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O então diácono Jean Carlos 
Demboski foi ordenado presbítero em 
missa presidida pelo Bispo da Diocese 
de Erexim, Dom José e concelebrada 
pelo Bispo emérito, Dom Girônimo 
Zanandréa e 44 padres, na manhã do 
dia 21 de julho, na igreja Santo Antônio, 
de Jacutinga. É a segunda ordenação na 
mesma igreja, onde, em 14 de dezembro 
de 2013, Dom José conferiu o ministério 
presbiteral ao Pe. Giovani Momo. 

P. 16

Jovem de Erexim na 
coordenação nacional 

P. 21

Pastoral da Juventude Reunião do Clero

Bispos e padres da Diocese de 
Erexim aprofundam 

Pastoral Familiar P. 20

Segunda ordenação presbiteral em 
Jacutinga em menos de 5 anos
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Agenda do Bispo 

Outubro

- 1º, às 08h30, reunião com representantes paroquiais do 
Apostolado da Oração, no Centro Diocesano.
- 1º a 07, Semana Nacional pela Vida
- 03ª 28, 15ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos 
Bispos – “Os jovens, a fé e o discernimento vocacional”
- 04, às 08h30, reunião da Área Pastoral de Erexim na sede 
paroquial N. Sra. Aparecida, Bela Vista.
- 05, início da novena da 67ª Romaria de N. Sra. de Fátima, 
Erechim; 14h, participação das zeladoras de capelinhas no 
terço e missa da tarde do primeiro dia da novena de Fátima.
- 08, Dia do Nascituro. 
- 12, N. Sra. Aparecida – Dia da Criança.
- 13, Romaria da Criança, com procissão da Praça Jayme 
Lago ao Santuário, com missa.
- 14, 67ª Romaria Diocesana de Fátima no Santuário 
Diocesano. 
- 15 e 16, 2ª reunião anual dos coordenadores diocesanos 
de Pastoral, na sede do Regional Sul 3 da CNBB, em Porto 
Alegre.
- 18, às 19h, reunião do Setor das Pastorais Sociais, no 
Centro Diocesano.
- 20, às 08h30, reunião da equipe de coordenação 
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do Núcleo dos Religiosos da Diocese de Erexim, na 
comunidade das Irmãs Vicentinas, Erechim; 17h, crismas 
na igreja Nossa Senhora da Salete, Três Vendas, Erechim.
- 21, Dia Mundial das Missões e da Pontifícia Obra da 
Infância Missionária, coleta missionária; Dia Nacional da 
Juventude; 09h, crismas na igreja Nossa Senhora da Salete, 
Três Vendas, Erechim; 09h, crismas na igreja Santa Luzia, 
Atlântico, Erechim; 10h, crismas na igreja São Francisco 
de Assis, Mariano Moro.
- 22, das 09 às 16h, reunião das coordenadoras paroquiais 
da Animação Bíblico-Catequética, no Centro Diocesano 
de Pastoral; 19h, 4ª reunião da Coordenação Diocesana de 
Pastoral ampliada, no Centro Diocesano.
- 27, às 08h30, Reunião da Comissão Diocesana de Leigos/
as, no Centro Diocesano; das 09h às 15h30, 4º Encontro 
Vocacional, no Seminário de Fátima; 18h30min, crismas na 
igreja Santa Luzia, Atlântico, Erechim.
- 29, 14h, 4ª reunião do Conselho Diocesano de Presbíteros, 
no Centro Diocesano; 16h, reunião dos formadores.
- 30, reunião da assessoria regional do serviço de 
evangelização da juventude, na sede do Secretariado 
Regional da CNBB.
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- 4, às 19h, 2ª noite da 
novena a Nossa Senhora 
Aparecida, em Aparecida/
SP – Tema: “Com Maria e 
Jesus resgatamos o Jardim 
do Édem”. 
- 5 a 13,n da 67ª Romaria de 
Nossa Senhora de Fátima.
- 8- Dia do Nascituro. 
- 12, Nossa Senhora 
Aparecida – Dia da Criança.
- 13, às 09h, Romaria da 
Criança, com procissão 
da Praça Jayme Lago ao 
Santuário, com Missa.

Agenda Pastoral

- 19, às 19h, Crismas na igreja Santa Teresinha, Estação.
- 20, às 17h, Crismas na igreja Nossa Senhora da Salete, Três Vendas, Erechim. 
- 21, às 09h, Crismas na igreja Nossa Senhora da Salete, Três Vendas, Erechim; 10h, 
Crismas na igreja São Francisco de Assis, Mariano Moro.  
- 22, às 19h, reunião da Coordenação Ampliada de Pastoral. 
- 26, às 19h30, crismas na igreja São Sebastião, Erebango, Paróquia Santa Teresinha, 
Estação.
- 27, às 18h30min, Crismas na igreja Santa Luzia, Atlântico, Erechim. 
- 29, às 14h, reunião do Conselho Diocesano de Presbíteros, no Centro Diocesano; às 16h, 
reunião dos formadores.
- 30, às 09h, reunião dos bispos, coordenadores de pastoral, representantes dos presbíteros 
e leigos, em Passo Fundo. 
- 31, às 14h visita pastoral na Paróquia São Luiz Gonzaga, em Gaurama, com encontro 
com as lideranças de as comunidades.

Outubro
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Papa aos jovens italianos: caminhar juntos 
torna-nos um povo, o Povo de Deus

“Então, não tenhamos medo! Não tomemos distância dos 
lugares de sofrimento, de derrota, de morte. Jesus, venceu a 
morte e nos deu a vida, nos envia pelo mundo para anunciar 
a Boa Notícia aos nossos irmãos.”

O Santo Padre deixou a Casa Santa Marta na tarde do 
dia 11 de agosto e dirigiu-se ao Circo Máximo, no centro de 
Roma, para o encontro com os jovens italianos.

Cerca de 40 mil jovens italianos fizeram, nestes dias, uma 
peregrinação a Roma, intitulada “Por mil estradas”, para 
encontrar o Papa Francisco, em vista do próximo Sínodo dos 
Bispos sobre os Jovens.

O encontro de Francisco com a “Caravana da esperança”, 
realizou-se em duas etapas:

- dia 11, no Circo Máximo de Roma: Vigília de Oração, 
com cantos, reflexões e momentos de oração;

- dia 12, na Praça São Pedro: “Envio” dos jovens 
missionários, bênção da estátua de Nossa Senhora de Loreto 
e do Crucifico, símbolos das JMJ, e Oração mariana do 
Angelus.

No dia 11 de agosto,o Papa foi aguardado por cerca 
de 70 mil jovens, provenientes de quase 200 dioceses, 
acompanhados por seus respectivos Bispos e sacerdotes.

Ao chegar ao Circo Máximo, em pleno centro de Roma 
e perto do Coliseu, o Papa foi acolhido, com entusiasmo 
e com cantos, pelos milhares de jovens, passando entre a 
multidão com o papamóvel. Ao ser saudado no palco por uma 
jovem, recebeu de presente uma férula talhada em madeira, 
respondendo a seguir às perguntas de alguns jovens. Após 
este primeiro momento, teve início o encontro de oração, 
entremeado por cânticos, leituras e reflexões.

A mensagem do Papa aos jovens
 O Santo Padre concluiu seu encontro com os jovens,  

dirigindo a eles algumas palavras:
Antes de tudo, o Papa recordou a peregrinação a pé dos 

jovens, que, por diversas estradas, passaram por cidades e 
povoados, respirando as alegrias e as dificuldades, a vida e a 
fé do povo italiano, até chegarem a Roma.

Depois, citando o Evangelho da Vigília de Oração, 
Francisco meditou sobre os discípulos, que, informados 
pelas mulheres sobre a ressurreição de Jesus, foram às 
pressas ao sepulcro do Mestre.

Temos tantos motivos para correr em nossa vida, disse 
o Papa, devido à vida frenética e o pouco tempo que nos 
resta. Mas, às vezes, temos pressa, sobretudo, diante de um 
acontecimento novo, bonito ou interessante, ou então, para 
fugir de uma ameaça ou perigo.

Os discípulos foram às pressas ao túmulo de Jesus por 
receberem a notícia de que o corpo do Mestre não estava 
mais no sepulcro. Nestes acendeu-se a chama da esperança 
de rever o Senhor. Quem correu mais foi João, o mais jovem 
e o discípulo amado por Jesus. Desde então, disse o Papa, a 
história mudou:

“A hora, em que a morte parecia triunfar, na verdade, 
se revela a hora da sua derrota. Nem mesmo aquela pedra 
maciça, colocada diante da sepulcro, resistiu. Assim, desde 
aquela manhã, todos os lugares, onde a vida é oprimida, onde 
domina a violência, a guerra, a miséria, e onde o homem é 
espezinhado e humilhado, se acende a chama da esperança 
e da vida”.

“Quantos sepulcros hoje esperam pela nossa visita! 
Quantas pessoas feridas, mesmo jovens, sigilaram o seu 
sofrimento colocando uma pedra em cima”.

Por isso, dirigindo-se aos jovens presentes, Francisco 
disse “sentir o palpitar dos seus corações” como aqueles dos 
discípulos; expressou sua participação na sua romaria, pelas 
estradas da Itália e nas suas aspirações, impulsionados pelo 
Espírito, que anima seus sonhos juvenis. Assim, exortou-os 
a arriscar, com audácia, para contribuir com a construção do 
Reino de Jesus na terra, por uma humanidade mais fraterna. 
E o Papa ponderou:

“A Igreja precisa do seu impulso, das suas intuições, da 
sua fé. Caminhando juntos, nestes dias, vocês perceberam 
quando custa estar ao lado de um irmão ou uma irmã, mas 
também quanta alegria! Caminhar juntos torna-nos um povo, 
o Povo de Deus”.

Os discípulos, ao entrar no túmulo vazio, “viram e 
creram”, afirmou o Papa; devemos “ver e crer”, nos sinais 
dos tempos, o rosto invisível de Deus, revelado por Cristo.

Por fim, Francisco afirmou o seguinte recado aos 
jovens: “Não devemos temer o túmulo vazio, porque nele 
resplandece a vitória da vida sobre a morte. Jesus não é um 
herói imune da morte, mas aquele que a transforma com o 
dom da vida... a morte não tem nenhum poder sobre Ele”. E 
o Papa concluiu:

“Então, não tenhamos medo! Não tomemos distância dos 
lugares de sofrimento, de derrota, de morte. Jesus, venceu a 
morte e nos deu a vida, nos envia pelo mundo para anunciar 
a Boa Notícia aos nossos irmãos. Assim, a nossa vida se 
torna uma corrida alegre e esperançosa rumo a Jesus e aos 
irmãos”. Fonte: Vatican News
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Em mensagem para o Dia Mundial das Missões 2018, 
dia 21 de outubro, Francisco ressalta a propagação da fé por 
atração e afirma que ao amor, e à sua expansão, não se pode 
colocar limites. Este ano, a data coincide com a celebração 
do Sínodo para a Juventude.

O título da mensagem do Papa é: “Juntamente com os 
jovens, levemos o Evangelho a todos.

A vida é uma missão
Propondo os dois movimentos que o nosso coração sente 

como forças interiores, “ser atraídos e ser enviados”, o Papa 
menciona inicialmente sua exortação Evangelii gaudium e 
convida cada um de nós a refletir sobre a missão que Jesus 
nos confiou: «Eu sou uma missão nesta terra, e para isso 
estou neste mundo».

Anunciemos Jesus Cristo
A partir de sua experiência pastoral de contato direto 

com o sofrimento e a pobreza, o Papa exorta os jovens a não 
terem medo de Cristo e da sua Igreja: “Graças à fé, encontrei 
o fundamento dos meus sonhos e a força para os realizar”, 
revela, sugerindo que é sempre bom se questionar, diante de 
cada circunstância: “O que faria Cristo no meu lugar?”.

Transmitir a fé até aos últimos confins da terra
Crescer na graça da fé nos integra num fluxo de gerações 

de testemunhas e na convivência das várias idades da vida, 
a missão da Igreja constrói pontes intergeracionais. Neste 
sentido, Francisco ressalta a propagação da fé por atração e 
afirma que ao amor, e à sua dilatação, não se pode colocar 

limites.
Esta expansão gera o encontro, a partilha na caridade com 

todos aqueles que, longe da fé, se mostram indiferentes e 
que constituem a periferia mais desolada da humanidade 
carente de Cristo:

“ Toda a pobreza material e espiritual, toda a discriminação 
de irmãos e irmãs é sempre consequência da recusa de Deus 
e do seu amor ”

Embora vivamos num mundo digital, em que redes 
sociais nos envolvem, diluem fronteiras, cancelam margens 
e distâncias, reduzindo as diferenças, nunca estaremos 
imersos numa verdadeira comunhão de vida sem o dom que 
inclua as nossas vidas: “A missão até aos últimos confins da 
terra requer o dom de nós próprios na vocação que nos foi 
dada por Aquele que nos colocou nesta terra”, afirma o Papa, 
completando que “para um jovem que quer seguir Cristo, o 
essencial é a busca e a adesão à sua vocação”.

Testemunhar o amor
O Pontífice agradece as paróquias, as associações, os 

movimentos, as comunidades religiosas, as mais variadas 
expressões de serviço missionário que permitem encontrar, 
pessoalmente, Cristo vivo na Igreja.

Para Francisco, formas de serviço como o voluntariado 
missionário são um começo fecundo e podem ajudar no 
discernimento vocacional. Concretamente, ele cita as 
Pontifícias Obras Missionárias, que apoiam o anúncio do 
Evangelho a todos os povos, contribuindo para o crescimento 
humano e cultural de muitas populações sedentas de Verdade.

