Vista, 
Erechim.
11, 09h, Crismas na igreja Nossa Senhora Aparecida, 
Erechim; às 10h, crismas na igreja São Luiz, Gaurama e 
crismas na comunidade São João Batista, Quatro Irmãos, 
Paróquia de Paulo Bento.
12/11, 09h, reunião da pastoral da saúde, no Centro 
Diocesano.
12/11, 09h, reunião da comissão de servidores e ministros, 
no Centro Diocesano.
14 a 18: Preparação para a 1ª Semana Brasileira de 

Iniciação à Vida Cristã e 4ª Semana de Catequese.
15, Proclamação da República
17, 19h, crismas na igreja Santo Antônio, Jacutinga.
18, 33º DTC-A, Segundo Dia Mundial dos Pobres 
(instituído pelo Papa Francisco na Carta Apostólica 
Misericordia et misera, de 20/11/2016) - 10h, crismas na 
igreja Santa Isabel da Hungria, Três Arroios.
19, 5ª reunião do Conselho Diocesano de Presbíteros e em 
seguida, 3ª reunião do Conselho Diocesano de Consultores, 
no Centro Diocesano; 18h30, 3ª reunião do Conselho 
Econômico Diocesano, no Centro de Pastoral.
20, Dia de oração e ação pelas crianças 
24, 08h30, 2ª reunião do Conselho Diocesano de Pastoral, 
no Seminário de Fátima; 19h, crismas, na igreja São João 
Batista, Marcelino Ramos.
25– Solenidade de Cristo Rei, início da Campanha da 
Evangelização, conclusão do Ano Nacional do Laicato

Dezembro
02, 1º D. Adv. B - 09h30min, crismas, na igreja São Tiago, 
Aratiba.
03 a 06, reunião dos Bispos do Regional Sul 3 da CNBB. 
07, 19h, crismas, na comunidade de Floriano Peixoto, 
Paróquia Imaculada Conceição, Getúlio Vargas.
08, Imaculada Conceição de Nossa Senhora - 18h, crismas, 
igreja Paróquia Imaculada Conceição, Getúlio Vargas.
09, 2º D. Adv, B - 09h30min, crismas na igreja Imaculada 
Conceição, Getúlio Vargas.

10, Dia Universal dos Direitos Humanos – 19h, 5ª 
reunião da Coordenação Diocesana de Pastoral, no Centro 
Diocesano.
16, 3º D. Adv.B, encerramento da Campanha da 
Evangelização com a respectiva coleta.
25 - NATAL
30, Sagrada Família, Jesus, Maria e José,

Calendário Diocesano Artigo

Uma pastoral inspirada no advento!

Pe. Maicon A. Malacarne 
maico.malacarne@gmail.com

O advento é um tempo litúrgico que desperta em 
nós muitos movimentos. É o início, é o meio, é o centro, 
é o caminho que se abre. Há-de-vir o Messias. Há-de-
renascer a esperança. Há-de-se-retomar o essencial. A 
liturgia do advento se torna uma espiritualidade para quem 
está nos espaços pastorais. Queria provocar a perceber 
e refletir três dimensões importantes nesse sentido:

1. O advento nos convida a paciência histórica. É uma 
espera não acomodada. Uma espera cheia de esperança. No 
entanto, corremos o risco nas pastorais, do imediatismo, da 
rapidez, de termos tudo pronto na hora. Isso faz com que 
percamos o caminho. Na pastoral, nem tudo é resultado. 
As coisas mais bonitas acontecem no silêncio. Maria 
precisou ter paciência para compreender o que significava 
a mensagem do anjo. José precisou paciência para discernir 
o que estava acontecendo em sua vida. Da mesma forma, 
Zacarias e Isabel esperaram por João Batista até a velhice. O 
tempo tem outro sentido em Deus. A paciência nas relações 
pastorais, com quem participa dos grupos, com quem é das 
coordenações se revela no cuidado, no afeto, na escuta e no 
acompanhamento. Lembrando que paciência não é inércia, 
mas postura paciente e continua a favor da vida. Uma 
pastoral que pacientemente vai descobrindo Deus advindo! 

2. O advento nos convida a sermos uma pastoral 
vigilante. A vigilância tem a ver com a atenção. Cada vez 
mais somos provocados a entender o tempo que vivemos. 
Deus se revela no tempo e na história. No meio disso, fazemos 
a experiência do advento de Deus. Muitas coisas parecem 
nebulosas e corremos o risco, também pastoralmente, de 

ficarmos na superficialidade dos fatos. Uma pastoral vigilante 
é portadora de uma palavra alegre, esperançosa, que anuncia 
Jesus. Vigilância nos lança para o horizonte, para o projeto, 
para o sonho. O sonho de José o levou a novas posturas. Uma 
vigilância madura nos leva a sermos uma pastoral do anúncio, 
do querigma, que vai fazendo a experiência da vitória da vida. 

3. O advento nos convida a sermos uma pastoral 
enraizada. Vibra em nosso ouvido o Evangelho: “O 
machado já está na raiz das árvores, e toda árvore que 
não der bom fruto será cortada...” (Mt 3,10). A profecia 
nos desinstala e nos provoca. É preciso uma postura de 
radicalidade. Ser radical é ter raízes profundas. Jesus foi 
radical naquilo que acreditava e vivia. A radicalidade nos 
ajuda a vencer e enfrentar os medos também da história e 
da evangelização. Pastorais que optam pela radicalidade do 
evangelho são imbuídas do espirito do advento – conseguem 
ver além do umbigo, da sua própria atuação. Ser enraizado 
é, também, ser encarnado na realidade. O natal é a festa 
da encarnação, é a festa da raiz... Jesus enraizou-se na 
humanidade. Precisamos ser pastorais enraizadas no mundo. 
Essa é uma consciência que sempre nos desafia de novo. 

Outras coisas poderiam se tornar desafios e convites 
do advento. Nos nossos grupos poderíamos elencar 
mais. Algumas figuras se tornam presente nesse Tempo 
Litúrgico: Maria, José, Isabel, Zacarias, João Batista, 
Isaias... É interessante rezar com esses nomes. Há-de-vir 
muita esperança – há-de-vir um Menino: o Emanuel, Deus-
conosco, que não deixa nossas atividades pastorais caírem 
na apatia, no sonambulismo, mas desperta a paciência, 
a vigilância e a nossa radicalidade pelo Evangelho.

“A guerra causa sempre graves danos ao meio ambiente. Não maltratemos a nossa casa comum, mas a 
preservemos para as futuras gerações.” 06 de novembro de 2017.

“Não podemos mudar o mundo sozinhos, mas juntos podemos semear a 
alegria do Evangelho, estando próximos aos pequeninos.” 12 de novembro 
de 2017.

“Deus nos ama com um amor tão rico de misericórdia que nos acolhe, 
protege e perdoa continuamente.” 27 de outubro de 2017.

“Deixem-se guiar pela ternura divina para que possam transformar o 
mundo com a sua fé.” 19 de outubro de 2017.

“Nossa Senhora Aparecida foi encontrada por trabalhadores pobres: hoje abençoa todos, especialmente aqueles 
que procuram um trabalho.” 12 de outubro de 2017.



COMUNICAÇÃO DIOCESANA - Janeiro e Fevereiro de 2018

6

Diocese de Erexim - RS

7
a qualidade pessoal da transmissão generativa da vida. Assim, a manipulação 
biológica e psíquica da diferença sexual, que a tecnologia biomédica deixa 
entrever como completamente disponível para a escolha da liberdade — 
mas não é assim! — corre o risco de desmantelar a fonte de energia que 
alimenta a aliança entre o homem e a mulher, e que a torna criativa e fecunda.

O misterioso vínculo da criação do mundo com a geração do Filho, que 
se revela com o Filho que se faz homem no seio de Maria — Mãe de Jesus, 
Mãe de Deus — por amor a nós, nunca deixará de nos causar admiração 
e comoção. Esta revelação ilumina de maneira definitiva o mistério do 
ser e o sentido da vida. A partir daqui, a imagem da geração irradia uma 
profunda sabedoria em relação à vida. Enquanto é recebida como dádiva, 
a vida exalta-se no dom: gerá-la, gera-nos; despendê-la enriquece-nos.

É necessário enfrentar o desafio lançado pela intimidação 
exercida contra a geração da vida humana, como se fosse uma 
mortificação da mulher e uma ameaça para o bem-estar coletivo.

A aliança generativa do homem e da mulher é uma garantia para o 
humanismo planetário dos homens e das mulheres, não um impedimento. 
A nossa história não se renovará, se rejeitarmos esta verdade.
 4. A paixão pelo acompanhamento e pelo cuidado da vida, ao longo de toda 
a sua história individual e social, exige a recuperação de um ethos da compaixão 
ou da ternura, para a geração e a regeneração do humano na sua diferença.

Antes de tudo, trata-se de voltar a encontrar a sensibilidade pelas diferentes 
fases da vida, de modo particular pela idade das crianças e dos idosos. Tudo 
aquilo que nelas é delicado e frágil, vulnerável e corruptível não é uma 
questão que diz respeito exclusivamente à medicina e ao bem-estar. Estão 
em jogo partes da alma e da sensibilidade humana que exigem ser ouvidas 
e reconhecidas, preservadas e apreciadas, tanto pelos indivíduos como 

pela comunidade. Uma sociedade em que tudo isto só pode ser comprado 
e vendido, burocraticamente regulado e predisposto do ponto de vista 
técnico, é uma sociedade que já perdeu o sentido da vida. Não o transmitirá 
aos filhos mais pequeninos, não o reconhecerá nos pais idosos. Eis por 
que motivo, quase sem se dar conta, já edificamos cidades cada vez mais 
hostis às crianças e comunidades sempre mais inóspitas para os idosos, com 
muros sem portas nem janelas: deveriam proteger, na realidade sufocam.

O testemunho da fé na misericórdia de Deus, que aperfeiçoa e cumpre toda 
a justiça, constitui uma condição essencial para fazer circular a verdadeira 
compaixão entre as diversas gerações. Sem ela, a cultura da cidade secular não 
tem possibilidade alguma de resistir à anestesia e ao aviltamento do humanismo.

É neste novo horizonte que vejo inserida a missão da renovada 
Pontifícia Academia para a Vida. Compreendo que é difícil, mas é também 
entusiasmante. Estou persuadido de que não faltam homens e mulheres de 
boa vontade, assim como estudiosas e estudiosos, de diferentes orientações 
no que se refere à religião e com diversas visões antropológicas e éticas do 
mundo, que compartilham a necessidade de chamar a atenção dos povos 
para uma sabedoria de vida mais autêntica, em vista do bem comum. Um 
diálogo aberto e fecundo pode e deve ser estabelecido com as numerosas 
pessoas que têm a peito a busca de razões válidas para a vida do homem.

O Papa e a Igreja inteira agradecem-vos o compromisso que estais 
prestes e assumir. O acompanhamento responsável da vida humana, desde 
a sua concepção, durante toda a sua duração e até ao seu fim natural, é 
um trabalho de discernimento e de inteligência de amor para homens e 
mulheres livres e apaixonados, e para pastores não mercenários. Deus 
abençoe o vosso propósito de os ajudar mediante a ciência e a consciência 
das quais sois capazes. Obrigado! E não vos esqueçais de rezar por mim.

O desafio apaixonante do trabalho
Encontro com o mundo do trabalho, os desempregados, os representantes da Unindústria, Sindicatos e Cooperativas - Piazza Maggiore (Bolonha), domin-
go, 1° de outubro de 2017.

Saúdo todos vós que pertenceis ao mundo do trabalho, na 
variedade das suas expressões. Infelizmente entre elas há a 
negativa, ou seja, a situação difícil, por vezes angustiante, 

da falta de trabalho. Obrigado pelo vosso acolhimento!
Vós representais diversas partes sociais, por vezes em áspero atrito entre 
elas, mas aprendestes que somente juntos se pode sair da crise e construir o 
futuro. Só o diálogo, nas recíprocas competências pode permitir encontrar 
respostas eficazes e inovadoras para todos, também para a qualidade do 
trabalho, em particular para o indispensável welfare. Trata-se daquele 
ao qual alguns chamam «sistema Emília». Procurai levá-lo por diante. 
Há necessidade de soluções estáveis e capazes de ajudar a olhar para o 
futuro a fim de responder às necessidades das pessoas e das famílias.
Desde há muito tempo, desenvolveu-se no vosso território a experiência 
cooperativa, que nasce do valor fundamental da solidariedade. Hoje ela ainda 
tem tanto a oferecer, também para ajudar muitos que se encontram em dificuldade 
e precisam daquele «elevador social» que segundo alguns estaria totalmente 
fora de serviço. Nunca submetamos a solidariedade à lógica do lucro financeiro, 
até porque assim tiramo-la — poderia dizer roubamo-la — aos mais débeis 
que dela tanto precisam. Procurar uma sociedade mais justa não é um sonho 
do passado mas um compromisso, um trabalho, do qual hoje todos precisam.
A situação do desemprego juvenil e de tantos que perderam o trabalho e 

não conseguem reinserir-se são realidades às quais não podemos habituar-
nos, tratando-as como se fossem apenas estatísticas. E é esta a tentação.
O acolhimento e a luta à pobreza passam em grande parte através do trabalho. 
Não se oferece verdadeira ajuda aos pobres sem que possam encontrar trabalho 
e dignidade. Este é o desafio apaixonante, como nos anos da reconstrução 
depois da guerra, que deixou tanta pobreza. O recente “Pacto pelo trabalho”, 
que viu todas as partes sociais, e também a Igreja, assinar um compromisso 
comum para se ajudarem na busca das respostas estáveis, não de esmolas, é 
um método importante, para o qual faço votos de que dê os frutos esperados.
A crise econômica tem uma dimensão europeia e global; e, como sabemos, 
ela é também crise ética, espiritual e humana. Há na raiz uma traição do bem 
comum, por parte quer dos indivíduos quer de grupos de poder. Por conseguinte, 
é necessário tirar a centralidade à lei do lucro e dá-la à pessoa e ao bem comum. 
Mas para que esta centralidade seja real, efetiva e não só proclamada com 
palavras, é necessário incrementar as oportunidades de trabalho digno. Esta é 
uma tarefa que pertence à sociedade inteira: sobretudo nesta fase, todo o corpo 
social, nas suas várias componentes, está chamado a fazer todos os esforços para 
que o trabalho, que é fator primário de dignidade, seja uma preocupação central.
Estamos aqui diante de São Petrónio, recordado como Pater et Protector e 
representado sempre com a cidade nas mãos. Vemos daqui fisicamente três aspetos 
constitutivos da vossa cidade: a Igreja, o Município e a Universidade. Quando 
dialogam e colaboram entre si, reforça-se o precioso humanismo que expressam 
e a cidade — por assim dizer — “respira”, tem um horizonte, e não receia fazer 
face aos desafios que se apresentam. Encorajo-vos a valorizar este humanismo 
do qual sois depositários a fim de procurar soluções sábias e clarividentes 
para os problemas complexos do nosso tempo, vendo-os como dificuldades, 
mas também como oportunidades de crescimento e de melhoramento. E o 
que estou a dizer é válido para a Itália no seu conjunto e para toda a Europa.
Queridos amigos, estou particularmente próximo de vós, colocando 
nas mãos do Senhor e de Nossa Senhora de São Lucas todas as 
vossas ansiedades e preocupações. A ela, tão venerada por todos 
os bolonheses, nos dirijamos agora com a oração do Angelus.

