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Homilias de Dom José
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Seminaristas ordenados diáconos 
para

 a Diocese 

Jean Demboski e Edegar 
Passaglia são ordenados 
diáconos pelo Bispo Dom 
José no dia 29 de dezembro 
de 2017, na igreja São 
Pedro. 

P. 18

Pe. Maximino Tiburski comemora 25 anos como 
sacerdote com a comunidade de São Cristóvão, 

em Erechim. P. 12

Jubileu de prata Presbiteral 
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Agenda do Bispo 

Abril 

2 - Confraternização de Páscoa com os padres. 
11 a 20 - 56ª Assembleia Geral da CNBB, em Aparecida, 
SP.
15 - 10h30min, oratório Cristo Rei, Paróquia N. Sra. do 
Rosário, Barão de Cotegipe, missão canônica de Josiane 
Magnagno como ministra da evangelização, da caridade e 
extraordinária da Sagrada Comunhão Eucarística.
20- 20h, show do Pe. Fábio de Melo. 
27 - 19h30min, missa de ação de graças pelo centenário de 
Erechim, na Catedral são José.

1º - Páscoa da Ressurreição 
02 - confraternização de Páscoa dos presbíteros; 08h30min, 
reunião com os representantes paroquiais do Apostolado da 
Oração, no Centro Diocesano. 
07 - das 08h30min às 11h, encontro de estudo dos padres 
sobre Liturgia.
07 e 08 - em Marau, encontro de formação de novos 
assessores e assessoras da Infância e Adolescência 
Missionária, com assessoria do grupo de Erexim. 
08 - 2º Domingo de Páscoa, dia da Divina Misericórdia
09 - reunião da comissão diocesana de liturgia.
10 - início do curso de formação para agentes da pastoral 
da consolação e da esperança, no Centro Diocesano.
11 - das 08h30min às 16h, no Centro Diocesano, reunião 
dos coordenadores paroquiais e oficina de formação 
contínua integrada da pastoral da criança. 
11 - às 20h, 56ª Assembleia Geral da CNBB, em Aparecida, 
SP.
12 - 08h30min, reunião da Área Pastoral de Erexim, no 
Centro Catequético da Salette, Três Vendas.
14 - das 9h às 15h30min, 1º Encontro Vocacional, no 
Seminário de Fátima.  
15 - 08h, encontro de formação do Cursilho de Cristandade, 
no Seminário de Fátima; 13h30min, encontro de formação 
para os religiosos do Núcleo dos Religiosos da Diocese 
de Erexim, no Colégio Franciscano São José, sobre o 

Calendário Diocesano
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Agenda Pastoral
Protagonismo dos leigos na Igreja, com assessoria da 
Comissão Diocesana de Leigos e Pe. Maicon Malacarne. 
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.
24 - Jornada das Pastorais da Saúde no centro de Eventos 
do Seminário de Fátima. 
27 - 14h30min, encontro de oração do Apostolado da 
Oração das Paróquias de Erechim, na igreja São Cristóvão; 
19h30min, missa de ação de graças pelo centenário de 
Erechim, na Catedral são José.

Bispos do Sul 3 em uma assembleia da CNBB. À direita de Dom José, 
Dom Remídio Bohn, Bispo de Cachoeira do Sul, falecido no dia 06 

de Janeiro deste ano (ver p. 13)

Abril 



Diocese de Erexim - RS

3Papa Francisco
Na mensagem para a Quaresma, Papa adverte para o perigo de se 

“apagar o amor”

A frase situa-se no discurso que trata do fim dos tempos. 
Dando resposta a uma pergunta dos discípulos, Jesus anuncia 
uma grande tribulação e descreve a situação em que poderia 
encontrar-se a comunidade dos fiéis: diante de fenômenos 
assustadores, alguns falsos profetas enganarão a muitos, a 
ponto de ameaçar apagar-se, nos corações, o amor que é o 
centro de todo o Evangelho.

Falsos profetas
Podem ser os “encantadores de serpentes”, ou seja, 

aproveitam-se das emoções humanas para escravizar as 
pessoas e levá-las para onde querem.

“Quantos homens e mulheres vivem fascinados pela ilusão 
do dinheiro, quando este, na realidade, os torna escravos do 
lucro ou de interesses mesquinhos! Quantos vivem pensando 
que se bastam a si mesmos e caem vítimas da solidão!”

Outros falsos profetas são aqueles “charlatães” que 
oferecem soluções simples e imediatas para todas as 
aflições, mas são remédios que se mostram completamente 
ineficazes: droga, relações passageiras e virtuais, lucros 
fáceis, mas desonestos. “Estes impostores, ao mesmo tempo 
que oferecem coisas sem valor, tiram aquilo que é mais 
precioso como a dignidade, a liberdade e a capacidade de 
amar. ”

A própria criação é testemunha silenciosa deste 
resfriamento: “a terra está envenenada por resíduos lançados 
por negligência e por interesses; os mares, também eles 
poluídos, devem infelizmente guardar os despojos de tantos 
náufragos das migrações forçadas; os céus – que, nos 
desígnios de Deus, cantam a sua glória – são sulcados por 
máquinas que fazem chover instrumentos de morte”.

Que fazer?
Neste tempo de Quaresma, diante desses sinais de 

resfriamento, a Igreja, mãe e mestra, oferece o remédio da 
oração, da esmola e do jejum.

Diz o Papa, na íntegra:
Dedicando mais tempo à oração, possibilitamos ao 

nosso coração descobrir as mentiras secretas, com que 
nos enganamos a nós mesmos, para procurar finalmente a 
consolação em Deus. Ele é nosso Pai e quer para nós a vida. 

A prática da esmola liberta-nos da ganância e ajuda-nos 
a descobrir que o outro é nosso irmão: aquilo que possuo, 
nunca é só meu. Como gostaria que a esmola se tornasse 
um verdadeiro estilo de vida para todos! Como gostaria 
que, como cristãos, seguíssemos o exemplo dos Apóstolos 
e víssemos, na possibilidade de partilhar com os outros os 
nossos bens, um testemunho concreto da comunhão que 
vivemos na Igreja. A este propósito, faço minhas as palavras 
exortativas de São Paulo aos Coríntios, quando os convidava 
a tomar parte na coleta para a comunidade de Jerusalém: “Isto 
é o que vos convém” (2 Cor 8, 10). Isto vale de modo especial 
na Quaresma, durante a qual muitos organismos recolhem 

coletas a favor das Igrejas e populações em dificuldade. Mas 
como gostaria também que no nosso relacionamento diário, 
perante cada irmão que nos pede ajuda, pensássemos: aqui 
está um apelo da Providência divina. Cada esmola é uma 
ocasião de tomar parte na Providência de Deus para com 
os seus filhos; e, se hoje Ele Se serve de mim para ajudar 
um irmão, como deixará amanhã de prover também às 
minhas necessidades, Ele que nunca Se deixa vencer em 
generosidade? 

Por fim, o jejum tira força à nossa violência, desarma-nos, 
constituindo uma importante ocasião de crescimento. Por 
um lado, permite-nos experimentar o que sentem quantos 
não possuem sequer o mínimo necessário, provando dia a 
dia as mordidas da fome. Por outro, expressa a condição 
do nosso espírito, faminto de bondade e sedento da vida de 
Deus. O jejum desperta-nos, torna-nos mais atentos a Deus e 
ao próximo, reanima a vontade de obedecer a Deus, o único 
que sacia a nossa fome. 

Gostaria que a minha voz ultrapassasse as fronteiras da 
Igreja Católica, alcançando a todos vós, homens e mulheres 
de boa vontade, abertos à escuta de Deus. Se vos aflige, como 
a nós, a difusão da iniquidade no mundo, se vos preocupa o 
gelo que paralisa os corações e a ação, se vedes esmorecer o 
sentido da humanidade comum, uni-vos a nós para invocar 
juntos a Deus, jejuar juntos e, juntamente conosco, dar o que 
puderdes para ajudar os irmãos! 

O fogo da Páscoa 
Convido, sobretudo os membros da Igreja, a empreender 

com ardor o caminho da Quaresma, apoiados na esmola, no 
jejum e na oração. Se por vezes parece apagar-se em muitos 
corações o amor, este não se apaga no coração de Deus! Ele 
sempre nos dá novas ocasiões, para podermos recomeçar a 
amar. 

Ocasião propícia será, também este ano, a iniciativa “24 
horas para o Senhor”, que convida a celebrar o sacramento 
da Reconciliação num contexto de adoração eucarística. 
Em 2018, aquela terá lugar nos dias 9 e 10 de março – uma 
sexta-feira e um sábado –, inspirando-se nestas palavras do 
Salmo 130: “Em Ti, encontramos o perdão” (v. 4). Em cada 
diocese, pelo menos uma igreja ficará aberta durante 24 
horas consecutivas, oferecendo a possibilidade de adoração 
e da confissão sacramental. 

Na noite de Páscoa, reviveremos o sugestivo rito de 
acender o círio pascal: a luz, tirada do “lume novo”, pouco 
a pouco expulsará a escuridão e iluminará a assembleia 
litúrgica. “A luz de Cristo, gloriosamente ressuscitado, nos 
dissipe as trevas do coração e do espírito”,  para que todos 
possamos reviver a experiência dos discípulos de Emaús: 
ouvir a palavra do Senhor e alimentar-nos do Pão Eucarístico 
permitirá que o nosso coração volte a inflamar-se de fé, 
esperança e amor.

A mensagem foi divulgada no dia 06 de fevereiro e se inspira na passagem do evangelho de São Mateus “Porque se 
multiplicará a iniquidade, vai resfriar o amor de muitos” (Mt 24, 12).
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“Escutar, discernir, viver o chamado do Senhor”

A mensagem do Papa Francisco para o 55.º Dia Mundial de Oração pelas Vocações a ser celebrado no dia 22 deste mês de abril de 2018, 4º 
Domingo da Páscoa, foi divulgada no dia 04 de dezembro passado.

Papa Francisco

Superar tentações da ideologia do fatalismo
A XV Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, 

marcada para outubro do próximo ano, será dedicada aos 
jovens, particularmente à relação entre fé e vocação. Portanto, 
no ano em que a Igreja dedica uma assembleia do Sínodo dos 
Bispos às novas gerações, o Papa, em sua Mensagem, desafia 
os jovens católicos a superar as “tentações da ideologia e do 
fatalismo”:

“Hoje temos grande necessidade do discernimento e da 
profecia, de superar as tentações da ideologia e do fatalismo 
e de descobrir, no relacionamento com o Senhor, os lugares, 
instrumentos e situações através dos quais Ele nos chama”, 
diz o texto do pontífice. 

“Como nos atesta a Escritura, -diz ainda o texto da 
mensagem- os profetas são enviados ao povo, em situações 
de grande precariedade material e de crise espiritual e moral, 
para lhe comunicar em nome de Deus palavras de conversão, 
esperança e consolação”. Por isso o Papa Francisco sublinha 
em sua Mensagem que a vocação cristã “tem sempre uma 
dimensão profética”.

“Não estamos submersos no acaso, nem à mercê de uma 
série de eventos caóticos; pelo contrário, a nossa vida e a 
nossa presença no mundo são fruto duma vocação divina”, 
realça Francisco.

Vocação: ser Testemunhas de Deus aqui e agora
Em suas palavras o Papa realça a necessidade de impedir 

que a voz de Deus seja “sufocada pelas muitas inquietações e 
solicitações” do dia-a-dia e, antes de concluir sua Mensagem, 
o Papa fala da Virgem Maria como sendo “a jovem menina 
que escutou, acolheu e viveu a Palavra de Deus feita carne”.

É por isso que necessitamos pedir a Maria auxílio, pois, 
sem ele, “Não poderemos descobrir o chamado especial e 
pessoal que Deus pensou para nós, se ficarmos fechados 
em nós mesmos, nos nossos hábitos e na apatia de quem 
desperdiça a sua vida no círculo restrito do próprio eu”, 
adverte.

“Cada um de nós é chamado - à vida laical no matrimónio, 
à vida sacerdotal no ministério ordenado, ou à vida de 
especial consagração - para se tornar testemunha do Senhor, 
aqui e agora”, destaca Francisco desejando que cada católico 
seja capaz de “ler por dentro a vida”, no momento presente. 
Fonte: Gaudium Press, 04/12/2017

Tópicos da mensagem
“... a nossa vida e a nossa presença no mundo são fruto 

duma vocação divina. Também nestes nossos agitados 
tempos, o mistério da Encarnação lembra-nos que Deus 

não cessa jamais de vir ao nosso encontro: é Deus conosco, 
acompanha-nos ao longo das estradas por vezes poeirentas 
da nossa vida e, sabendo da nossa pungente nostalgia de 
amor e felicidade, chama-nos à alegria. Na diversidade e 
especificidade de cada vocação, pessoal e eclesial, trata-se 
de escutar, discernir e viver esta Palavra que nos chama do 
Alto e, ao mesmo tempo que nos permite pôr a render os 
nossos talentos, faz de nós também instrumentos de salvação 
no mundo e orienta-nos para a plenitude da felicidade. Estes 
três aspetos – escuta, discernimento e vida – servem de 
moldura também ao início da missão de Jesus: passados os 
quarenta dias de oração e luta no deserto, visita a sua sinagoga 
de Nazaré e, aqui, põe-Se à escuta da Palavra, discerne o 
conteúdo da missão que o Pai Lhe confia e anuncia que veio 
realizá-la ‘hoje’” (cf. Lc 4, 16-21).

“Jesus anuncia a novidade da hora presente, que 
entusiasmará a muitos e endurecerá a outros: cumpriu-se o 
tempo, sendo Ele o Messias anunciado por Isaías, ungido para 
libertar os cativos, devolver a vista aos cegos e proclamar o 
amor misericordioso de Deus a toda a criatura. Precisamente 
‘cumpriu-se hoje – afirma Jesus – esta passagem da Escritura 
que acabais de ouvir’ (Lc 4, 20).

A alegria do Evangelho, que nos abre ao encontro com 
Deus e os irmãos, não pode esperar pelas nossas lentidões 
e preguiças; não nos toca, se ficarmos debruçados à janela, 
com a desculpa de continuar à espera dum tempo favorável; 
nem se cumpre para nós, se hoje mesmo não abraçarmos 
o risco duma escolha. A vocação é hoje! A missão cristã é 
para o momento presente! E cada um de nós é chamado – à 
vida laical no matrimónio, à vida sacerdotal no ministério 
ordenado, ou à vida de especial consagração – para se tornar 
testemunha do Senhor, aqui e agora.

Realmente este ‘hoje’ proclamado por Jesus assegura-
nos que Deus continua a ‘descer’ para salvar esta nossa 
humanidade e fazer-nos participantes da sua missão. O 
Senhor continua ainda a chamar para viver com Ele e segui-
Lo numa particular relação de proximidade ao seu serviço 
direto. E, se fizer intuir que nos chama a consagrar-nos 
totalmente ao seu Reino, não devemos ter medo. É belo 
– e uma graça grande – estar inteiramente e para sempre 
consagrados a Deus e ao serviço dos irmãos!