Concluindo a mensagem, o Papa lembra que o Sínodo 
dedicado à Juventude será mais uma oportunidade para 
tornar os jovens “discípulos missionários cada vez mais 
apaixonados por Jesus e pela sua missão até aos últimos 
confins da terra”. E pede a intercessão e o acompanhamento 
de Maria, Rainha dos Apóstolos, dos Santos Francisco 
Xavier e Teresa do Menino Jesus e do Beato Paulo Manna.

 Fonte: Vatican News

Tweets do Papa Francisco:

“Para poder ajudar os outros precisamos do encontro pessoal com Deus: momentos de oração e de escuta de 
sua Palavra.” 31 de julho de 2018.

“Apoiem seus sacerdotes com proximidade e afeição.” 04 de agosto de 2018.

“O mal tenta nos convencer de que a morte é o fim de tudo, mas Cristo 
ressuscitado nos abre um horizonte de vida eterna!” 08 de agosto de 2018.

“Maria, Mãe da proximidade e da ternura, seja a nossa Mestra de vida e de 
fé..” 15 de agosto de 2018.

“A fé se nutre da memória: quantas coisas belas Deus fez por cada um de nós! Quão generoso é nosso Pai 
Celestial!” 16 de agosto de 2018.

 Papa: “Estamos na terra para ser missão”
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EUCARISTIA PELOS MIGRANTES - HOMILIA DO PAPA FRANCISCO

Basílica de São Pedro, sexta-feira, 6 de julho de 2018

«Ouvi isto, vós que esmagais o pobre e fazeis perecer 
os desfavorecidos da terra (…). Eis que vêm dias em que 
lançarei fome sobre o país, (...) fome de ouvir as palavras do 
Senhor» (Am 8, 4.11).

A advertência do profeta Amós revela-se ainda hoje de 
veemente atualidade. Quantos pobres são hoje esmagados! 
Quantos desfavorecidos são feitos perecer! Todos eles são 
vítimas daquela cultura do descarte que repetidamente foi 
denunciada. E, entre eles, não posso deixar de incluir os 
migrantes e os refugiados, que continuam a bater às portas 
das nações que gozam de maior bem-estar.

Recordando as vítimas dos naufrágios há cinco anos, 
durante a minha visita a Lampedusa, fiz-me eco deste perene 
apelo à responsabilidade humana: «“Onde está o teu irmão? 
A voz do seu sangue clama até Mim”, diz o Senhor Deus. 
Esta não é uma pergunta posta a outrem; é uma pergunta 
posta a mim, a ti, a cada um de nós» [Insegnamenti I(2013)-
vol. 2, 23]. Infelizmente, apesar de generosas, as respostas 
a este apelo não foram suficientes e hoje choramos milhares 
de mortos.

A aclamação de hoje ao Evangelho contém este convite 
de Jesus: «Vinde a Mim, todos os que estais cansados e 
oprimidos, que Eu hei de aliviar-vos» (Mt 11, 28). O Senhor 
promete descanso e libertação a todos os oprimidos do 
mundo, mas precisa de nós para tornar eficaz a sua promessa. 
Precisa dos nossos olhos para ver as necessidades dos irmãos 
e irmãs. Precisa das nossas mãos para socorrê-los. Precisa da 
nossa voz para denunciar as injustiças cometidas no silêncio 
– por vezes cúmplice – de muitos. Na realidade, deveria falar 
de muitos silêncios: o silêncio do sentido comum, o silêncio 
do «fez-se sempre sempre assim», o silêncio do «nós» 
sempre contraposto ao «vós». Sobretudo o Senhor precisa 
do nosso coração para manifestar o amor misericordioso 
de Deus pelos últimos, os rejeitados, os abandonados, os 
marginalizados.

No Evangelho de hoje, Mateus narra o dia mais importante 
da sua vida: aquele em que foi chamado pelo Senhor. O 
Evangelista recorda claramente a censura de Jesus aos 
fariseus, com tendência fácil a murmurar: «Ide aprender o 
que significa: Prefiro a misericórdia ao sacrifício» (9, 13). 
É uma acusação direta à hipocrisia estéril de quem não quer 
«sujar as mãos», como o sacerdote e o levita na parábola 
do Bom Samaritano. Trata-se duma tentação muito presente 

também nos nossos dias, que se traduz num fechamento a 
quantos têm direito, como nós, à segurança e a uma condição 
de vida digna, e que constrói muros, reais ou imaginários, 
em vez de pontes.

Perante os desafios migratórios da atualidade, a única 
resposta sensata é a solidariedade e a misericórdia; uma 
resposta que não faz demasiados cálculos, mas exige uma 
divisão equitativa das responsabilidades, uma avaliação 
honesta e sincera das alternativas e uma gestão prudente. 
Política justa é aquela que se coloca ao serviço da pessoa, de 
todas as pessoas interessadas; que prevê soluções idóneas a 
garantir a segurança, o respeito pelos direitos e a dignidade 
de todos; que sabe olhar para o bem do seu país tendo 
em conta o dos outros países, num mundo cada vez mais 
interligado. É para um mundo assim, que olham os jovens.

O Salmista indicou-nos a atitude justa que, em 
consciência, se deve assumir diante de Deus: «Escolhi o 
caminho da fidelidade e decidi-me pelos vossos juízos» (Sal 
118/119, 30). Um compromisso de fidelidade e de juízo reto 
que esperamos realizar juntamente com os governantes da 
terra e as pessoas de boa vontade. Por isso, acompanhamos 
atentamente o trabalho da comunidade internacional para 
dar resposta aos desafios colocados pelas migrações atuais, 
harmonizando sabiamente solidariedade e subsidiariedade e 
identificando recursos e responsabilidades.

Desejo concluir com algumas palavras dirigidas 
particularmente aos fiéis que vieram da Espanha.

Quis celebrar o quinto aniversário da minha visita a 
Lampedusa convosco, que representais os socorristas e 
os resgatados no Mar Mediterrâneo. Aos primeiros, quero 
expressar a minha gratidão por encarnarem hoje a parábola 
do Bom Samaritano, que parou para salvar a vida daquele 
pobre homem espancado pelos ladrões, sem lhe perguntar 
pela sua proveniência, pelos motivos da sua viagem ou 
pelos seus documentos: simplesmente decidiu cuidar 
dele e salvar a sua vida. Aos resgatados, quero reiterar a 
minha solidariedade e encorajamento, pois conheço bem 
as tragédias de que estais a fugir. Peço-vos que continueis 
a ser testemunhas da esperança num mundo cada vez mais 
preocupado com o próprio presente, com reduzida visão de 
futuro e relutante a partilhar, e que elaboreis conjuntamente, 
no respeito pela cultura e as leis do país de acolhimento, o 
caminho da integração.

Peço ao Espírito Santo que ilumine a nossa mente e 
inflame o nosso coração para superarmos todos os medos e 
inquietações e nos transformarmos em instrumentos dóceis 
do amor misericordioso do Pai, prontos a dar a nossa vida 
pelos irmãos e irmãs, tal como fez o Senhor Jesus Cristo por 
cada um de nós.
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Estimados Diocesanos! Na vida, aprendemos a fazer 
escolhas, que muitas vezes não são fáceis, porque envolvem 
o momento presente, mas podem ter consequências no 
delinear de toda a nossa existência. Na dimensão profissional, 
elas marcam a nossa vida, a família, o mundo do trabalho, a 
sociedade, mas também a vida particular de muitas pessoas, 
que recebem os benefícios da atuação do profissional. 

No universo das profissões existentes no mundo, se 
olharmos apenas nas áreas da educação e da saúde, 
teremos um envolvimento muito grande de pessoas. São 
milhares de profissionais, mas, também milhões de alunos e 
pacientes. Portanto, na formação profissional, nós podemos 
escolher uma profissão, que pode ser vivida como missão, 
na maneira de exercê-la em benefício da sociedade.

Na Sagrada Escritura, temos os profetas. Alguns poderiam 
pensar que eram profissionais do sagrado, esquecendo a 
dimensão do chamado ou da escolha de Deus. Todo profeta 
é chamado por Deus para assumir uma missão, vivida 
como vocação, através da escuta de Deus e da fidelidade 

a Ele e no ministério junto ao povo. Ele não exerce uma 
profissão “só por algumas horas durante o dia ou em alguma 
situação extraordinária da sua vida”, mas assume algo que 
faz parte da sua existência que perpassa todas as coisas. 

Dizer sim ao chamado de Deus, abraçando uma vocação, 
não é uma decisão fácil para os jovens do nosso tempo, 
mas também não foi para os profetas da Sagrada Escritura. 
O profeta Amós, quando foi contestado na sua missão de 
profeta, não escondeu sua origem de homem simples, mas 
também revelou a força do chamado de Deus: “Não sou 
profeta nem filho de profeta; sou pastor de gado e cultivo 
sicômoros. O Senhor chamou-me,... e o Senhor me disse: 
Vai profetizar para Israel, meu povo” (Am 7,14-15). 

Queridos irmãos e irmãs, diante da Palavra que Deus 
dirige à nossa vida, podemos ser tentados a avaliar tudo 
a partir unicamente de nós mesmos e das nossas forças. 
Mas a Palavra de Deus nos convida a “descentrar-
nos”, a encontrarmos critérios para acolher o chamado 
divino não em nós, mas em Deus. Assim, teremos 
forças para vivermos a nossa vocação e profissão como 
discípulos e discípulas do Senhor em missão no mundo.

O Senhor me chamou...

Estimados Diocesanos! A fé celebrada sem ter presente a 
realidade da nossa vida, da família, da comunidade e, num 
contexto mais amplo, os acontecimentos do nosso país e do 
mundo que tocam diretamente a vida de tantas pessoas, pode 
ser muito bonita, mas também revela uma forma egoísta de 
dirigir-se a Deus, sem ter presente os irmãos e irmãs que padecem 
com tantas provações e clamam por justiça e solidariedade.

Neste mês de julho, em várias comunidades, o povo de 
Deus se reúne para render graças e Deus e celebrar o dia 
do motorista e o dia do agricultor. A realidade da milenar 
profissão dos agricultores e agricultoras, que cultivam a mãe 
terra enfrentando os riscos climáticos e as oscilações dos 
mercados, tem passado por uma profunda transformação, 
não só pelo êxodo rural, mas principalmente pelas novas 
tecnologias, que, por um lado, têm ajudado a aumentar 
a produção, mas, de outro, também tem contribuído 
para excluir os pequenos, que não podem fazer grandes 
investimentos para acompanhar os desafios das inovações. 

As novas gerações que trabalham no campo têm-se 
mostrado mais abertas e receptivas às novas tecnologias, 
oferecidas por entidades de pesquisa governamentais, 
cooperativas, agroindústrias e outras, que lhes possibilitam 
maior profissionalização no jeito de planejar, administrar, 
produzir e comercializar os produtos, através das suas 
organizações ou diretamente com o mercado consumidor.  
Mas temos também uma geração, que mesmo sem 
entender as mudanças tecnológicas do nosso tempo, tem 

no coração a paixão pelo cultivo da terra, o gosto pela 
vida simples do campo e pela mãe natureza, com a qual 
comungam diariamente a partir da realidade na qual vivem.

A vida é muito dinâmica. Se, por um lado, temos os 
agricultores que prezam pelo silêncio e a estabilidade da 
vida no campo, por outro, temos os motoristas, que são 
os peregrinos da estrada. Mas não podemos classificá-los 
como peregrinos solitários, embora possam ter momentos 
de solidão pelos desafios que a profissão lhes impõe, de 
passarem dias e semanas longe do lar. São pais de família e 
também um número considerável de jovens, que abraçaram 
a profissão de serem profissionais do volante. São pessoas 
que estão continuamente na estrada, e levam no coração a 
dor da saudade da esposa, dos filhos, do aconchego do lar, 
da comunidade. São pessoas que não perderam a capacidade 
de amar, e nas estradas, diariamente, se deparam com a 
vida e a morte dos outros, dos amigos e às vezes com a 
própria. Quantas vidas são perdidas diariamente nas estradas 
do nosso país? Quantos pais não têm a oportunidade de 
conhecerem os filhos e estes de brincarem com seus pais, 
que eram profissionais do volante e não conseguiram 
fazer o caminho de volta? Quantas famílias levam no 
coração a dor da perda de um profissional do volante?

Celebrar o dia do motorista e do agricultor é 
render graças a Deus pela vida e pelo trabalho, sem 
esquecer, daqueles profissionais do volante que 
partiram, mas não conseguiram voltar para os seus. 
A fatalidade os fez peregrinar para a casa do Pai.

Dom José - 15/7/2018

A vida do trabalhador peregrino
Dom José - 22/7/2018

A Voz da Diocese
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Estimados Diocesanos! No ciclo da vida, precisamos 
do amor e da ternura de quem nos acolhe no mundo e 
nos ensina a conhecer, nos pequenos gestos e através 
de pequenos passos, as luzes e as sombras presentes na 
história da humanidade. Quando crianças, achávamos que 
os nossos pais eram as pessoas mais importantes da nossa 
vida, nos ofereciam proteção e, segurando em suas mãos 
nos julgávamos salvos de todo perigo. Passar alguns dias 
com os nossos avós, ou ter a oportunidade de visitá-los por 
algumas horas, já era motivo de alegria.  Mas, no curso 
da vida, nós crescemos, fomos nos sentindo mais seguros, 
dispensando aos poucos a mão paterna e materna que nos 
dava segurança e visitar os avós já não era um programa tão 
interessante. Responder às perguntas de sempre nos aborrecia 
e tínhamos outras prioridades para consumir o tempo.