Estou feliz por me encontrar convosco por ocasião da vossa anual 
Assembleia Plenária e agradeço a D. Paglia a sua saudação e introdução. 
Agradeço-vos a contribuição que ofereceis e que, com o passar do 

tempo, revela cada vez mais o seu valor, tanto no aprofundamento dos 
conhecimentos científicos, antropológicos e éticos, como no serviço à vida, 
em particular no cuidado pela vida humana e pela criação, nossa casa comum.

O tema desta vossa sessão: «Acompanhar a vida. Novas responsabilidades 
na era tecnológica», é exigente e, ao mesmo tempo, necessário. Ele enfrenta 
o conjunto de oportunidades e criticidades que interpelam o humanismo 
planetário, com referência aos recentes desenvolvimentos tecnológicos das 
ciências da vida. O poder das biotecnologias, que já permite manipulações 
da vida até ontem impensáveis, levanta problemáticas formidáveis.

Por isso, é urgente intensificar o estudo e o confronto sobre os efeitos desta evolução 
da sociedade em sentido tecnológico para articular uma síntese antropológica que 
esteja à altura deste desafio histórico. Por conseguinte, a área da vossa consulta 
qualificada não pode limitar-se à solução dos problemas apresentados por específicas 
situações de conflito ético, social ou jurídico. A inspiração de condutas coerentes 
com a dignidade da pessoa humana diz respeito à teoria e à prática da ciência e da 
técnica na sua abordagem geral em relação à vida, ao seu sentido e ao seu valor. 
É exatamente nesta perspetiva que hoje desejo oferecer-vos a minha reflexão.
 1. Parece que hoje a criatura humana se encontra numa particular passagem 
da sua história que, num contexto inédito, se depara com as antigas e sempre novas 
interrogações sobre o sentido da vida humana, acerca da sua origem e do seu destino.

A caraterística emblemática desta passagem pode ser reconhecida, de modo 
resumido, no rápido difundir-se de uma cultura obcecadamente centrada na 
soberania do homem — quer como espécie, quer como indivíduo — em relação 
à realidade. Alguns chegam a falar de egolatria, ou seja, de um verdadeiro culto 
do ego, sobre cujo altar são sacrificadas todas as coisas, inclusive os afetos mais 
queridos. Esta perspetiva não é inócua: ela plasma um sujeito que se completa 
continuamente ao espelho, a ponto de se tornar incapaz de dirigir o olhar para os 
outros e para o mundo. A propagação desta atitude tem consequências extremamente 
graves para todos os afetos e vínculos da vida (cf. Encíclica Laudato si’, n. 48).

Naturalmente, não se trata de negar nem de reduzir a legitimidade da aspiração 
individual à qualidade de vida e a importância dos recursos económicos e dos 
meios técnicos que a podem favorecer. No entanto, não podemos silenciar sobre o 
materialismo sem escrúpulos que caracteriza a aliança entre a economia e a técnica, 
e que trata a vida como recurso a explorar ou a descartar em função do poder e do lucro.

Infelizmente, homens, mulheres e crianças de todas as partes do mundo 
experimentam com amargura e dor as promessas ilusórias deste materialismo 
tecnocrático. Também porque, em contradição com a propaganda de um 
bem-estar que se difundiria automaticamente com o ampliar-se do mercado, 
dilatam-se ao contrário os territórios da pobreza e do conflito, do descarte 
e do abandono, do ressentimento e do desespero. Aliás, um autêntico 
progresso científico e tecnológico deveria inspirar políticas mais humanas.

A fé cristã impele-nos a retomar a iniciativa, evitando qualquer concessão à 
nostalgia e à lamentação. De resto, a Igreja dispõe de uma vasta tradição de 
mentes generosas e iluminadas que, na sua época, abriram caminhos para a 

Acompanhar a vida. Novas responsabilidades na era tecnológica
Discurso do Papa Francisco aos Participantes na Assembleia Geral dos Membros da Pontifícia Academia para a Vida - Sala do Sínodo, quinta-feira, 
5 de outubro de 2017.

ciência e a consciência. O mundo tem necessidade 
de fiéis que, com seriedade e alegria, sejam criativos 
e propositivos, humildes e corajosos, decididamente 
determinados a recompor a ruptura entre as gerações. 
Esta ruptura interrompe a transmissão da vida. 
Elogiam-se as potencialidades entusiasmantes da 
juventude: mas quem a guia ao cumprimento da 
idade adulta? A condição adulta é uma vida capaz 
de responsabilidade e amor, tanto pela geração 
futura, como pela passada. Espera-se que a vida dos 
pais e das mães em idade avançada seja honrada 
por quanto ofereceram generosamente, e não que 
seja descartada por aquilo que eles já não têm.
 2. O manancial de inspiração para esta 
retomada de iniciativa, mais uma vez, é a Palavra de 
Deus, que ilumina a origem da vida e o seu destino.

Uma teologia da Criação e da Redenção que saiba 
traduzir-se em palavras e gestos de amor por cada 
vida e por toda a vida, hoje parece necessária como 

nunca para acompanhar o caminho da Igreja no mundo que agora habitamos. A 
Encíclica Laudato si’ é como um manifesto desta retomada do olhar de Deus e 
do homem sobre o mundo, a partir da grandiosa narração de revelação que nos é 
oferecida nos primeiros capítulos do Livro do Génesis. Ele diz que cada um de 
nós é uma criatura desejada e amada por Deus por si mesma, não somente um 
conjunto de células bem organizadas e selecionadas durante a evolução da vida. 
A criação inteira está como que inscrita no especial amor de Deus pela criatura 
humana, que se amplia a todas as gerações de mães, de pais e dos seus filhos.

A bênção divina da origem e a promessa de um destino eterno, que constituem 
o fundamento da dignidade de cada vida, são de todos e para todos. Os 
homens, as mulheres e as crianças da terra — são eles que formam os povos — 
constituem a vida do mundo que Deus ama e deseja salvar, sem excluir ninguém.

A narração bíblica da Criação deve ser lida sempre de novo, a fim de 
apreciar toda a amplitude e profundidade do gesto de amor de Deus, 
que confia a criação e a história à aliança entre o homem e a mulher.

Sem dúvida, esta aliança é selada pela união de amor, pessoal e fecunda, 
que distingue o caminho da transmissão da vida através do casamento e da 
família. No entanto, ela vai muito além deste selo. A aliança entre o homem e 
a mulher é chamada a ter nas suas mãos a direção da sociedade inteira. Este é 
um convite à responsabilidade pelo mundo, na cultura e na política, no trabalho 
e na economia; e até na Igreja. Não se trata simplesmente de oportunidades 
iguais, nem de reconhecimento recíproco. Trata-se sobretudo de entendimento 
entre homens e mulheres, sobre o sentido da vida e o caminho dos povos. O 
homem e a mulher não são chamados apenas a falar de amor, mas a falar entre 
si com amor, daquilo que devem fazer a fim de que a convivência humana se 
realize à luz do amor de Deus por cada criatura. Falar entre si e aliar-se, uma 
vez que nenhum dos dois — nem o homem sozinho, nem a mulher sozinha 
— é capaz de assumir esta responsabilidade. Eles foram criados juntos, na 
sua abençoada diferença; juntos pecaram, por causa da sua presunção de se 
substituírem a Deus; e juntos, mediante a graça de Cristo, voltam à presença de 
Deus, para honrar o cuidado pelo mundo e pela história que Ele lhes confiou.

 3. Em síntese, no horizonte da história desta época apresenta-se uma 
verdadeira revolução cultural. E a Igreja é a primeira que deve levar a cabo a sua parte.

Nesta perspectiva, trata-se antes de tudo de reconhecer com honestidade 
os atrasos e as faltas. As formas de subordinação que tristemente marcaram 
a história das mulheres devem ser abandonadas de maneira definitiva. Um 
novo início deve ser escrito no ethos dos povos, e isto só pode ser feito por 
uma renovada cultura da identidade e da diferença. Não é correta a hipótese, 
recentemente proposta, de voltar a abrir o caminho para a dignidade da pessoa, 
neutralizando de maneira radical a diferença sexual e, por conseguinte, a 
compreensão do homem e da mulher. Em vez de contrastar as interpretações 
negativas da diferença sexual, que mortificam o seu valor irredutível para a 
dignidade humana, deseja-se efetivamente anular esta diferença, propondo 
técnicas e práticas que a tornam irrelevante para o desenvolvimento da pessoa 
e para os relacionamentos humanos. Mas a utopia do “neutro” remove tanto a 
dignidade humana da constituição sexualmente diferente como, ao mesmo tempo, 

Papa Francisco Papa Francisco
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Estimados Diocesanos! Neste último domingo do mês 
missionário, que antecede a comemoração de todos os 
fiéis defuntos, manifesto meus sentimentos às pessoas 

e famílias que perderam seus entes queridos. Mas também 
elevo ao Deus da vida, Pai misericordioso, uma prece 
em sufrágio pela alma dos mortos e pelos que, entre nós, 
sentem a dor da separação, da partida daqueles que amavam.

Sei que nem sempre é fácil de continuar, não falo em 
recomeçar a vida, depois do falecimento do esposo ou 
da esposa. Depois de muitos anos de vida matrimonial, 
partilhando a vida com a pessoa amada, a ausência e a 
saudade dela podem ser as companheiras de cada dia, 
porém, marcadas por um amor que não conhece a separação 
entre tempo e eternidade. Perder alguém que amamos e que 

marcou a nossa vida é sempre doloroso. É duro para os filhos 
perderem os pais, principalmente quando essa perda vem de 
forma inesperada, rompendo a lógica comum da vida. Assim 
como é penoso para os pais superarem a dor provocada pela 
perda de um filho ou de uma filha. O caminho da aceitação 
é marcado pela dor que fere o coração, e nos faz olhar para 
o horizonte na espera de um novo dia, mesmo sabendo 
que quem partiu não vai voltar. Aprender a conviver com a 
ausência da pessoa amada, que fazia parte da nossa existência 
cotidiana, é percorrer um caminho de muitas perguntas, 
no qual a resposta pode vir através do tempo, num longo 
silêncio, mas nem sempre compreendida pelo coração.

Não poderia deixar de recordar e manifestar minha 
gratidão aos missionários e missionárias que consumiram 
a vida pela causa do Reino nas missões. Alguns passaram 
dezenas de anos nas missões, em lugares remotos, 
em condições sociais e econômicas precárias, nos 
leprosários, orfanatos, na ação evangelizadora em meio 
à violência e, entre os últimos, ali consumiram a vida, 
ali entregaram o corpo à mãe terra, porque a vida já a 
tinham entregado a Deus como oferenda na consagração.

Através da fé em Cristo Jesus, confiamos os que partiram ao 
amor e à misericórdia infinita de Deus, para que, ressuscitados 
com Cristo, possam viver a plenitude da glória na casa do Pai. 

Gratidão aos que adormeceram em Cristo
Dom José - 29/10/2017

Estimados Diocesanos! A Igreja Católica no Brasil 
celebra neste domingo a Solenidade de Todos os 
Santos. É oportunidade para olharmos os frutos 

do Espírito Santo em homens e mulheres que acolheram 
o Senhor Jesus e o Evangelho na vida e a conduziram 
segundo os ensinamentos da Palavra de Deus. 

O caminho da perfeição evangélica, ou da santidade, 
não é um privilégio para alguns; é acessível a todos, 
desde que estejamos dispostos a participar da natureza 
divina. Deus é Santo, e a sua santidade se reflete 
sobre o povo eleito, sobre as pessoas e o meu modo 
de agir como cristão. Sempre tendo presente que o 
amor a Deus e ao próximo, a verdade, a esperança e a 
caridade são elementos fundamentais da santidade, 
assim como a obediência aos mandamentos. 

No Evangelho de São Lucas, na resposta a Maria, na 
anunciação, o anjo diz: “... aquele que vai nascer é Santo e 
será chamado Filho de Deus” (cf. Lc 1,35). Santo indica a 
sua pertença total e exclusiva a Deus; é um dos atributos 
mais antigos para exprimir a divindade de Cristo. Ele 
santifica os seus seguidores mediante o próprio sacrifício 
(Jo 17,19), a fé, o batismo e o envio do Espírito Santo. 

Não posso pretender percorrer o caminho da santidade 

O caminho da perfeição
Dom José - 29/10/2017 sem fazer a experiência do encontro com o Senhor Jesus, 

conforme suas próprias palavras: “Eu sou o caminho, a 
verdade e a vida” (Jo 14,6), “por mim se vem, a mim se chega, 
em mim se permanece. Chegar até ele, com efeito, é chegar 
também ao Pai” (Santo Agostinho, A Doutrina Cristã).