O Senhor continua hoje a chamar para O seguir. Não 
temos de esperar que sejamos perfeitos para dar como 
resposta o nosso generoso ‘eis-me aqui’, nem assustar-nos 
com as nossas limitações e pecados, mas acolher a voz do 
Senhor com coração aberto. Escutá-la, discernir a nossa 
missão pessoal na Igreja e no mundo e, finalmente, vivê-la 
no ‘hoje’ que Deus nos concede.

Maria Santíssima, a jovem menina de periferia que 
escutou, acolheu e viveu a Palavra de Deus feita carne, nos 
guarde e sempre acompanhe no nosso caminho.” (O caderno 
das celebrações dominicais da Palavra de Deus da Diocese 
de Erexim do mês de abril traz esta mensagem na íntegra).
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Papa: plasmar uma Igreja com rosto amazônico

Francisco se reuniu com milhares de indígenas em Puerto 
Maldonado, no Coliseu Madre de Dios, dia 19 de janeiro de 
2018, e os encorajou à resistência diante dos desafios atuais. 

O ginásio Mãe de Deus acolheu cerca de três mil 
indígenas, entre os quais muitos brasileiros, entre fiéis, 
sacerdotes, bispos e Dom Cláudio Hummes, presidente da 
Rede Eclesial Pan-Amazônica.

O encontro foi marcado por testemunhos e um longo 
discurso do Pontífice, em que o Papa manifestou a sua 
preocupação pela ameaça que os povos e o território da 
Amazônia está sofrendo.

“Provavelmente, nunca os povos originários amazônicos 
estiveram tão ameaçados nos seus territórios como estão 
agora”, disse Francisco, citando os grandes interesses 
econômicos da indústria extrativista e das monoculturas 
agro-industriais. O Papa criticou também “a perversão 
de certas políticas”, que promovem a «conservação» da 
natureza sem ter em conta o ser humano.

Todos estes interesses “sufocam” os povos nativos e 
causa a migração das novas gerações. “Devemos romper 
com o paradigma histórico que considera a Amazônia como 
uma despensa inesgotável dos Estados, sem ter em conta os 
seus habitantes.”

Para romper este paradigma e transformar as relações 
marcadas pela exclusão, Francisco sugeriu a criação de 
espaços institucionais de respeito, reconhecimento e diálogo 
com os povos nativos. Estes não são um “estorvo”, mas 
memória viva da missão que Deus nos confiou: cuidar da 
Casa Comum.

Tráfico de pessoas

“A defesa da terra não tem outra finalidade senão a 
defesa da vida”, disse ainda o Papa. Poluição ambiental e 
devastação da vida comportam ainda outro sofrimento: 
tráfico de pessoas e o abuso sexual.

“ A violência contra os adolescentes e contra as mulheres é 
um grito que chega ao céu. «Sempre me angustiou a situação 
das pessoas que são objeto das diferentes formas de tráfico. 
Quem dera que se ouvisse o grito de Deus, perguntando a 

todos nós: “Onde está o teu irmão?” (Gn 4, 9). Onde está o 
teu irmão escravo? (…) Não nos façamos de distraídos! Há 
muita cumplicidade... A pergunta é para todos! ”

Francisco recordou que já São Toríbio denunciava essas 
violências cinco século atrás. Esta profecia, defendeu, “deve 
continuar presente na nossa Igreja, que nunca cessará de 
levantar a voz pelos descartados e os que sofrem”.

Para Francisco, as povos nativos jamais devem ser 
considerados uma minoria, mas autênticos interlocutores. 
Além de constituir uma reserva da biodiversidade, a 
Amazônia é também uma reserva cultural que deve ser 
preservada face aos novos colonialismos.

Família e educação

“A família é, e sempre foi, a instituição social que mais 
contribuiu para manter vivas as nossas culturas. Em períodos 
de crises passadas, face aos diferentes imperialismos, a 
família dos povos indígenas foi a melhor defesa da vida.”

O Pontífice falou também da educação, que deve ser 
uma prioridade e um compromisso do Estado; compromisso 
integrador e inculturado que assuma, respeite e integre como 
um bem de toda a nação a sua sabedoria ancestral.

Igreja na Amazônia

Por fim, Francisco comentou a presença da Igreja na 
Amazônia, enaltecendo o trabalho dos missionários em 
defender  as culturas locais. O Papa exortou a não sucumbir 
às tentativas em ato para desarraigar a fé católica de seus 
povos.

“Cada cultura e cada cosmovisão que recebe o Evangelho 
enriquecem a Igreja com a visão de uma nova faceta do rosto 
de Cristo. A Igreja não é alheia aos seus problemas e à sua 
vida, não quer ser estranha ao seu modo de viver e de se 
organizar. Precisamos que os povos indígenas plasmem 
culturalmente as Igrejas locais amazônicas.” Francisco pede 
ajuda mútua e diálogo entre os povos locais e os bispos para 
“plasmar uma Igreja com rosto amazônico e uma Igreja com 
rosto indígena. Com este espírito, convoquei um Sínodo 
para a Amazônia no ano de 2019”.

O Papa concluiu encorajando os povos indígenas a 
resistirem, demonstrando capacidade de reação perante os 
momentos difíceis que são obrigados a viver. E se despediu 
em língua: quechua Tinkunakama [Até um próximo 
encontro]. 

Fonte: Rádio Vaticano.
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No discurso às autoridades peruanas, dia 19 de janeiro de 
2018, no Pátio de Honra do Palácio de Governo, em Lima, 
Francisco falou da corrupção como forma sutil de degradação 
do meio ambiente que contamina progressivamente todo o 
tecido vital.

O lema da viagem ao “Unidos pela esperança” foi o 
tema do discurso que o Papa Francisco fez às autoridades 
no Palácio do Governo de Lima, em seu primeiro dia de 
atividades em solo peruano.

“Olhar esta terra é, por si só, um motivo de esperança. 
Vocês possuem uma pluralidade cultural muito rica e cada 
vez mais interativa, que constitui a alma deste povo”, disse 
o Papa.

Os motivos de esperança são os jovens, presente mais 
vital que a sociedade possui, e o rosto de santidade do 
país. Francisco mencionou os Santos peruanos que abriram 
caminhos de fé para todo o continente americano, como S. 
Martinho de Porres.

Ameaças

Todavia, sobre esta esperança estende-se uma ameaça: o 
despojamento da terra dos recursos naturais, sem os quais 
nenhuma forma de vida é possível.

“Neste contexto, ‘unidos para defender a esperança’ 
significa fomentar e desenvolver uma ecologia integral. E 
isto exige escutar, reconhecer e respeitar as pessoas e os 
povos locais como válidos interlocutores.”

Para Francisco, a degradação do meio ambiente está 
intimamente ligada à degradação moral das comunidades. 
“Não podemos concebê-las como duas questões separadas.”

O Papa citou como exemplo as extrações minerárias 
irregulares  e a devastação de florestas e rios com toda a 
sua riqueza. Como consequência, há o tráfico de seres 
humanos – nova forma de escravatura –, trabalho irregular 
e delinquência.

Papa: corrupção é um “vírus social” na América Latina
Vírus social

Porém, Francisco incluiu outra forma mais sutil de 
degradação ambiental que contamina progressivamente todo 
o tecido vital: a corrupção.

“Quanto mal faz, aos nossos povos latino-americanos 
e às democracias deste abençoado continente, este ‘vírus’ 
social! É um fenômeno que tudo infeta, sendo os pobres 
e a mãe-terra os mais prejudicados. Tudo o que se puder 
fazer para lutar contra este flagelo social merece a maior 
das considerações e cooperações; e esta luta pertence-nos a 
todos. ”

Portanto, ‘unidos para defender a esperança’ implica 
maior cultura da transparência entre entidades públicas, setor 
privado e sociedade civil. “Ninguém pode ficar alheio a este 
processo; a corrupção é evitável e exige o compromisso de 
todos.”

O Papa concluiu seu discurso exortando os que ocupam 
cargos de responsabilidade a trabalharem para que o Peru 
seja um espaço de esperança e oportunidades não só para 
poucos, mas para todos.

Neste esforço, Francisco renovou o compromisso da 
Igreja Católica, que acompanhou e acompanha a nação 
peruana para que continue a ser uma terra de esperança.

“Santa Rosa de Lima interceda por cada um de vocês e 
por esta abençoada nação. De novo, obrigado!” 

“Nenhuma desinformação é inofensiva; fiar-se daquilo que é falso produz consequências nefastas.” 24 de janeiro 
de 2018.

“Jesus é o nosso mediador e nos reconcilia não só com o Pai, mas também 
entre nós.” 31 de janeiro de 2018.

“O Senhor  torna-se presente em nossa vida mostrando-nos todo o seu 
amor e nos encoraja a retribuí-lo com generosidade.” 10 de fevereiro de 
2018.
“Quem confessa seus pecados com humildade e sinceridade, recebe o 
perdão e reencontra novamente a união com Deus e com os irmãos.” 14 de 
fevereiro de 2018.

“A mensagem de Jesus é incômoda e nos incomoda, porque desafia o poder religioso mundano e mexe com as 
consciências.” 16 de fevereiro de 2018.

Tweets do Papa Francisco:
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Missa do jubileu de prata presbiteral do Pe. Maximino Tiburski
Igreja São Cristóvão, Erechim, 02/02/2018
Saúdo o Bispo emérito Dom Girônimo Zanandréa, 

o Vigário Geral da Diocese, Pe. Cleocir Bonetti, o 
Coordenador Diocesano de Pastoral, Pe. Antonio Valentini, 
o jubilar, Pe. Maximino Tiburski, e através dele saúdo todos 
os sacerdotes e diáconos presentes. Saúdo as religiosas, 
lembradas de modo particular hoje, 22º Dia Mundial da Vida 
Consagrada; saúdo os nossos seminaristas, os familiares 
do Pe. Maximino Tiburski, de modo especial sua querida 
mãe, senhora Carolina, lembrando in memoriam seu pai 
Constante, os amigos da comunidade Patrocínio São José – 
do povoado Wawruch - de Barão de Cotegipe, de onde ele é 
natural, os ministros e ministras extraordinários da Sagrada 
Comunhão Eucarística, os e as catequistas, os e as zeladoras 
de capelinhas, os representantes das pastorais e movimentos, 
os membros dos Conselhos Econômicos e de Pastoral e todo 
o povo de Deus das comunidades da Paróquia São Cristovão 
e de outras Paróquias que vieram participar desta Santa 
Eucaristia em ação de graças pelos vinte e cinco anos de vida 
sacerdotal do Pe. Maximino Tiburski, vividos intensamente 
a serviço do Senhor e do povo de Deus na nossa Diocese de 
Erexim. 

O sacerdote é um discípulo de Cristo, que por vocação 
e consagração assume o ministério e a missão de seguir e 
testemunhar a fé em Jesus, apresentando-o às pessoas e ao 
mundo como o Filho amado do Pai, Redentor da humanidade, 
Luz do mundo, conforme a festa da Apresentação do Senhor, 
hoje celebrada pela Igreja e popularmente festa de N. Sra. 
dos Navegantes.

No livro do profeta Malaquias (Ml 3, 1-4), o Senhor diz: 
“Eis que vou enviar o meu mensageiro, a fim de que ele 
prepare o caminho à minha frente”. Preparar o caminho 
do coração das pessoas para que possam acolher Jesus e 
caminhar com Ele faz parte da missão sacerdotal. Uma ação 
simples, que requer do sacerdote a sabedoria e a mansidão 
que nascem e se alimentam de uma constante e profunda 
comunhão com o Senhor, da Cruz e da Eucaristia.

Por isso, o sacerdote faz da sua vida uma oferenda a Deus 
cotidianamente. Muitas vezes com o coração ferido pela 
incompreensão, pelas criticas, pelo cansaço que podem 
também levar ao desânimo e ao esvaziamento interior do 
sentido da própria vocação. O texto do Evangelho de Lucas 
(Lc 2,22-40), nos traz a figura de Simeão, homem justo e 
piedoso, que manifestava confiança nas promessas de Deus. 
Porque acreditou, teve a graça de tomar nos braços o Menino, 
a Luz das nações. Na sua missão cotidiana, o sacerdote não 
só alimenta o povo de Deus com o pão da Palavra e o pão da 
Eucaristia, mas toma Jesus nos braços, como Simeão, para 
consolar, abençoar e alimentar a esperança no coração das 
pessoas.

Queridos irmãos e irmãs, diante 
de Deus, podemos oferecer nossos 
projetos, colocar nossos medos, 
conquistas e esperanças. Mas São 
Paulo na carta aos Rm 12,4-8 – nos 
lembra que “A oferta dos nossos 
corpos faz-se, em primeiro lugar, 
na Igreja de que somos membros. 
O corpo que nela formamos é o de 
Cristo; é com o seu corpo entregue 
por nós que ele nos alimenta na 
Eucaristia (1Cor 10,16-17). Cada 
um deve usar suas qualidades 
como entrega de si à comunidade, 
para ajudar a construir o Reino de 

Deus no mundo. Seja pelo dom da profecia, do serviço, do 
ensino ou da exortação. Com estes quatro primeiros dons, 
contribui-se para a sua constituição e, com os restantes, para 
a sua manutenção. Uma unidade que exige a diversidade em 
que todos são necessários.

Pe. Maximino, 25 anos de vida sacerdotal, alimentados 
pela oração, no pão da Palavra e no pão da Eucaristia, para 
poder alimentar na caridade a fé do povo de Deus. Quantas 
bênçãos, quanta graça de Deus tocou o coração das pessoas 
e dos enfermos pelos quais sempre demonstraste um carinho 
especial. Tudo isso foi possível, porque o Senhor te chamou 
para uma missão e tu disseste sim, a exemplo de Maria. O 
mesmo Espírito que desceu sobre a Virgem, não para destruir 
a sua vida, mas para torná-la esplêndida e cheia de graça, 
acompanhou também a ti, na tua vida e no teu ministério. 
Ela soube acolher aquela Palavra que transforma o coração 
e as decisões através da fé. Neste sentido, ela é nossa Mãe 
e irmã, discípula fiel e exemplo de fé na resposta para todos 
os cristãos.

A Virgem Maria, mãe amorosa e misericordiosa do Cristo 
sacerdote, de todo sacerdote, nos ensina a seguir Jesus, mas 
também nos entrega Jesus, como O entregou nos braços de 
Simeão, para nos recordar a cada momento, que o ministério 
sacerdotal que recebemos deve ser vivido na fé e como dom 
de Deus para os irmãos.

Continua, estimado padre, sendo um sacerdote que 
apresente Jesus às pessoas; sofrendo com os que sofrem, 
alegrando-se com os que se alegram, deixando no coração 
um espaço para a Palavra de Deus, fazendo silêncio para 
ouvir o que Ele tem a te dizer e, através da oração, coloca 
a tua vida e a vida dos irmãos e irmãs diante do olhar da 
compaixão, da ternura e do amor do Senhor. Parabéns pelos 
teus vinte e cinco anos de ministério sacerdotal, vividos a 
serviço da Nossa Diocese, do nosso querido povo de Deus. 
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.



COMUNICAÇÃO DIOCESANA - Abril de 2018

8

Estimados Diocesanos! Depois das celebrações das festas 
de Natal e Ano Novo, celebradas segundo o espírito de fé, ou 
as tradições e superstições tão presentes na vida da sociedade 
brasileira, em que somos bons em fazer projetos e traçar 
propósitos ambiciosos, carregados de sentimentalismos, 
que se esvaem como fumaça ao vento depois de alguns 
dias ou algumas semanas, começamos a viver 2018.