Na medida em que fomos crescendo, começamos a ter 
vontade de conquistar o mundo, julgando que o nosso lar era 
um espaço muito pequeno para realizar os nossos grandes 
sonhos. Por isso, aos poucos, fomos nos distanciando não 
só do lar, mas também da vida das pessoas que julgávamos 
serem as mais importantes. Retornar ao lar, doce lar, para estar 
em companhia dos nossos pais, passou a ser cada vez mais 

espaçado, podendo chegar ao ponto de ser uma obrigação mais 
forçada do que uma oportunidade de encontro, para demonstrar 
afeto e gratidão àqueles que nos acolheram para a vida.

A nossa sociedade brasileira precisa ir assimilando os dados 
das estatísticas, que nos apresentam um país que num futuro 
próximo terá uma alta porcentagem da sua população na faixa 
da terceira idade. Sempre julgamos que morrer jovem ou na 
meia idade é uma perda para a família e a sociedade. Mas 
confesso que têm me questionado profundamente as atitudes 
de alguns familiares, que na família possuem pessoas com 
mais de noventa anos, ou até menos, e parecem sentir-se 
incomodadas pela longevidade dos seus. Parece que tem um 
peso para suportar, mais do que alguém para amar e cuidar.

Diante do valor sagrado da vida, não podemos seguir a lei 
do mercado, eficiência/produção/consumo/descarte. É triste 
tomarmos conhecimento, através dos meios de comunicação, 
de que na calada da noite, alguns familiares despejam 
e abandonam seus idosos diante das casas de repouso. 
Como sociedade, corremos o risco de acompanharmos 
com indiferença a violência das ruas que ceifam a vida 
de milhares de pessoas, todos os anos em nosso país, e 
no ambiente familiar lamentarmos a longevidade dos 
nossos avós e dos nossos pais. Onde está o valor da vida?

Vida longa e interrogações
Dom José - 29/7/2018

Estimados Diocesanos! A Igreja nos convida a refletirmos 
como comunidade de fé sobre o dom da vocação, mais 
especificamente neste mês de agosto, conhecido como o 
mês vocacional. A vocação para os ministérios ordenados, 
para a consagração religiosa, masculina e feminina, junto 
com as novas comunidades, contribui para a vitalidade 
missionária e da Igreja nos cinco continentes, sem 
esquecer ou menosprezar o grande trabalho realizado 
nas áreas da educação e da saúde na dimensão caritativa.

A Igreja no Brasil está empenhada na divulgação 
da Ação Evangelizadora: “Cada comunidade 
uma nova vocação”. O eixo central desta ação é o 
envolvimento de todas as comunidades, pastorais 
e movimentos na oração pelas vocações. “Pedi ao 
Senhor da messe que envie operários para a sua messe”. 

O primeiro domingo de agosto é dedicado à vocação 

Servidores do Senhor
Dom José - 05/8/2018

sacerdotal. A missão do presbítero, homem de Deus 
ao serviço do seu “rebanho”, deve ter as marcas do 
Senhor que o chamou para exercer este “ministério 
serviço”. Mesmo com tantas contradições e desafios de 
cada tempo da história da humanidade e na vida da 
Igreja, comunidade de fé, a missão de anunciadores do 
Reino não perde seu valor, nem deve deixar de ter um 
caráter profético. Muitas vezes, temos muitas palavras 
para criticar quem erra, mas esquecemos de valorizar 
aqueles que estão na comunidade, consumindo a vida 
no dia a dia, para estar junto ao povo de Deus nos 
momentos de alegria e de dor que a vida nos apresenta.

Que Jesus, o Divino Mestre, dê aos nossos sacerdotes 
a força para carregar a cruz, principalmente diante 
das fadigas, das incompreensões e dos sofrimentos 
que suportam para viver o mandamento do amor 
serviço, com caridade, compaixão e ternura, junto 
ao povo de Deus. Que no limiar da vida, depois dos 
muitos anos dedicados ao serviço do Reino, não sejam 
tomados pelo medo da insegurança e do abandono, 
mas possam ser acolhidos e amparados num lugar 
digno, que lhes permita manter contato com os 
familiares, a família presbiteral e o povo de Deus a 
quem serviram ao longo de muitos anos de ministério.

A Voz da Diocese
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Jean Carlos Demboski
(Igreja Santo Antonio, Jacutinga, 21/7/18)
Lema: “E a esperança não decepciona” – (Rm 5, 5a).
Saúdo o Bispo emérito Dom Girônimo Zanandréa, o 

Vigário Geral da Diocese, Pe. Cleocir Bonetti, o Coordenador 
Diocesano de Pastoral, Pe. Maicon Malacarne, o Diretor do 
Seminário São José, Pe. Clair Favreto, o pároco da Paróquia 
Catedral São José, Pe. Alvise Follador, o pároco desta 
Paróquia dedicada a Santo Antônio, Pe. Olírio Stroeher, em 
nome do qual saúdo todos os sacerdotes concelebrantes, 
diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas e autoridades 
civis aqui presentes.

Com alegria, saúdo e agradeço aos pais do Diácono Jean, 
senhor Carlos Alberto Demboski e senhora Elizabete Inês 
Balen Demboski, por oferecerem um filho para servir o 
Senhor e a Igreja povo de Deus. Minha saudação se estende 
às irmãs Aline Carla e Daniele Fátima, aos cunhados Ricardo 
e Ledimar, aos sobrinhos, à nona Iria e ao nono Comercindo, 
aos membros das famílias Demboski e Balen. Saúdo o povo 
de Deus da comunidade São Luís, à qual pertence a família 
do diácono Jean, e de outras comunidades desta Paróquia, 
os que vieram das comunidades de Erechim, lembrando com 
carinho os jovens da Pastoral da Juventude, mas também os 
participantes que vieram de outros lugares para participarem 
deste momento celebrativo, no qual o Diácono Jean Carlos 
Demboski será ordenado presbítero da nossa Igreja Católica 
e Apostólica Romana. 

Queremos louvar e agradecer a Deus por este momento 
de alegria e esperança na nossa Igreja Diocesana, por esta 
comunidade paroquial, que está oferecendo à Igreja o 
segundo sacerdote em poucos anos. É um momento para ser 
partilhado com o povo de Deus das nossas comunidades, 
que rezam pelas vocações e contribuem economicamente, 
através das zeladoras de capelinhas e dos benfeitores, para 
mantermos os seminários na formação dos nossos padres. 

Não posso deixar de lembrar os enfermos e seus 
familiares, os nossos diocesanos falecidos que partiram para 
receber o abraço da misericórdia na casa do Pai, recordando 
com carinho os nonos Demboski, benfeitores e lideranças 
das comunidades. 

Queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando, na Igreja 
Católica no Brasil, o Ano Nacional do Laicato. É um tempo 
para manifestarmos gratidão a Deus pela atuação e pelo 
testemunho dos “Cristãos leigos e leigas na Igreja e na 
sociedade”. Eles, pelo Sacramento do Batismo, participam do 
sacerdócio comum de Cristo. E, através dele, são chamados 
a serem “Sal da terra e Luz do Mundo”, pela participação 
ativa e consciente na comunidade de fé, mas também na 
sociedade. 

Neste ano, iniciamos também a “Ação Evangelizadora 
‘Cada Comunidade uma nova vocação’”. A vocação é 
um dom de Deus ao “amor serviço”. Com a ordenação 
presbiteral, o presbítero passa a participar do sacerdócio 

ministerial de Cristo. Por isso, é fundamental que todo 
sacerdote dedique um tempo do seu dia para cuidar da sua 
vocação. Ela precisa ser alimentada cotidianamente através 
de uma intensa comunhão com o Senhor, colocando diante 
dele as alegrias, as dores e as esperanças que estão no seu 
coração de pastor, mas também na vida do povo de Deus. 

O Papa Francisco, num discurso aos bispos italianos 
reunidos em Assis, para a sua Assembléia Geral, lembrou 
que “Não servem sacerdotes, cujo comportamento corre o 
risco de distanciar as pessoas do Senhor, nem sacerdotes 
funcionários que, enquanto desempenham um papel, 
buscam longe d’Ele a sua consolação”. Sublinhava ainda 
que “somente quem se deixa conformar ao Bom Pastor 
encontra unidade, paz e força na obediência do serviço” e 
que “somente quem respira no horizonte da fraternidade 
presbiteral sai da falsificação de uma consciência que 
pretende ser o epicentro de tudo, única medida do próprio 
sentir e das próprias ações”.

A Igreja, o nosso povo de Deus, precisa de sacerdotes 
mediadores e não intermediários. O intermediário, de fato, 
“faz o seu trabalho e recebe o pagamento”, “ele nunca 
perde”. O mediador é totalmente diferente disto: ele segue 
a lógica de Jesus, e nós devemos seguir por este caminho. 
“O mediador perde a si mesmo para unir as partes, dá a vida, 
a si mesmo, e o preço é aquele: a própria vida, paga com a 
própria vida, o próprio cansaço, o próprio trabalho, tantas 
coisas, mas para unir o rebanho, para unir as pessoas, para 
levá-las a Jesus. A lógica de Jesus como mediador é a lógica 
de aniquilar a si mesmo. São Paulo na Carta aos Filipenses 
é claro sobre isto: “Aniquilou a si mesmo, esvaziou a si 
mesmo”, mas para fazer esta união, até a morte, morte de 
cruz. Esta é a lógica: esvaziar-se, aniquilar-se”.

As palavras do profeta Jeremias, ressoam no tempo e 
na história: “Ai dos pastores que dispersam e extraviam o 
rebanho das minhas pastagens!” O ministério presbiteral 
é marcado pelo “amor serviço” na Igreja povo de Deus, 
em comunhão com o Papa, sucessor de Pedro e os Bispos 
sucessores dos Apóstolos. Os fiéis, que formam o povo 
da Nova Aliança, não nos pertence, é povo de Deus e nós 
estamos ao seu serviço e um dia devemos prestar contas ao 
Senhor.

A vida de todo sacerdote, mas também a de cada cristão, 
deve ser profundamente marcada pela fé, pelo amor, pela 
esperança e a caridade; lembrando que no centro de toda 
a nossa vida está o amor que Deus derramou em nossos 
corações. Foi pelo perdão, na morte do seu Filho Jesus, que 
Deus nos fez justos, para gozarmos da paz Ele. E é dessa 
graça que vivemos, com uma esperança inabalável, até nas 
tribulações, porque muitas vezes é nas tribulações que mais 
sentimos o poder da sua graça. 

No dia do juízo final, o que marcará o nosso encontro 
com o Pai é o amor. Não um amor vivido de forma egoísta 
ou no vazio existencial, mas um amor que dá sentido à nossa 

Homilia na ORDENAÇÃO PRESBITERAL
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passagem por este mundo e nos ajuda a revelar a ternura e a 
compaixão de Deus no nosso agir. O amor tem a capacidade 
de tornar eterno e divino o nosso agir neste mundo. Para viver 
o amor, não é necessário realizar tarefas extraordinárias, nem 
ser um herói. É suficiente dar de comer a quem tem fome, de 
beber a quem tem sede, acolher o estrangeiro, vestir quem 
está nu, visitar os enfermos e os encarcerados. Às vezes, 
somos tentados a fazer coisas extraordinárias, mas Jesus nos 
diz que para merecer a vida eterna basta fazer as ordinárias, 
que estão ao nosso alcance e revelam amor e compaixão pela 
vida do nosso irmão e da nossa irmã.

Estimado povo de Deus, querido Diácono a ser ordenado 
sacerdote, a Ordenação te consagra, mas o tempo pode esfriar 
a generosa paixão e dedicação pelo ministério de estar a 
serviço do “povo de Deus”.  Por isso, é preciso “um caminho 
cotidiano de re-apropriação, a partir do que faz um ministro 
de Jesus Cristo”. O sacerdote também precisa cultivar a sua 
fé e sua comunhão com o Senhor Jesus. Quando sentires, 

caro Diácono Jean, que o exercício do teu ministério estiver 
se tornando pesado e a tua vida de fé estiver perdendo o vigor, 
não terás necessidade de buscares longe de casa testemunhos 
vivos e autênticos de fé. Lembra da fé dos teus pais, da fé da 
nona Iria e do nono Comercindo, que caminharam do interior 
deste Município até o Santuário de Fátima em Erechim, a pé 
na estrada de chão, carregando uma criança nos braços, para 
alcançar uma graça, implorando a Maria, mãe de Jesus pela 
vida de um filho. Essa é a fé do nosso povo, marcada por 
gestos grandiosos de corações simples que temem a Deus, 
e carregam no coração uma esperança inabalável no amor 
e na misericórdia do Pai, que vela por seus filhos e filhas 
que peregrinam neste mundo. Diácono Jean, testemunha 
com o ministério que irás receber o amor, a misericórdia, a 
esperança e a ternura de Deus junto a este querido povo da 
nossa Diocese e onde o Senhor te enviar em missão.

Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.