Esse caminho do encontro com o Senhor, feito nos 
pequenos passos da vida, requer esvaziamento interior 
daquilo que nos impede de vivermos uma profunda e 
serena amizade com Deus e com os irmãos. É um jeito 
novo de viver, “sendo sal da terra e luz do mundo”, tendo 
presente que o caminho proposto por Jesus, não é algo 
que está além das minhas forças e do meu alcance. É 
perfeitamente possível percorrê-lo. Porém, posso tomar 
a atitude de desistir mesmo antes de começar a caminhar, 
ou começo a caminhar, mas, diante dos acontecimentos 
do mundo, da minha família e da minha vida, perco a 
esperança de chegar até Ele, e acabo parando à margem do 
caminho, esquecendo que um Deus e pai misericordioso 
nos espera de braços abertos na glória dos céus.

Estimados Diocesanos! A Igreja Católica no Brasil viveu 
e celebrou intensamente o Ano Nacional Mariano, 
encerrado no dia 11 do corrente mês, quarta-feira. 

Penso que foi um ano que marcou a vida de fé do povo de Deus, 
das dioceses, santuários e comunidades, onde as romarias 
marianas reúnem milhares de devotos. Povo simples, povo 
de fé peregrinando para a casa do Pai, sob o olhar materno e 
misericordioso de Maria, a Mãe de Jesus, da Igreja e nossa.

Ser peregrino é colocar a vida nas mãos do Senhor, 
como fez Maria de Nazaré. É poder alimentar uma vida 
de oração, sem abandonar a vocação e o serviço na missão 
que abraçamos pelo nosso batismo, de sermos discípulos e 
discípulas do Senhor Jesus. Discípulos que ouvem o Mestre 
e acolhem no coração sua palavra, que orienta suas vidas. 

Anunciar o Reino de Deus, apresentar Cristo Jesus, caminho, 
verdade e vida que nos leva ao Pai, é a missão da Igreja, entendida 
como missão de todos os batizados que formam a Igreja. 
Essa bela e nobre missão alimenta-se na oração, que fortalece 
o nosso vínculo de comunhão com o Senhor e os irmãos. 

Neste mês do rosário e missionário, queremos louvar e 
agradecer a Deus, por todos aqueles e aquelas que, ao longo 
da história do cristianismo, seguiram a voz do coração, e 
colocaram a vida a serviço da missão, com disponibilidade, 
amor e mansidão, mas também com criatividade, ousadia 

e determinação em certos momentos difíceis da história da 
humanidade. Hoje, quando rezamos o santo rosário, talvez não 
tenhamos presente o quanto ele nos fala de Cristo, do mistério 
da Trindade a partir da experiência de fé de Maria, a Mãe e 
Serva do Senhor. Mas também a partir da vida de fé dos nossos 
pais, que de um jeito simples, procuravam cultivar no seio da 
família uma vida de oração, comunhão e responsabilidade; 
como os primeiros mártires do Brasil, do Rio Grande do 
Norte, declarados santos neste domingo pelo Papa Francisco.

O Papa São João Paulo II, no documento sobre o 
Rosário (Rosarium Virginis Mariae), lembra que “o 
mistério do homem não se torna verdadeiramente claro 
senão no mistério do Verbo Encarnado. O Rosário ajuda 
abrir-se a esta luz. Seguindo o caminho de Cristo, no qual 
o caminho do homem é ‘recapitulado’, manifestado e 
redimido... Contemplando, enfim, a Cristo e sua Mãe na 
glória, vê a meta para a qual cada um de nós é chamado, 
se se deixa curar e transfigurar pelo Espírito Santo. ”

A oração alimenta a missão

Estimados Diocesanos! O Dia das Missões e da 
Obra Pontifícia da Infância Missionária, celebrado 
neste penúltimo domingo do mês de outubro, mês 

missionário, é um momento oportuno e necessário para nos 
conscientizarmos, como cristãos e Igreja comunidade de fé, 
sobre a nossa responsabilidade com o anúncio do Evangelho.

As missões foram a grande mola propulsora que, ao longo 
da história, motivaram homens e mulheres a consumirem 
a vida pela causa do Reino, para que o Evangelho pudesse 
chegar nas realidades mais remotas da face da terra. Povos, 
línguas, culturas, costumes e realidades socioeconômicas 
tão diferentes, mas unidos na fé no Senhor Jesus, graças 
à ação missionária de milhares de jovens, homens e 
mulheres que não tiveram medo de fazer renúncias, de 
abraçar uma causa, consumiram a vida, na defesa da 
vida e da dignidade das pessoas, independentemente 
do grau de cultura, da cor da pele, da posição social. 

O missionário e a missionária são cidadãos do mundo, 
porque a linguagem do Evangelho não tem fronteiras, segue 
o caminho do coração, do amor doação, do despojamento, 

da humildade, do serviço, do peregrino, como fez Maria 
de Nazaré, do fazer-se irmão, discípulo e discípula do 
Senhor Jesus para estar entre os irmãos e anunciar Jesus, 
pelo testemunho de vida, com as palavras e pelas obras.

Na Igreja, são milhares os missionários e missionárias que, 
sentindo no coração o chamado do Senhor, partiram pelo 
mundo anunciando o Evangelho. Muitas vezes no anonimato, 
em ambientes de guerras e violência, nas periferias das 
cidades, nas ilhas mais remotas em meio aos oceanos, nas 
imensas florestas tropicais, mas também entre as civilizações 
milenares que possuem uma história com rico patrimônio 
cultural, com valores que foram sendo transmitidos e cultivados 
através das gerações, mas que ainda não conhecem Jesus 
de Nazaré, o Evangelho e o rosto da misericórdia de Deus.

Todo batizado é convidado a participar da ação missionária 
evangelizadora da sua Igreja. É um compromisso de 
fé, do qual nós não devemos nos omitir. Podemos 
fazê-lo dobrando os joelhos em oração, participando 
diretamente de uma ação missionária e ajudando através 
da solidariedade econômica com as missões. Quando 
participo, sou Igreja comunidade de fé, povo de Deus.

Dom José - 15/10/2017

A responsabilidade com a missão!
Dom José - 22/10/2017

A Voz Da Diocese A Voz Da Diocese
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Nota de repúdio dos bispos do Regional CNBB NE1-Ceará

Reunidos em Conselho Episcopal Regional, manifestamos 
a nossa indignação e repúdio diante do escárnio público 
contra os nossos símbolos mais sagrados (Crucifixo, hóstia, 
imagem da Padroeira do Brasil) e contra valores fundamentais 
da vida humana. Ataques violentos e explícitos à família e 
à religião cristã têm sido feitos através de espetáculos de 
péssima qualidade que visam à apologia de práticas de 
sexualidade pervertida e anormal.

A Igreja não prega nem defende discriminação ou 
preconceito de qualquer natureza. Mas, comprometida com 
a verdade, defende e promove os valores humanos e cristãos, 
cumprindo assim, as exigências do Evangelho de Cristo.

Seríamos ingênuos ao pensar que esses últimos episódios 
(Exposição Queermuseu no Santander Cultural em Porto 
Alegre – RS, o artista nu que rala a imagem de Nossa 
Senhora Aparecida durante ‘perfomance’, em Brasília), 
dada à sua natureza e à evidência dos seus objetivos, não são 
apenas verdadeiros crimes de vilipêndio, o que já seria muito 
grave, pois o próprio Código penal os tipifica assim (Artigo 
208). Trata-se de um verdadeiro projeto estrutural, profundo 
e nefasto, de desmonte dos nossos mais preciosos valores 
humanos e cristãos, através da banalização do matrimônio, 
da ideologia de gênero, da legalização do aborto, da liberação 
das drogas, da relativização dos valores morais nascidos do 
Evangelho e ensinados pelo Magistério da Igreja.

Por isso, denunciamos e repudiamos:
O “ataque explícito” aos valores humanos e cristãos da 

imensa maioria do povo brasileiro. Pois em nome de uma 
“liberdade” de imprensa, cultural, intelectual, artística impõe 
o desejo de uma minoria a toda uma coletividade.

O incentivo, patrocínio, promoção e “doutrinação” em 
massa, realizada diuturnamente em novelas, programas 
de “entretenimento” e da imposição ilegal, por órgãos 
governamentais e organizações não-governamentais, muitas 
destas de âmbito internacional;

A colonização ideológica, como alerta o Santo Padre, 
o papa Francisco: “Na Europa, nos Estados Unidos, na 
América Latina, na Africa, em alguns países da Ásia, 
existem verdadeiras colonizações ideológicas. E uma delas 
– digo-a claramente por nome e sobrenome” – é a ideologia 
de gênero (gender). Hoje às crianças às crianças -, na escola, 
ensina-se isto. O sexo, cada um pode escolhê-lo. E por 
que ensinam isto? Porque os livros são os das pessoas e 
instituições que lhes dão dinheiro”(Discurso aos Bispos da 
Polônia, 27.08.2015).

Portanto, convocamos todos os cristãos e pessoas de boa 
vontade a resistirem e protestarem contra todas as formas de 
destruição dos valores cristãos e da família, fazendo chegar 
a expressão do seu repúdio e indignação aos patrocinadores 
de tais campanhas e aos meios de comunicação que as 
veiculam.

Acreditamos numa sociedade justa e fraterna, possível 
apenas no compromisso com a vida, e vida em plenitude (Jo 
10,10).

Que Deus nos fortaleça nessa árdua tarefa e a Querida 
Mãe Aparecida continue a interceder por todos nós.

Fortaleza, 18 de outubro de 2017
Dom José Antonio Aparecido Tosi Marques, Arcebispo da 

Arquidiocese de Fortaleza; Dom Rosalvo Cordeiro de Lima, 
Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Fortaleza; Dom Ailton 
Menegussi, Bispo da Diocese de Crateús; Dom Gilberto 
Pastana de Oliveira, Bispo da Diocese de Crato; Dom Edson 
de Castro Homem, Bispo da Diocese de Iguatu; Dom Antônio 
Roberto Cavuto, Bispo da Diocese de Itapipoca; Dom André 
Vital Félix da Silva, Bispo de da Diocese Limoeiro do 
Norte; Dom Angelo Pignoli, Bispo da Diocese de Quixadá; 
Dom José Luiz Gomes de Vasconcelos, Bispo da Diocese de 
Sobral; Dom Francisco Edimilson Neves Ferreira, Bispo da 
Diocese de Tianguá.

Nota sobre o atual momento político
“Aprendei a fazer o bem, buscai o que é correto, defendei o 
direito do oprimido” (Is 1,17)

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil-
CNBB, através de seu Conselho Permanente, reunido 
em Brasília de 24 a 26 de outubro de 2017, manifesta, 
mais uma vez, sua apreensão e indignação com a grave 
realidade político-social vivida pelo País, afetando 
tanto a população quanto as instituições brasileiras.

Repudiamos a falta de ética, que há décadas, se 
instalou e continua instalada em instituições públicas, 
empresas, grupos sociais e na atuação de inúmeros 
políticos que, traindo a missão para a qual foram eleitos, 
jogam a atividade política no descrédito. A barganha 
na liberação de emendas parlamentares pelo Governo é 
uma afronta aos brasileiros. A retirada de indispensáveis 
recursos da saúde, da educação, dos programas sociais 
consolidados, do Sistema Único de Assistência Social 
(SUAS), do Programa de Cisternas no Nordeste, aprofunda 
o drama da pobreza de milhões de pessoas. O divórcio 
entre o mundo político e a sociedade brasileira é grave.

A apatia, o desencanto e o desinteresse pela política, que 
vemos crescer dia a dia no meio da população brasileira, 
inclusive nos movimentos sociais, têm sua raiz mais 
profunda em práticas políticas que comprometem a busca 
do bem comum, privilegiando interesses particulares. Tais 
práticas ferem a política e a esperança dos cidadãos que 
parecem não mais acreditar na força transformadora e 

Nota sobre o Trabalho Escravo
“O Espírito do Senhor me ungiu para dar liberdade aos 

oprimidos” (cf. Lc 4, 18-19)
Reunido em Brasília (DF), nos dias 24 a 26 de outubro 

de 2017, o Conselho Permanente da Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB) manifesta seu veemente 
repúdio à Portaria 1129 do Ministério do Trabalho, 
publicada no Diário Oficial da União de 16/10/2017. Tal 
iniciativa elimina proteções legais contra o trabalho escravo 
arduamente conquistadas, restringindo-o apenas ao trabalho 
forçado com o cerceamento da liberdade de ir e vir. Permite, 
além disso a jornada exaustiva e condições degradantes, 
prejudicando assim a fiscalização, autuação, penalização 
e erradicação da escravidão por parte do Estado brasileiro.

Como nos recorda o Papa Francisco, “hoje, na sequência 
de uma evolução positiva da consciência da humanidade, a 
escravatura – delito de lesa-humanidade – foi formalmente 
abolida no mundo. O direito de cada pessoa não ser mantida 
em estado de escravidão ou servidão foi reconhecido, no 
direito internacional, como norma inderrogável” (Papa 
Francisco, Dia Mundial da Paz, 1º de janeiro de 2015). 
Infelizmente, esse flagelo continua sendo uma realidade 
inserida no tecido social. O trabalho escravo é um drama 
e não podemos fechar os olhos diante dessa realidade.

A desumana Portaria é um retrocesso que, na prática, faz 

fechar os olhos dos órgãos competentes do Governo Federal 
que têm a função de coibir e fiscalizar esse crime contra a 
humanidade e insere-se na perversa lógica financista que tem 
determinado os rumos do nosso país. Essa lógica desconsidera 
que “o dinheiro é para servir e não para governar” (Evangelii 
Gaudium, 58). O trabalho escravo é, hoje, uma moeda 
corrente que coloca o capital acima da pessoa humana, 
buscando o lucro sem limite (cf. Papa Francisco, Mensagem 
para o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, 2014).