Traçar um projeto de mudança de vida requer certa dose de 
disciplina, de autoconfiança e perseverança, mesmo correndo 
o risco de ver esmorecer o ardor dos primeiros passos, ou 
dos primeiros dias, a esperança de poder ver o esplendor da 
luz da conquista e da vitória no horizonte de cada amanhecer 
ou do entardecer vai alimentar as tuas forças, estimado 
irmão e irmã, ajudando-te a perseverar na caminhada.

As Sagradas Escrituras falam que os Magos do Oriente foram 
até Jerusalém, para encontrar o rei dos judeus que acabava 
de nascer. Seguindo uma estrela (Mt 2,1-2), percorreram 
um longo caminho para adorá-lo. A estrela que iluminou o 
caminho feito pelos Magos não foi percebida em Jerusalém. 
Os Magos eram homens que buscavam com sinceridade a 
luz da verdade, a luz do mundo, Cristo Jesus, deixando de 
lado a luz das vaidades, que dominava a vida de Herodes, 
impedindo-o de ver, contemplar e adorar a verdadeira Luz. 

Os Magos nos ensinam a não termos medo de nos 
colocarmos a caminho para irmos ao encontro do 
Senhor, mesmo se, às vezes, tenhamos que mudar 

de direção, trilhando uma longa e fatigante jornada 
de conversão, para podermos chegar ao objetivo. 

Destes homens sábios que souberam conservar a 
simplicidade de uma criança, manifestada no encontro com 
a “criança”, podemos aprender a percorrer um caminho de 
discípulos, que se alegram pela presença e pelo encontro 
com o Mestre, na Manjedoura, na Cruz e na Eucaristia.  

A viagem mais difícil para muitos, talvez, não seja 
aquela de atravessar as escaldantes areias dos desertos 
para encontrar a “Luz”, mas enfrentar a viagem 
interior, o caminho que passa pelo coração, seguindo 
a estrela que brilha através do amor compaixão.

A luz da esperança 

Estimados Diocesanos!  O mês de janeiro, no hemisfério 
sul, está associado ao calor do verão, às férias escolares, 
às férias do ambiente de trabalho. Muitos pais e mães 
procuram fazer deste período uma oportunidade maior de 
convivência familiar, mesmo que isto possa representar 
um “estar a serviço da família”, ou dos “pequenos”.

Em cada etapa da vida, temos oportunidades que são 
únicas. Também na vida familiar. Se não as vivemos naquele 
momento, perdemos uma grande oportunidade de construir 
e estreitar laços afetivos que não serão corroídos pelo tempo, 
porque alicerçados num amor no qual a vida se faz presente 
no processo de crescimento humano, afetivo e familiar. 

É louvável o esforço que fazem muitos pais, mães e avós 
para poderem partilhar alguns dias de convivência familiar 
entre gerações. Aí a escola da vida está sempre de portas 
abertas, transmitindo lições que aprofundam os laços 
familiares, de pertença a uma realidade que tem uma história 
de vida, feita por pessoas no universo do tempo. As lições 
de vida que se pode transmitir são aquelas simples, mas 
enriquecidas com a sabedoria que só o tempo pode nos dar. 

Através desta breve e intensa convivência de alguns dias, de 
um verão ou quem sabe de vários, até que a roda da vida nos 
apresente outros caminhos, com novos desafios, podemos 
ajudar a transmitir às novas gerações, a beleza, a importância 
e a riqueza dos valores da família e da convivência familiar.

Numa sociedade na qual a tecnologia da comunicação tem 
facilitado muito o envio de mensagens, em que os jovens 
e as crianças estão bastante conectados, é visível a falta de 
proximidade entre as pessoas, entre pais e filhos na convivência 
cotidiana. Vivemos todos muito ocupados, não temos tempo 
para escutar, para conviver e partilhar os pequenos fatos da 
vida, principalmente com aqueles que estão descobrindo 
nos pequenos passos o significado e a importância da vida. 

Que este tempo de férias, de convívio familiar, entre 
pais e filhos, ajude a aprofundar os laços de amor, ternura 
e de afeto, que a linha do tempo não apaga.  Porque 
na escola da vida, a gente nunca tira férias. Ela é fonte 
de sabedoria, como nos lembra a grande poetisa Cora 
Coralina, em um de seus poemas: “O saber se aprende com 
os mestres. A sabedoria só com o corriqueiro da vida”.

Dom José - 07/01/2018

Na escola da vida! 
Dom José -14/01/2018

A Voz da Diocese
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Estimados Diocesanos! Dentro das celebrações do 
Ano Nacional do Laicato, é importante refletirmos e 
aprofundarmos o papel dos batizados, leigos e leigas, 
na vida da Igreja, comunidade de fé. Mas também sua 
participação na sociedade, nas instituições públicas e 
outras. Uma das figuras que podem nos ajudar neste 
processo de reflexão é a do apóstolo São Paulo, cuja 
data de conversão recordamos no dia 25 de janeiro.

Sabemos que foi um grande apóstolo e missionário 
incansável. Mas, às vezes, esquecemos de olhar o processo 
de conversão pela qual passou a sua vida. A expansão do 
cristianismo e a fundação de muitas comunidades na Igreja 
primitiva contaram com a força iluminadora do Espírito 
Santo e a atuação incansável deste homem, que renasceu 
para uma nova vida pela graça misericordiosa do Pai. 
Acolheu o Senhor, converteu-se, mudou de vida, tornou-se 
discípulo missionário do Senhor Jesus, trocando a espada 
de soldado do exército do Império Romano pelo Evangelho, 
tornando-se soldado de Cristo, do Reino de Deus. 

Era um homem muito bem preparado intelectualmente. 
Não teve medo de colocar todo o seu conhecimento, 

a sua capacidade de reflexão a serviço da missão, nos 
areópagos do tempo. A figura de São Paulo, a sua 
atividade, a sua pregação e a sua reflexão teológica 
dominam por assim dizer a história da Igreja primitiva. O 
teólogo e o pastor estão unidos na pessoa de Paulo. Ele é 
um mestre de rara competência sobre as Escrituras. O 
encontro com Cristo marcou-o fortemente e lhe revelou o 
sentido profundo do Evangelho, isto é: salvação e graça.

Ele nos ensina o correto modo cristão de nos colocarmos 
diante do mistério de Deus e do ser humano. Para ele, a 
graça é o centro do Evangelho, o único modo correto para 
entendermos a cruz e a ressurreição. Quem acolhe com fé o 
Evangelho vive uma existência livre da morte, do pecado e da 
lei, uma vida nova animada pelo Espírito Santo (Rm 5,1-8,39).

Na sociedade atual, muitos areópagos necessitam da 
presença de quem anuncie o Evangelho. Dentre estes, a 
“família” é o areópago primordial. Ela é o lugar que acolhe 
a vida e nos inicia para a vida. Ela é o primeiro lugar em 
que se faz urgente a ação dos cristãos leigos e leigas. “A 
família, comunidade de vida e amor, escola de valores e 
Igreja doméstica, grande benfeitora da humanidade. Nela se 
aprendem as orientações básicas da vida: o afeto, a convivência, 
a educação para o amor, a justiça e a experiência de fé”.

Converter-se para servir! 
Dom José - 21/01/2018

Estimados Diocesanos! Como Igreja Diocesana, 
inserida num projeto eclesial de comunhão na Igreja no 
Brasil, neste ano de 2018, daremos início ao projeto de 
Iniciação à Vida Cristã em todas as paróquias da nossa 
Diocese. No ano de 2017, várias Paróquias iniciaram 
a catequese dentro desta nova proposta, que não 
envolve somente as/os catequistas e catequizandos, 
mas também os pais e a comunidade de fé.

A Iniciação à Vida Cristã não quer ter presente só os 
que se preparam para receberem os sacramentos da 
Confissão, da Eucaristia e a Crisma (Confirmação), mas 
também os que receberão o sacramento do Batismo e 
seus familiares. É um caminho que queremos percorrer 
como comunidade de fé, para formarmos discípulos/
as, missionários/as do Senhor Jesus. O discípulo não 

Iniciação cristã na família e na comunidade 
Dom José - 28/01/2018 se contenta em encontrar o Mestre; ele quer seguir, 

conhecer e aprender com o Mestre. Depois que conheceu 
o Mestre, ele faz questão de manter comunhão com Ele, 
e, cheio do Espírito Santo, não tem medo de anunciá-lo 
ao mundo, através do testemunho de vida e por palavras.

Este processo catequético requer uma abertura de 
fé, no modo de exercer a catequese por parte de todos 
os batizados, membros da Igreja. É fundamental 
passarmos do modo de transmitir a fé cristã por 
“convenção” (Batismo social), à “convicção”. Precisamos 
ter consciência de que o Batismo é o novo nascimento, é a 
porta e o fundamento de todo edifício da Vida Cristã. É o 
Sacramento da vida, o sinal a partir do qual renasce toda 
a vida humana, em Cristo Salvador. O Batismo gera vida 
nova pela qual nos tornamos filhos e filhas de Deus, e 
nos insere na comunidade cristã, na qual podemos fazer 
uma experiência de pertença em uma nova fraternidade.

Por isso, é importante que a comunidade de fé 
tenha presente a sua responsabilidade, que vai da 
acolhida à formação dos novos cristãos. A família 
não se alegra com o nascimento de uma criança para 
depois esquecê-la, mas a envolve de amor e carinho 
para que possa sentir-se cada vez mais parte daquela 
família. Na família comunidade de fé, cada criança 
ou adulto que é batizado precisa ser acompanhado 
para que possa conhecer Jesus, o divino Mestre, “o 
Caminho, a verdade e a vida que nos conduz ao Pai”. 

A Voz da Diocese
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Estimados Diocesanos! A Igreja católica no Brasil, com 
alegria e esperança, está celebrando o “Ano Nacional do 
Laicato”, tendo presente todos os “cristãos leigos e leigas na 
Igreja e na sociedade, que pelo batismo, e, à luz da fé, são 
chamados a serem “sal da terra e luz do mundo” (Mt 5,13-14).

A Igreja, ao longo dos séculos, soube acolher, com 
humildade, discernimento e esperança, o sopro do Espírito 
Santo, mantendo vivo o elã missionário do anúncio do Reino, 
mesmo nos períodos marcados por trevas e sombras da história 
da humanidade. O amor pelo Senhor, pelos irmãos, pelo 
Evangelho foi a voz que falou mais alto ao coração de milhares 
de homens e mulheres, que não tiveram medo de arriscar 
e entregar a própria vida em nome da fé que professavam.

No contexto atual da nossa sociedade, tão marcada 
pela cultura da violência e da indiferença, podemos ser 
levados a pensar que os leigos e de modo especial os 
jovens estão deixando de ter fé, de participar na ação 
evangelizadora da Igreja, de se envolverem em ações 
missionárias que muitas vezes representam verdadeiros 
desafios de inculturação, de renúncia, de doação como 
expressão de fé, pela vida e a dignidade do outro.  

O Documento de Aparecida, (DAp n. 443) lembra 
que “os jovens são sensíveis a descobrir sua vocação a 
ser amigos e discípulos de Cristo. São chamados a ser 

‘sentinelas do amanhã’, comprometendo-se na renovação 
do mundo à luz do Plano de Deus. Por isso, ‘não temem 
o sacrifício nem a entrega da própria vida, mas sim uma 
vida sem sentido’”. Eles “têm a capacidade para se opor 
às falsas ilusões de felicidade e aos paraísos enganosos 
das drogas, do prazer e de todas as formas de violência”. 

Mesmo diante de um contexto no qual a vida, muitas 
vezes, é marginalizada e pouco valorizada, eles são 
capazes de discernir e descobrir o chamado particular 
que o Senhor Jesus lhes faz. Não temem o chamado 
para serem discípulos e missionários, não temem fazer 
renúncias pela causa do Reino. Mas temem perder a 
vida; têm medo da cultura da indiferença e da exclusão, 
que fecha as portas para a educação, a solidariedade e as 
oportunidades que dão dignidade à vida, hoje e amanhã. 

Jovens comprometidos 
Dom José - 04/02/2018

Estimados Diocesanos! Neste dia 11 de fevereiro, a 
Igreja celebra com seus filhos e filhas o 26º Dia Mundial 
do Doente. É uma oportunidade para nos conscientizarmos 
da realidade de todos aqueles e aquelas que passam 
por profundas provações físicas, humanas, sociais e 
também espirituais por causa da doença que os aflige. 

Quem de nós já não teve ou tem um familiar ou amigo 
acometido por uma doença, mesmo que de forma breve? 
Quantos de nós, diante da dor e do sofrimento provocados pela 
doença em pessoas que amamos, não nos sentimos pequenos, 
limitados e frágeis, sem condições de amenizar o sofrimento, 
podendo apenas ser uma presença amorosa e fraterna de 
proximidade, enquanto a vida da pessoa amada ou dos 
amigos ia ou vai sendo consumida diante dos nossos olhos?

Um tratamento digno aos enfermos pode ser difícil 
em todas as realidades sociais, mas torna-se verdadeiro 
calvário quando a busca de recursos médicos fica cada 
vez mais distante da família e da comunidade. Não é 
só o doente que acaba ficando isolado dos seus, mas 
também o familiar que o acompanha, muitas vezes, 
fica entregue à própria sorte, sem recursos e relegado à 
indigência humana, para estar mais perto do enfermo.

Como comunidade de “irmãos e irmãs”, que amam 
a vida como dom maior do Criador a cada um de nós, 
não podemos deixar que a indiferença e o egoísmo 
ofusquem os valores da solidariedade e da caridade 
diante da necessidade do cuidado e da dignidade da vida 
dos irmãos e irmãs enfermos em todas as realidades.

São muitas as famílias, no nosso contexto social, que têm 
algum familiar doente necessitado de uma atenção maior 
ou cuidados especiais. São mães, pais, filhos e outros sob 
os cuidados dos próprios familiares, muitas vezes com a 
colaboração de amigos e vizinhos. Mas na realidade, no dia 
a dia, quem mais se dedica a olhar e cuidar dos enfermos nas 
famílias são as mães, que, quase sempre, acabam sozinhas, 
assumindo o cuidado da vida de familiares enfermos por 
longos anos. Fazem do serviço silencioso e continuado da 
assistência a eles uma missão, vivida como vocação amorosa 
na realidade da vida, diante de Deus e da humanidade.

Dom José - 11/02/2018
Proximidade e compaixão 

A Voz da Diocese
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Chefe da inteligência dos EUA alerta para riscos das 

mudanças climáticas
O líder da inteligência americana alertou, dia 13 de 

fevereiro, para os riscos das mudanças climáticas diante 
de uma comissão do Senado, contrariando o ceticismo 
do presidente Donald Trump e de outros membros de seu 
governo.

“Os impactos das tendências a longo prazo para um 
aquecimento climático, somados a poluição atmosférica, 
perda de biodiversidade e escassez de água devem 
potencializar descontentamentos econômicos e sociais até 
2018”, disse Dan Coates, diretor da Inteligência Nacional.

“Os últimos 115 anos foram o período mais quente da 
história da civilização moderna, e os últimos anos foram 
os mais quentes já registrados”, disse Coates em notas ao 
Comitê de Inteligência do Senado.