“Nota de Repúdio ao Supremo Tribunal Federal, contra as razões da adpf 
442 e contra o seu intento de descriminalizar o aborto até a décima segun-

da semana de gestação, mediante via judicial.”
A Diocese de Chapecó – SC, por meio de seu Bispo 

Diocesano Dom Odelir José Magri, vem manifestar seu 
repúdio às razões da ADPF 442, reiterando os argumentos 
que foram apresentados pela Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil, em 11 de abril de 2017:

1. Defendemos a integralidade, inviolabilidade e 
dignidade da vida humana, desde a sua concepção até a morte 
natural e condenamos, assim, todas e quaisquer iniciativas 
que pretendam legalizar o aborto no Brasil. O debate em 
torno dessa questão deve estar primordialmente marcado 
por um grito amoroso em favor da vida. No entanto, o que, 
infelizmente, se percebe é um grito necrófilo de morte à vida 
e sua originalidade.

2. Reconhecemos a dignidade das mulheres, e apoiamos 
toda superação da violência e da discriminação por elas 
sofridas, porém, aborto jamais pode ser considerado um 
direito da mulher ou do homem, sobre a vida do nascituro. 
A ninguém pode ser dado o direito de eliminar outra pessoa.

3. Repudiamos atitudes antidemocráticas que, atropelando 
o Congresso Nacional, exigem do Supremo Tribunal 
Federal-STF uma função que não lhe cabe, que é legislar. 
As instâncias de uma democracia solidamente constituída 
têm como tarefa primordial a defesa e promoção dos direitos 
humanos, tutelando o valor maior que é o direito à vida. 
Uma consolidada democracia não pode rejeitar a dignidade 
de todos os seres humanos.

4. Cremos que o direito à vida é o mais fundamental 
dos direitos e, por isso, mais do que qualquer outro, deve 
ser protegido e promovido. Ele é um direito intrínseco 
à condição humana e não uma concessão do Estado. Os 

Poderes da República têm obrigação de garanti-lo e defendê-
lo. O Projeto de Lei 478/2007 — “Estatuto do Nascituro”, 
em tramitação no Congresso Nacional, que garante o direito 
à vida desde a concepção, deve ser urgentemente apreciado, 
aprovado e aplicado.

5. Apoiamos um combate as causas do aborto, através da 
implementação e do aprimoramento de políticas públicas 
que atendam eficazmente as mulheres, nos campos da saúde, 
segurança, educação sexual, entre outros, especialmente nas 
localidades mais pobres do Brasil. Espera-se do Estado maior 
investimento e atuação eficaz no cuidado das gestantes e das 
crianças.

Diante disso, afirmamos que o aborto não é uma conquista, 
mas é um drama social que corrói as mesmas raízes da 
convivência humana: “o aborto direto, isto é, desejado 
como fim e como meio, constitui sempre uma desordem 
moral grave, enquanto morte deliberada de um ser humano 
inocente”. (Papa João Paulo II, Evangelium Vitae 62).

Rogamos, portanto, ao Supremo Tribunal Federal, a 
defesa da vida desde a concepção até o seu ocaso natural e 
a garantia das prerrogativas do Congresso Nacional como a 
instância legitimada para regular a matéria.

Conclamamos nossas comunidades a unirem-se em 
oração e a se mobilizarem, promovendo atividades pelo 
respeito da dignidade integral da vida humana.

Cúria Diocesana de Chapecó – SC, 27/07/2018
Dom Odelir José Magri MCCJ
Bispo de Chapecó.
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“NOTA DE REPÚDIO AO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL, CONTRA AS RAZÕES DA ADPF 442 E 
CONTRA O SEU INTENTO DE DESCRIMINALIZAR 

O ABORTO ATÉ A
DÉCIMA SEGUNDA SEMANA DE GESTAÇÃO, 

MEDIANTE VIA JUDICIAL.”
O Regional Sul 3 da Conferência Nacional dos Bispos 

do Brasil, por meio de sua presidência, vem manifestar seu 
repúdio às razões da ADPF 442, reiterando os argumentos 
que foram apresentados pela Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil, em 11 de abril de 2017:

1. Defendemos a integralidade, inviolabilidade e 
dignidade da vida humana, desde a sua concepção até a morte 
natural e condenamos, assim, todas e quaisquer iniciativas 
que pretendam legalizar o aborto no Brasil. O debate em 
torno dessa questão deve estar primordialmente marcado 
por um grito amoroso em favor da vida. No entanto, o que, 
infelizmente, se percebe é um grito necrófilo de morte à vida 
e sua originalidade.

2. Reconhecemos a dignidade das mulheres, e apoiamos 
toda superação da violência e da discriminação por elas 
sofridas, porém, aborto jamais pode ser considerado um 
direito da mulher ou do

homem, sobre a vida do nascituro. A ninguém pode ser 
dado o direito de eliminar outra pessoa.

3. Repudiamos atitudes antidemocráticas que, atropelando 
o Congresso Nacional, exigem do Supremo Tribunal 
Federal-STF uma função que não lhe cabe, que é legislar. As 
instâncias de uma

democracia solidamente constituída têm como tarefa 
primordial a defesa e promoção dos direitos humanos, 
tutelando o valor maior que é o direito à vida. Uma 
consolidada democracia não pode rejeitar a dignidade de 
todos os seres humanos.

4. Cremos que o direito à vida é o mais fundamental 
dos direitos e, por isso, mais do que qualquer outro, deve 
ser protegido e promovido. Ele é um direito intrínseco 
à condição humana e não uma concessão do Estado. Os 
Poderes da República têm obrigação de garanti-lo e defendê-

lo. O Projeto de Lei 478/2007 – “Estatuto do Nascituro”, em 
tramitação no Congresso Nacional, que garante o direito à 
vida desde a concepção, deve ser urgentemente apreciado, 
aprovado e aplicado.

5. Apoiamos um combate às causas do aborto, através da 
implementação e do aprimoramento de políticas públicas 
que atendam eficazmente as mulheres, nos campos da saúde, 
segurança, educação sexual, entre outros, especialmente nas 
localidades mais pobres do Brasil. Espera-se do Estado maior 
investimento e atuação eficaz no cuidado das gestantes e das 
crianças.

Diante disso, afirmamos que o aborto não é uma conquista, 
mas é um drama social que corrói as mesmas raízes da 
convivência humana: “o aborto direto, isto é, desejado 
como fim e como meio, constitui sempre uma desordem 
moral grave, enquanto morte deliberada de um ser humano 
inocente”. (Papa João Paulo II, Evangelium Vitae 62).

Rogamos, portanto, ao Supremo Tribunal Federal, a 
defesa da vida desde a concepção até o seu ocaso natural e 
a garantia das prerrogativas do Congresso Nacional como a 
instância legitimada para regular a matéria.

Conclamamos nossas comunidades a unirem-se em 
oração e a se mobilizarem, promovendo atividades pelo 
respeito da dignidade integral da vida humana.

CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO 
BRASIL REGIONAL SUL 3

Rua Duque de Caxias – 805 – Centro Histórico CEP- 
90010-282 – Porto Alegre/RS – Fone/Fax: (51) 3224.1893

Email: executivo@cnbbsul3.org.br – Site: www.
cnbbsul3.org.br

Confiamos a Maria, Mãe de Jesus, o povo brasileiro, 
pedindo as bênçãos de Deus para as nossas famílias, 
especialmente para as mães e os nascituros.

Porto Alegre, 16 de julho, dia de Nossa Senhora do 
Carmo, do ano 2018.

Dom Jaime Spengler - Presidente do Regional Sul 03
Dom José Gislon - Vice-presidente do Regional Sul
Dom Zeno Hastenteufel - Secretário do Regional Sul 03

Nota de Repúdio ao Supremo Tribunal Federal contra 
intento de descriminalizar o aborto

dignidade da vida humana, desde a sua concepção até a morte 
natural”, condenando, “assim, todas e quaisquer iniciativas 
que pretendam legalizar o aborto no Brasil” (CNBB, Nota 
Pela vida, contra o aborto, 11 de abril de 2017).

Unindo sua voz à sensibilidade do povo brasileiro, 
maciçamente contrário a qualquer forma de legalização 
do aborto, a Igreja sempre assegurou que “o respeito à 

Aborto e Democracia: Nota Oficial da Comissão Epis-
copal Pastoral para a Vida e a Família

1. Um perigo eminente
Nos últimos anos, apresentaram-se diversas iniciativas 

que visavam à legalização do aborto no ordenamento 
jurídico brasileiro.

Em todas essas ocasiões, a Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil, fiel à sua missão evangelizadora, reiterou 
a “sua posição em defesa da integralidade, inviolabilidade e 
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vida e à dignidade das mulheres deve ser promovido, para 
superar a violência e a discriminação por elas sofridas”, 
lembrando que “urge combater as causas do aborto, através 
da implementação e do aprimoramento de políticas públicas 
que atendam eficazmente as mulheres, nos campos da saúde, 
segurança, educação sexual, entre outros, especialmente nas 
localidades mais pobres do Brasil” (Ibidem).

As propostas de legalização do aborto sempre foram 
debatidas democraticamente no parlamento brasileiro e, 
após ampla discussão social, sempre foram firmemente 
rechaçadas pela população e por seus representantes.

A desaprovação ao aborto, no Brasil, não parou de 
crescer nos últimos anos, mas, não obstante isso, assistimos 
atualmente uma tentativa de legalização do aborto que burla 
todas as regras da democracia: quer-se mudar a lei mediante 
o poder judiciário.

2. A ADPF 442
A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 

– ADPF 442, solicita ao Supremo Tribunal Federal – STF a 
supressão dos artigos 124 a 126 do Código Penal, que tipificam 
o crime de aborto, alegando a sua inconstitucionalidade. O 
argumento, em si, é absurdo, pois se trata de uma lei federal 
de 1940, cuja constitucionalidade jamais foi questionada.

O STF convocou uma audiência pública para a discussão 
do tema, a realizar-se nos dias 3 e 6 de agosto de 2018. A 
maior parte dos expositores representa grupos ligados à 
defesa da legalização do aborto.

A rigor, o STF não poderia dar andamento à ADPF, pois 
não existe nenhuma controvérsia em seu entendimento. Em 
outras palavras, em si, a ADPF 442 transcende o problema 
concreto do aborto e ameaça os alicerces da democracia 
brasileira, que reserva a cada um dos poderes da República 
uma competência muito bem delineada, cujo equilíbrio é 
uma garantia contra qualquer espécie de deterioração que 
degenerasse em algum tipo de ditadura de um poder sobre 
os outros.

O momento exige atenção de todas as pessoas que 
defendem a vida humana. O poder legislativo precisa 
posicionar-se inequivocamente, solicitando de modo firme 
a garantia de suas prerrogativas constitucionais. Todos os 
debates legislativos precisam ser realizados no parlamento, 
lugar da consolidação de direitos e espaço em que o 
próprio povo, através dos seus representantes, outorga leis 

a si mesmo, assegurando a sua liberdade enquanto nação 
soberana. Ao poder judiciário cabe fazer-se cumprir as leis, 
ao poder legislativo, emaná-las.

3. O aborto da democracia. “Escolhe, pois, a vida”.
O eloquente preceito que recebemos da Escritura, 

“escolhe, pois, a vida” (Dt 30,19), agora, reveste-se de 
importância decisiva: precisamos garantir o direito à vida 
nascente e, fazendo-o, defender a vida de nossa democracia 
brasileira, contra todo e qualquer abuso de poder que, ao 
fim e ao cabo, constituir-se-ia numa espécie de “aborto” da 
democracia.

As democracias modernas foram concebidas como 
formas de oposição aos absolutismos de qualquer gênero: 
pertence à sua natureza que nenhum poder seja absoluto e 
irregulável. Por isso, é imensamente desejável que, diante 
destas ameaças hodiernas, encontremos modos de conter 
qualquer tipo de exacerbação do poder.

Em sua evangélica opção preferencial pelos pobres, a 
Igreja vem em socorro dos mais desprotegidos de todos os 
desprotegidos: os nascituros que, indefesos, correm o risco 
do desamparo da lei e da consequente anistia para todos os 
promotores desta que São João Paulo II chamava de cultura 
da morte.

4. Sugestões práticas. O que fazer?
Diante da gravidade da situação, pedimos a todas as 

nossas comunidades uma mobilização em favor da vida, que 
se poderia dar em três gestos concretos:

1. Uma vigília de oração, organizada pela Pastoral Familiar 
local, tendo como intenção a defesa da vida dos nascituros, 
podendo utilizar como material de apoio os encontros do 
subsídio Hora da Vida 2018, sobretudo a Celebração da 
Vida, vide página 41. Ao final da vigília, os participantes 
poderiam elaborar uma breve ata e endereçá-la à Presidência 
do Congresso Nacional, solicitando aos legisladores que 
façam valer suas prerrogativas constitucionais: presidencia@
camara.leg.br, com cópia para a Comissão Episcopal para a 
Vida e a Família: vidafamilia@cnbb.org.br.

2. Nas Missas do último domingo de julho, os padres 
poderiam comentar brevemente a situação, esclarecendo o 
povo fiel acerca do assunto e reservando uma das preces 
da Oração da Assembleia para rezar pelos nascituros. A 
coordenação da Pastoral Familiar poderia encarregar-se de 
compor o texto da oração e também de dirigir umas palavras 
ao povo.

3. Incentivamos, por fim, aos fiéis leigos, que procurem 
seus deputados para esclarecê-los sobre este problema. 
Cabe, de fato, ao Congresso Nacional colocar limites a toda 
e qualquer espécie de ativismo judiciário.

Invocamos sobre todo o nosso país a proteção de Nossa 
Senhora Aparecida, em cuja festa se comemora juntamente o 
dia das crianças, para que ela abençoe a todos, especialmente 
as mães e os nascituros.