Nosso País no qual, por séculos, vigorou a chaga da 
escravidão de modo legalizado, tem o dever de repudiar 
qualquer retrocesso ou ameaça à dignidade e liberdade da 
pessoa humana. Reconhecendo a importância da decisão 
liminar no Supremo Tribunal Federal que suspende essa 
Portaria da Escravidão e somando-nos a inúmeras reações 
nacionais e internacionais, conclamamos a sociedade 
a dizer mais uma vez um não ao trabalho escravo.

Confiamos a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, 
a proteção de seus filhos e filhas, particularmente os mais pobres.

Brasília, 26 de outubro de 2017
Cardeal Sergio da Rocha - Arcebispo 

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

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

Brasília, Secretário-Geral da CNBB

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB

Acesse as informações no site: www.cnbb.net.br

CNBBNacional

CNBB Bispos Dioceses

renovadora do voto. É grave tirar a esperança de um povo. 
Urge ficar atentos, pois, situações como esta abrem espaço 
para salvadores da pátria, radicalismos e fundamentalismos 
que aumentam a crise e o sofrimento, especialmente 
dos mais pobres, além de ameaçar a democracia no País.

Apesar de tudo, é preciso vencer a tentação do desânimo. 
Só uma reação do povo, consciente e organizado, no 
exercício de sua cidadania, é capaz de purificar a política, 
banindo de seu meio aqueles que seguem o caminho da 
corrupção e do desprezo pelo bem comum. Incentivamos 
a população a ser protagonista das mudanças de que 
o Brasil precisa, manifestando-se, de forma pacífica, 
sempre que seus direitos e conquistas forem ameaçados.

Chamados a “esperar contra toda esperança” (Rm 4,18) e 
certos de que Deus não nos abandona, contamos com a atuação 
dos políticos que honram seu mandato, buscando o bem comum.

Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, 
anime e encoraje seus filhos e filhas no compromisso 
de construir um País justo, solidário e fraterno.

Brasília, 26 de outubro de 2017
Cardeal Sergio da Rocha - Arcebispo 

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

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

Brasília, Secretário-Geral da CNBB

CNBB CNBB
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Edi Rossi Pradier

“ QUANDO O 
LEIGO ENCONTRA 
ESPAÇO E TEMPO 

PARA REFLETIR 
SOBRE SUA VOCAÇÃO 

ELE PERCEBE QUE 
ISSO NÃO O ENGESSA 

OU RETÉM, MAS O 
LIBERTA”

Edi Rossi Pradier, coordenadora do Conselho Nacional de Leigos 
do Brasil (CNLB) do Regional Sul 3 da Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB), concede entrevista sobre o significado 
do Ano do Laicato, que foi oficializado pela Igreja na Solenidade 
de Cristo Rei, dia 26 de novembro de 2017. Confira entrevista:

Para o Conselho Nacional de Leigos do Brasil do Regional Sul 3, 
o que significa o Ano do Laicato?

É uma alegria conversar sobre o Ano do Laicato que com muita 
propriedade a CNBB vai instalá-lo com abertura oficial no dia 26 
de novembro de 2017 até 25 de novembro de 2018. Este Ano é para 
refletir sobre a nossa vocação de leigo e leiga, pois além da nossa 

Por: Judinei Vanzeto
comunica@cnbbsul3.org.br

“ NA IGREJA HÁ A VOCAÇÃO 
RELIGIOSA, SACERDOTAL 

E A NOSSA VOCAÇÃO LAICAL. 
SOMOS SUJEITOS NA IGREJA 

E NA SOCIEDADE PARA 
PROMOVER O REINO QUE 

NÓS ACREDITAMOS E FOMOS 
INSERIDOS PELO BATISMO.” 

vocação especial de ser humano, o dom 
da vida; temos uma vocação especial para 
trabalhar pelo Reino. Na Igreja há a vocação 
religiosa, sacerdotal e a nossa vocação laical. 
Somos sujeitos na Igreja e na sociedade para 
promover o reino que nós acreditamos e 
fomos inseridos pelo batismo. No Regional 
queremos fazer atividades conjuntas com 
todas as forças que atuam na Igreja e na 
sociedade em defesa vida e da dignidade.

Como o Conselho de Leigos tem pensado 
as ações no Regional?

Para o primeiro semestre de 2018 
pretendemos intensificar seminários para 
estudo sobre a vocação e missão do leigo na 
Igreja e na Sociedade. Em agosto queremos 
fazer uma grande assembleia regional. O 
documento 105 da CNBB nos dá assuntos 
para serem aprofundados e, principalmente 
vivenciados, como, por exemplo, a criação 
de conselhos de leigos e leigas nas dioceses e 
paróquias.

Qual a novidade do documento 105?

Primeira novidade é a missão de trabalhar 
pelo reino dentro e fora da Igreja. Segunda, 
o leigo como sujeito que participa de todas 
as etapas de um planejamento de pastoral. 
Participa no pensar, elaborar, executar 
e avaliar tudo com as demais vocações 
(religiosos e ordenados). O leigo vive imerso 
na sociedade. A terceira novidade é a sugestão 
dos próprios bispos em Assembleia Geral, 
quando afirmaram a necessidade de criar os 
conselhos de leigos e leigas nas dioceses e 
paróquias.

O leigo é consciente de sua vocação e 
missão?

Isso depende das oportunidades que são 
oferecidas e aproveitas para sua formação. Mas 
quando o leigo encontra espaço e tempo para 
refletir sobre sua vocação ele percebe que isso 
não o engessa ou retém, mas o liberta. Há a 
necessidade de atingir muitos leigos e leigas, 
pois na medida que vão abrindo-se para a 
conscientização, ele percebe o quanto é linda 
sua missão e vocação.

A falta de formação é um problema para a 
Igreja? Como resolver?

Dando oportunidades para que cada vocação 
se encontre e se realize. Essa formação precisa 

começar de uma forma ampla. Não só a vocação que cada um tem, mas 
a vocação de todos os carismas existentes. Um exemplo, um rapaz que 
está no seminário é um leigo. Ele não deixa de ser leigo ao fato se ser 
um candidato ao ministério ordenado. É importante que desde o tempo 
da formação para o caminho ordenado ou consagrado seja retomada a 
vocação ampla na Igreja. Depois cada um vai trabalhar com leigos e 
leigas. Se a formação for aberta ele irá entender que a construção do 
reino se dá pela vocação de cada um trabalhando juntos. Nós leigos 
não podemos ficar apenas aprofundando a nossa vocação; precisamos 
conhecer a vocação e missão dos religiosos e ordenados.

O que mais gostaria de dizer?

Faço um chamado muito afetuoso para nossos bispos, presbíteros, 
religiosos, leigos e leigas para olhar este Ano do Laicato com olhos de 
quem quer ver mais além e fazer mais pelo Reino de Deus. Além disso, 
uma oportunidade de juntos evangelizarmos.

Participe do Jornal Comunicação Diocesana!

Envie assuntos interessantes para entrevistas, matérias, reportagens. Conhece alguém interessante para 
realizarmos uma entrevista? Entre em contato conosco. 

Escreva artigos, mensagens. Envie para nós!

comunica2@diocesedeerexim.org.br

Entrevista Entrevista
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JUBILEU DE OURO PRESBITERAL 

Pe. Anderson Faenello 
anderson_faenello@hotmail.com
No dia 15 de julho, Pe. 

Ângelo Rosset, residente 
em Barão de Cotegipe, 
completou 50 anos de 
ordenação presbiteral. 
No dia 05 de novembro, 
solenidade de todos os 
santos, acompanhado pelo 
Pe. Anderson Faenello, reitor 
do Seminário Bom Pastor, 
de Barão de Cotegipe, ele 
celebrou seu jubileu com os 
familiares na comunidade 
São Miguel, na localidade 
de Três Águas, interior de 
Guaraniaçu, PR, para onde 
seus pais se transferiram 
em 1968, um ano após a 
ordenação sacerdotal dele. 
Sua mãe, Lúcia, faleceu no 
dia 28 de julho de 1996 e 
seu pai, Albino, no dia 29 de 
março de 1998. A maioria 
dos seus 8 irmãos e sobrinhos 
residem no município de 
Guaraniaçu e arredores. 

Conforme Pe. Ângelo 
mesmo explicou no início 
de sua homilia, quis 
celebrar o jubileu naquela 
comunidade rural e não na 
sede paroquial por causa 
de sua origem simples 

Pe. Ângelo Rosset celebra com familiares
ERVAL GRANDE

Novo impulso à Pastoral da 
Criança

Agentes de Pastoral da Criança da Paróquia N. Sra. da 
Glória, de Erval Grande, tiveram encontro de formação no dia 
19 de outubro, com a presença da coordenação diocesana e a 
assessoria do Pe. Giovani Momo, visando um revigoramento 
de todos em suas atividades. Pe. Giovani retomou a missão 
desta Pastoral, destacando seu tripé: a visita às famílias, a 
celebração da vida e a reunião de reflexão. A Paróquia de 
Erval Grande tem elevado número de crianças na faixa etária 
de atuação da Pastoral da Criança, da concepção até os 6 
anos. O Pároco, Pe. Moacir Noskoski, acompanhou todo o 
encontro e atuou diretamente na preparação do almoço.

SEVERIANO DE ALMEIDA

O Pároco da Paróquia São Caetano, de Severiano de 
Almeida, Pe. Valtuir Bolzan, realizou encontro com os 
ministros e ministras das comunidades, no dia 14 de 
outubro, véspera da canonização dos primeiros mártires 
do Brasil. Com os 45 participantes, refletiu sobre a 
espiritualidade do ministro e também alguns aspectos de 
liturgia. O grupo constituiu uma comissão paroquial, com 
os seguintes integrantes: Clarice Matti, Dilei Anzolin, 
Elenice Mattia, Roque Lazarin e o Diácono Vicente Colla.

GAURAMA
Jubileu de vida religiosa 

Na missa da comunidade na 
igreja São Luiz Gonzaga, de 
Gaurama, dia 15 de outubro, 
presidida pelo Pároco, Pe. 
Ivacir João Franco, a irmã 
Geneci Ferreira celebrou 
seu jubileu de diamante de 
vida religiosa e a irmã Maria 
Norma Jacoby, o de ouro, 
na Congregação das Irmãs 
Franciscanas Missionárias 
de Maria Auxiliadora. 
Diversas coirmãs e a 
comunidade louvaram a 
Deus pela fidelidade ao sim 
da consagração religiosa 
das duas jubilares, na 
missão de semear o amor 
e a misericórdia de Deus 
pelos caminhos da vida e 
do povo. No espírito de 
São Francisco, elas desejam 
que sua vida e missão hoje 
e sempre engrandeçam 
eternamente ao Senhor.

Irmã Geneci Ferreira: 
natural de Quissamã/RJ. 
Desde pequena estudou no 
Colégio das Irmãs naquela 
localidade.  Sentia-se 
chamada para ser religiosa, 
mas sua família não a 
apoiava. Ao completar 18 
anos, decidiu partir com as 
Irmãs para a casa de formação 

PASTORAL DA CRIANÇA
Encontro de formação de Líderes

Marinês Dori Rocha Agnoletto, nova coordenadora 
diocesana da Pastoral da Criança desde o dia 18 de agosto, 
com seu esposo João Agnoletto, reuniu líderes paroquiais da 
referida Pastoral no dia 18 de outubro, festa de São Lucas, no 
Centro Diocesano, para encontro de formação a ser repassada 
a outras agentes das paróquias em vista de seu trabalho 
com as mães de crianças de até seis anos. Com a assessora 
do encontro, Maria Busata, coordenadora diocesana da 
Pastoral da Saúde, refletiram sobre alimentação saudável 
e hortas caseiras. A assessora orientou as participantes 
sobre como plantar, como colher ou onde comprar 
hortaliças e frutas e sobre seu aproveitamento integral. 

Ministros refletem sobre sua 
espiritualidade

em Três Arroios/RS. Como 
religiosa, atuou como 
professora, por diversos 
anos e contribuiu também 
nos serviços administrativos 
e formativos da Província. 
Dotada de muitos dons, 
também o da música, serviu 
sempre com generosidade. 
Atualmente auxilia no 
cuidado de pessoas idosas 
no Residencial Santa Maria 
Bernarda, em Gaurama/RS.

Irmã Maria Norma 
Jacoby: nasceu em Selbach/
RS. Na infância, ao ler 
uma reportagem sobre o 
depoimento de uma Irmã 
religiosa, sentiu um forte 
apelo de Deus em seu 
coração.  A partir deste 
dia, começou a buscar 
informações de como ser 
religiosa e ingressou na 
casa de formação em Três 
Arroios/RS. Como religiosa 
enfermeira não mediu 
esforços no atendimento aos 
pacientes. Trabalhou muitos 
anos em Paverama, no 
hospital, e hoje continua sua 
missão como enfermeira e 
radiologista no Hospital Santa 
Isabel, em Gaurama/RS.

e humilde de agricultor. 

Esta realidade foi 
recordada por alguns 
símbolos colocados 
perto do altar, junto com 
outros que lembravam sua 
dedicação ao magistério, 
sua atividade pastoral 
e sua devoção mariana.

Iniciada a celebração, o 
Pe. Angelo identificou logo 
as motivações principais da 
mesma: celebrar o chamado 
de Deus à vida, à santidade e 
a uma vocação específica, à 
qual cada um deve responder 
com generosidade e com 
fidelidade; agradecer todo 
o bem e todo o trabalho 
realizado por cada um 
ao longo dos 50 anos de 
sacerdócio; agradecer a 
presença constante de 
Maria e do Santo Espírito 
que a todos ajuda a vencer 
as provações e sofrimentos 
diários espelhados na cruz 
salvadora de Cristo; render 
graças pela comunhão dos 
santos, intercessores junto a 
Deus pela Igreja padecente e 
pela Igreja em peregrinação.