O diretor de inteligência não atribuiu diretamente o 
aquecimento global à atividade humana em seu relatório 
anual de Avaliação Mundial de Ameaças, mas ele apenas 
destacou os perigos das alterações climáticas.

“Eventos climáticos extremos em um mundo mais 
quente têm o potencial de gerar impactos maiores e podem 
se misturar com outros motores para ampliar o risco de 
desastres humanitários, conflitos, escassez de água e 

alimentos, movimentos migratórios, problemas de mão-de-
obra, choques de preços e quedas de energia”, afirmou.

“As respostas das políticas internas para essas questões vão 
se tornar mais difíceis - especialmente para as democracias 
-, à medida que os públicos se tornam menos confiantes nas 
fontes de informação oficiais”, acrescentou.

Trump já ridicularizou o aquecimento global e retirou os 
Estados Unidos do Acordo de Paris.

Fonte: Catolicos.

Cartilha ‘Eu Sou O Brasil Ético’ orienta cidadãos 
para uma nova postura de vida

O Santuário de Aparecida disponibiliza cartilha da 
campanha pró-cidadania ‘Eu Sou o Brasil Ético’, o material 
auxilia o devoto na compreensão do que é o projeto e quais 
as condutas necessárias para assumir a missão de cidadão-
cristão, que como protagonista, busca uma nova postura de 
vida com mudanças de atitudes.

A campanha acontece em um importante momento para o 
Brasil, já que no mês de outubro serão escolhidos os novos 
representantes do país.

‘Eu sou O Brasil Ético’ quer motivar cada cidadão-cristão 
a se comprometer com a política, fiscalizando o trabalho 
do poder público, pesquisando sobre os candidatos para os 
cargos de presidente, governador, deputado e senador e adotar 
uma conduta firme, contrária a toda forma de corrupção.

Sobre isso o Papa Francisco reforçou nesse mês de 
fevereiro, em seu vídeo de intenções, o convite a todos os 
cristãos para romper o silêncio e denunciar a Corrupção, 
enfatizando que a “Corrupção nutre a Cultura da morte”.

É nesse sentido que a Campanha ‘Eu Sou O Brasil Ético’ 
se faz necessária, estimulando o resgate da ética e dos 
verdadeiros valores brasileiros, em prol do bem comum, 
como salientou o reitor do Santuário de Aparecida, padre 
João Batista de Almeida, na primeira celebração do Dia 

Nacional Mariano em janeiro: “Essas atitudes vão nos ajudar 
a restaurar a nós mesmos em primeiro lugar e principalmente, 
restaurar o nosso país, e no final do ano nós vamos poder 
bater no peito e dizer: Eu Sou o Brasil Ético, porque durante 
todo ano eu tive atitudes éticas, comprometidas com a minha 
gente, comprometidas com o projeto de Deus”.

A Campanha ‘Eu Sou o Brasil Ético’ acontece durante 
todo o ano de 2018, apresentado a cada mês uma temática. 
Nesse mês de fevereiro Dom Orlando Brandes, Arcebispo 
de Aparecida, fala sobre O Valor da Segurança para uma 
vida fraterna.

Fonte: A12.Com 
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JUBELEU DE PRATA

Em missa presidida por 
Dom José e concelebrada 
por Dom Girônimo e 
20 padres, na igreja São 
Cristóvão, de Erechim, às 
19h30 desta primeira sexta-
feira de fevereiro, festa da 
Apresentação do Senhor, 
Pe. Maximino Tiburski 
celebrou seu jubileu de prata 
presbiteral. Participaram da 
missa 9 diáconos, muitos 
ministros e ministras, a mãe 
do Pe. Maximino, de 88 
anos, seus 8 irmãos, uma 
tia religiosa das Irmãs de 
Nossa Senhora, com mais 
de 80 anos, outras religiosas, 
outros familiares, amigos da 
paróquia São Cristóvão e de 
outras onde ele trabalhou, 
como Catedral São José, 
Benjamin Constant do Sul, 
Sede Dourado, Barra do 
Rio Azul, Getúlio Vargas e 
Gaurama. 

No início de sua homilia, 
Dom José fez menção 
especial ao 22º Dia Mundial 
da Vida Consagrada, nessa 
data, pedindo uma salva 
de palmas às religiosas 
presentes. Caracterizou o 
sacerdote como discípulo 
de Cristo, que por vocação 
e consagração assume o 
ministério e a missão de 

Em seu jubileu, Pe. Maximino se declara muito, muito feliz

seguir e testemunhar a fé 
em Jesus, apresentando-o 
às pessoas e ao mundo 
como o Filho amado do Pai, 
Redentor da humanidade, 
Luz do mundo, conforme 
a festa da Apresentação do 
Senhor, nesse dia celebrada 
pela Igreja e popularmente 
festa de N. Sra. dos 
Navegantes. Como o justo 
Simeão tomou nos braços o 
Menino Jesus apresentado 
por Maria, o padre O toma 
também em seus braços 
para consolar e abençoar 
as pessoas, alimentando a 
esperança no coração delas. 
Referindo-se diretamente ao 
jubilar, ressaltou que em seu 
ministério nesses 25 anos, 
alimentou a fé do povo 
de Deus, tocou o coração 
delas, especialmente dos 
enfermos, pelos quais 
sempre demonstrou carinho 
especial. Tudo foi possível 
porque foi chamado por 
Deus e respondeu sim, 
como Nossa Senhora, 
nossa mãe, nossa irmã 
e discípula de Seu Filho 
Jesus. Exortou-o a continuar 
sendo um sacerdote que 
apresente Jesus às pessoas; 
sofrendo com os que 
sofrem, alegrando-se com 
os que se alegram, deixando 

no coração um espaço para 
a Palavra de Deus, fazendo 
silêncio para ouvir o que Ele 
tem a lhe dizer e, através 
da oração, colocar a sua 
vida e a vida dos irmãos 
e irmãs diante do olhar da 
compaixão, da ternura e do 
amor do Senhor. 

Após a homilia, Dom José 
convidou Pe. Maximino a 
renovar os compromissos 
presbiterais assumidos há 25 
anos. 

No final da celebração, 
houve manifestações de um 
representante da Paróquia 
São Cristóvão, da família 
Tiburski e dos padres. Pe. 
Cleocir Bonetti encerrou 
sua mensagem, em nome 
dos padres, convidando Pe. 
Geraldo Moro, o mais idoso 
dos coirmãos, e o diácono 
Edegar Passaglia, que será 
ordenado padre neste ano, 
para dar um abraço ao 
jubilar em nome de todos 
os padres. Por fim, falou 
Pe. Maximino. Além de 
expressar agradecimentos 
a Deus e a muitas pessoas, 
testemunhou sentir-se muito, 
muito feliz pela caminhada 
junto ao povo e que valeu a 
pena ter assumido o dom e 
o ministério ordenado como 
padre. Com a humildade que 
o caracteriza, reconheceu 
falhas para a quais conta 
com a misericórdia de Deus 
e a compaixão dos irmãos e 
assegurou plena disposição 
de continuar no meio de 
todos como aquele que 
serve. 

Antes da bênção 
conclusiva, Dom José 
convidou o Pe. Maximino a 
ir com ele até junto de sua 
veneranda mãe e pediu a 

todos a oração da Ave Maria 
pelas vocações. Convidou 
Dom Girônimo e todos os 
padres a acompanhá-lo na 
bênção final para todos os 
participantes da celebração. 

Em seguida, a maioria 
dos presentes dirigiu-se 
ao salão paroquial para o 
jantar de confraternização. 
Lá, membro do Conselho 
Econômico saudou o jubilar 
e lhe entregou um presente, 
convidando-o a fazer a 
oração da refeição. 

Dados biográficos

 Pe. Maximino nasceu no 
dia 1ºde janeiro de 1963, 
em Planalto/RS. É o quinto 
dos 9 filhos de Constante 
Tiburski (falecido) e de 
Carolina Wisnieski Tiburski. 
Fez o curso fundamental 
em Barão de Cotegipe, 
no Seminário de Fátima 
e num colégio de Porto 
Alegre. Cursou Filosofia no 
Seminário Maior de Viamão 
de 1986 a 1988 e Teologia 
no Instituto de Teologia e 
Pastoral – Itepa de 1989 a 
1992. Foi ordenado padre 
no dia 31/12/1992 na igreja 
N. Sª. do Rosário de Barão 
de Cotegipe. Como padre 
foi Vigário Paroquial da 
Catedral São José, de 
Getúlio Vargas, de Gaurama 
e São Cristóvão; Pároco 
das Paróquias da Barra do 
Rio Azul, de Benjamim 
Constant do Sul, de Sede 
Dourado, de Barão de 
Cotegipe. Durante o período 
de março de 2003 a março 
de 2007, foi representante 
dos Presbíteros da Diocese 
de Erexim no Regional Sul 
3 da CNBB. A partir deste 
ano, será vigário paroquial 
de Estação.
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ÁREA DE SÃO VALENTIM

Reúne animadores de canto
Pe. Olírio Streher, Pároco 

da Paróquia de Jacutinga, 
esteve na igreja da sede 
paroquial de São Valentim no 
dia 27 de janeiro deste ano à 
tarde para ensaio do hino da 
Campanha da Fraternidade, 
do Ano do Laicato e 
cantos para exéquias, 
com animadores do canto 
litúrgico das paróquias de 
São Valentim, Erval Grande, 
Benjamin Constant e Barão 
de Cotegipe. Entre um canto 
e outro, Pe. Olírio recordou 

Notícias

CACHOEIRA DO SUL

Falecimento do Bispo
No final da tarde do 

dia 06 de janeiro, faleceu 
Dom Remídio Bohn, bispo 
de Cachoeira do Sul. Ele 
estava no Lar Sacerdotal, 
em Gravataí, depois de 
passar por longo tratamento, 
com muitas sessões de 
quimioterapia, no complexo 
hospitalar da Santa Casa, em 
vista de câncer no pâncreas.

O velório de Dom 
Remídio, dia 07, teve missa 
de corpo presente na Catedral 
de Porto Alegre, por ter 
sido membro do Presbitério 

e bispo auxiliar daquela 
Arquidiocese. Depois foi 
velado em Feliz, sua terra 
natal. Às 18h30MIN, houve 
a missa e sepultamento 
na Catedral N. Sra. da 
Conceição, de Cachoeira do 
Sul. Dom José, com diversos 
outros bispos, os padres da 
Diocese de Cachoeira do Sul 
e de outras, participou dos 
atos fúnebres finais.

Dados biográficos
Dom Remídio nasceu no 

dia 21 de maio de 1950 e fez 
seus estudos primários na 

alguns princípios fundamentais da liturgia, especialmente no que se refere aos cantos. 

escola paroquial no distrito 
de São Roque, em Feliz; 
o curso ginasial e colegial 
no Seminário São José, em 
Gravataí. Cursou filosofia 
no Seminário Maior Nossa 
Senhora da Conceição 
em Viamão e os estudos 
de teologia, na Pontifícia 
Universidade Católica do 
Rio Grande do Sul. Foi 
ordenado presbítero em 
Feliz, no dia 29 de novembro 
de 1975. Trabalhou por 
diversos anos na formação 
dos futuros padres e foi 

pároco em Poço das Antas, em 
Canoas e em duas Paróquias 
de Porto Alegre. Foi nomeado 
Bispo Auxiliar de Porto 
Alegre, no dia 18 de janeiro 
de 2006. Foi ordenado bispo 
na Catedral Metropolitana de 
Porto Alegre, em 17 de março 
de 2006. Atuou como vigário 
episcopal do Vicariato de Porto 
Alegre, até 2010. Desde o dia 
26 de fevereiro de 2012, era 
Bispo Diocesano de Cachoeira 
do Sul. Seu lema episcopal era: 
“Somos todos irmãos”.

Dom Remídio faleceu aos 67 anos de idade

Da mensagem semanal de Dom Remídio no dia 
29/11/2017

Não só ansiamos voltar para casa, quando distantes 
num país diferente, mas mesmo num hospital ou num 
tempo longo de ausência. ... Eu tive a experiência, 
num leito de Hospital, por mais de uma vez, em 
sonhos e em imaginações, me vendo entrando porta 
a dentro tanto da casa paterna de outrora, quanto da 
casa de agora. Cada pessoa que se achegava, do leito 
onde repousava, acordava os encontros imaginados 
com todas as outras, que eu sabia estarem me 
esperando na distância. ... Um dia os deixarei para 
trás e me jogarei nos braços do Pai. Ele me aguarda 
de mãos estendidas para me envolver no seu amor 
definitivo, na vida definitiva.
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FARROUPILHA

Ordenação episcopal na 
cidade

Dia 13 de janeiro, às 
10h, no Santuário de N. 
Sra. do Caravaggio, em 
Farroupilha, Pe. Jailton de 
Oliveira Lino será ordenado 
bispo. Ele é da Congregação 
dos Pobres Servos da Divina 
Providência, a mesma do 
Pe. Tranquilo Manfrói da 
Paróquia São Francisco de 
Assis do Bairro Progresso 
de Erechim. O novo bispo, 
nomeado para a Diocese de 
Teixeira de Freitas, Bahia, 
foi superior da Congregação 
e no seu mandato foram 
feitas as tratativas para a 
designação de padre da 
mesma para a referida 
paróquia. Será ordenado 
bispo por Dom Alessandro 
Ruffinoni, de Caxias do Sul, 
tendo como co-ordenantes 
Dom Jaime Kohl, Bispo de 
Osório, que era também dos 
Pobres Servos da Divina 
Providência, e Dom Itamar 
Vian, da Ordem dos Frades 
Menores Capuchinhos, 
arcebispo emérito de Feira de 
Santana, BA. Participarram 
da ordenação outros bispos 

do Rio Grande do Sul, entre 
eles Dom José, padres da 
Diocese de Caxias do Sul, 
da Diocese de Teixeira de 
Freitas e da Congregação 
dos Pobres Servos da Divina 
Providência. 

Pe. Jailton nasceu no dia 
28 de janeiro de 1965, em 
Feira de Santa, BA. Foi 
ordenado padre no dia 17 de 
dezembro de 1988. Como 
padre, exerceu a função de 
formador no Seminário, 
vice-provincial, provincial 
e ecônomo da Congregação. 
Escolheu ser ordenado 
em Farroupilha, por ter 
residido por muitos anos na 
cidade, criando marcante 
afinidade com o Santuário 
de Caravaggio e toda a Serra 
Gaúcha. Escolheu como 
lema do seu episcopado 
a passagem do evangelho 
de São Mateus “não vos 
angustieis”. Iniciou seu 
ministério episcopal na 
diocese de Teixeira de 
Freitas, BA, no 09 de 
fevereiro.

PASTORAL DA CRIANÇA

Pastoral da Criança realiza 
campanha “Pequenos Reis 

Magos”

Na primeira semana de 
janeiro de 2018 crianças e 
adolescentes das Paróquias 
São João Batista, Marcelino 
Ramos e São Tiago, Aratiba, 
desenvolveram a Campanha 
“Pequenos Reis Magos”. A 
ação que é promovida pela 
Pastoral da Criança tem 
como objetivo despertar a 
solidariedade e o espírito 
missionário e angariar 
recursos para a missão 
em Moçambique, Guiné-
Bissau, Haiti e Guatemala.  
Crianças e adolescentes 
caracterizados de “Reis 
Magos”, portando uma 
estrela guia, acompanhados 
pelos catequistas, visitaram 
as casas, abençoaram e 
receberam doações, que 

totalizaram R$ 1.796,65 e R$ 
882,40, respectivamente. O 
resultado foi integralmente 
enviado para a Pastoral da 
Criança Internacional.