Dom João Bosco B. Sousa, OFM Presidente da Comissão 
Episcopal Pastoral para a Vida e a Família.
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Mais de 150 agentes da Pastoral da Pessoa Idosa de 15 
das 17 Paróquias em que ela está organizada na Diocese de 
Erexim participaram de retiro no dia 29 de julho, no Centro 
de Eventos do Seminário e no Santuário de Fátima, com a 
orientação do Pe. Cezar Menegat. 

Depois da oração inicial, conduzida pelos representantes 
da Paróquia Santa Teresinha de Estação e Imaculada 
Conceição de Getúlio Vargas, Dom Girônimo Zanandréa, 
Bispo referencial desta Pastoral no Regional Sul 3 da CNBB, 
dirigiu sua palavra ao grupo, ressaltando a importância de 
consolidar o trabalho pastoral junto aos idosos. Mencionou 
também a importância da família no cuidado deles, bem como 
à missão dos avós na transmissão dos valores fundamentais 
da vida cristã às novas gerações.

Em seguida, Pe. Cezar conduziu reflexão sobre a natureza 
e a importância da espiritualidade na vida do agente de 
pastoral. Começou pela pergunta que todos encontraram 
diante de espelhos na entrada do salão: como me vejo? Para 
ele, a espiritualidade sustenta na missão realizada em nome 
da Igreja a partir de Cristo, que veio para servir e não para 
ser servido. Cristo é profeta, sacerdote e servidor. O agente 
de pastoral, como Ele, anuncia a Palavra de Deus, conduz a 
Ele celebra seu louvor e dá sua vida no serviço aos irmãos e 
irmãs. O serviço pastoral se realiza por diversos ministérios, 
leigos, diáconos, padres e bispos. Todos se espelham em 
Cristo bom pastor e devem realizar seus gestos e atitudes. 

Num segundo momento, Pe. Cezar convidou os 
participantes a uma reflexão individual, lendo o capítulo 4 
de São João, que conta o encontro de Jesus com a samaritana 
junto ao poço de Jacó, onde Ele lhe fala da água da vida. 
A partir do texto, propôs cada um responder a algumas 
perguntas: como me vejo? Como Deus e os outros me veem? 
Quais são minhas aptidões, os dons que Deus me deu? Em 
que devo crescer mais? 

No início da tarde, Pe. Cezar desenvolveu reflexão com 
momentos de oração a partir do Ano Nacional do Laicato 
e seus símbolos, o banner e a capelinha com a Sagrada 
Família, o sal e a luz, conforme o lema: “Vós sois o sal da 
terra e a luz do mundo”. Concluiu este momento com o rito 
da luz, no qual cada participante acendeu uma vela e com a 

Agentes da Pastoral realizam retiro
consagração a N. Sra. 

Na conclusão do retiro, houve missa no Santuário, 
presidida pelo orientador do retiro, concelebrada por Dom 
Girônimo e sete padres, com a animação da música e do 
canto pelo Pe. José Carlos Sala. 

Na homilia, Pe. Cezar, a partir da leitura e do evangelho 
que falavam do pão repartido para o povo faminto, referiu-se 
à chaga da fome, que aflige milhões de seres humanos e que 
poderia ser superada pela repartição organizada do alimento, 
que existe para todos. Se para muitos, falta o necessário 
para viver é porque outros acumulam. O drama da fome é 
um dos sinais de que o projeto de Deus, o Reino, não está 
acontecendo. O milagre do pão realizado por Jesus aponta 
para outro pão, o Pão da Vida que é o próprio Cristo que se 
dá a todos em alimento na Eucaristia. O agente da Pastoral 
da Pessoa Idosa, por ela alimentado, deve ajudar a saciar a 
fome de carinho, de consolo, de companhia de seus irmãos 
e irmãs. 

No final da celebração, Pe. Maicon Malacarne, coordenador 
diocesano de pastoral, agradeceu ao Pe. Cezar pela 
orientação do retiro e à coordenação ampliada da Pastoral 
da Pessoa Idosa por tê-lo organizado com muito carinho. 
A coordenadora da Pastoral, Ir. Margarida Chinvelski, 
da Congregação da Sagrada Família de Maria, com as 
integrantes da coordenação, expressou reconhecimento a 
diversas pessoas com a entrega de uma flor. 

Abençoados pelo bispo emérito e pelos padres, todos 
retornaram para suas comunidades fortalecidos e revigorados 
para sua missão junto aos idosos. 

PASTORAL DA PESSOA IDOSA

PASTORAL DA CRIANÇA

Integrantes da Pastoral da Criança participaram de 
encontro de reflexão e de formação e no Centro Diocesano, 
no dia 26 de julho, festa de São Joaquim e Santa Ana. Com 
assessoria do Pe. Anderson Faenello, Pároco da Paróquia São 
Cristóvão, refletiram sobre a caridade à luz do Evangelho. 

Pe. Giovani Momo, Coordenador da Pastoral Vocacional 
e assessor da Pastoral da Criança, e Pe. Maicon Malacarne, 
coordenador diocesano de pastoral, também marcaram 

presença no encontro dirigindo sua mensagem aos 
participantes. A coordenadora do grupo, Marinês Dori Rocha 
Agnoletto, encaminhou a preparação do encontro diocesano 
de líderes no dia 16 de setembro, nas dependências da sede 
paroquial N. Sra. da Salette, Bairro Três Vendas, em Erechim. 
Tratou também de outros assuntos da ação da Pastoral da 
Criança. 

Pastoral aprofunda a caridade à luz do Evangelho
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CÁRITAS 

Coordenadores e agentes paroquiais da Cáritas participaram 
de encontro de formação no Centro Diocesano, na tarde do 
dia 31 de julho, festa de Santo Inácio de Loyola, fundador da 
Companhia de Jesus, os jesuítas. 

Ir. Geneci Dalmagro, da paróquia São Francisco de Assis 
conduziu o momento da oração inicial. 

Pe. Giovani Momo, Coordenador Diocesano da Pastoral 
Vocacional e Assistente do Curso Propedêutico, assessorou 
o encontro refletindo sobre a importância da missão dos 
agentes da Cáritas, que “nasce da Missão Evangelizadora 
de Jesus”.

Pe. Maicon Malacarne, coordenador diocesano de pastoral, 
enfatizou a necessidade do trabalho em conjunto com as 
diversas pastorais. 

Na sequência dos trabalhos, o coordenador diocesano 
da Cáritas, João Agnoletto, abordou diversos assuntos 

Agentes refletem sua missão na missão de Cristo
pertinentes à Cáritas Diocesana e Paroquial, entre os quais: 
Campanha das Velas (10 Milhões de Estrelas) que, neste 
ano tem uma proposta ecumênica; retiro para agentes da 
Cáritas, agendado para o dia 25 de setembro próximo; visita 
às paróquias e projeto de formação de agentes da Cáritas. 

SEVERIANO DE ALMEIDA 

No dia de seu padroeiro, São Caetano, no dia 7 de agosto, a Paróquia São Caetano de Severiano de Almeida iniciou um 
curso de bíblia que terá 8 encontros semanais na terça-feira, das 19h30 às 221h30, numa das salas da catequese da sede 
paroquial, com assessoria do PE. Jair Carlesso, Pároco da Paróquia N. Senhora do Rosário de Barão de Cotegipe e professor 
do Instituto de Teologia e Pastoral de Passo Fundo. 

Paróquia inicia curso bíblico

CATEQUESE

Representantes das coordenações de catequese de 28 das 
30 paróquias da Diocese de Erexim participaram de encontro 
de formação no dia 06 de agosto, festa da Transfiguração de 
Cristo, no Centro de Pastoral. Com a assessoria do Pe. Jean 
Carlos Demboski, ordenado presbítero há 15 dias, Vigário 
Paroquial da Catedral, refletiram sobre o seguimento a 
Cristo a partir da passagem do evangelho de São João que 
narra o encontro dos dois primeiros discípulos com Ele (Jo 
1,35-42). No método da leitura orante da Bíblia, o assessor 
convidou os participantes a refletirem sobre sua caminhada 
como discípulos de Cristo, perguntando-se: como estou 
vivendo o projeto de Deus? O que espero da caminhada 
catequética? 

Após este momento, a coordenação do Setor de Animação 
Bíblico-Catequética apresentou dinâmicas para os diversos 

Catequistas refletem sobre a alegria do encontro e do 
seguimento de Cristo

momentos da Iniciação à Vida Cristã e lembrou aspectos da 
mesma em andamento na Diocese, com oportunidade para 
perguntas e esclarecimentos. 
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Falece na Itália religiosa que trabalhou por mais de 20 
anos em Benjamin Constant do Sul

Vítima de infarto 
fulminante, faleceu no dia 
16 de agosto, festa popular 
de São Roque, a Irmã Flávia 
Castagne, da Congregação 
das Irmãs Filhas de Jesus, 
em Verona, Itália, onde a 
Congregação foi fundada. 

Irmã Flávia tinha 83 anos. 
Com outras duas irmãs veio 
trabalhar na Paróquia São 
Roque de Benjamin Constant 
do Sul, em 17 de outubro de 
1989, onde permaneceu até 
2012, quando a Congregação 
encerrou sua presença 
missionária naquela 
Paróquia. 

Segundo testemunho 
de algumas pessoas, Ir. 
Flávia ajudou a organizar e 
animar diversas pastorais, 
especialmente a da saúde e a 
da criança. Foi coordenadora 
paroquial da catequese. 
Na pastoral da saúde, 
ensinou a fazer remédios 
caseiros, orientou pessoas 
que a procuravam com seus 
conselhos espirituais e seus 
conhecimentos medicinais. 
Com as outras irmãs, 
organizou duas creches 
na área indígena. Ela ia 
todas as tardes para a área 
indígena. Em parceria com 
órgãos públicos, organizou 
horta e padaria comunitária. 
Incentivou o cultivo do trigo, 
cuja farinha era utilizada na 
padaria. Promoveu vários 
cursos de culinária e costura. 

Ir. Flávia, antes de trabalhar 
em Benjamin Constant 
do Sul, foi missionária na 
África, onde enfrentou 
muitas dificuldades, 
inclusive de alimentação. 
(dados e foto fornecidos por 
Márcio Fontana)

Depoimento de Waldecir 

Disarz de Benjamin Constant 
do Sul

Ex-prefeito do município 
e Técnico Agrícola da Funai

Tive o prazer e a satisfação 
de conviver com Irmã Flávia 
a partir do ano de 2001, 
quando fui trabalhar na Terra 
Indígena Votouro como 
Técnico Agrícola da Funai.

Irmã Flávia já desenvolvia 
projetos sociais junto à 
comunidade indígena, como 
o atendimento às crianças 
de 4 e 5 anos no sistema 
de creches, sendo uma na 
sede e outra anexa à Escola 
Estadual Indígena de Ensino 
Fundamental Maria da 
Silva. Os recursos para a 
manutenção das creches 
provinha da parceria com 
a Prefeitura Municipal e 
da Congregação das Irmãs 
Filhas de Jesus.

Outro importante 
trabalho desenvolvido na 
comunidade, através da 
Pastoral da Saúde era a 
pesagem mensal das crianças, 
visando acompanhar o 
desenvolvimento das 
mesmas. As que estavam 
abaixo do peso recebiam 
multimistura.

Participava ativamente 
das celebrações eucarísticas 
da igreja católica da 
comunidade, bem como, 
da catequese das crianças. 
Também atuava na Pastoral 
da Juventude, realizando 
encontros, viagens, 
jogos,retiros. Com a 
organização das mães da 
comunidade, angariava 
doces e presentes para serem 
distribuídos às crianças, 
especialmente no Natal, 
Páscoa e Dia das Crianças.

Nossa maior parceria 

foi na agricultura onde 
desenvolvemos vários 
projetos, tais como: plantio 
de erva mate e eucaliptos 
com recursos oriundos de 
projeto junto ao Grupo RBS.

Outro projeto 
desenvolvido anualmente 
era o plantio de trigo, cuja 
produção era trocada por 
farinha destinada para 
atender outro importante 
projeto, o da padaria,

O recurso para compra 
dos insumos agrícolas era 
proveniente de arrecadação 
feita por sua família na Itália.

Através da Cáritas, 
conseguiu projetos 
para implantação da 
Padaria Comunitária, que 
juntamente com o grupo das 
mulheres indígenas produzia 
pães semanalmente, que 
eram comercializados na 
comunidade indígena por 
um valor simbólico.

Realizava a distribuição 
de sementes de feijão para 
a comunidade realizar o 
plantio.

Após a sua partida para 
a Itália, ainda continuava 
ajudando a comunidade 
indígena através do Pe. 
Antônio Miro Serraglio  com 
recursos para o povoamento 
de peixes nos açudes da 
comunidade e plantio 
de trigo para ter matéria 
prima (farinha) para o 
funcionamento da padaria.

Outra preocupação de Irmã 
Flávia era com a formação de 
lideranças e da qualificação 
das mães e jovens da  
comunidade, através de 
cursos de culinária, pintura, 
tricô e artesanato.

Pessoalmente tenho 
a dizer que Irmã Flávia 

era extremamente ativa 
e incansável na busca da 
melhoria da qualidade 
de vida da comunidade 
indígena, Para mim, foi 
um grande privilégio tê-
la conhecido e aprendido 
com o seu exemplo de 
trabalho e amor ao próximo. 
Nunca estava cansada ou 
desanimada, mesmo nos 
momentos de dificuldades. 
Sua partida do município 
de Benjamin Constante do 
Sul foi um dos dias mais 
tristes da minha vida. Senti 
que estava perdendo uma 
pessoa especial que pela 
distância não poderia mais 
conviver e compartilhar de 
sua grande amorosidade e 
receber os seus conselhos. 
Quero finalizar utilizando a 
expressão que Irmã Flávia 
usava para concluir suas 
mensagens. Paz e Bem!