Em sua homilia, o Pe. 
Ângelo, depois de recordar, 

de forma 
familiar, suas 
origens no meio 
rural, referiu-
se à segunda 
leitura da 
celebração de 
todos os santos, 
na qual São 
João diz: “Vede 
que grande 
presente de 
amor o Pai nos 
deu: de sermos 
c h a m a d o s 
filhos de Deus”. 
Ressaltou que 

é pelo batismo que nos 
fazemos filhos da graça, da 
misericórdia, do amor e da 
paciência de Deus, mas que 
estas qualidades filiais não 
nos são entregues prontas, 
dependem de nosso esforço, 
de nossa colaboração. Assim 
como alimentamos o corpo 
para crescer em estatura, 
precisamos alimentar a alma 
para crescer na fé, na adesão 
a Cristo, na graça da filiação 
divina. Porém, acontece às 
vezes de já não encontrarmos 
forças para este crescimento 
em Deus. O Evangelho das 
bem-aventuranças diz que 
são “felizes os perseguidos 
por causa da justiça”. 
Deus é a justiça, é o Justo. 
E, dalguma forma, todos 
somos perseguidos por 
causa dele. Perseguidos 
pelo negativismo, pelo 
consumismo, pelo desejo 
dos prazeres que ameaçam a 
crença em Deus, substituído 
pelas tecnologias modernas 
que nos afastam a esperança 
e o sentido do viver. Diante 
disso, insistiu que é preciso 
sempre sentir-se amparado 
pelas mãos maternas de 
Maria e iluminado pelas 

luzes do Santo Espírito. Ele 
nos guia e dá coragem para 
enfrentar os problemas e 
dificuldades conservando 
a graça da vida, da família 
e da filiação divina, e nos 
anima à observância dos 
mandamentos. Estes, como 
as placas de trânsito, são 
referências que nos garantem 
viagem segura na estrada 
de nossa vida, de nossa 
existência, insubstituível 
e irrepetível. A propósito, 
recordou expressão de Santo 
Agostinho, “nunca pergunte 
o que tu tens, mas sim 
quem tu és?”, destacando 
que há um “bem” que cabe 
a cada um. Disse ainda 
que esta pergunta não 
pode ser respondida pela 
ciência ou pela inteligência 
humana, mas somente pelo 
Cristo que a todos se faz 
“Caminho, Verdade e Vida”, 
e ainda diz “sem mim nada 
podeis fazer”.  O que o fez 
observar que Deus criou a 
cada um para a Sua honra 
e não para a sua vergonha, 
para ser testemunha de Sua 
grandeza, e deu a faculdade 
de discernir entre o caminho 
do bem e do mal. Concluiu 
dizendo que é preciso 
encerrar cada dia tendo feito 
todo o bem que nele se pôde 
fazer. Isso é prova de amor 
filial a Deus. Desejou que 
o Espírito Santo ilumine 
a todos como iluminou 
Maria, para receber de cada 
a mesma resposta dela ao 
chamado divino: “eis a serva 
do Senhor! Faça-se em mim 
segundo a tua palavra”.

Após a celebração 
houve almoço festivo, 
tendo, mais tarde, o corte 
do bolo do aniversário. Num exercício prático, o almoço do dia foi preparado.

Notícias Notícias
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Beatificação de 

padre

Por delegação 
do Papa Francisco, 
o Cardeal Angelo 
Amato, Prefeito da 
Congregação para as 
Causas dos Santos, 
no dia 28 de outubro, 
em Caxias do Sul, nos 
Pavilhões da Festa da 
Uva, presidiu missa 
com a beatificação 
do Pe. João Schiavo, 
que atuou na região 
por muitos anos, 
com diversas obras 
sociais. Participaram 
da celebração muitos 
bispos, padres, 
diáconos, religiosos 
e relgiosas. Entre os 
religiosos e religiosas, 
estiveram padres 
josefinos de São 
José do Murialdo, 
congregação à qual 
pertencia o Pe. João, e 
das irmãs Murialdinas 
de São José, que se 

estabeleceram na 
região por iniciativa 
dele. Além de 
admiradores e devotos 
do novo beato, a 
cerimônia teve a 
presença de delegação 
de 160 pessoas da 
Argentina, de 34 do 
Equador e da Itália, 
mais um grupo de 31 
pessoas, incluindo 9 
parentes do Pe. João. 
A acolhida de todos 
esteve a cargo do Setor 
Juventude da Diocese, 
a c o m p a n h a d o s 
pela Banda Marcial 
T r a d i c i o n a l i s t a 
Murialdo e a Banda 
da Escola Municipal 
Pe. João Schiavo, 
de Fazenda Souza. 
A cerimônia contou 
com a participação 
da Orquestra da 
Universidade de 
Caxias do Sul e do 

Coral Beatificação, 
além dos vários 
movimentos e 
serviços da Igreja na 
organização do evento. 
O Rio Grande do Sul 
já tem os seguintes 
beatos: Pe. Manuel 
Gomes Gonzales 
e coroinha Adílio 
Daronch, beatificados 
em 2007; Bárbara 
Maix, em 2010; e 
os Santos Roque 
Gonzales, Afonso 
Rodrigues e João de 
Castilho, canonizados 
em 1988. Com a 
Beatificação do Pe. 
João Schiavo, o Brasil 
alcança o número 
de 52 Beatos e 36 
Santos. O Brasil tem 
ainda 12 Veneráveis, 
que aguardam apenas 
a aprovação de um 
milagre para serem     
declarados Beatos. 

Dados biográficos 
do Pe. João Schiavo 
– Nasceu no dia 08 
de julho de 1903, na 
Província de Vicenza, 
Itália. Primeiro de 
nove irmãos, foi 
acometido de forte 
meningite e paralisia 
infantil aos quatro 
anos, tendo sido curado 
m i l a g r o s a m e n t e . 
Desde criança, 
desejava ser padre. Aos 
14 anos, foi admitido 
na Congregação dos 
Josefinos de São José, 
na qual foi ordenado 
padre em 10 de julho 
de 1927. Em 1931, 
realizando seu desejo 
de ser missionário, 
chegou na região de 
Caxias do Sul, mais 
e s p e c i f i c a m e n t e 
em Ana Rech, 
onde encontrou um 
irmão seu, também 

religioso josefino. 
Desde sua chegada, 
desenvolveu intensa 
atividade vocacional 
e foi o primeiro 
mestre de noviços 
da missão Josefina 
no Brasil. Viveu sua 
vocação e missão 
como animador dos 
seminaristas e noviços 
e educador no Colégio 
Murialdo de Ana 
Rech. Fundou várias 
obras nas áreas da 
educação, formação 
e assistência social 
em prol de crianças 
e jovens pobres, 
além do Seminário 
Josefino de Fazenda 
Souza, no interior de 
Caxias do Sul, sendo o 
primeiro diretor dessa 
obra que marcaria 
sucessivas gerações 
de jovens à vida 
religiosa e sacerdotal. 

Em 1952, iniciou o 
acompanhamento de 
vocacionadas à vida 
religiosa no carisma de 
Murialdo, preparando 
a fundação das Irmãs 
Murialdinas no 
Brasil. Em novembro 
de 1966, Pe. João, 
cuja saúde era frágil, 
adoeceu gravemente, 
vindo a falecer no 
dia 27 de janeiro 
de1967, com fama de 
santo. Sua sepultura, 
atualmente no interior 
de uma capela que 
leva o seu nome, 
em Fazenda Souza, 
é local de orações 
e peregrinações. 
Naquele local, todo 
o dia 27, às 16h, é 
celebrada missa em sua 
memória. O milagre 
de beatificação do 
Pe. João Schiavo - 
Em outubro de 1997, 

a partir de uma aguda 
dor intestinal, Juvelino 
Carra, de Caxias do 
Sul, foi encaminhado 
para uma cirurgia de 
emergência. O médico 
cirurgião constatou 
que na realidade 
se tratava de uma 
trombose mesentérica 
venosa superior 
aguda, envolvendo 
todo o intestino 
delgado. Após 
atenta observação, 
averiguação e 
avaliação, foi 
tomada a decisão de 
desistir da cirurgia, 
fechar o abdômen e 
encaminhar o paciente 
à Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) para 
ser acompanhado até à 
iminente morte. Diante 
desta desconcertante 
notícia, a esposa 
de Juvelino pegou 
o santinho com a 
oração de Pe. João 
Schiavo, e repetia: 
“Pe. João, tu deves 
sarar meu marido, 
tu deves ajudá-lo, tu 
deves reconduzi-lo 
para casa...”. Uma 
vez na UTI, Juvelino 
começava a dar 
evidentes sinais de 
melhora, para surpresa 
de todos. Em sete dias 
teve alta hospitalar, 
sem apresentar 
problemas ou sequelas. 
Transcorridos 12 
anos do acontecido, 
por ocasião do 
processo sobre o 
presumível milagre, as 
avaliações da equipe 
médica do Vaticano 
confirmaram o estado 
de saúde normal de 
Juvelino. Sua cura 
não tem explicação 
médico-cient í f ica .

ERECHIM

Paróquia da Bela Vista em festa 
da padroeira com ofício de Nossa 

Senhora

No dia 22 de 
outubro, Dia Mundial 
das Missões e da 
Pontifícia Obra da 
Infância Missionária, 
a Paróquia N. Sra. 
Aparecida, do Bairro 
Bela Vista, de Erechim, 
celebrou a festa de sua 
padroeira, transferida 
do dia 08 em vista da 
Romaria de Fátima. 

Entre as atividades 
de preparação da festa, 
na noite do dia 19 de 
outubro, houve missa 
presidida pelo Pároco, 
Pe. Cezar Menegat, e 
concelebrada por Dom 
Girônimo, que reside 
no território da mesma, 

precedida pelo hino 
Akathistos, o Ofício 
de Nossa Senhora, 
com o coral N. Sra. 
de Fátima, regido pelo 
Pe. José Carlos Sala. 

O hino celebra 
N. Sra. alternando 
cantos do coral com 
passagens bíblicas 
e intervenções 
da comunidade, 
especialmente a 
saudação “Ave 
Maria” por 144 vezes, 
lembrando o número 
simbólico dos 144 
mil assinalados e uma 
multidão incontável 
de que fala o livro do 
Apocalipse, referindo-

Dia Nacional da Juventude celebrado em Erechim

Como em muitos 
lugares do Brasil, 
o Dia Nacional 
da Juventude foi 
celebrado em 
Erechim, no dia 29 
de outubro, último 
domingo do mês das 

se aos redimidos 
na glória de Deus. 

Na introdução, Pe. 
Sala sempre frisa 
que não se trata de 
um espetáculo ou de 
uma apresentação 
folclórica, mas da 
mais bela composição 
do rito oriental 
bizantino, que 
apresenta, em forma 
orante, tudo o que a 
Igreja dos primeiros 
séculos acreditou 
e exprimiu sobre 
Maria em declarações 
do magistério 
e no consenso 
universal da fé. 

JACUTINGA

Às 19h30 do dia 31 de outubro, muitas pessoas 
da sede paroquial e de algumas comunidades do 
interior de Jacutinga se reuniram na igreja Santo 
Antonio para a celebração de encerramento do 
mês missionário e do rosário. O ato litúrgico 
foi presidido pelo pároco, Pe. Olírio Streher, 
que contou com a animação de zeladoras de 
capelinhas e coordenadoras do rosário perpétuo. 

Inicialmente, com diversos ritos, foi 
constituído o espaço litúrgico com alguns 
símbolos relacionados ao mês missionário e do 
rosário. A cruz e o círio, que lembram a morte 
e a ressurreição de Cristo, mistério central da 
fé cristã. Imagem de Nossa Senhora junto à 
cruz lembra a cena bíblica de Maria junto a seu 
Filho crucificado. O globo simboliza a missão 
da Igreja de levar o Evangelho ao mundo 
inteiro, nos cinco continentes, simbolizados 
nas cinco velas com enfeites na cor de cada 
continente (Branco – Europa; Amarelo – Ásia; 
Azul – Oceania; Verde – África; Vermelho 
– América); Jesus, nascido em Belém, é o 
Salvador de todos os povos. A cada dezena do 
terço foi acesa uma vela, lembrando a missão 
de levar a luz de Cristo a cada continente. 

No final da oração do terço, foi feita a 
oração de consagração a Nossa Senhora. 

Depois da bênção final, todos acompanharam 
a imagem de Nossa Senhora de Fátima 
conduzida até a porta de saída da igreja, 
cantando de viva voz: “Vem, ó Mãe, 
conosco vem caminhar com teu amor!” 

Encerramento do mês 
missionário e do rosário

missões. A celebração 
ocorreu no Seminário 
e Santuário de 
Fátima, promovida 
em parceria entre a 
Arquidiocese de Passo 
Fundo e a Diocese 
de Erexim, com a 

participação de mais 
de 160 jovens. Iniciou 
na esplanada do 
Seminário, continuou 
no Santuário com a 
celebração da missa 
e prosseguiu no salão 
de eventos. À luz do 
lema e do tema em 
nível nacional, “os 
humildes herdarão 
a terra” (Sl 37,11) e 
“Juventude em defesa 
da vida dos povos e da 
mãe terra”, os jovens 
partilharam suas 

alegrias, seus projetos 
e os desafios que 
enfrentam. A missa 
foi presidida pelo Pe. 
Maicon Malacarne, 
c o o r d e n a d o r 
diocesano de pastoral 
e assessor da pastoral 
da juventude. Júnior 
Centenaro conduziu 
momento de reflexão 
sobre a temática geral. 

Em oficinas, 
os participantes 
refletiram sobre 

projeto de vida, 
música pastoral, 
dinâmicas para grupos 
e outros aspectos. 
Dom José também 
dirigiu sua palavra 
a todos, ressaltando 
a importância da 
participação dos 
jovens na Igreja e na 
sociedade. Por fim, 
houve momento de 
animação musical 
com jovens que 
passaram pela 
Pastoral da Juventude.