A campanha, neste ano 
desenvolvida apenas em 
duas paróquias da Diocese, 
atingiu seus objetivos. 
As   famílias prontamente  
abriram suas portas para a 
visita dos Pequenos Reis 
Magos e o coração para a 
partilha generosa em favor 
da vida  das crianças dos 
países pobres onde a Pastoral 
da Criança, assim como aqui 
no Brasil,  através de ações 
básicas de saúde, nutrição, 
educação e cidadania, 
promove a vida plena.    
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Falecimento de Pe. Gabriel Zucco

Internado no Hospital São 
Vicente de Paulo de Passo 
Fundo no dia 23 de janeiro 
passado e submetido, dois 
dias depois, a cirurgia 
cardíaca para substituição 
de válvula implantada há 
20 anos, com diversas 
complicações durante e após 
o procedimento clínico, 
Pe. GABRIEL ZUCCO 
faleceu às 18h35min no 
dia 14 de fevereiro, quarta-
feira de cinzas, na UTI 
Cardíaca daquele Hospital. 
Era vigário Paroquial da 
Paróquia N. Sra. do Monte 
Claro, de Áurea, cujo pároco 
é o Pe. Claudino Talaska 
que acompanhou de perto 
o seu irmão no ministério 
presbiteral durante sua 
hospitalização nesses dias 
e também no ano passado, 
quando passou por cirurgia 
de hérnia umbilical. 

Pe. Gabriel havia sido 
internado no dia 23 de 
janeiro para cirurgia de 
substituição de válvula do 
coração, implantada há 20 
anos. A cirurgia foi realizada 
no dia 25, dia da celebração 
litúrgica da Conversão 
de São Paulo. Depois da 
cirurgia, ele teve diversas 
complicações. Entre elas, 

infecção bacterial 
hospitalar, mau 
f u n c i o n a m e n t o 
dos rins, alterações 
constantes da 
pressão arterial, 
c o n v u l s ã o 
cerebral deixando 
áreas múltiplas 
e extensas 
de isquemia, 
ruptura dos pinos 
colocados no 
osso do peito que 
fora aberto para 

a cirurgia, necessitando 
de nova anestesia para sua 
recomposição. Depois da 
cirurgia, praticamente ficou 
em coma induzido durante 
todo o tempo.  

Nota de Dom José Gislon

No dia em que a Igreja 
inicia a preparação para a 
celebração da Páscoa deste 
ano, passagem de Cristo 
da paixão e morte para a 
glória da Ressurreição, 
fundamento da fé cristã, 
Pe. Gabriel concluiu sua 
peregrinação terrestre, 
passando deste mundo ao 
Pai, também ele após dias 
de dor e sofrimento. Que 
agora, depois de presidir 
muitas vezes a celebração 
da Eucaristia, memorial da 
Vida, Morte e Ressurreição 
do Redentor, e outros 
sacramentos com seus 
irmãos nas comunidades 
em que exerceu o ministério 
presbiteral, possa celebrar a 
liturgia celeste com os que já 
se encontram na casa do Pai.

Recomendo a oração em 
sufrágio do Pe. Gabriel 
a todos os diocesanos, 
especialmente aos das 
Paróquias nas quais ele 
trabalhou como Pároco ou 

Vigário Paroquial. Que ele 
seja incluído nas intenções 
das missas e celebrações da 
Palavra em nossa diocese 
nos próximos dias, de modo 
particular no do sétimo de 
seu falecimento.

Peço igualmente a oração 
de todos pelas vocações 
sacerdotais para que não 
faltem os padres de que a 
Diocese necessita e que é 
frequentemente solicitada a 
enviar a regiões missionárias 
do nosso Brasil.

O corpo do Pe. Gabriel 
foi velado na igreja da 
sede paroquial de Áurea 
a partir da noite do dia 14, 
onde houve missa de corpo 
presente às 08h30min na 
quinta-feira, 15, seguindo 
após para a igreja N. Sra. 
da Glória de Erval Grande, 
onde seus pais, já falecidos, 
residiam e onde ele tem uma 
irmã e um irmão. Lá houve 
também uma missa de corpo 
presente às 15h30min e 
após o seu sepultamento no 
cemitério da cidade.
Erechim, 14 de fevereiro de 
2018.
Dom José Gislon, OFMCap
Bispo Diocesano de Erexim.

Dados biográficos
Pe. Gabriel nasceu no 

dia 21 de março de 1955, 
em Chapadão, do atual 
Município de Paulo Bento. 
É o segundo dos seis 
filhos de Silvestre Zucco 
e Natalia Kosloski Zucco, 
ambos falecidos. Em 1960, 
a família se transferiu para 
Erval Grande, residindo 
no povoado Pinhalzinho 
daquele município até 
1977, passando depois para 
a cidade. Gabriel cursou a 
primeira até a quarta série 
do ensino fundamental 

no povoado Pinhalzinho. 
Depois, estudou nos 
seminários da Congregação 
dos Pobres Servos da Divina 
Providência em Farroupilha 
e Porto Alegre. Concluído o 
segundo grau, passou para a 
Diocese de Erexim, fazendo 
filosofia no Seminário 
Imaculada Conceição 
de Viamão e teologia na 
Pontifícia Universidade 
Católica de Porto Alegre.

Por diversos anos, 
foi professor na Escola 
Diocesana de Formação, 
lecionando a disciplina 
dos sacramentos. Gostava 
de música e organizava 
grupos de música e canto 
especialmente com crianças 
e adolescentes.

Foi ordenado padre no dia 
15 de dezembro de 1984, 
na igreja Na. Sra. da Glória 
de Erval Grande, por Dom 
João Hoffmann. Seu lema de 
ordenação é: “Eis-me aqui, 
Senhor, envia-me” (Is 6,8).

Pe. Gabriel exerceu as 
seguintes funções:

- Assistente e professor 
no Seminário de Fátima, em 
1985;

- Vigário-paroquial na 
Catedral São José, de 1986 
a 1988;

- 1988: responsável 
pelo acompanhamento aos 
benfeitores do Seminário;

- Pároco de Estação, de 
1989 a 2000;

- Pároco de Barão de 
Cotegipe, em 2001;

- Pároco de Paulo Bento, 
de 2002 a 2010;

- Pároco de São Valentim, 
de 13/02/2011 12/02/2012.

- Vigário Paroquial de 
Getúlio Vargas de 2012 a 
2015;

- Vigário Paroquial de 
Áurea desde 2016.
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Em Aúrea

Com muita emoção, na 
madrugada desta quinta-
feira, 15, a comunidade 
católica da Paróquia N. 
Sra. do Monte Claro de 
Áurea aguardou a chegada 
do corpo do seu vigário 
paroquial, Pe. Gabriel 
Zucco, falecido na véspera 
na UTI cardíaca do Hospital 
São Vicente de Paulo, de 
Passo Fundo, e o velou até 
a conclusão da missa de 
corpo presente iniciada às 
08h30, quando seguiu para 
Erval Grande, onde houve 
outra missa, às 15h30, e 
sepultamento logo após no 
cemitério daquela cidade. 
Motivados pelo Pároco, Pe. 
Claudino Talaska, e movidos 
pelo fraterno e dedicado 
acompanhamento dele ao 
coirmão nos 20 dias de sua 
hospitalização, muitos fiéis 
participaram do velório e 
da missa presidida por Dom 
José e concelebrada por 

Velório e sepultamento do Pe. Gabriel Zucco

15 padres com a presença 
de dois diáconos, dos 4 
irmãos e familiares do 
Pe. Gabriel e membros 
de comunidades onde ele 
exerceu seu ministério. 

Consternado, Dom José 
iniciou a homilia lembrando 
que provações marcam a vida 
de todos os lares, também 
da família presbiteral. O 
Padre assume a missão de 
cuidar da vida dos irmãos e 
irmãs, mas também precisa 
ser cuidado, pois também 
ele passa por momentos de 
dor e sofrimento. A família 
presbiteral, sensibilizada, 
sofre uma perda. Na véspera, 
após a abertura da Campanha 
da Fraternidade sobre a 
superação da violência com 
o lema “Vós sois todos os 
irmãos”, às 18h, na Catedral 
Diocesana, e a missa com 
imposição das cinzas, 
iniciando a preparação para 
a Páscoa, chegou a notícia 
de que o Pe. Gabriel havia 
partido para celebrar o 

mistério pascal na eternidade. 
Ele dedicou sua vida à 
missão para a qual Deus o 
chamou. Em pequenos e 
constantes sinais, marcou 
sua presença neste mundo, 
contribuindo para que seja 
melhor, menos violento, 
mais fraterno e mais irmão. 
Viveu a graça do sacerdócio 
para o povo, não para si 
mesmo. Abraçou a vocação 
sacerdotal de ser peregrino 
do Evangelho, arauto da paz, 
com os talentos recebidos 
de Deus para o bem dos 
outros. Gostava da música, 

dedicava-se à comunicação, 
animava o ambiente em 
que se encontrava. Deixa 
o testemunho de um 
sacerdote que viveu com 
paixão seu ministério.  

Antes da encomendação 
final, Pe. Claudino informou 
que haveria ônibus para 
quem quisesse participar da 
missa de corpo presente em 
Erval Grande, com saída às 
12h30, em frente à igreja. 
Comunicou também que no 
sábado e no domingo, naquela 
igreja, haveria missa de 
sétimo dia pelo Pe. Gabriel. 

Em Erval Grande

Depois de ter sido 
velado na igreja N. 
Sra. do Monte Claro, 
com missa às 08h30 
desta quinta-feira, 15, 
o corpo do Pe. Gabriel 

Zucco foi levado para a 
igreja N. Sra. da Glória 
de Erval Grande, para 
onde a família havia se 
transferido de Chapadão, 
Paulo Bento, em 1960, 
quando ele tinha 5 anos. 
Depois de momentos 

de oração, animados 
por equipes locais, 
sob a coordenação do 
Pároco, Pe. Moacir 
Noskoski, às 15h30, 
Dom José iniciou a 
missa de corpo presente, 
concelebrada por Dom 

Girônimo e 20 padres, 
com a participação 
de 5 diáconos, os 4 
irmãos e familiares do 
Pe. Gabriel e membros 
das comunidades da 
Paróquia e de outras na 
quais ele foi Pároco ou 

Notícias
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Vigário Paroquial. 

Na homilia, Dom José 
recordou que daquela 
localidade, o jovem 
Gabriel partiu para o 
Seminário, respondendo 
ao chamado de Deus. 
Voltava frequentemente 
para o aconchego do 
lar, o abraço da mãe, do 
pai e o convívio com os 
irmãos. Ontem, ele partiu 
para o abraço eterno 
de Deus Pai, depois de 
33 anos de ministério 
presbiteral, no qual 
ajudou muitas pessoas, 
não só pela pregação da 
palavra e a celebração 
dos sacramentos, mas 
também pela caridade 
misericordiosa com 
os que precisavam de 
conforto na dor e no 
sofrimento. Acolheu os 
aflitos, sabendo consolar. 
Foi sacerdote, irmão, 
guia e amigo na dor e na 
alegria junto ao povo. 
Seguindo o Mestre, que 
convida a carregar a cruz 
de cada dia, foi solidário 
com os irmãos e irmãs 
na tristeza e na alegria, 
defendendo a vida, 
apontando o caminho da 
Ressurreição. O Senhor 
que ele e nós anunciamos 
é o Senhor da vida que 
acompanha cada passo 
dos seus filhos e filhas. 
Ele caminha conosco 
como caminhou com 
seu povo da terra da 
escravidão para a da 
liberdade, garantindo-
lhe a água da rocha e o 
pão do céu. Ressaltou 

que Pe. Gabriel deixa 
seu testemunho do bem 
realizado que fica no 
coração de todos e que 
ele apresentará diante 
de Deus. Recordou que 
todos somos peregrinos 
por este mundo, sem 
saber a duração da 
própria vida. Observou 
que na véspera, no início 
da quaresma, caminhada 
de preparação para a 
Páscoa, Pe. Gabriel 
celebrou a Páscoa eterna. 
Antecipou a celebração 
pascal. O Bispo frisou 
que a família presbiteral 
da Diocese agradece a 
Deus por ele ter colocado 
sua vida a serviço dos 
irmãos e irmãs. Desejou 
que N. Sra. da Glória, de 
quem foi muito devoto, 
o acolha junto de seu 
Filho para participar da 
glória eterna junto do 
Pai.

Antes da última 
encomendação, Pe. Moacir 
manifestou sua solidariedade 
e a da paróquia aos 
familiares do Pe. Gabriel. 
Agradeceu a presença 
dos padres, diáconos, dos 
paroquianos e dos membros 
das diversas comunidades 
onde ele exerceu o ministério 
presbiteral. Convidou para 
a missa de sétimo dia, às 
19h30 do dia 21.

Pe. Cleocir Bonetti, 
Vigário Geral da Diocese, 
falou pela Pastoral 
Presbiteral. Recordou que 
na véspera, quarta-feira de 
cinzas, a Igreja lembrava 
que somos pó e ao pó 
retornamos. Voltamos à 
terra, mas não ficamos 
nela, ressuscitaremos para 

a Páscoa eterna, que o Pe. 
Gabriel celebrou ontem. 
Citou Santo Agostinho 
que exalta a grandeza do 
sacerdote, observando que 
Deus considera dignos de 
confiança seres humanos 
frágeis e lhes concede 
o ministério ordenado. 
Recordou que, em 2009, 
em Paulo Bento, fez a 
homilia no jubileu de prata 
do Pe. Gabriel. Nela citou 
depoimentos de coirmãos a 
respeito dele. Um dizia que 
aprendera muito com ele e 
que se precisasse de algo 
emprestado pediria ao Pe. 
Gabriel porque se sentiria 
feliz em ajudar. E este era 
o Pe. Claudino Talaska, a 
quem agradeceu muito pelo 
testemunho edificante de 
solicitude com o Pe. Zucco 
na enfermidade que marcará 
a todos para sempre. 
Expressou gratidão também 
a Dom José, aos familiares do 
Pe. Gabriel, à sua servidora, 
Maria, muito próxima dele 
nesses dias, ao Pe. Moacir, 
ao povo de Áurea, a todos os 
que estiveram em comunhão 
na oração. Concluiu dizendo 
que o corpo do Pe. Gabriel 
seria plantado em Erval 
Grande, terra que gerou 
padres, na esperança da 
ressurreição e no desejo 
de que Deus conceda mais 
vocações sacerdotais para a 
Diocese.

Concluída a encomendação 
final, os padres e os familiares 
conduziram o corpo do Pe. 
Gabriel até o carro fúnebre. 
Dom José, os padres Bonetti, 
Talaska, Moacir e Antonio 

Valentini seguiram até o 
cemitério, onde o Bispo fez 
a bênção do túmulo. 