(Observação da 
redação: Waldecir atendeu 
prontamente para redigir seu 
depoimento, mesmo com 
limitações de saúde).
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Coordenação Diocesana de Pastoral 
reflete pastoral familiar

Os desafios e a urgência da pastoral familiar, no contexto 
da Semana Nacional da Família, foi o ponto principal da 
pauta da reunião da Coordenação Diocesana de Pastoral no 
dia 13 de agosto, no Centro Diocesano. 

O assunto teve a assessoria do Pe. Edson Pereira, assessor 
regional da pastoral familiar, que já estava em Erechim para 
aprofundar o estudo do assunto pelos padres em sua reunião 
nesta terça-feira. Pe. Edson apresentou a experiência que 
vive em sua Diocese frente à Pastoral da Família, expressou 
seu grande amor para com esta pastoral uma vez que vê que 
a família é o principio de tudo e porto seguro. Indicou pistas 
para organização da pastoral familiar. 

Em seguida, Pe. Maicon Malacarne, coordenador 
diocesano de pastoral, conduziu os outros pontos da 
reunião, encerramento do Ano Nacional do Laicato, dia 25 
de novembro no Ginásio da URI; a conclusão da Escola 
da Pastoral da Esperança e da Consolação; o subsídio e a 
formação para agentes da Pastoral do Batismo e o andamento 
da Iniciação à Vida Cristã. Ele também coordenou a partilha 

das atividades dos setores e áreas pastorais. 
Por fim, apresentou relação de atividades e eventos 

previstos até o início de outubro, entre os quais estão o 4º 
Dia Mundial de Oração pelo cuidado da criação; a Semana 
Nacional pela Vida, de primeiro a sete de outubro, seguida 
pelo Dia do Nascituro. A próxima reunião da Coordenação 
será no dia 22 de outubro. 

Semana Nacional da Família

Há alguns anos, no segundo domingo do mês vocacional, 
com o dia dos pais, a Igreja Católica no Brasil dá início à 
Semana Nacional da Família. Neste ano, seu tema foi “O 
Evangelho da Família, alegria para o mundo”. O folheto 
publicado pela Pastoral Familiar do Rio Grande do Sul e 
distribuído pelas Paróquias conforme reserva transcreve a 
exortação do Papa Francisco a todos a sentirem-se chamados 
a cuidar com amor da vida das famílias, porque elas não 
são um problema; elas são sobretudo uma oportunidade. O 
folheto também recomenda a cada família: oração antes das 
refeições, espaço para Deus dentro da casa, no qual não falte 
a cruz de Cristo, a Bíblia e água benta; participação da vida 
de fé da comunidade e, para os pais, ir ao quarto dos filhos e 

abençoá-los. O folheto sugere ainda uma oração da família, 
na qual se pede à Santíssima Trindade, comunhão perfeita 
no amor, que as famílias sejam escola de fé, santuário da 
vida, Igreja doméstica, sacrários do amor. 

Semanana Nacional da Família em sintonia com 
o Encontro Mundial das Famílias 

De 21 a 26 de agosto, em Dublin, Capital da Irlanda, 
foi realizado o 9º Encontro Mundial das Famílias, com a 
participação do Papa Francisco nos últimos dois dias. O 
tema da Semana da Família no Brasil foi o mesmo daquele 
evento: O Evangelho da Família, alegria para o mundo. O 
subsídio da Pastoral Familiar Nacional para a Semana da 
Família aborda os seguintes aspectos: A vivência da família 
à luz da Palavra de Deus; Família e desafios atuais; a vocação 
da família à santidade; a vivência do amor no matrimônio e 
na família; a fecundidade do amor na família; anunciar hoje 
o evangelho na família; espiritualidade e oração na família 
e na sociedade. O subsídio oferece também uma celebração 

especial para o dia das mães, o dia dos pais, e para a festa da 
Sagrada Família, dia 30 de dezembro. 
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Segunda ordenação presbiteral em 

Jacutinga em menos de 5 anos

Capa

Dom José presidiu missa na igreja Santo Antonio de 
Jacutinga na manhã do dia 21 de julho, na qual ordenou 
presbítero o diácono Jean Carlos Demboski para a Diocese 
de Erexim. É a segunda ordenação na mesma igreja, onde, 
em 14 de dezembro de 2013, conferiu o ministério presbiteral 
ao Pe. Giovani Momo. A missa foi concelebrada pelo Bispo 
emérito, Dom Girônimo Zanandréa, e por 44 padres da 
Diocese, de outras e da Congregação dos padres saletinos, 
com a participação de 8 diáconos, diversas religiosas, 
ministros e muitas pessoas da paróquia local e de outras 
nas quais o novo padre desenvolveu trabalhos pastorais, 
especialmente com a Pastoral da Juventude. Pe. José Carlos 
Sala e equipe animaram os cantos e a música. 

No início do rito da ordenação, Pe. Clair Favreto, Reitor 
do Seminário Maior São José da Diocese de Erexim em 
Passo Fundo, chamou o diácono Jean e solicitou ao Bispo 
que ordenasse padre. Dom José fez ao ordenando algumas 
perguntas sobre suas disposições para a ordenação. 
Prosseguindo, na homilia, saudou com carinho especial 
e gratidão a família do ordenando. Disse que o momento 
era de ação de graças pelo fato de a comunidade paroquial 
de Jacutinga estar oferecendo à Igreja o segundo padre em 
poucos anos. É fruto do trabalho vocacional, da oração e das 
ofertas das comunidades, de modo particular pelas zeladoras 
das capelinhas, para a formação de padres. Mencionou o 
Ano Nacional do Laicato e “a ação evangelizadora cada 
comunidade uma nova vocação”. Citou o Papa Francisco em 
discurso aos bispos da Itália no qual ressaltou a necessidade 
de os padres conformarem sua vida a Cristo bom Pastor. 
Ressaltou que o ministério ordenado é marcado pelo amor 
serviço na comunidade povo de Deus, em comunhão com 
o Papa e os bispos, sucessores dos apóstolos. A vida dos 
ministros e também a dos fiéis leigos deve ser marcada 
pela fé, pelo amor, pela esperança, pela caridade. Falando 
diretamente ao diácono Jean, exortou-o a lembrar-se 
sempre, mas especialmente nos momentos difíceis, da fé 
e do testemunho de vida cristã de sua família, destacando 

a peregrinação a pé de seus avós Íria e Comercindo ao 
Santuário de Fátima, em estrada de chão, com uma criança 
no colo para pedir uma graça a Maria Santíssima.

Na sequência do rito, a comunidade cantou a ladainha de 
todos os santos, durante a qual, em sinal de reconhecimento 
de sua fragilidade humana, o diácono ficou prostrado. 
Concluída a invocação do auxílio dos santos de Deus, 
Dom José impôs as mãos sobre o novo padre. O gesto foi 
seguido por Dom Girônimo e por todos os padres presentes. 
Continuando, o Bispo pronunciou a oração de ordenação 
presbiteral com os padres em volta do novo padre. No final 
da oração, amigos e familiares revestiram o novo padre 
com a estola presbiteral e a casula. Dom José lhe ungiu as 
mãos com o óleo do Crisma levado até ele pelos pais e lhe 
entregou a patena com o pão e o cálice com o vinho a serem 
consagrados, levados ele pelas irmãs do néo-sacerdote. 

No final da missa, Dom José voltou a expressar 
agradecimentos às comunidades de Jacutinga e de outras 
paróquias pelo espírito de oração pelas vocações, pelo 
trabalho das zeladoras de capelinhas, pela dedicação dos 
formadores dos seminaristas, pela generosidade da família 
em apoiar a resposta vocacional do novo padre e acompanhá-
lo na sua formação. Manifestou seu reconhecimento também 
a Dom Girônimo por seu ministério como padre e bispo na 
Diocese e agora, como emérito, participar sempre das suas 
diversas atividades. 

Pe. Cleocir Bonetti, em nome dos padres da Diocese, 
saudou o novo padre e lhe disse que a família presbiteral 
o acolhia como seu novo integrante. Mencionou os padres 
jubilares mais recentes e convidou o Pe. Geraldo Moro, com 
mais de 60 anos de ordenação, e o Pe. Isalino Rodrigues, 
com 4 anos e meio, a conduzir Pe. Jean à frente dos padres, 
em sinal desta acolhida em seu meio.

Nádia Demboski, da comunidade do novo padre e seu 
parente, o saudou, destacando sua generosidade no sim a 
Deus e assegurando que todos o acompanhariam com sua 
oração e seu carinho.

Por fim, Pe. Jean dirigiu aos presentes sua primeira 
mensagem como padre. Manifestou sua gratidão à família e 
a todos os que o acompanharam em sua formação. Ressaltou 
a importância da esperança, que não decepciona, segundo 
São Paulo e que escolheu como seu lema sacerdotal. 
Esperança que ele aprendeu a cultivar na família e com o 
testemunho e ensinamentos de Dom Pedro Casaldáliga e 
Dom Helder Câmara. Em forma de oração, expressou seu 
compromisso de estar a serviço dos irmãos e irmãs, de amar 
a todos, especialmente os pobres e de a ninguém excluir do 
diálogo fraterno. 
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 Dados biográficos do novo padre: 
Pe. Jean Carlos nasceu no dia 08 de dezembro de 1992 em 

Jacutinga/RS. Filho de Carlos Alberto Demboski e Elisabete 
Ines Balen Demboski, irmão de Aline Carla Rempel e 
Daniele Fátima Orlando. Cursou o Ensino Fundamental na 
Escola Municipal de Ensino Fundamental Barão Hirsch, 
no interior de Jacutinga, de 1998 a 2006; o Ensino Médio 
no Seminário Nossa Senhora de Fátima, em Erechim, local 
em que realizou o ano propedêutico, em 2010. Fez Filosofia 
no Instituto Superior de Filosofia Berthier - Ifibe, em Passo 
Fundo, de 2011 a 2013, e teologia na Faculdade de Teologia 
e Ciências Humanas - Itepa Faculdades, também em Passo 
Fundo, de 2014 a 2017. No campo de atuação pastoral, em 
2010, com o grupo do propedêutico, atuou na comunidade 
Santa Rita, no bairro Estêvão Carraro, em Erechim. Em 2011 
e 2012, acompanhou a coordenação diocesana da Pastoral 
da Juventude da Arquidiocese de Passo Fundo. Em 2013 fez 
sua experiência pastoral no Hospital São Vicente de Paulo, 
em Passo Fundo. Nos anos de 2014 e 2015 fez pastoral na 
Paróquia Nossa Senhora da Salete, em Erechim, com atuação 
mais direta na comunidade Santa Cruz, do bairro Presidente 
Vargas e também na coordenação diocesana da Pastoral da 
Juventude. Em 2016 fez sua experiência pastoral na Paróquia 
Santa Teresinha, em Estação e, em 2017, na Paróquia da 
Catedral São José, em Erechim, com acompanhamento da 
Pastoral da Juventude da diocese e do grupo de assessores 

e assessoras da Pastoral da Juventude do Regional Sul 3. 
Foi ordenado diácono no dia 29 de dezembro de 2017, na 
igreja São Pedro de Erechim. Foi designado para atuar como 
diácono na Catedral São José e nomeado assessor diocesano 
da Pastoral da Juventude. Foi ordenado presbítero no dia 
21 de julho de 2018, na igreja Santo Antonio de Jacutinga, 
sendo nomeado vigário paroquial da Catedral São José, 
continuando como assessor diocesano da pastoral da 
juventude. 

Com emoção, Pe. Jean preside sua primeira missa em Jacutinga
Ordenado presbítero no dia 21 de julho, sábado, por Dom 

José, na igreja Santo Antonio da sede paroquial de Jacutinga, 
Pe. Jean Carlos Demboski presidiu nela sua primeira missa 
na manhã do dia seguinte, domingo, concelebrada por 
seis padres, com a participação de dois diáconos, diversos 
ministros, seus pais, irmãs, cunhados, sobrinhos, parentes e 
amigos, especialmente jovens. 

A concite do novo Presbítero, Pe. Maicon Malacarne, 
Pároco da Paróquia N. Sra. Aparecida do Bairro Bela Vista 
de Erexim e Coordenador Diocesano de Pastoral, proferiu 
a homilia. Iniciou dizendo que falar exige fidelidade e 
que iria falar do perfume. Do perfume da Palavra de Deus 
e da Eucaristia, presidida pelo Pe. Jean. Do perfume de 
irmãos reunidos em Cristo Ressuscitado, do perfume da 
comunidade, do suor do povo de Jacutinga, da comunidade 
São Luiz, na qual o novo padre nasceu e viveu. Perfume que 
faz as pessoas companheiras, que comem do mesmo pão. 
Lembrou que seria o dia de Santa Maria Madalena, a santa 
de todos os perfumes, do amor, do compromisso, que unge 
o corpo de Jesus, do perfume da Ressurreição, da esperança 
que não decepciona. Lembrou que o Papa Francisco exortou 
aos padres serem pastores com cheiro de ovelhas. Ressaltou 
que a Palavra de Deus deste domingo fala da necessidade 
de ser pastor da misericórdia, do perdão que diferencia dos 
maus pastores. Motivou o Pe. Maicon a não se esquecer do 
perfume da misericórdia, sendo pastor da reconciliação e 
da paz em sua missão. Missão que precisa do descanso, da 

festa. Pediu-lhe que saiba comover-se até as entranhas pelos 
irmãos e irmãs. Recordou o perfume do amor dos pais dele, 
que possibilitaram sua vida, num caminho que teve também 
a cruz. Destacou a importância e a necessidade do perfume 
da oração, da espiritualidade. Concluindo sua reflexão, 
convidou os pais, irmãs e cunhados do Pe. Jean a entregar-
lhe óleo perfumado e convidou a ele a ungir as mãos dos 
jovens presentes, exortando-o a ser pastor de jovens que 
possam salvar as comunidades dos muitos males que as 
afligem. 