Notícias Notícias
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GETÚLIO VARGAS

Encontro de Ministros e 
Servidores

A Paróquia Imaculada 
Conceição, de Getúlio 
Vargas, reuniu 62 
servidores e ministros de 
suas comunidades, no dia 
05/11, para encontro de 
formação. Inicialmente, 
participaram da missa da 
sede paroquial, às 09h. As 
atividades continuaram 
na sala de reuniões do 
Centro Catequético, com 
a retomada do objetivo 
das Diretrizes Gerais da 
Ação Evangelizadora da 
Igreja no Brasil e o do 13º 
Plano Diocesano da Ação 
Evangelizadora. Seguiu-se 
reflexão foi sobre a iniciação 
à vida cristã a partir da 
passagem do evangelho 
do encontro de Jesus 
com a mulher samaritana 
(Jo 4,5-42), conforme o 
Documento 107 da CNBB, 
Iniciação à Vida Cristã, 
Itinerário para formar 
discípulos missionários. 

Ao meio dia foi servido 
almoço no Centro 
Comunitário Centenário e, 
pela parte da tarde, seguiram 
as atividades com trabalho 
de grupo e partilha a partir 
das seguintes questões:

a)      O que motiva a cada um 
no exercício do ministério?

b)      O que acontece 
de maravilhoso no 
exercício do ministério?

c)      Quais desafios e anseios 
no exercício do ministério?

a)      As motivações de 
cada um são: a fé; o chamado 
de Deus; o apoio da família; 

a oração da comunidade; a 
alegria da doação; a alegria 
em transmitir e levar a 
presença de Deus pela 
Palavra e na Eucaristia; dar o 
testemunho na vida familiar 
e a vivência na comunidade.

b)      Entre os aspectos 
maravilhosos estão: a 
participação, envolvimento 
e o serviço voluntário; o 
convite da comunidade 
e o gesto de carinho, 
reconhecimento e gratidão 
pela disponibilidade; os 
encontros de partilha e 
compreensão da Palavra 
junto à comunidade e a 
celebração da Eucaristia.

c)      Entre os desafios e 
anseios que surgem diante do 
ministério foram citados: a 
persistência sem desanimar; 
aceitar e compreender 
criticas, muitas vezes até 
sem fundamentos; a maneira 
de se comportar diante da 
comunidade; não perder a 
fé diante de uma sociedade 
que tende a viver uma fé 
sem compromisso, pessoas 
desacreditadas e divergência 
de opiniões; risco de cair na 
tentação de fazer somente 
para ser visto e aplaudido; 
dar a devida atenção a cada 
dimensão sem que uma 
prevaleça sobre a outra: 
Família X Comunidade.

O encontro foi encerrado 
com uma celebração de 
envio inspirada no capitulo 
2 do livro dos Atos dos 
Apóstolos, a vida das 
primeiras comunidades.

Apostolado da Oração realiza 
retiro 

Mais de cem integrantes 
do Apostolado da Oração 
de diversas paróquias da 
Diocese participaram de 
retiro no Seminário de Fátima, 
no dia 05 de novembro, 
solenidade de todos os 
santos, com a orientação 
do Pe. Giovani Momo. 

Pela parte da manhã, Pe. 
Giovani conduziu reflexão 
sobre histórico e missão do 
Apostolado da Oração, à luz 
da passagem do Evangelho 
do Bom Pastor. Destacou 
também a devoção ao 
Sagrado Coração de Jesus, 
a oração pelas vocações. 
Situou tudo no contexto da 
comemoração de todos os 
fiéis defuntos e da solenidade 
de todos os santos. Em meio 
às reflexões, os participantes 
identificaram dificuldades 
enfrentadas, bem como suas 
esperanças e realizações. 

Escola Cristã de Formação 
Política concluída

No dia 04 de novembro, véspera da solenidade de todos 
os Santos, a Escola Cristã de Formação Política da Diocese 
de Erexim realizou sua sétima e última etapa, sobre a 
participação do leigo em projeto popular de política, com 
assessoria de Paulo Carbonari, de Passo Fundo, assessor 
de movimentos populares, Presidente do Conselho 
Estadual de Direitos Humanos do Rio Grande do Sul.

No final de seu trabalho, a coordenação da Escola motivou 
momento de partilha dos participantes sobre os desafios e 
compromissos que levariam deste tempo de formação 
política. Vários acentuaram o compromisso de continuar e 
ampliar a reflexão desencadeada, a convicção de em tudo ter 
persente a proposta de Jesus Cristo, a necessidade de colocar 
em prática o que foi refletido, continuar e fortalecer o método 
“ver, julgar e agir” nas atividades, a importância da atualização 
permanente. Houve também manifestações de agradecimento 
à coordenação da Escola e à Diocese pela iniciativa.

No momento de oração, os participantes receberam 
e acenderam pequena vela, lembrando a passagem 
do evangelho na qual Cristo fala de que seus 
discípulos devem ser sal da terra e luz do mundo. 

Antes de dar a bênção final, Dom José dirigiu sua palavra 
de encerramento. Observou que temos muitas informações, 
mas o que conta é o envolvimento decisivo em ações 
transformadoras. Citou como exemplo Madre Teresa de 
Calcutá. Dedicava-se exclusivamente aos últimos, mas 
batia também na porta de governantes e de dirigentes de 
empresas desafiando-os a atender os excluídos. Exortou a 
todos não terem vergonha de agir em nome da fé, a exemplo 
de cidadãos conscientes que sofrem com a atual situação do 
País e lutam por uma nova organização social. Acentuou o 
compromisso com a dignidade humana, numa realidade de 
deterioração do nível social. Citou o Papa Francisco, porta-
voz de muitas realidades e incentivador de transformações 
sociais. Lembrou o Ano Nacional do Laicato a ser iniciado 
no dia 26 deste mês e o processo de organização do Conselho 
Diocesano de Leigos, iniciativas que ressaltam a preocupação 
da Igreja com a participação ativa dos leigos e leigas. 

Por fim, Dom José agradeceu à coordenação da 
Escola, aos assessores e aos alunos pelo esforço 
realizado em participar, renunciando a outras 
atividades e compromissos e abençoou a todos. 

DIOCESE
Paróquia Santo Antônio 

reúne seus ministros

 Na manhã do dia 28 
de outubro, quarenta e 
cinco ministros (as) da 
evangelização, da caridade 
e extraordinários (as) da 
comunhão eucarística da 
paróquia Santo Antônio, 
de Jacutinga, participaram 
de encontro de formação 
na sala de reuniões da casa 
paroquial.  As atividades 
foram conduzidas pelo 
Pároco, Pe. Olírio Streher, 
com a presença também do 
vigário paroquial, Pe. Luiz 
Warken. Foram tratados 
diversos aspectos da vida 
da paróquia e do ministério 
destes agentes: renovação 
do ministério, doentes 
assistidos pelos ministros e a 
serem visitados pelos padres 
no Advento, Itinerário 
Catequético com inspiração 
na iniciação à vida cristã, 
romaria de Nossa Senhora 
das Graças em Jacutinga, 
celebrações eucarísticas 
mensais nas comunidades, 
encaminhamentos da festa 

do padroeiro Santo Antônio 
no próximo ano com a 
realização da trezena, roteiros 
dos encontros de famílias no 
Advento com o tema: “Natal, 
tempo de construir a Paz!”. 

Foi feita uma avaliação do 
ano em curso e uma projeção 
para o próximo. Atividades 
previstas: reunião de todas 
as catequistas da paróquia, 
dia 9 de dezembro deste ano, 
às 08h30, na sala de reuniões 
da casa paroquial, em 
Jacutinga; reunião de todos 
os ministros e catequistas 
da paróquia, em Jacutinga, 
dia 03 de fevereiro, de 
manhã; encontro de todos os 
ministros e seus cônjuges, na 
comunidade São Sebastião 
de Linha Sete, dia 27 de 
outubro, às 9h. Por fim, 
foram indicados os novos 
membros da comissão 
paroquial dos ministros: 
Jaime Tortelli, Lenira 
Lodéa Bavaresco, Etelvino 
Ponsoni e Beatriz Risson. 

JACUTINGA

TRILHAS DA ANIMAÇÃO DA JUVENTUDE
Áreas de Aratiba e Gaurama encerram atividades

Mais de setenta jovens 
da Área Pastoral de Aratiba 
participaram da terceira e 
última etapa das Trilhas da 
Animação da Juventude 
em Aratiba, dias 14 e 15 
de outubro. A primeira 

foi na comunidade de 
Sete Lagoas, da Paróquia 
de Itatiba e a segunda na 
sede paroquial da Barra 
do Rio Azul. Outros trinta 
jovens viveram a mesma 
etapa na sede paroquial de 

Gaurama, sendo que as duas 
anteriores foram em Áurea 
e Marcelino Ramos. As três 
etapas ajudaram os jovens 
a refletir sobre a realidade 
em que vivem e como nela 
serem fermento, sal e luz 

do Evangelho, construindo 
novas relações com a 
casa comum, a política, 
a família, a economia, a 
comunidade, a mulher, 
numa sociedade fragilizada.

DIOCESE

As primeiras foram 
simbolizadas por galhos 
secos. As segundas, por 
folhas afixadas aos mesmos 
galhos, indicando a passagem 
do inverno para a primavera.

Visitando o grupo, Dom 
José ressaltou a importância 
da oração e a participação 
na comunidade. Estimulou 
a todos a manterem viva 
a chama do amor ao 
Sagrado Coração de Jesus.

Pela tarde, o grupo se 
reuniu em oração em torno 
do monumento de N. Sra. 
de Fátima para um momento 
de oração mariana, no qual 
cada participante acendeu 
uma vela no novo velário, 
dirigindo a Maria seus 
pedidos. Depois, seguiu 
para o Santuário, onde Pe. 
Giovani presidiu a adoração, 
a bênção com o Santíssimo 
e a celebração da missa.

Notícias Notícias
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DIOCESE

Constituída Coordenação da Comissão de Leigos

Na manhã chuvosa do dia 
21 de outubro, no Centro 
Diocesano de Pastoral, 
representantes leigos e 
leigas de 21 paróquias 
da Diocese realizaram 
sua segunda reunião em 
vista de consolidar uma 
comissão diocesana deles e 
de encaminhamentos para 
o Ano Nacional do Laicato

Depois da oração, 
Pe Maicon Malacarne, 
Coordenador Diocesano 
de Pastoral, motivou a 
partilha das experiências 
das pastorais e movimentos 
nas paróquias. Dela, 
resultou um painel da ação 
e coordenação dos leigos, 
como também relacionados 
alguns desafios emergentes 

como a realidade das 
famílias, da comunicação, 
da juventude, da violência... 

Continuando, Pe Maicon 
entregou o livreto do 13º 
Plano Diocesano da Ação 
Evangelizadora destacando 
os setores que estão 
organizados na diocese. 

Em seguida, entregou 
fôlder sobre o Ano do Laicato 
a se iniciar dia 26/11, festa de 
Cristo Rei, em todo Brasil. 
Olhou-se para os objetivos, 
bem como algumas ações 
para viver bem o ano. 
Um encaminhamento foi 
a peregrinação de uma 
Capelinha da Sagrada 
Família em cada paróquia 
da Diocese. A Capelinha 
será abençoada pelo bispo 
diocesano e entregue aos 

representantes dos leigos 
na abertura do Ano do 
Laicato na diocese (26/11 
- às 9h na Catedral São 
José). Cada paróquia, com 
motivações de acordo com 
a realidade, poderá pensar 
a peregrinação. A comissão 
de leigos ficou bastante 
motivada com essa ação.

Por fim, o grupo escolheu 
uma coordenação da 
Comissão que irá encaminhar 
os próximos passos: Luis 
Carlos Tomazzeli (Barão 
de Cotegipe), Jorge 
Pasinatto (São Cristóvão - 
Erechim), Caroline Dreier 
(Estação), Dejamo Buzzetti 
(Aratiba), Eduardo Ribeiro 
Chagas, Mari Luci Chagas 
e Rení Giaretta (Getúlio 
Vargas) e Felipe Toniollo 
(Pastoral da Juventude). 

Reunião de líderes da Pastoral da Pessoa Idosa
Na manhã do dia 25 

de outubro, no Centro 
Diocesano, houve reunião de 
líderes da Pastoral da Pessoa 
Idosa, com a participação 
do coordenador de pastoral, 
Pe. Maicon Malacarne, e do 
vigário geral, Pe. Cleocir 
Bonetti. Este ressaltou a 
importância da visita aos 
idosos, proporcionando-lhes 
momentos de espiritualidade 
e, principalmente, 
de escuta e atenção. 

A atual coordenadora 
desta Pastoral, Idesse Santin, 
relatou encontro dela, do 
coordenador de pastoral 
e Dom José, no qual foi 
encaminhada a organização 
de um grupo para articular 
as atividades por área. 

O grupo de coordenação 
está assim constituído: 
Vitória Margarida 

Coordenação de Pastoral analisa projetos para o Batismo e 
assistência na morte e luto

Em sua reunião na noite do dia 16 de outubro, os membros 
da Coordenação Diocesana de Pastoral refletiram sobre dois 
projetos de nível diocesano e sobre o Ano Nacional do Laicato.

Um dos projetos é sobre a pastoral do Batismo. A proposta 
prevê quatro passos: primeiro, encontro na casa das famílias 
que se preparam para o nascimento de uma criança; segundo, 
formação e preparação na comunidade para a reflexão sobre 
o sacramento à luz do mistério de Cristo; terceiro, o batizado 
na comunidade, com ritos em momentos sucessivos; 
quarto, encontros celebrativo posteriores ao batismo.

Outro projeto é o da formação de agentes para a pastoral 

DIOCESE
Catequistas aprofundam natureza e aspectos da 

missão
Em sua última reunião 

deste ano, integrantes das 
coordenações paroquiais 
da Animação Bíblico-
catequética refletiram sobre 
a natureza e aspectos da 
missão, no dia 23 de outubro, 
no Centro Diocesano.

Após a oração inicial, 
que constou da recitação 
do terço, o grupo de teve a 
presença do coordenador 
diocesano de pastoral, Pe. 
Maicon Malacarne, que 
ressaltou o trabalho de todos 
na catequese. Recordou 
que as comunidades vivem 
a celebração da crisma e 
da primeira eucaristia dos 
catequizandos. Observou 
que é importante realizar 
tudo com muita sobriedade 
e simplicidade, evitando 
pompas meramente sociais.