Agradecimentos de Dom 
José

No final das duas 
missas pelo Pe. Gabriel, 
Dom José expressou 
especial agradecimento 
ao Pe. Claudino Talaska 
pelo acompanhamento 
constante a ele nos 20 
dias de sua hospitalização, 
informando a comunidade 
e os padres da evolução 
de seu quadro clínico. 
Agradeceu igualmente ao 
Pe. Cleocir Bonetti, Vigário 
Geral da Diocese, ao Pe. 
Clair Favreto, Reitor do 
Seminário Maior São José 
da Diocese em Passo Fundo 
que também acompanharam 
o Pe. Gabriel nesses dias, 
bem como à servidora Maria 
que o ajudou por diversos 
anos. Com gratidão, lembrou 
as pessoas que doaram 
sangue para ele. Manifestou 
reconhecimento às irmãs de 
Áurea, ao senhor Prefeito 
Municipal e autoridades 
presentes e a todo o povo 
por tudo o que fizeram 
pelo seu vigário paroquial. 
Agradeceu ao Pe. Moacir 
que motivou a comunidade 
à oração por ele; a todos 
os que estavam unidos na 
paixão e na compaixão com 
o irmão que estava sofrendo. 
Desejou que a graça divina 
faça brotar muitas vocações 
para o sacerdócio, para a 
vida consagrada e de leigos 
e leigas engajados na Igreja 
e na sociedade.

Notícias
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Novos Diáconos em atividade

Jean Demboski e Edegar Passaglia são ordenados diáconos e realizam estágio em Erechim e Getúlio Vargas

Capa

Em missa na igreja São Pedro de 
Erexim, às 19h30min do dia 29 de 
dezembro de 2017, Dom José ordenou 
diáconos os seminaristas Jean Carlos 
Demboski e Edegar Passaglia, a 
serem ordenados presbíteros para 
a Diocese de Erexim neste ano. A 
missa foi concelebrada pelo bispo 
emérito, Dom Girônimo Zanandréa 
e 47 padres da Diocese de Erexim, 
Chapecó, Vacaria, Arquidiocese de 
Passo Fundo e missionários saletinos, 
com a participação de 11 diáconos, 
muitas pessoas das comunidades 
das Paróquias da cidade de Erexim e 
daquelas dos diáconos, Jacutinga e 
Faxinalzinho. A animação dos cantos 
esteve a cargo do Pe. José Carlos 
Sala e grupo de cantores. No início da 
celebração, o pároco da Paróquia São 
Pedro, Pe. Paulo Bernardi, acolheu a 
todos e conduziu a apresentação dos 
padres e diáconos.

A missa de ordenação diaconal dos 
dois seminaristas foi naquela igreja 
porque Edegar fez seu estágio pastoral 
lá por três anos e Jean na Catedral São 
José ao longo de 2017.

Na homilia, Dom José, referindo-
se ao evangelho do dia, no qual José 
e Maria foram ao Templo apresentar 

o Menino Jesus a Deus, disse que 
os participantes da missa estavam 
apresentando os dois ordenandos e 
acolhendo-os na Igreja, comunidade 
de fé, na qual exercerão o serviço 
diaconal. Relacionou a peregrinação 
de José e Maria com o Menino ao 
Templo com a caminhada dos dois em 
preparação ao diaconato e em breve 
à ordenação presbiteral. Recordando 
a oração frequente de Jesus, exortou-
os a cultivarem a oração por todos os 
que rezam pelas vocações. Comparou 
também a espera perseverante do 
idoso Simeão, a serviço no Templo, 
que reconheceu no Menino de Maria 
e José o prometido de Deus, com a 
perseverança necessária no serviço 
à Igreja. Por fim, lembrou os ofícios 
próprios do diácono e desejou que 
Maria de Nazaré mãe e fiel servidora 
do filho Jesus, aponte sempre a todos 
o caminho do discipulado, do “amor 
serviço”, para permanecerem em 
comunhão com o Pai, com a Igreja e os 
irmãos na fé. 

No rito próprio da ordenação 
diaconal, Dom José convidou os 
dois ordenandos a expressarem sua 
fidelidade no serviço à Igreja na 
pregação, na caridade e na liturgia, 

assumindo o celibato e a obediência 
ao Bispo. Após o canto da ladainha de 
todos os santos, lhes impôs as mãos e 
recitou a oração ritual da ordenação. 
Convidou os familiares a revesti-los 
com a estola e a túnica características 
do diaconato e entregou-lhes o 
Evangeliário, exortando-os a viver e a 
anunciar a Palavra de Deus.

No final da celebração, os dois 
novos diáconos dirigiram sua palavra 
aos presentes. Ambos expressaram 
agradecimentos às suas famílias, 
às comunidades de origem, aos 
formadores, às pessoas que rezam pelas 
vocações e ajudam com seus recursos 
a formação dos futuros padres. Os 
dois manifestaram também especial 
carinho pelos jovens, por terem atuado 
na pastoral da juventude em sua ação 
pastoral como seminaristas. Jean 
concluiu sua mensagem com a seguinte 
oração de Dom Pedro Casaldaliga, 
Bispo emérito de São Félix, Mato 
Grosso, poeta e escritor: 

Senhor, Mestre e Companheiro, 
Jesus de Nazaré, Filho de Deus e Filho 
de Maria: escuta-nos! 

Tu que chamastes os Doze, na hora 
primeira da Igreja e nos ensinaste a 
pedir mais braços para a messe, que é 

Fotos: Vinícius de Morais Freitas
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muita; escuta-nos e chama! Convoca-
nos, Jesus! Ainda há juventude em 
nossa Pátria Grande. 

Ainda não acabou em nosso meio a 
raça dos profetas e dos mártires. Ainda 
temos sede do Amor Maior. Ainda 
somos capazes de viver teu Evangelho.

Queremos seguir-te! Podemos beber 
teu cálice. Prosseguiremos tua Missão: 
de anunciar a Boa Nova aos pobres; de 
libertar os cativos; de abrir os olhos aos 

cegos; proclamar para todos o tempo 
Novo da Graça.

Como o Pai te enviou, envia-nos! 
À glória do próprio Pai e na 

comunhão do Espírito, para a Salvação 
do Mundo. Amém!

Concluída a celebração, a maioria 
dos participantes dirigiu-se ao salão 
paroquial para o jantar preparado 
pelo Conselho Econômico e diversos 
colaboradores da Paróquia São Pedro.

Preparação natalina com jeito jovem

Jovens de diversas comunidades 
participaram da 5ª vigília de Natal 
da Juventude das 22h30 do dia 23 de 
dezembro de 2017 até às seis horas do 
dia seguinte, no Santuário de Fátima. 
Ela foi presidida pelos diáconos, na 
época seminaristas, Jean Demboski 
e Edegar Passaglia, que atuam na 
pastoral da juventude. 

A vigília teve 4 momentos, em 4 
espaços diferentes, contemplando a 
visita do anjo a Nossa Senhora, a visita 
de Maria a Isabel, a visita do anjo 
aos pastores e a visita dos pastores 
ao Menino Jesus. Em cada momento, 
foram utilizados símbolos diversos. 

Alternando cantos, leitura orante da 

Antes de serem ordenados diáconos, os jovens Jean Demboski e Edegar Passaglia realizaram uma atividade diferente. 

Palavra de Deus com hinos e salmos do Ofício Divino das comunidades, tempo 
de reflexão e de diálogo, os jovens prepararam o Natal de seu jeito. 

Pe. Antonio Valentini Neto
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Papa no Chile e Peru

Dia 15 de janeiro, Papa 
Francisco viajou para 
o Chile e depois para o 
Peru, na sua 22ª viagem 
apostólica internacional, 
que se estendeu até o dia 
21. Em sua mensagem em 
vídeo aos povos dos dois 
países, Francisco afirmou: 
“Quero ser partícipe de 
suas alegrias, tristezas, 
dificuldades e esperanças, 
e dizer-lhes que não estão 
sós, que o Papa está com 
vocês, que a Igreja inteira 
os acolhe e os guarda. Vou 
até vocês como peregrino 
da alegria do Evangelho, 
para compartilhar com 
todos a paz do Senhor e 
confirmá-los numa única 
esperança. Desejo encontrar-
me com vocês, olhá-los 
nos olhos, ver seus rostos 
e, em meio a todos, sentir 
a proximidade de Deus, 
sua ternura e misericórdia 
que nos abraça e consola”.

Encontro especial com os 
povos indígenas amazônicos

 Na sua viagem ao 
Chile e ao Peru, nesta 

Mundo

Papa enfatiza que a paz supõe combater a injustiça e a violência
Papa Francisco recebeu em audiência os embaixadores 

de mais de 180 países credenciados junto à Santa Sé para 
as felicitações de ano novo. Esta tradicional audiência 
é a ocasião para o Papa fazer um dos mais importantes 
discursos do ano, por tratar de temas de interesse global e 
internacional. Lembrando o centenário do fim da I Guerra 
Mundial, neste ano, observou que o fato sugere duas lições. 
Aprimeira: vencer nunca significa humilhar o adversário 
derrotado. “Não é a lei do medo que evita futuras agressões”. 
A segunda: a paz consolida-se quando as nações podem se 
confrontar num clima de igualdade. “Premissa fundamental 
desta atitude é a afirmação da dignidade de toda a pessoa 
humana, cujo desprezo e desrespeito levam a atos de 
barbárie que ofendem a consciência da humanidade.” O 
destaque do Papa foi a passagem dos 70 anos da Declaração 
Univrsal dos Direitos Humanos, também neste ano. 

Destacou que para a Santa Sé falar de direitos humanos 

significa, antes de mais nada, repropor a centralidade da 
dignidade da pessoa, enquanto desejada e criada por Deus 
à sua imagem e semelhança.” Observou que setenta anos 
depois muitos direitos fundamentais são violados ainda 
hoje, sendo o primeiro deles o direito à vida, à liberdade e à 
inviolabilidade de cada pessoa humana. Não é apenas a guerra 
ou a violência que os lesa. Há formas mais sutis: o descarte 
de crianças ainda antes de nascer e dos idosos; a violência 
sofrida pelas mulheres e pelas vítimas do tráfico de pessoas 
e a falta de acesso à saúde. Francisco mencionou também 
diversas situações desafiadoras, como a proliferação de 
armas, as ameaças contra a família, as migrações, o trabalho 
infantil, a degradação da natureza. Ao falar das armas e dos 
conflitos bélicos em alguns países, o Papa enfatizou que a 
busca da paz supõe combater a injustiça e erradicar, de forma 
não violenta, as causas da discórdia que levam às guerras.

semana, o Papa teve dois 
encontros com os povos da 
Amazônia, historicamente 
perseguidos, discriminados, 
empobrecidos e privados 
de seus direitos. O Papa 

pediu estes encontros 
para conhecer a realidade 
diretamente da fonte, 
segundo um porta-voz de 
comunidade local. Segundo 
o Vigário Apostólico de 
Puerto Maldonado, Peru, “o 
povo indígena amazônico 
tem um clamor, uma 
reinvindicação: suas terras 

ancestrais estão sendo cada 
vez mais invadidas. Seus 
territórios naturais, de seus 
antepassados, são cada 
vez mais reduzidos. Nessa 
região há muita pobreza e 

miséria, há pessoas que vêm 
de outras zonas de miséria 
e pobreza. ” A previsão é 
de que 3.500 representantes 
indígenas participem do 
encontro com o Papa, que 
almoçará privativamente 
com alguns deles. O outro 
encontro com representantes 
das populações indígenas 

será em Tenuco, região 
da Araucania, no Chile, 
onde também almoçará 
com representantes deles.

Delegação brasileira 
no encontro do Papa com 
os indígenas no Peru

 O arcebispo emérito de 
São Paulo (SP) e presidente 
da Comissão Episcopal para 
a Amazônia da Conferência 
Nacional dos Bispos do 
Brasil, cardeal Cláudio 
Hummes, foi ao Peru para 
a visita do Papa Francisco, 
com assessora da Comissão, 
irmã Maria Irene Lopes 
dos Santos. Também esteve 
presente o arcebispo de Porto 
Velho (RO) e presidente 
do Conselho Indigenista 
Missionário, Dom Roque 
Paloschi, que fez um 
pronunciamento durante o 
encontro. Caravanas de Porto 
Velho (RO) e Rio Branco 
(AC) com cerca de cem 
indígenas participaram dessa 
visita de Francisco à América 
Latina. Ele já esteve no 
Brasil, em 2013, na Bolívia, 
no Equador e no Paraguai, 
2015 e no México em 2016.
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Papa pede economia inclusiva 
ao Fórum Econômico Mundial

Criado em 1971, o Fórum 
Econômico Mundial, 
reúne, todos os anos, em 
Davos, Suíça, líderes 
empresariais e políticos, 
assim como intelectuais e 
jornalistas selecionados para 
discutir questões urgentes 
enfrentadas mundialmente, 
incluindo saúde e meio-
ambiente. Em sua mensagem 
para a reunião deste ano, a 
48ª, de 23 a 26 de janeiro, 
Papa Francisco ressaltou que 
as inovações tecnológicas, 
a inteligência artificial e a 
robótica devem ser utilizadas 
“para a proteção da nossa 
casa comum” e não serem 
uma ameaça “como algumas 
avaliações infelizmente 
preveem”. 

O Papa insistiu na 
centralidade do ser humano 
na economia, criando-
se uma “uma sociedade 
inclusiva, justa e que seja 
de apoio”. Observa também 
que as recorrentes crises 
financeiras causaram novos 
desafios e problemáticas 
para os governos, “como o 
crescimento do desemprego, 
de novas formas de pobreza 
e o aumento do abismo 
socioeconômico e novas 
formas de escravidão”, 
muitas vezes relacionadas 
a conflitos e migrações. O 
Papa exortou: os modelos 
econômicos são chamados 
a “observar uma ética de 

Mundo

desenvolvimento sustentável 
e integral, baseada em 
valores que colocam no 
centro a pessoa humana e 
os seus direitos”. Somente 
deste modo “se pode dar 
uma nova direção ao destino 
do mundo”. 

Superar a “cultura 
descartável”

 Na mencionada 
mensagem à reunião do 
Fórum Econômico Mundial, 
na Suíça, Papa Francisco 
reforçou o apelo para a 
superação da “cultura 
descartável”.  Além disso, 
convidou os empresários 
a criarem emprego, 
“aumentando a qualidade da 
produtividade, respeitando 
as leis do trabalho e 
lutando contra a corrupção 
e promovendo a justiça 
social”. Para Francisco, 
trata-se de uma “importante 
responsabilidade a 
ser exercitada com 
discernimento, porque será 
decisiva para dar forma ao 
mundo de amanhã e ao das 
gerações futuras”. 

O Papa apresentou aos 
participantes votos de que 
sejam superadas as divisões 
entre Estados e instituições 
e que colaborem entre si 
para haver uma política 
mais inclusiva num mundo 
sempre mais globalizado.

JMJ, defesa da família e combate à 
corrupção

A proximidade da JMJ, 
a defesa da família natural 
e a luta contra a corrupção 
são os três pontos salientes 
da mensagem divulgada 
pela Conferência Episcopal 
Panamenha.