No final da celebração, houve algumas manifestações de 
saudação ao novo padre e a mensagem dele a todos, com 
especiais agradecimentos. 
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Os cinco seminaristas da filosofia e teologia da Diocese 
de Erexim e seus familiares tiveram encontro com o Bispo 
e o reitor do Seminário Maior São José, Pe. Clair Favreto, 
na Catedral São José, na tarde do dia 11 de agosto, festa de 
santa Clara e véspera do dia dos pais. 

Dom José ressaltou a importância do acompanhamento 
da família aos seminaristas. Observou que há algum tempo, 
os candidatos ao sacerdócio, especialmente os religiosos, 
permaneciam longe de casa, ficando com a família apenas 
nos dias de férias. 

Pe. Clair falou apresentou brevemente o dia a dia do 
Seminário.

Num momento de convivência e de integração, o grupo 
partilhou o que cada um havia levado de casa. Em seguida, 
participaram da missa da comunidade da Catedral, presidida 
por Dom José e concelebrada pelo Pe. Clair e pelo Pe. Alvise 
Follador, pároco, e animada pelos seminaristas.

Na homilia, Dom José lembrou o mês vocacional e o dia 
dos pais, ressaltando a vocação à vida matrimonial e a missão 
da família no discernimento vocacional dos filhos e filhas. 
À luz da Palavra de Deus do domingo, que apresentava o 
profeta Elias no deserto cansado e desanimado, mas refeito 
pelo pão e a água que o anjo lhe ofereceu e Jesus falando do 
Pão da Vida, o Bispo destacou a importância da confiança 
em Deus e da participação na celebração eucarística, na qual 
Cristo se oferece a todos como sustento da caminhada.

Admissão às ordens sacras e à teologia
Após a homilia, Dom José procedeu ao rito de admissão do 

seminarista Leonardo Silva Pereira Fávero às ordens sacras 
e à teologia. Ao longo dos 4 anos da teologia, o seminarista 
recebe o ministério de Leitor e Acólito. N final do quarto 

Encontro dos seminaristas da filosofia 
e teologia com seus familiares

ano, é ordenado diácono. Após o estágio pastoral como 
diácono, é ordenado padre. 

Dados biográficos – Leonardo é filho único de Leonice 
Pereira Fávero e Terezinha da Silva Fávero, ambos já 
falecidos. Ele nasceu no dia 27 de junho de 1990, em 
Erechim. Pertence à Paróquia N. Sra. da Salette, Três Vendas, 
Erechim. Cursou o Ensino Médio no Instituto Anglicano 
Barão do Rio Branco, em Erechim, nos anos de 2005 a 2007. 
Fez o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas na 
Faculdade Anglicana de Erechim, de 2008 a 2010. Após 
a graduação, trabalhou em Erechim e região com suporte 
técnico em informática e afins até dezembro de 2012. Em 
2013, foi professor de inglês em Erechim. Naquele ano, fez 
a primeira eucaristia e foi crismado, iniciando o processo 
de discernimento ao sacerdócio, acompanhado pelos 
animadores vocacionais e formadores da Diocese. Em 2014, 
ingressou no curso propedêutico, no Seminário Bom Pastor, 
em Barão de Cotegipe. De 2015 a 2017, cursou filosofia no 
Instituto Superior de Filosofia Berthier, em Passo Fundo, 
integrando a comunidade do Seminário Maior São José. 

Comissão Paroquial de leigos e leigas da Paróquia 
Imaculada Conceição de Getúlio Vargas está desenvolvendo 
diversas atividades dentro do Ano Nacional do Laicato em 
andamento até o dia 25 de novembro deste ano. 

1ª) gravação de spots na Rádio Sideral local, de mensagens 
sobre o Ano Nacional do Laicato, e repasse para as demais 
paróquias da diocese de Erexim; 10 pessoas gravaram, 
representando faixas etárias diferentes;

2ª) artigos sobre o mesmo tema produzidos por membros 
da comissão paroquial local com publicação nos dois jornais 
da cidade;

3ª) participação de representação da comissão paroquial 
local no programa de entrevistas “Olho Vivo”, na Rádio 
Sideral, em 08/8;

4ª) elaboração conjunta do programa, Pe. Agostinho, 
Pe. Isalino e comissão paroquial, proposição no conselho 
paroquial de pastoral, reuniões com representantes das 

Atividades no Ano Nacional do Laicato
comunidades do interior e de Floriano Peixoto em 14/7, com 
representantes dos grupos das visitas em 27/7, e com todas 
as equipes completas a ser realizada em 06/8.

Semana Missionária nas Paróquias no Ano do Laicato 
Entre outras atividades, o Ano Nacional do Laicato prevê 
uma Semana Missionária nas Paróquias de cada Diocese. A 
Comissão de Leigos e Leigas da Diocese de Erexim sugeriu que 
esta semana fosse realizada de 12 a 18 de agosto, coincidindo 
com a Semana Nacional da Família. Em fevereiro, um grupo 
de mais de 40 pessoas representando o Conselho Nacional 
de Leigos e Leigas e os Conselhos Missionários Regionais, 
sugeriu o seguinte roteiro de reflexão para a mencionada 
semana: a Família e o Mundo do Trabalho; “Uma Igreja em 
Saída e luz para o mundo da Política”; “Igreja em Saída e 
luz para o mundo da comunicação e educação”; “Uma Igreja 
em Saída, estandarte erguido diante dos desafios da Nação”; 
“Uma Igreja em saída promotora da justiça e construtora da 

GETÚLIO VARGAS
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cultura de paz”. 

Semana Missionária do Ano do Laicato em Getúlio 
Vargas 

A comissão de leigos e leigas da Paróquia Imaculada 
Conceição de Getúlio Vargas organizou o seguinte programa 
para a Semana Missionária do Ano Nacional do Laicato: 
nos dias 11 e 12 de agosto, sábado e domingo, bênção e 
envio dos missionários em todas as celebrações e missas 
nas comunidades; de 13 a 17, tenda do encontro com Jesus 
no Calçadão e no Hospital São Roque com a capelinha da 
Sagrada Família, saída dos missionários e retorno, envio e 
agradecimento; nos dois locais, acolhimento de visitantes, 
com disponibilização de impressos e do sal e encerramento 
diário com a oração do terço; de dia, visitas aos grandes 
centros modernos indicados no programa da semana 
elaborado pela CNBB, com momento espiritual, entrega do 
sal, bênção das instalações;  à noite, encontros de famílias 
organizados pelas zeladoras de capelinhas, com a oração 
do terço ou os encontros de reflexão, conforme subsídio da 

CNBB; dia 16, pedágio em três locais da cidade com entrega 
do sal, oração do Ano Nacional do Laicato, orientações 
sobre a coleta seletiva do lixo, adesivo sobre a família; dia 
18, mutirão de visitas às famílias da Comunidade do  bairro 
Navegantes e da comunidade N. Sra. Aparecida do Rio Paulo, 
com entrega do sal, bênção das casas, encerramento com 
missa na comunidade; dia 19, domingo, encerramento da 
Semana Missionária “Igreja em saída” com missa vespertina 
em Getúlio Vargas e Floriano Peixoto.

No dia 06 de agosto, festa da Transfiguração de Cristo, 
a comunidade Santo Isidoro, da Paróquia da Catedral, na 
estrada de Erechim a Aratiba, acolheu, os padres da Diocese 
para a sua confraternização pelo dia do Padre, comemorado 
na festa de São João Maria Vianey, o Cura D’Ars, no dia 04 
de agosto, dentro do mês vocacional. 

Diversos membros da comunidade prepararam o almoço, 
declarando sentirem-se felizes por acolher os padres. Um 
deles, no momento da oração, inicial disse que a comunidade 
é formada por pessoas humildes, trabalhadoras e dedicadas e 
que está disponível para acolhê-los quando desejarem voltar 
a ela. 

Pe. Cleocir Bonetti, Vigário Geral da Diocese e 
representante dos padres na Comissão Regional de 
Presbíteros, da qual é o coordenador, e por isso integrante 
da Pastoral Presbiteral, saudou a todos os padres, agradeceu 

Em confraternização, padres da Diocese de 
Erexim celebram jubileu de ouro de coirmão

à comunidade que os acolhia, transmitiu saudação de Dom 
José que se encontra em férias fora da Diocese e registrou o 
jubileu de ouro de ordenação presbiteral do Pe. Antonio José 
Scheffel, residente na casa paroquial de Aratiba, onde foi 
pároco por diversos anos. Em sinal de carinho e de alegria 
de todos pelo seu jubileu, entregou-lhe o presente de dois 
livros, destacando o seu gosto pela leitura. 

Convidou Dom Girônimo para motivar a oração e invocar 
a bênção sobre os alimentos. Este recordou o tempo em 
que trabalhou na Catedral São José e por isso visitava a 
comunidade anfitriã, expressando também agradecimentos 
pela disponibilidade. Informou que nos próximos dias 
passará por um pequeno procedimento clínico, em Passo 
Fundo, para regularizar a pulsação do coração. Convidou a 
todos à oração do Pai nosso e deu a bênção aos presentes e 
aos alimentos.
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Bispos e padres da Diocese de Erexim 
aprofundam Pastoral Familiar

Na Semana Nacional da Família, os Bispos e padres da 
Diocese de Erexim refletiram sobre a Pastoral Familiar dia 
14 de agosto, no Centro de Pastoral, em sua terceira reunião 
anual, com a assessoria do Pe. Edson Pereira, da Diocese de 
Cachoeira do Sul e assessor regional desta pastoral.

Pe. Edson iniciou sua exposição relatando sua paixão 
pela Pastoral Familiar e como passou a assessorá-la em sua 
diocese. Apresentou a organização dela no Brasil e no Rio 
Grande do Sul e indicou pistas para organizá-la em nível 
diocesano. Caracterizou-a como um serviço da Igreja e para 
a Igreja, que integra pastorais, movimentos e trabalhos em 
favor da família. Seu objetivo geral é promover, formar 
e articular a evangelização da família. Seus objetivos 
específicos são promover a família na vida da Igreja, formar 
agentes qualificados para sua atividade, fortalecer os laços 
familiares apontando caminhos para o seguimento de Cristo. 
Citou passagens do Documento de Aparecida, do Papa João 
Paulo II aos Bispos do Brasil em 1990 e especialmente do 
Papa Francisco na encíclica Amoris Laetitia a respeito da 
natureza, necessidade e urgência da Pastoral Familiar em 
cada Diocese e Paróquia. Falou do perfil do assessor da 
Pastoral Familiar e apresentou alguns subsídios sobre a 
mesma. 

Outros assuntos tratados na reunião dos padres
- 67ª Romaria de Fátima – Pe. Clair Favreto, coordenador 

da equipe de liturgia da Romaria Diocesana, apresentou o 
cartaz da mesma, seu tema, que contempla os leigos e leigas 
a serviço da vida e da paz, os enfoques de cada dia da novena, 
com sugestão de padres para as missas de alguns dias e lista 
para a inscrição de outros. Pe. Valter informou que o Bispo 
dirigirá ofício aos Prefeitos da região solicitando a bandeira 
do município para ser colocada na esplanada do Santuário 
para expressar a integração regional na Romaria.

83ª Romaria da Salette – Pe. Renoir Dalpizol, Reitor 
do Santuário de Marcelino Ramos, apresentou o cartaz da 
Romaria Interestadual da Romaria da Salette deste ano, cujo 
tema é “Salette, ensina-nos a viver a reconciliação e a paz”, 
ligado ao carisma saletino e à Campanha da Fraternidade 
deste ano. Agradeceu a colaboração dos padres nas romarias 
e passou lista para inscrição para ajudar nas confissões no 
dia 20 de setembro, celebração da aparição da Salette, e nos 
dias 29 e 30, dias da Romaria. 

- Romaria de N. Sra. da Santa Cruz – Pe Alvise Follador, 
Pároco da Catedral São José, solicitou aos padres ajuda para 
o atendimento de confissões na 31ª Romaria a N. Sra. da 
Santa Cruz, no Lajeado Paca, estrada de Erexim a Aratiba, 
no dia 14 de setembro. 

- Encontro Diocesano de Leigos – Pe. Maicon Malacarne, 
coordenador diocesano de pastoral, convidou os padres a 
organizar a participação de leigos e leigas de cada paróquia 
no encontro diocesano de encerramento do Ano do Laicato, 
dia 25 de novembro, das 13h30 às 17h, no Ginásio da URI. 

Ressaltou que o encontro terá caráter celebrativo e cada 
delegação paroquial deverá levar a capelinha da Sagrada 
Família, recebida na abertura deste ano dedicado aos leigos 
em nível diocesano no dia 26 de novembro passado. 

- Encontro de candidatos da região a Deputado 
Estadual e Federal – Dom José apresentou proposição de 
encontro com os candidatos locais à Assembleia Legislativa 
e à Câmara Federal a fim de ouvi-los sobre seus respectivos 
projetos para a região. O encontro ficou marcado para o dia 
28 deste mês, das 08h30 às 11h, no Seminário de Fátima. 