Dom José, antes de viajar 
a Brasília para a reunião do 
Conselho Permanente da 

CNBB, também dirigiu sua 
palavra aos participantes do 
encontro. Agradeceu-lhes o 
importante serviço prestado 
na educação da fé nas 
comunidades. Disse ter bem 
presente que seu trabalho 
com os catequizandos se 
dá num contexto conflitivo 
na realidade das famílias. 
Muitos pais não conseguem 
viver sua missão de 
primeiros catequistas dos 
próprios filhos. Os e as 
catequistas devem garantir 
a todos acolhida afetuosa e 
o esforço por tocar-lhes o 
coração através da iniciação 
à vida cristã. O bispo também 
recomendou sobriedade nas 
celebrações, evitando muitos 
comentários e mensagens 
que tornam as celebrações 
muito longas e com o risco 
de encobrir o essencial. 
Concluiu invocando 
a bênção sobre todos.

Pe. Anderson Faenello, 
reitor do Seminário Bom 
Pastor, em Barão de 
Cotegipe, assessorou a 
parte formativa da reunião, 
introduzindo-a com uma 
referência ao filme “o som 
que vem do coração”, para 
ressaltar a importância da 
Palavra de Deus que deve 
torar o íntimo de cada pessoa. 
Falou da missão de todo 
cristão, que vem de Deus, 
da qual todos são meros 
instrumentos. Ele chama e 
envia à missão que se dá no 

anúncio, no testemunho, na 
liturgia, na prática da justiça, 
no cuidado com a criação, 
no diálogo inter-religioso, 
com os que estão perto e 
com os que estão longe. 

Na outra parte da reunião, 
de forma avaliativa, os 
participantes relataram 
como estão vivenciando a 
proposta da iniciação à vida 
cristã de caráter catecumenal 
e fizeram encaminhamento 
de atividades no próximo 
ano, especialmente as 
datas das suas reuniões.

da consolação e da esperança com um curso de vinte 
encontros semanais, nas terças-feiras, das 19h às 22h, a 
partir, possivelmente do dia 10 de abril do próximo ano. 
A formação se daria em torno de cinco eixos: dimensão 
antropológica, tratando especialmente sobre a realidade 
da morte; dimensão bíblico-teológica, refletindo sobre 
a visão cristã da morte, do que vem depois dela, a 
ressurreição, a vinda final de Cristo; dimensão psicológica, 
aprofundando a questão do sofrimento e o luto; a dimensão 
liturgia, estudando a celebração do mistério pascal no 
velório e nas exéquias; a dimensão da espiritualidade 
pastoral, vendo práticas eclesiais na doença, morte e luto.

A reunião teve diversas informações. Entre elas, a 
organização da comissão diocesana de leigos e iniciativas 
práticas para o Ano Nacional do Laicato; os subsídios do 
Advento do Regional Sul 3 da CNBB; o projeto de Hinário 
Litúrgico do mesmo Regional; o projeto vocacional uma 
vocação em cada comunidade e a próxima reunião do 
Conselho Diocesano de Pastoral, dia 25 de novembro. 

C h i n v e l s k i , 
coordenadora 
d i o c e s a n a , 
que assumirá 
oficialmente 
a função no 
retiro, dia 26 
de novembro, 
e acompanhará 
m a i s 
d i r e t a m e n t e 
as Paróquias 
S a g r a d o 
Coração de 
Jesus de Paulo Bento, Santa 
Luzia, Bairro Atlântico 
de Erechim, São Pedro de 
Erechim, São Luiz Gonzaga 
de Gaurama e São Tiago de 
Aratiba; Maristela Pasuk 
e Simone Fátima Litwin, 
da Paróquia N. Sra. da 
Salette, acompanhando a 
de N. Sra. do Rosário de 
Barão de Cotegipe; Rosmari 
Benazzi, da Paróquia N. Sra. 

Aparecida de Erechim; Lúcia 
Tristão Tavares, da Catedral 
São José; Maristela Araldi 
e Neli Artuzo, da Paróquia 
N. Sra. de Fátima de Entre 
Rios do Sul, acompanhando 
as paróquias N. Sra. da 
Glória de Erval Grande, São 
Valentim de São Valentim, 
Santo Antonio de Jacutinga; 
Lurdes Pazza e Neide, de 
Estação, acompanhando 

a Paróquia Imaculada 
Conceição de Getúlio Vargas. 
A pedido de Dom José e da 
coordenadora nacional da 
Pastoral da Pessoa Idosa, 
Idesse Santin continuará o 
trabalho de capacitação de 
pessoas para a implantação 
da mesma nas paróquias em 
que ainda não foi organizada. 

Notícias Notícias
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REUNIÃO DO CLERO

Bispos, Padres e Diáconos da Diocese de Erexim 
refletem sobre criminalidade na região

Dom José, Dom 
Girônimo, os padres e 
diáconos da Diocese de 
Erexim realizaram sua 
quarta e última reunião do 
ano no dia 07 de novembro, 
no Seminário de Fátima. 

A violência na região: Em 
vista do tema da Campanha 
da Fraternidade do próximo 
ano, “Fraternidade e 
superação da violência”, o 
tempo de estudo da reunião 
foi dedicado a uma visão 
geral da criminalidade na 
região, com a assessoria 
da Delegada da 11ª Região 
Policial, Diana Zanatta. 
Com recursos gráficos, 
clareza e objetividade, ela 
apresentou a estrutura da 
Delegacia e dos órgãos 
policiais de sua abrangência 
e dados estatísticos gerais da 
violência e da criminalidade 
na região e em particular 
contra a mulher, apontando 
causas e consequências. 
Alguns fatores do problema 
são a deficiência de pessoas, 
recursos e condições 
do sistema policial, a 
desestruturação da família, 
a cultura de domínio e 
posse do homem sobre a 
mulher, crimes de “colarinho 
branco” não devidamente 
investigados e penalizados, 
a falta de meios de aplicação 

Delegada Diana Zanatta falou sobre a criminalidade na região

PAULO BENTO
Mês Missionário na Paróquia

No mês de outubro, mês missionário, os grupos 
da Infância e da Adolescência Missionária da 
Paróquia Sagrado Coração de Jesus de Paulo Bento, 
juntamente com seus assessores, participaram de vários 
momentos de oração, confraternização e partilha.

No dia primeiro do mês, festa de Santa Teresinha, 
padroeira das missões, prestaram singela homenagem a ela. 
Puderam oferecer rosas a ela conhecer mais sua história. 

Em outro momento, crianças e adolescentes realizaram 
encontro festivo, recordando o verdadeiro espírito missionário, 
marcado pela alegria do anúncio do evangelho, pelo carisma 
e dinamismo da Infância e Adolescência Missionária. 

O momento culminante do mês missionário, 
dia 22 de outubro, Dia Mundial das Missões, teve 
missa com os grupos da Infância e Adolescência 
Missionária, seus assessores, catequistas, catequizandos, 
familiares e comunidade em geral. Na celebração, 
houve a coleta da Campanha Missionária deste ano.

Na tarde do mesmo dia, também comemorando o dia 
da criança, houve a Gincana do Conhecimento, para 
relembrar e aprofundar os conteúdos da catequese.

Os grupos da Infância e Adolescência Missionária da 
Paróquia de Paulo Bento reúnem-se quinzenalmente 
nas dependências da igreja. Contam com o apoio das 
famílias, da comunidade e em especial do pároco, que 
não mede esforços para que esta obra aconteça, cresça 
e se desenvolva cada vez mais no caminho da fé.

Com as celebrações do mês das missões, a Paróquia de 
Paulo Bento aprofunda a consciência de que o missionário, 
ao levar a Boa Nova ao mundo atual, angustiado e sem 
esperança, não pode se apresentar triste e descoroçoado, 

das leis, o narcotráfico 
e outros. Em relação à 
violência doméstica, há 
o constrangimento e o 
medo da mulher denunciar 
a violência que sofre. As 
vítimas do estelionato e do 
conto do bilhete vivem a 
mesma situação. Delegada 
Diana ressaltou o papel da 
Igreja na sociedade para a 
superação da violência e 
para o estabelecimento de 
relações justas, harmônicas 
e pacíficas. Ela destacou a 
família como base de tudo. 

Ano Nacional do Laicato: 
Pe. Maicon Malacarne, 
coordenador diocesano de 
pastoral, recordou aspectos 
do Ano do Laicato no Brasil 
a partir da solenidade de 
Cristo Rei deste ano, dia 26 
deste mês, até a do próximo 
ano, em 25 de novembro. O 
tema é: “Cristãos leigos e 
leigas, sujeitos na ‘Igreja em 
saída’, a serviço do Reino”. 
O lema, “Sal da Terra e Luz 
do Mundo”. A abertura na 
Diocese será na missa das 
09h do próximo dia 26 na 
Catedral, presidida pelo 
bispo, com a entrega de uma 
capelinha da Sagrada Família 
para representantes das 30 
Paróquias que a compõem. 
Cada Paróquia organizará a 
peregrinação desta capelinha 

em suas 
comunidades, 
e s c o l a s , 
e n t i d a d e s , 
mov imen tos 
eclesiais e 
grupos sociais. 

Curso de 
f o r m a ç ã o 
para a 
p a s t o r a l 

da consolação e da 
esperança: visa preparar 
pessoas para acompanhar as 
famílias na experiência da 
morte, proporcionando-lhes 
momentos de escuta e de 
oração, bem como ajudando 
em eventual necessidade de 
encaminhamentos práticos 
de velório e sepultamento. O 
curso teria vinte encontros 
semanais, nas terças-
feiras, das 19h às 22h, a 
partir, possivelmente do 
dia 10 de abril do próximo 
ano. A formação se daria 
em torno de cinco eixos: 
dimensão antropológica, 
tratando especialmente 
sobre a realidade da 
morte; dimensão bíblico-
teológica, refletindo sobre 
a visão cristã da morte, 
do que vem depois dela, 
a ressurreição, a vinda 
final de Cristo; dimensão 
psicológica, aprofundando 
a questão do sofrimento e o 
luto; a dimensão litúrgica, 
estudando a celebração do 
mistério pascal no velório 
e nas exéquias; a dimensão 
da espiritualidade pastoral, 
vendo práticas eclesiais 
na doença, morte e luto.
Relatório sobre o 

projeto de revitalização 
do Santuário: Dom José 
introduziu a exposição sobre 

assuntos administrativos 
dizendo que se daria destaque 
maior ao relatório sobre 
projeto de revitalização do 
Santuário. Em sua maior 
parte, ele foi concluído. Foi 
um grande empreendimento, 
só possível pelo esforço de 
todos, de modo especial 
pelo empenho dos leigos 
e leigas. Foi realizado em 
vista da dimensão espiritual, 
do cultivo da fé, da piedade 
popular. João Fachini, 
pela comissão econômica, 
apresentou os custos das 
etapas concluídas do projeto 
e a previsão de gastos com a 
etapa que falta, a capela da 
reconciliação. As despesas 
com as etapas concluídas, 
calçamento e luminárias 
dos dois lados da esplanada, 
Santuário, monumento, 
velário, asfalto e paisagismo 
foram de R$ 2.870.889,00. 
A previsão para a capela 
da reconciliação é de R$ 
470.000. Assim, o total 
do projeto será de R$ 
3.341.000,00. As receitas, 
até agora, totalizam R$ 
2.242.884,00 provenientes 
de contribuições de pessoas 
e famílias, de paróquias e 
empresas, do Seminário e 
da Cúria Diocesana, sem 
nenhum recurso público. 
No momento, há um 
déficit de R$ 628.000,00, 
referentes a contas a serem 
pagas a fornecedores até o 
janeiro do próximo ano. A 
comissão estima conseguir 
esta importância com nova 
campanha junto a empresas, 
com doações das Paróquias, 
do seminário e da Cúria 
Diocesana. Depois de 
saldadas estas contas, ver-

se-á os encaminhamentos 
para a última etapa do projeto, 
a capela da reconciliação. 

Outros assuntos da 
reunião: Pastoral do 
Batismo, projeto vocacional 
“cada comunidade uma 
vocação”, avaliação 
da Romaria, agenda 
pastoral do próximo ano, 
pastoral da comunicação, 
com a contratação de 
um jornalista, Vinicius 
Martins Freitas, e outros.

Comunicações de Dom 
José: Foi encaminhada a 
organização de um novo 
site da Diocese, com mais 
alternativas de divulgação 
da organização e da vida 

eclesial. No próximo 
ano, fará visita a todas 
as paróquias, juntamente 
com o coordenador de 
pastoral e membros do setor 
administrativo para encontro 
com as lideranças durante um 
período de aproximadamente 
três horas. Até o final do ano, 
será executado um projeto 
de estacionamento em 
frente ao Centro Diocesano, 
tornando-o privativo para 
os que nele trabalham, para 
os padres, para participantes 
de reuniões e para quem 
precise tratar de assuntos 
relacionados a ele. Recordou 
o compromisso de todas as 
paróquias, no próximo ano de 

implementarem a Iniciação 
à Vida Cristã de espírito 
catecumenal. Apresentou 
também um esboço de 
projeto de remodelação de 
um espaço do Seminário de 
Fátima para acolher padres 
idosos ou enfermos, que 
seria o “Lar Sacerdotal”. 