A expectativa pela JMJ a 
pouco menos de um ano da 
chegada de jovens de todo o 
mundo e do Papa Francisco 
- que já se inscreveu para 
o evento no domingo -, a 
defesa da família natural e a 
luta contra a corrupção, são 
os três pontos salientes da 
longa mensagem divulgada 
pela Conferência Episcopal 
Panamenha no dia 9 de 
fevereiro. O documento é 
assinado pelo presidente 
da entidade, Dom José 
Domingo Ulloa Mendieta, e 
por todos os outros bispos do 
país centro-americano.

Jornada Mundial da 
Juventude 

 Os bispos afirmam 
que “a JMJ oferece uma 
oportunidade especial 
para dar aos jovens o lugar 
que merecem. Estamos 
conscientes de que nenhum 
projeto político, social, 
econômico e religioso 
poderá ser realizado sem o 
protagonismo dos jovens”.

Na mensagem é ressaltado 
que, como país organizador, 
o Panamá poderá contar com 
uma grande delegação de 
jovens na JMJ de janeiro de 
2019 e é expresso o desejo 
de  que eles provenham 
sobretudo das periferias 
geográficas e existenciais do 
país.

Defesa do matrimônio e da 
família

 A análise dos bispos do 
Panamá sobre a realidade 
social e política do país, parte 
da defesa do matrimônio 

e da família: a recente 
opinião consultiva da Corte 
Interamericana dos Direitos 
Humanos (Cidh) para a 
Costa Rica, na qual se pedia 
a introdução do matrimônio 
homossexual, teve o efeito 
de acender o debate também 
no vizinho Panamá, com 
algumas declarações das 
autoridades governamentais.

O comunicado fala de 
“um setor minoritário que 
pretende impor à grande 
maioria as uniões de pessoas 
do mesmo sexo” e define esta 
aspiração como um “pseudo-
direito”, movido por 
“organismos internacionais 
promotores da ideologia de 
gênero”.

Corrupção e justiça
 Palavras fortes são usadas 

pelo episcopado panamenho 
a respeito da corrupção e da 
justiça:

“Toda a América Latina 
sofre uma decadência em 
nível político, agravada 
pelo fenômeno dos paraísos 
fiscais, da emergência 
carcerária e da falta de 
garantias para os serviços 
sanitários” -  escrevem os 
bispos - que pedem que seja 
possível realizar processos 
transparentes e justos, sem a 
prescrição das acusações.

Por fim, a Conferência 
Episcopal pede que os 
cidadãos sejam ouvidos e 
que as escolhas políticas 
sejam tomadas em vista do 
bem comum.

O documento, ademais, 
observa que a economia 
liberal de mercado, aplicada 
também ao Panamá, continua 
a produzir excessivos 
desequilíbrios em prejuízo 
dos mais pobres, para os 
quais “o custo da vida se faz 
sempre mais insuportável”.
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Os 60 bispos participantes do 
14º Encontro Intereclesial de 
Comunidades Eclesiais de Base, 
encerrado dia 27 de janeiro, em 
Londrina, PR, divulgaram mensagem 
expressando sua alegria de pastores 
pelo evento que reuniu em torno de 
3.300 pessoas de muitos lugares do 
Brasil e de outros países. 

Para eles, o tema do encontro, 
“CEBs e os desafios do mundo 
urbano”, expressa sintonia com 
as Diretrizes Gerais da Ação 
Evangelizadora da Igreja no Brasil 

Bispos participantes do encontro de CEBs divulgam carta

e com a mensagem do Papa Francisco dirigida a 
esse encontro, desejando “que as Comunidades 
Eclesiais de Base possam ser, na sociedade e Nação 
brasileira, um instrumento de evangelização e de 

promoção da pessoa humana”. 
Dizem pedir a Deus que no 
Ano Nacional do Laicato, em 
processo em toda a Igreja no 
Brasil, “o protagonismo laical 
vivenciado no processo desse 
encontro, possa se manifestar 
ainda mais intenso em todas 
as situações desafiadoras de 
nosso país, especialmente do 
mundo urbano, nas quais as 
CEBs se fazem presentes e 
atuam, anunciando a ‘alegria 
do Evangelho’”.

Carta dos participantes do 14º Encontro Intereclesial de 
CEBs

Dia 27 de janeiro, no encerramento do 14º Encontro Intereclesial de CEBs, em Londrina, PR, seus 3.300 participantes 
divulgara carta para partilhar a valiosa experiência vivenciada no evento. Dizem eles: Na vivência de uma Igreja em saída, 
como cristãos leigos e leigas, padres, religiosos, religiosas, diáconos, pastores e pastoras, bispos, lideranças de povos 
originários e tradicionais, nos colocamos em atitude de diálogo, em que cada pessoa tem algo a aprender com as outras e 
todas à escuta do ‘Espírito da verdade’ (Jo 14,17) e procuramos conhecer o que Ele ‘diz às igrejas’ hoje (Ap 2,7). Reafirmam 
compromisso com uma Igreja da escuta e do diálogo e que as CEBs continuam sendo um “sinal da vitalidade da Igreja” 
(RM 51). Asseguram apoio fraterno e oração ao Papa Francisco.

Compromissos propostos pelos participantes do Encontro Intereclesial de CEBs
 Diante das mudanças culturais, dos desafios e clamores da sociedade globalizada e da cultura urbana, do desmonte 

das estruturas democráticas em nosso País, da perda dos direitos civis e sociais e da degradação da dignidade humana 
e da criação, os participantes do 14º Encontro Intereclesial de CEBS, sentiram-se desafiados a assumirem os seguintes 
compromissos: transmitir às novas gerações as experiências e os valores das gerações anteriores; promover a cultura da 
vida; tornar-se uma Igreja de comunidades em rede, com novos ministérios, que inclua a mulher em sua plena dignidade 
eclesial; incentivar o protagonismo das juventudes e combater o seu extermínio; apoiar as lutas dos povos indígenas, da 
população negra e quilombola, dos pescadores artesanais, da população em situação de rua, dos migrantes e refugiados, da 
população carcerária, das crianças e dos idosos por cidadania plena; cobrar políticas públicas de inclusão social, participar 
de conselhos de cidadania, promover a democracia direta e participativa e a autodeterminação dos povos; promover práticas 
de economia popular, solidária e sustentável; reafirmar a vocação política dos cristãos e cristãs; fortalecer a campanha pela 
auditoria da dívida pública, da reforma política e do controle sobre o poder judiciário. 

Documento da Congregação para a Educação para as 
Universidades e faculdades católicas

Dia 29 de janeiro, a Congregação para a Educação, Departamento da Cúria Romana de assessoria ao Papa e com aprovação 
dele, divulgou a Constituição Apostólica a “Alegria da Verdade”, Veritatis Gaudium, que apresenta uma nova visão para as 
universidades católicas, perante a globalização e a necessidade de uma Igreja “em saída”. 

O documento pede uma “mudança radical de paradigma”, uma “corajosa revolução cultural”, que exige a “renovação do 
sistema dos estudos eclesiásticos”. Convida a “superar o divórcio entre teologia e pastoral, entre fé e vida”, retomando o 
ensinamento de vários papas sobre o diálogo fé-razão e a necessidade de “enculturação” da proposta católica. 

A Constituição Apostólica assinala a importância da dimensão espiritual neste campo e de ouvir “o clamor dos pobres e da 
terra” para tornar concreta a “dimensão social da evangelização” como parte integrante da missão da Igreja. O documento 
expressa as preocupações ecológicas do Papa e pede uma cultura cristãmente inspirada que seja capaz de “descobrir em toda 
a criação a marca trinitária”, propiciando “uma espiritualidade da solidariedade global que brota do mistério da Trindade”.
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“Diretrizes para a 
Formação de Presbíteros” é 
o tema central a ser refletido 
pelos cerca de 485 bispos 
católicos do Brasil em 56ª 
Assembleia Geral (AG) que 
se realizará em Aparecida 
(SP) de 10 a 20 de abril deste 
ano. Antes, contudo, do 
texto ir para a plenária geral 
da 56ª AG para receber ainda 
acréscimos e a aprovação 
dos participantes o texto 
percorreu um caminho.

Um grupo formado por 
bispos e peritos se reuniu nos 
dias 5 e 6 de fevereiro na sede 
da Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB), 
em Brasília-DF, pela última 
vez para consolidar o texto a 
ser enviado aos bispos antes 
da assembleia. Os pastores 
ainda enviarão suas últimas 
sugestões a uma equipe de 
síntese cujo papel é fazer 
a sistematização final do 
texto que será apresentado 
à plenária do próximo 
encontro anual dos bispos.

“Na reunião dos dias 
05 e 06 deste mês de 
fevereiro, consideramos as 
contribuições dos bispos 
e preparamos a segunda 
versão que, nos próximos 

Formação de Presbíteros é tema central da 56ª Assembleia Geral 
dias, será enviada para os 
bispos para nova leitura e 
apresentação de sugestões”, 
disse dom Esmeraldo 
Barreto Farias, membro da 
equipe de redação do texto, 
e presidente da Comissão 
para a Ação Missionária da 
CNBB.

A Ratio Fundamentalis 
Instituitionis Sacerdotalis 
é um dos documentos 
considerados pela equipe 
que dá pistas para a formação 
de seminaristas e do clero da 
Igreja. Publicado no dia 8 de 
dezembro de 2016, atualiza 
as orientações de 1985 e 
explicita às Igrejas locais 
como realizar a formação 
dos futuros presbíteros e a 
necessidade de formação 
permanente. O texto destaca 
que o futuro padre deve ser 
acompanhado na totalidade 
das quatro dimensões que 
interagem simultaneamente 
no processo formativo 
e na vida dos ministros 
ordenados: humana, 
espiritual, intelectual e 
pastoral.

As atuais Diretrizes para a 
Formação Presbiteral foram 
aprovadas na 48ª Assembleia 
Geral da CNBB, em 2010, 

e já visavam enriquecer a 
formação espiritual, humana, 
intelectual e pastoral dos 
futuros sacerdotes “com 
novos impulsos vitais, 
consoantes com a índole 
peculiar de nosso tempo”.

Características do novo 
Presbítero  

O arcebispo de Porto 
Alegre (RS) e presidente 
da Comissão Episcopal 
Pastoral para os Ministérios 
Ordenados e a Vida 
Consagrada da CNBB, dom 
Jaime Spengler, é um dos 
responsáveis pela elaboração 
do texto. Ele conta que o novo 
presbítero, a ser buscado 
pela Igreja no Brasil, tem 
as seguintes características: 
“Homens verdadeiramente 
apaixonados pelo Evangelho 
do crucificado/ressuscitado, 
homens entusiasmados pela 
proposta do Reino e por 
isso capazes de se lançar 
generosamente no trabalho 
apostólico”, afirma.

O documento, em processo 
de elaboração no Brasil, do 
ponto de vista da formação 
assumiu as inspirações da 
Ratio Fundamentalis e suas 
quatro características que 
precisam ser destacadas:a 

formação deve ser única, 
integral, comunitária e 
missionária”.

Para o bispo auxiliar de São 
Paulo (SP) dom José Roberto 
Fortes, também membro da 
equipe preparatória do texto, 
os futuros padres devem ter 
um “coração semelhante ao 
coração de Cristo, o Coração 
do Bom Pastor, que sejam 
homens misericordiosos, que 
tenham espírito de serviço, se 
dediquem com todo seu ser 
a serviço da evangelização, 
tenham amor pelo povo, 
forme comunidades maduras 
e adultas na fé e colaborem 
com a graça de Deus para o 
advento do reino”.

Após a aprovação final 
pelo episcopado brasileiro 
em sua 56ª Assembleia Geral, 
em Aparecida (SP), ao texto 
segue para a Congregação 
para o Clero do Vaticano 
para ser referendado. Só 
então, o texto se tornará um 
documento da CNBB que 
vai orientar a formação de 
novos presbíteros no Brasil. 
Um conjunto de outros temas 
fazem parte da programação 
da 56ª Assembleia Geral dos 
Bispos.

Fátima: 9,4 milhões de peregrinos passaram pela Cova da Iria em 2017

Ciclo de comemoração do Centenário das Aparições (2007-2017) levou 72 
milhões de pessoas ao Santuário nacional

O Santuário de Fátima informou, dia 08 de fevereiro, 
que 9,4 milhões de peregrinos passaram pela Cova da Iria 
em 2017, ano em que se concluíram as celebrações do 
Centenário das Aparições, com a visita do Papa Francisco.

Os dados, enviados à Agência ECCLESIA, foram 
apresentados durante o 40.º Encontro de Hoteleiros, 
precisando que desse número, houve 5 milhões de 
participantes nas Missas.

O Santuário de Fátima fala num “Centenário Global”, 
destacando a presença de 31,5 mil asiáticos nas novas 

peregrinações, vindos, em particular, do Vietname, Filipinas, 
Coreia do Sul e China.

A nível internacional, o maior número de peregrinações 
chega de Espanha, Itália, Polónia e EUA.

O último ano foi o que trouxe mais peregrinos à Cova da 
Iria no ciclo de comemoração do Centenário das Aparições 
(2007-2017), que levou 72 milhões de pessoas ao Santuário 
nacional.

O reitor do Santuário de Fátima, padre Carlos 
Cabecinhas, realçou que, neste período, se “consolidou a 
internacionalização de Fátima”.

“O Centenário das Aparições veio sublinhar a dimensão 
mundial de Fátima, quer como Santuário, quer como 
mensagem”, assinalou, na sua intervenção.

O responsável evocou ainda a canonização dos Santos 
Francisco e Jacinta, presidida pelo Papa Francisco a 13 de 
maio de 2017.
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Vivemos, hoje, na sociedade da informação liberal. A mídia 
é um “quarto poder”. Ela influencia a convivência social, 
a opinião pública, a vida política e o próprio exercício dos 
poderes executivo, legislativo e judiciário, de maneira muitas 
vezes perniciosa. No Brasil, os meios de comunicação são 
pouco controlados socialmente. Eles exigem liberdade, mas 
se eximem de responsabilidade, causando impactos sociais 
muitas vezes nefastos. As “redes sociais” fazem parte de uma 
lógica ainda mais liberal. Na internet, tudo parece possível e 
válido. Ofensas à honra de pessoas e entidades, por exemplo, 
se tornaram muito comuns. Quantas pessoas compartilham 
textos, imagens e vídeos odiosos e ofensivos sem se darem 
conta de que estão cometendo crimes.

Segundo o Código Penal Brasileiro, ofensas à honra são 
definidas como crimes pelos artigos 138, 139 e 140, do 
seguinte modo: “caluniar alguém, imputando-lhe falsamente, 
fato definido como crime”, “na mesma pena incorre quem, 
sabendo falsa a imputação, a propala ou divulga”; “difamar 
alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação”; e 
“injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro”. 
A justiça neste país, embora esteja tão desacreditada, pode 
exercer um papel importante, se lhe for exigida intervenção 
nesses casos. Jamais podemos acreditar na neutralidade do 
judiciário. No entanto, ele deve ser sempre acionado ao se 
tratar da defesa da dignidade e da honra, especialmente dos 
socialmente frágeis.

O Evangelho de Lucas 18,1-8 mostra uma belíssima parábola 
de Jesus a respeito da justiça a ser reivindicada sobretudo 
pelos mais pobres e indefesos. Nessa parábola, Jesus fala 
de um juiz que não temia a Deus e nem respeitava os 

Não se deixar manipular pelo mal 

Dom Reginaldo Andrietta

Bispo de Jales (SP)

homens, e de uma viúva que lhe implorava por justiça. Essa 
mulher tinha uma causa justa contra uma pessoa e clamou 
persistentemente ao juiz para que julgasse o seu processo. 
O “homem da lei” que desprezava totalmente essa viúva, 
terminou por fazer-lhe justiça, em razão da insistência dela e 
do incômodo que ela estava lhe causando.

A justiça humana, sujeita necessariamente ao controle 
social representado pela viúva, foi utilizada por Jesus 
como exemplo para mostrar o valor da justiça divina. Esta 
é muitíssimo mais importante por ser infalível. Se assim 
se comportou esse juiz iníquo, diz Jesus: “Deus não faria 
justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? 
Será que vai fazê-los esperar? Eu lhes digo que Deus lhes 
fará justiça e bem depressa. ” Jesus, no entanto, conclui a 
parábola questionando: “O Filho do Homem (ou seja, ele 
próprio, o Filho de Deus que se faz humano), quando vier 
encontrará fé sobre a terra? ” Nossa fé, então, conta.

Por isso, necessitamos, realmente, acreditar na justiça divina 
e inspirarmo-nos nela para fazer da justiça humana um 
instrumento a favor de uma convivência social saudável, 
isenta da maldade que, por exemplo, circula nos meios 
de comunicação e nas redes sociais, manipulando fatos 
e consciências, espalhando ódio e desonrando pessoas e 
entidades que promovem o bem comunitário e social. Vale 
a pena, então, recordarmos a advertência feita por Jesus: 
“Cuidado com os falsos profetas; eles vêm a vocês vestidos 
com peles de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes” (Mt 
7,15). Portanto, não sejamos ingênuos! Não nos deixemos 
manipular pelo mal que muitas vezes se disfarça de “santa 
moralidade”!

Charges
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Dom Adelar Baruffi

Bispo de Cruz Alta (RS)

Os leigos e a corresponsabilidade na evangelização 
Como membros do Povo de Deus, pertencentes ao 
único Corpo de Cristo, os leigos e leigas, segundo o que 
lhes é próprio, participam da mesma missão que Cristo 
Ressuscitado deixou aos apóstolos: “Ide, portanto, e fazei 
que todas as nações se tornem discípulos” (Mt 28,19). É o 
mesmo batismo que nos vincula a Cristo, à sua Igreja, numa 
comunidade de fé, “como membros vivos” (Lumen Gentium, 
n.33) e partilhamos a mesma missão. Assim, “o apostolado 
dos leigos é participação na própria missão salvífica da 
Igreja” (Lumen Gentium, n.33). 

Por isso, os leigos e leigas não podem compreender seu 
lugar e missão na evangelização como meros executores 
das orientações dos pastores. Várias vezes, o Papa Francisco 
repetiu esta ideia de que o rebanho tem seu próprio faro e 
sabe intuir o caminho por onde andar. Os leigos fazem parte 
da “unção espiritual” dada a toda a Igreja: “Deus dota a 
totalidade dos fiéis com o instinto da fé – sensusfidei – que os 
ajuda a discernir o que vem realmente de Deus” (Evangelii 
Gaudium, n.119). Já o Papa Bento XVI o expressou de 
maneira mais clara ainda: “A corresponsabilidade exige 
uma mudança de mentalidade, relativa, em particular, ao 
papel dos leigos na Igreja, que devem ser considerados não 
como ‘colaboradores’ do clero, mas como pessoas realmente 
‘corresponsáveis’ do ser e do agir da Igreja” (10 de agosto 
de 2012). 

Esta corresponsabilidade não significa confusão ou 
intromissão no que é específico do ministério ordenado 
(diáconos, padres e bispos), mas compreensão do seu lugar 
próprio na organização da comunidade eclesial e, sobretudo, 
na sua presença na sociedade. De fato, “os leigos, são 

especialmente chamados para tornarem a Igreja presente 
e operosa naqueles lugares e circunstâncias onde apenas 
através deles ela pode chegar como sal da terra” (Lumen 
Gentium, n.33). Na comunhão e na diversidade ministerial 
testemunhamos melhor o Evangelho. Nem os leigos 
almejarem o lugar específico dos ministros ordenados e nem 
os ministros ordenados realizarem o que não lhes compete. 

Para que isto seja possível é necessário formar um laicato 
maduro, como é a proposta do grande projeto em curso de 
Iniciação à Vida Cristã. Cristãos discípulos missionários de 
Jesus Cristo, que testemunhem sua fé, com coerência, em 
todos os ambientes. Multiplicam-se as possibilidades de 
formação e aprofundamento bíblico e doutrinal em nossas 
paróquias e diocese. A formação dos nossos batizados deve 
ser permanente. Não é suficiente uma palestra ou curso 
breve. Assim, podemos conhecer, amar e nos comprometer 
com a missão evangelizadora. Hoje, temos facilidade de 
acesso a informações também pelos meios de comunicação. 
Isto pode ajudar muito, mas também exige um processo de 
discernimento, pois nem todos os conteúdos vinculados 
estão em comunhão com a orientação do magistério e a 
doutrina da Igreja. 

Concretamente, esta corresponsabilidade também se dá 
na participação nos conselhos paroquiais de pastoral e 
administração, bem como no grande número de possibilidades 
de serviços e ministérios leigos. A Igreja somos todos os 
batizados. Procure informações em sua paróquia. Conheça 
e aprofunde sua fé. Como leigo ou leiga, você é “membro 
vivo” e corresponsável pela missão da Igreja.

Violência no Brasil
O Brasil é a oitava maior economia mundial, no entanto, é o 
décimo país mais desigual do mundo, segundo o Relatório do 
Desenvolvimento Humano, de 2016, da Organização das Nações 
Unidas (ONU). A seguir, alguns dados sobre a violência no 
Brasil, extraídos do Texto-Base da Campanha da Fraternidade 
de 2018, publicados em gráfico por Família Cristã, janeiro deste 
ano:
Mortes por armas de fogo
5 pessoas por hora
123 por dia
60 mil por ano
Violência contra a mulher, em 2015:
45.460 casos de estupro.
Mas estima-se que pode ter chegado a 454 mil casos.

A Violência estrutural no Brasil
Para o professor Robson Sávio Reis de Souza, da Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Grais, em Família Cristã de 
janeiro deste ano, o Brasil é uma sociedade injusta e extremamente 
desigual, que exibe uma democracia sem cidadania, lembrando 
que injustiça, exclusão e desigualdade geram múltiplas formas de 
violência, incluindo aí a fome, o desemprego, a falta de moradia, 
de políticas públicas de proteção e promoção de direitos. Lembra 
a violência que se apresenta nas relações cotidianas em que a 
cordialidade parece ceder à intolerância, mas destaca também 
a violência estrutural, promovida pelos sistemas econômico, 
político, jurídico e social quando se sobrepõem à lógica dos 
interesses comunitários e coletivos. 
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Berinjela recheada ( Rende: 4 porções tempo: 35 min)
Ingredientes:
2 berinjelas
sal a gosto
2 colheres (sopa) de óleo
1 cebola picada

Dinâmica do Setor Animação Bíblico-Catequética (103)
Tânia Madalosso Coordenadora.

Páscoa: O milagre da ressurreição: Material necessário: 9 envelopes (pode fazer com sulfites – 
precisa de um envelope grande para colocar todos os outros dentro, os demais serão colocados um dentro 

do outro) exemplo de tamanhos:

1 envelope de 25 cm (guardas – nº 5)

2 envelopes de 11 cm (selo – nº 4 e 6)

2 envelopes de 9 cm (pedra – nº 3 e 7)

2 envelopes de 7 cm (túmulo – nº 8 e 2)

2 envelopes de 5 cm (lençóis de linho – nº 9 e 1)

1 folha impressa.  De um lado da folha, Jesus 
crucificado e do outro lado, Jesus ressuscitado

Sugestão de leitura: Evangelho Mt 28,1-10

Preparação: Escreva nos envelopes as palavras, 
conforme sugerido no esquema, no envelope de 25 cm 
escreva: GUARDAS, nos envelopes de 11 cm escreva SELO, 
nos envelopes de 9 cm escreva PEDRA, nos envelopes de 
7 cm escreva TUMULO e nos envelopes de 5 cm escreva 
LENÇOIS DE LINHO.

Lembre-se que cada par precisa ser idêntico.

Antes do encontro coloque o envelope 9 dentro do 8, o 
8 dentro do 7, o 7 dentro do 6 e o 6 dentro do 5. Os envelopes 
de 1 a 4 serão usados durante o encontro. Atenção, nao 
coloque número nos envelopes, a numeração acima é apenas 
para a sua orientação)

Coloque sobre uma mesa, em ordem: a moeda, e os 
envelopes 1, 2, 3, 4 e 5.

Apresentação da dinâmica: Depois que Jesus foi 
crucificado, um amigo chamado José, que era da cidade de 
Arimateia, enrolou o Seu corpo em lençóis de linho limpos. 
(Mostra para as crianças a imagem de Jesus crucificado, 
nesse momento pode enfatizar para as crianças o sofrimento 
que Jesus passou para nos salvar. Mas tomar muito cuidado 

para nao mostrar o outro lado da folha com a imagem de 
Jesus ressuscitado. Coloque a a folha impressa de Jesus 
crucificado no envelope 1). José de Arimatéia levou o corpo 
de Jesus e colocou-o em seu próprio túmulo. (Coloque o 
envelope 1 dentro do envelope 2). Ele rolou uma grande 
pedra para fechar a entrada do túmulo. (Coloque o envelope 
2 dentro do 3). Com a permissão de Pilatos, os fariseus 
selaram a pedra. (Coloque o envelope 3 dentro do 4). 
Pilatos ordenou que alguns soldados guardassem o túmulo. 
(Coloque o envelope 4 dentro do 5). Não deixe as crianças 
perceberem que já havia algo dentro do envelope 5). No 
primeiro dia da semana, houve um grande tremor de terra 
e os guardar ficaram como mortos (sem que as crianças 
percebam a troca, retire o envelope 6 de dentro do 5). O 
selo estava rompido (retire o envelope 7 do 6). O anjo havia 
rolado a pedra (retire o envelope 8 do 7). Pedro e João 
vieram correndo. Pedro entrou no tumulo. (Retire o envelope 
9 do 8). Ele viu os lençóis de linho, mas o corpo de Jesus 
não estava mais lá. (Mostre para as crianças, o envelope 
9 vazio). Neste momento algumas crianças poderão ficar 
espantadas que a imagem sumiu, outras poderão questionar 
onde está a imagem?, outras dizer: ah é um truque e o outro: 
está aí no envelope. Então a catequista continua a história, 
dizendo que quando chegaram onde Jesus foi sepultado, ele 
não se encontrava mais lá. Retira o outro envelope que foi 
colocado com a imagem, narrando que todos os discípulos 
assim como eles ficaram espantados que a imagem sumiu, 
eles também diziam, (reabrindo os outros envelopes) mas 
ele foi sepultado como pode ter sumido? Até que um dia eles 
estavam todos reunidos em um local com as portas fechadas 
e Jesus apareceu para eles, então pega a imagem do envelope 
e apresenta para as crianças Jesus ressuscitado. Converse 
com as crianças como eles compreendem a ressurreição, 
como eles hoje sente a presença de Jesus, pois Jesus está 
vivo, no meio de nós.

107ª Receita de Culinária
Maria Busatta

2 dentes de alho picados
500 g carne moída
2 tomates sem sementes picados
3 xicaras (chá) de arroz branco cozido
3 colheres (sopa) de salsa picada
1 xícara (chá) de queijo mussarela ralado

Corte a berinjela ao meio, retire o miolo com uma colher e tempere com sal. Reserve. Em uma panela em fogo médio, aqueça 
o óleo e refogue a cebola com o alho. Adicione a carne e frite por 5 min ou até dourar. Coloque o miolo da berinjela picado 
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04 – Pe. Davi Oliveira Pereira
08 – Seminarista Felipe Filipini 
24 – Felipe Toniolo (Pastoral da Juventude)
25– Pe. Jair Carlesso e Seminarista Lucas André Stein
26 – Pe. Milton Lay Mattia

23 – Diác. Natalino José Parmeggiani

Nascimento

Ordenação

Variedades

Dália
Dahlia variabilis, L.

Pertence à família das Compostas

Também conhecido como: Batata-Dália

É uma planta herbácea cultivada há muitos anos em nossos 
jardins ornamentais. Quando adulta, pode atingir até 1,5 
metros de altura. Produz flores em capítulos dobradas de 
diversas cores e folhas grandes, compostas, de perfume 
agradável. No inverno, perde a parte aérea e na primavera a 
outono produz suas flores.

Propriedades medicinais
O óleo da raiz da dália é diurético e ajuda a regrar o 
funcionamento dos rins, a bexiga, e a diminuir as contrações 
dolorosas que a bexiga apresentar. O mesmo óleo também 
pode ser usado na alimentação para regrar o estômago, o 
fígado, os intestinos e auxiliar no equilíbrio orgânico.
O chá da batata da dália possui vitamina B, que é a maior 
responsável pela manutenção da saúde emocional e mental 
do ser humano. 
As suas folhas em forma de compressas ou espremidas são 
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com o tomate e refogue por mais 3 min. Desligue o fogo e misture o arroz e a salsa e acerte o sal. Coloque uma porção do 
arroz com a carne em cada berinjela e cubra com a mussarela. Leve ao forno médio, preaquecido, por 20 min. Sirva em 
seguida.
Canapés
10 fatias de pão de forma
1 xícara de maionese
2 colheres (sopa) de mostarda

1 colher de catchup
40 rodelas de salsichas cozidas
tirinhas de pimentão verde e vermelho

Tire a casca do pão de forme, corte cada fatia em 4 partes iguais e leve ao forno para torrar. A parte faça um molho com a 
maionese, a mostarda e o catchup. Monte os canapés colocando uma porção de molho sobre a torrada. Decore com uma 
rodela de salsicha e as tirinhas de pimentão.

usadas para combater a ardência causada por queimaduras e 
picadas de insetos. 
Outros usam do sumo das mesmas para rachaduras no meio 
dos dedos dos pés e para neutralizar o efeito de hemorroidas 
externas. Também pode ser aplicado para hematomas de 
pele e para cicatrizar feridas principalmente aquelas que são 
doloridas. 
O chá das pétalas das flores ajudam a combater a febre e 
neutralizar o efeito do sarampo. Misturadas com flores de 
sabugueiro, são usadas em compressas para desinflamar 
gânglios doloridos. 
As batatas podem ser aquecidas ao fogo e usadas também 
para combater dores reumáticas principalmente aquelas 
provocadas pela artrite, o reumatismo, quando tiver 
inflamação nas juntas e outras partes doloridas. Muitos usam 
também amolecer a batata da dália e misturar com um pouco 
de azeite de oliva e aplicá-lo em feridas cancerosas para 
desinflamar a parte afetada e dolorida e ao mesmo tempo 
ajudar na cura.
Obs.: Não foram encontradas contraindicações. Porém 
nenhuma planta deve ser consumida sem conhecimento e 
pesquisa científica.

Ervas e alimentos medicinais (107) Pe. Ivacir Franco CNF/MT nº. 0120.
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