Diana Zanatta: Tem 
Graduação em Direito pela 
Universidade Federal de 
Santa Maria - UFSM (1998). 
Possui Especialização em 
Direito Processual Civil pela 
Universidade do Oeste de 
Santa Catarina - UNOESC 
(1999); Mestrado em Direito 
pela Universidade Regional 
Integrada do Alto Uruguai e 

das Missões - URI - Campus 
de Santo Ângelo/RS (2015); 
É Delegada de Polícia da 
Polícia Civil do RS desde 
2004. Atualmente é Delegada 
de Polícia Regional da 11ª 
Região Policial (Titular 
da Delegacia de Polícia 
Regional de Erechim/RS). 
É professora do Curso de 
Direito da Universidade 
Regional Integrada do Alto 
Uruguai e das Missões - URI 
- Campus de Erechim/RS, da 
disciplina de Direito Penal, 
desde 2010. Experiência 
na área de Direito, com 
ênfase em Direito Penal.

impaciente ou ansioso, mas deve manifestar uma vida 
irradiante de fervor e da alegria de Cristo. Nesse espírito, 
deseja-se que o missionário, sem temer sobre a sua fé e 
sobre a mensagem, abra sua voz para propor aos homens 
e às mulheres a verdadeira salvação em Cristo. Ser 
missionário, não é somente uma tarefa de todo batizado, 
mas a razão única para a nossa felicidade completa. O 
anúncio do Evangelho é importante, urgente e todos 
nós somos protagonistas deste mandato apostólico do 
próprio Senhor Jesus. “E disse-lhes: Ide por todo o 
mundo, pregai o evangelho a toda criatura” (Mc 16,15).
MONTENEGRO

Papa Francisco aceita 
renúncia do bispo da Diocese 

A Nunciatura Apostólica 
no Brasil comunicou, na 
manhã do dia 18 de outubro, 
a decisão do Papa Francisco 
em aceitar o pedido de 
renúncia ao governo pastoral 
da Diocese de Montenegro 
(RS), de Dom Paulo 
Antonio De Conto em razão 
de idade. Sucede-o Dom 
Carlos Rômulo Gonçalves 
e Silva, até agora bispo 
coadjutor da mesma Diocese 
desde março passado. 

Dom Paulo De Conto 
segue residindo em 
Montenegro e continua à 

disposição da Igreja e de 
todo o povo de Deus no 
trabalho de evangelização 
e de construção do Reino.

Dom Carlos Romulo 
Gonçalves e Silva, natural 
de Piratini, foi ordenado 
sacerdote em 08 de dezembro 
de 1994, em Piratini. Em 
22 de março de 2017 foi 
nomeado Bispo Coadjutor 
da Diocese de Montenegro, 
sendo ordenado Bispo no 
dia 04 de junho de 2017 
na Catedral São Francisco 
de Paula em Pelotas/RS 
e oficialmente acolhido.

Notícias Notícias
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Comunicação Diocesana de cara nova!

O seu jornal, Comunicação Diocesana, da Diocese de Erexim está diferente e traz para você várias novidades! 

Vinícius de Morais Freitas
comunica2@diocesdeerexim.org.br

Ano novo, vida nova, tudo novo! 
Pelo menos, para o jornal da Diocese 
de Erexim este clima combina e inicia 
2018 de cara nova! Ao receber o jornal, 
você certamente notou que a capa está 
diferente, não é só ela! Todo o seu 
interior está remodelado com inovação 
na diagramação e conteúdo novo. 

Esta transformação do layout, 
textos, estruturas e conteúdo foram 
feitos para melhor apresentar as 
informações aos leitores, com editorias 
que separam os assuntos entre 
páginas, transformando a leitura mais 
harmônica.  Mas fique calmo, o que era 
publicado anteriormente continuará, 
somente muda a forma de apresentação. 

O intuito desta mudança é 

transformar a leitura do jornal mais 
prazerosa, aliás, a gente costuma 
gostar de mudança, explorando 
ela e descobrindo cada detalhe 
de sua modificação. E por isto, a 
Comunicação Diocesana está diferente 
e, como resultado disso, esperamos 
uma maior participação do leitor.

A ideia deste novo jornal casou 
com a implementação da Pascom, na 
Diocese de Erexim, e com a contratação 
de um jornalista para trabalhar na 
Pastoral. Anteriormente, os textos eram 
enviados para a gráfica e lá era realizada 
a diagramação. Agora, as edições saem 
diagramadas diretamente da Pastoral 
da Comunicação, que organiza o 
material da melhor maneira possível. 

O que continua nas novas edições:

- Agenda do Bispo: publicada na primeira página (esta edição não tem, pois está sub-
stituída pela agenda da Diocese durante o ano).

- Agenda da Pastoral: também estará na primeira página (esta edição não possui pelo 
motivo apresentado anteriormente).

- Mensagens do Papa Francisco: os ensinamentos de Francisco serão apresentados 
logo nas primeiras páginas.

- A Voz da Diocese: as mensagens de nosso Bispo Diocesano, Dom José, darão sequên-
cia às reflexões de Francisco. 

- Nota da CNBB: o espaço da CNBB continua, trazido de uma forma diferenciada.

- Notícias: as informações das paróquias e comunidades da Diocese de Erexim são 
muito importantes, elas têm destaque no jornal. 

- Pastoral da Juventude: a participação da juventude é muito importante...

- Mensagens: os padres da Diocese de Erexim continuarão participando das edições, 
trazendo suas reflexões e ensinamentos. 

- Variedades: aqui, você tem um espaço para passatempos com: dinâmicas, receitas, 
ervas e plantas, apresentado pelas pastorais da Diocese. 

Confiro o que tem de diferente: 

- Entrevistas: personagens influentes serão entrevistadas para trazer ensinamentos 
aos leitores. 

- Perfil Cristão: apesar de esta edição ainda não conter, as próximas terão um espaço 
para a participação da comunidade da Diocese de Erexim. O Perfil Cristão pretende 
contar histórias de pessoas que carregam e espalham a Palavra de Deus em seu cotidi-
ano. 

- Tweets do Papa: mais uma maneira de mostrar as mensagens de Francisco, que diari-
amente posta uma reflexão em seu Twitter. 

- Aniversários e Ordenações: você não vai mais esquecer a data de aniversário e orde-
nação dos Padres, Diaconos e do Bispo Diocesano. 

- Matéria de capa: cada edição do jornal trará uma matéria com texto aprofundado 
que discutirá determinado assunto. Nesta edição, a matéria de capa é esta apresen-
tação do novo jornal Comunicação Diocesana. 

Leitor participativo

Para que todas estas ideias possam ser concretizadas, 
precisamos de sua colaboração e participação. Seja um leitor 
participativo! Entre em contato com a equipe da Pascom 
e apresente pautas sobre assuntos diversos, como por 
exemplo, alguém que tenha um “Perfil Cristão”, mande seu 
contato que faremos uma matéria especial com esta pessoa!

Gostou da cara nova?

Mudanças podem não ser satisfatórias para todos, portanto 
entre em contato conosco e apresente seu feedback! 
Conte-nos suas impressões quanto a modificação do 
jornal. O que mais lhe agradou? O que não ficou muito 
bom? Apresente ideias para melhorias ou novas pautas. 
Pode ficar à vontade, o que não pode é deixar de opinar. 

Capa Capa

Estrutura

O que é novo?

Qual é o trabalho da PASCOM?

A Pastoral da Comunicação é responsável por mostrar à comunidade o cotidiano da Igreja. Surgiu a necessidade da 
Igreja em utilizar e evangelizar pelos meios de comunicação social. 

A Pastoral da Comunicação é a pastoral da acolhida, da participação, das inter-relações humanas, da organização 
solidária e do planejamento democrático do uso dos recursos e instrumentos da comunicação. Não é uma pastoral a mais, 
mas aquela que integra todas as pastorais já existentes.

Sua missão é formar e manter redes comunicadoras nas paróquias para sensibilizar e gerar processos de comunicação 
nas comunidades. Articula a comunicação interna e externa, atuando como “ponte” entre as comunidades

O trabalho da PASCOM também é auxiliar os meios de comunicação, com informações da Diocese e da Igreja. 
Para isso, trabalha em parceria com todas as outras Pastorais divulgando os esforços conjuntos do Santuário e da Diocese 
através de Jornal, Revista, Rádio, Eventos e Redes Sociais, além de fornecer subsídios suficientes para uma parceria junto 
à imprensa.
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27Variedades Prestação de  Contas

Origem das receitas

Déficit apurado

Proposta para captação dos recursos para cobrir o déficit

Dinâmica do Setor Animação Bíblico-Catequética (101)

ANIVERSÁRIOS
Janeiro

01 - Pe. Maximino 
Tiburski 

10 - Pe. Valter Gireli 

15 - Pe. Jorje Elias 
Dall’Agnol 

18 - Pe. José Carlos 
Sala 

Fevereiro
09 - Pe. Olírio Strener 

ORDENAÇÕES

Janeiro
05 - Pe. Tranquilo

07 - Pe. Clair Favreto 

25 - Pe. Miranda 

29 Pe. Claudino 
Talaska 

Fevereiro

21 - Pe. Isalino

25 - Pe. Cezar Menegat 

Tânia Madalosso 
Coordenadora.

Amigo Orante
A Quaresma é um período bastante oportuno para incentivarmos a prática da oração em nossa catequese. 
Deixo aqui uma sugestão para trabalhar a oração mútua entre os catequizandos. Distribua um pedaço de 
papel com o nome de todos os participantes, inclusive do (s) catequista (s). Cada um deve escrever no 
seu respectivo papel, alguma intenção especial para esta Quaresma. Ex: Saúde de alguém, paz no mundo, 
união na família, etc. Prepare uma imagem de Jesus crucificado e coloque uma caixinha próxima da 
imagem. Pedir para todos dobrarem o papel e depositarem seus pedidos aos pés de Jesus. Em seguida, o 
catequista passa a caixinha para cada um sortear um amigo, lembrando que ninguém pode ficar com seu 

próprio nome. Após o sorteio, explicar para as crianças que nós recebemos a importante missão de ajudar Jesus nesta 
Quaresma. Como Jesus recebe muitos pedidos de oração, ele nomeou cada um de nós para ser anjo na vida de alguém 
durante esses dias. Todos devem rezar secretamente pela pessoa que sorteou, pedindo a Deus, com muita fé, que atenda 
a intenção especial do seu amigo. É importante orientar as crianças para manter sigilo e não contar para ninguém o nome 
do amigo e o pedido dele. Somente você e Jesus podem saber este segredo. Ao final da Quaresma, o catequista prepara 
um momento especial para todos revelarem por quem eles rezaram. Neste momento, pode-se fazer uma reflexão sobre 
a importância de rezarmos uns pelos outros. Pedir para cada catequizando comentar um pouco sobre a sua experiência, 
perguntar se alguém teve seu pedido atendido e se deseja partilhar com todos... Enfim, é o momento de celebrar e 
fortalecer ainda mais a união do grupo. Se possível, fazer um cartãozinho para cada um oferecer ao seu amigo orante.

105ª Receita de Culinária

Maria Busatta
Coordenadora 
da Pastoral da 

Saúde

Torta preguiçosa
Massa:
3 ovos 
2 xícaras de leite
2 xícaras de farinha de trigo
1 xícara de queijo ralado
2 colheres (sopa) fermento 
Recheio: 250g queijo fatiado
                250g presunto fatiado
           tomates fatiados, sal a gosto
Bater os ingredientes da massa no liquidificador, colocar 
a metade da massa na forma untada, colocar o recheio em 
ordem:

1º presunto
2º queijo
3º tomate
Em seguida o restante da massa, levar ao 
forno para assar.

Palitos de queijo
8 ovos
2 xícaras de queijo ralado
2 colheres de sal
2 xícaras de leite
1 colher de manteiga
farinha de trigo ( ponto de espichar)

Ervas e alimentos medicinais (105) Pe. Ivacir Franco CNF/MT nº. 0120.

Butiazeiro
Butia eriospatha, Mart
Pertence à família das Arecáceas
Também conhecido como: Butiá-azedo, coqueiro-

azedo, guarioba-do-campo
O butiazeiro é uma palmeira comum na 

América do Sul, sendo encontrado principalmente no 
Brasil nos estados de Minas Gerais e na região sul. 
Quando adulta, chega a atingir 15 metros de altura.

Propriedades medicinais:
Seu fruto contém as vitaminas A, que é um 

micronutriente que desempenha papel essencial na visão, 
crescimento, desenvolvimento do osso, desenvolvimento e 
manutenção do tecido do organismo todo principalmente de 
crianças; C, que é antioxidante com capacidade de proteger 
o organismo dos danos provocados pelo estresse, e equilibra 
o mesmo de modo geral; Cálcio, que visa fortalecer os ossos 
e os dentes e atua na coagulação e contração muscular; 
carboidratos, fonte e reconstituição de energia vital; fibras, 
que auxiliam e regram o bom funcionamento do estômago 

e intestino; ferro, essencial para produção da hemoglobina, 
dos glóbulos vermelhos do sangue, do pigmento da pele, do 
tecido muscular e no transporte do oxigênio para o organismo 
todo, também evita a anemia por deficiência de ferro e, 
com isso, melhora o aprendizado das crianças e diminui os 
riscos de infecções. É importante, ainda, para a diminuição 
de abortos e de nascimentos de crianças prematuras e 
com baixo peso e fósforo, que ajuda no crescimento, na 
recuperação do organismo, proporciona energia, vigor, 
colaborando na metabolização das gorduras e amidos, 
atenua as dores da artrite, estimulam dentes, gengivas 
saudáveis e é importante no metabolismo energético.

O fruto auxilia na eliminação de vermes do organismo.
O chá de sua flor oferece ótimo benefício para 

eliminar frieiras e ao mesmo tempo fortalecer o 
organismo todo, prevenindo da icterícia e o amarelão.

É usado também para licores, sendo benéfico 
para regrar o fígado, combatendo a azia e a má digestão.

Obs.: Não foram encontradas contraindicações na 
literatura consultada. Porém, nenhuma planta deve ser utilizada 
sem um bom conhecimento ou orientação medica e profissional.
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Sempre ligada em você!

Irmãs 
Franciscanas 
da Sagrada 
Família de 

Maria

Rua Polônia, 125 – Centro 
99700-000 – Erechim/RS

(54) 3321-1432

A SANTA MÃE DE DEUS, MARIA,
POR OBRA DO ESPÍRITO SANTO,

NOS DÁ CRISTO, NOSSA PAZ