- Catequese de Iniciação à Vida Cristã – Tânia 
Madalosso, coordenadora diocesana do Setor de Animação 
Bíblico-Catequética, expôs dificuldade surgida na reunião 
das coordenadoras paroquiais de catequese dia 06 passado 
em relação a padrinho ou acompanhante de crismando. Pelo 
processo de Iniciação à Vida Cristã de espírito catecumenal, 
prevê-se um “acompanhante” do catequizando que participa 
de alguns encontros com ele e dos diversos ritos ao longo 
da catequese. Assim, não se terá mais a figura tradicional 
do padrinho ou da madrinha que está com o afilhado apenas 
no dia da crisma e sim este “acompanhante” que está com 
o crismando em todo o processo de Iniciação à Vida Cristã. 

- “Setembro amarelo” – A psicóloga Vanessa Algeri, da 
11ª Coordenadoria Regional de Saúde de Erechim motivou 
os padres a divulgarem a campanha de prevenção ao suicídio 
e de valorização da vida no mês de setembro, denominado 
de amarelo. Segundo ela, os dados estatísticos registram 5 a 
6 suicídios por 100.000 habitantes em nível mundial, 10 em 
nível nacional e 14 na região. A campanha é realizada em 
setembro porque no dia 10 desse mês ocorre o Dia Mundial 
de Prevenção ao Suicídio. 

- Assuntos administrativos – Ildo Benincá, ecônomo da 
Diocese, com equipe de colaboradores da Cúria, apresentou 
demonstrativo do dízimo, das contas da Cúria, do Seminário 
de Fátima e da Pastoral Vocacional. Falou do andamento das 
obras da Capela da Reconciliação e da captação de recursos 
para sua construção junto a empresários, a ex-seminaristas 
e aos que frequentam o Santuário. Deu informações sobre 
a adaptação de parte do Seminário para os alunos do Curso 
Propedêutico e dos encaminhamentos para a parte a ser 
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Jovem de Erexim na coordenação nacional 
da Pastoral da Juventude

A Assembleia Ampliada Regional da Pastoral da 
Juventude, nos dias 07 e 08 de julho, na sede paroquial 
Santa Terezinha de Passo Fundo, escolheu Ricieri Benedetti, 
liberado da Pastoral da Juventude da Diocese de Erexim de 
2013 a 2016, como novo representante do Regional Sul 3 da 
CNBB na Coordenação Nacional da Pastoral da Juventude 
por três anos. A assembleia avaliou as atividades do triênio 
2016-2018 e planejou as do próximo, definindo, entre outros 
encaminhamentos, duas prioridades: grupos de jovens e a 
campanha nacional de enfrentamento aos ciclos de violência 
contra a mulher, especialmente a jovem. 

Ricieri nasceu no dia 19 de julho de 1993, em São Paulo, 
SP. Morou em Passo Fundo, onde atuou na Pastoral da 
Juventude. Em 2013, passou a marar em Erechim, sendo o 
liberado diocesano da Pastoral da Juventude daquele ano 
até 2016. Está no 8º semestre da Faculdade de História da 
Universidade Federal Fronteira Sul. 

adaptada para o Lar Sacerdotal, destinado ao acolhimento de 
padres idosos e/ou doentes. Já foi adquirido o elevador, feita 
a sua infraestrutura e estão sendo levantados orçamentos 
das diversas etapas das reformas previstas. Ele detalhou 
também aspectos de exigências legais decorrentes da 
atuação integrada dos fiscos federal, estaduais e municipais 
mediante padronização e racionalização do sistema público 

de escrituração digital – SPED. 
- Nova coordenação da Pastoral Presbiteral e do 

Fundo de Auxílio Presbiteral – Pe. Cleocir Bonetti 
coordenou a prestação de contas da coordenação do Fundo 
de Auxílio Presbiteral de Erexim, FAPE, a eleição de sua 
nova coordenação e do novo representante diocesano na 
Comissão Regional de Presbíteros, que formam a equipe 
de pastoral presbiteral da Diocese. Como representante dos 
padres no Regional foi eleito o Pe. Dirceu Balestrin, Pároco 
de Aratiba. Os eleitos para o FAPE foram: Pe. 

Agostinho Dors, Pároco de Getúlio, como coordenador; 
Pe. João Dirceu Nardino, de Estação, como vice; Pe. Alvise 
Follador, da Catedral, como secretário, e Pe.  Giovani 
Momo, do Seminário de Fátima, como tesoureiro. 

Relação de comunicações gerais, como Jornada Mundial 
da Juventude e Assembleia Diocesana da Pastoral da 

Juventude, encontros de formação para Presbíteros, 
conclusão do curso para agentes da Pastoral da Esperança 
e da Consolação e outras completaram a pauta da reunião. 

A próxima reunião, com a participação dos diáconos, será 
no dia 06 de novembro, no Seminário de Fátima.  

Dados biográficos do Pe. Edson Pereira

Nasceu no dia 12 de dezembro de 1972, em Arroio do 
Tigre, RS. É o último dos 12 filhos do falecido Eduardo 
Pereira e de Delícia Spanivello Pereira (84 anos). Cursou o 
ensino fundamental em Itaúba; o Médio em Sertão, na Escola 
Agrícola; Administração em Santa Cruz do Sul; Teologia 
junto aos Palotinos de Santa Maria. Fez mestrado em Teologia 
na PUCRS e Psicologia na Universidade Franciscana. 
Exerceu as seguintes funções: Vigário paroquial da Paróquia 
São José de Cachoeira do Sul, por 7 anos; responsável pela 
economia da Diocese por 12 anos; Reitor e professor de 
filosofia e teologia no Seminário Santa Maria há 9 anos. 
Assessor da Pastoral Familiar na Diocese de Cachoeira do 
Sul e no Regional Sul 3 da CNBB desde 2015. Tem artigo na 
revista de Teologia da PUCRS, A esponsalidade de Cristo e 
a Igreja e o reflexo na espiritualidade do Padre; na PUC de 
Minas Gerais, Família e Trabalho: rede de apoio aos casais. 
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O novo Rescrito do Papa, 
ou seja, a decisão papal 
sobre a questão da pena 
de morte, foi publicado 
na manhã do dia 02 de 
agosto, no Vaticano. 
(Nota da redação: a data 
é significativa. É o dia do 
chamado “Perdão de Assis” 
ou da Indulgência plenária 
da Porciúncula – pequena 
igreja de Assis, Itália, na 
qual São Francisco teve 
uma visão de Cristo e de 
N. Sra., a partir da qual 
pediu ao Papa uma especial 
indulgência plenária – 
perdão dos pecados e 
remissão da pena deles – 
para os fiéis que visitassem 
aquela igreja. O Papa a 
concedeu, estabelecendo-a 
para o dia 02 de agosto. 
Atualmente, é concedida 
em todas as igrejas dos 
franciscanos, nas condições 
costumeiras).

O Santo Padre recebeu em 
audiência, no dia 11 de maio 
p.p., no Vaticano, o Prefeito 
da Congregação para a 
Doutrina da Fé, Cardeal 
Luís Ladaria, durante a qual 
aprovou a nova redação do 

Papa Francisco muda o parágrafo do 
Catecismo sobre a pena de morte

Catecismo da Igreja Católica 
(n. 2267), sobre a “pena de 
morte”.

 “Durante muito tempo, o 
recurso à pena de morte, por 
parte da legítima autoridade, 
era considerada, depois de 
um processo regular, como 
uma resposta adequada à 
gravidade de alguns delitos 
e um meio aceitável, ainda 
que extremo, para a tutela do 
bem comum”.

No entanto, hoje, torna-
se cada vez mais viva 
a consciência de que a 
dignidade da pessoa não fica 
privada, apesar de cometer 
crimes gravíssimos. Além do 
mais, difunde-se uma nova 
compreensão do sentido das 
sanções penais por parte 
do Estado. Enfim, foram 
desenvolvidos sistemas de 
detenção mais eficazes, que 
garantem a indispensável 
defesa dos cidadãos, sem 
tirar, ao mesmo tempo 
e definitivamente, a 
possibilidade do réu de se 
redimir.

Por isso, a Igreja ensina, 
no Novo Catecismo, à luz do 
Evangelho, que “a pena de 

morte é inadmissível, porque atenta contra a inviolabilidade 
e dignidade da pessoa, e se compromete, com determinação, 
em prol da sua abolição no mundo inteiro”.

Francisco consagra no Catecismo doutrina que considera 
prática «inadmissível», após alterações promovidas pelos 
seus antecessores.

 A alteração do número do Catecismo da Igreja Católica 
sobre a pena de morte surge mais de 25 anos após a 
publicação do texto original, em outubro de 1992.

A primeira redação considerava que a prática se restringia 
a casos de “extrema gravidade”; já em 1997, a edição típica 
corrigida inseria uma observação do Papa João Paulo II, na 
sua encíclica ‘Evangelium Vitae’ (1995), sublinhando que 
tais casos eram “muito raros e praticamente inexistentes”.

O Papa Francisco tinha pedido, em outubro de 2017, uma 
reformulação do ensinamento sobre a pena de morte, “a fim 
de reunir melhor o desenvolvimento da doutrina sobre este 
ponto nos últimos tempos”.

“Este desenvolvimento apoia-se na consciência cada vez 
mais clara na Igreja do respeito devido a toda vida humana”, 
explica a carta enviada aos bispos católicos de todo mundo 
pela Congregação para a Doutrina da Fé (CDF), que 
acompanha a divulgação da nova redação do número 2267 
do Catecismo da Igreja Católica.

O Catecismo de São Pio X (1912) considerava lícito “tirar 
a vida do próximo”, quando se executava “por ordem da 
autoridade suprema, a condenação à morte”, como castigo 
por um crime.

A carta da CDF assinala que, embora a situação política e 
social do passado tornasse a pena de morte um “instrumento 
aceitável para a proteção do bem comum” – “num contexto 
social em que as sanções penais eram compreendidas de 
outra forma e se davam num ambiente em que era mais 
difícil garantir que o criminoso não pudesse repetir o seu 
crime” -, a situação se alterou na atualidade.

A edição de 1997 do Catecismo da Igreja Católica ainda 
justificava a pena de morte, quando fosse “a única solução 
possível para defender eficazmente vidas humanas de um 
injusto agressor”.

São João Paulo II interveio em várias ocasiões contra a 
pena de morte, que considerou “cruel e inútil”; também o 
Papa Bento XVI pediu iniciativas políticas e legislativas 
capazes de “eliminar a pena de morte”.

A Congregação para a Doutrina da Fé observa que a 
nova redação do n.º 2267 do Catecismo da Igreja Católica, 
aprovada pelo Papa Francisco, se situa “em continuidade com 
o Magistério anterior, levando a cabo um desenvolvimento 
coerente da doutrina católica”. Fonte: Vatican News.
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Teólogos refletem religião, ética e política

De 10 a 13 deste mês, na Pontifícia Universidade Católica 
de Minas Gerais, foi realizado o 31º Congresso Internacional 
da Sociedade de Teologia e Ciências da Religião, SOTER. 
O evento, que contou com a participação de cerca de 300 
pessoas, teve como tema o trinômio Religião, Ética e 
Política.  O Congresso refletiu sobre três temas importantes 
e relevantes no contexto atual: religião, ética e política. A 
questão da religião é central e está em relação com outras 
áreas do saber; a ética, por sua vez, é uma necessidade 
urgente na sociedade hoje; e a política é uma questão grave, 
no Brasil e em todo o mundo.  

Os participantes tiveram bem presente algumas 
preocupações e desafios: a leitura do contexto atual, 
relacionando os três assuntos; o foco na questão social 
que cerca o contexto, tendo atenção especial à multi e a 
interculturalidade; o quadro político, a corrupção, o uso e 
abuso da religião no poder político, os fundamentalismos, as 
questões atuais que tocam o trabalho escravo contemporâneo, 
as migrações modernas, o papel dos movimentos sociais, 
entre outros. 

Dois eventos alegraram as noites e mereceram atenção, 
participação e destaque: o lançamento da obra Cristo 
e o Universo: a visão mística de Teilhard de Chardin, da 
professora Aparecida Vasconcelos, vencedora do Concurso 
Soter/Paulinas, prêmio Afonso M. L. Soares; a homenagem 
prestada ao biblista Carlos Mesters, que recebeu o prêmio 
João Batista Libanio, em reconhecimento pela sua trajetória 
exemplar em relação a leitura popular da bíblia. Em sua fala, 
Carlos Mesters sintetizou, de modo simples e sapiencial, 
sua trajetória, marcada pelo amor à Palavra de Deus e pela 
presença constante junto ao povo, sendo luz e guia.

No final, os congressistas aprovaram por unanimidade 
uma carta-manifesto, na qual afirmam que o atual momento 
vivido no país é da maior gravidade e que, como intelectuais 
e estudiosos das mais diversas expressões religiosas e 
dos dramas vividos por nosso povo, não podem se calar, 
muito menos como pessoas de fé que pautam suas vidas 
pela coerência na luta pela justiça, pela democracia e 
pela dignidade humana. Denunciam o processo iníquo de 
desconstrução da frágil democracia, construída duramente 

depois de mais de 20 anos de ditadura civil-militar. 
Constatam a precarização das conquistas sociais e dos 
direitos da classe trabalhadora; o recrudescimento de 
distintas formas de violência que atingem particularmente 
os mais pobres e vulneráveis, além da violência crescente 
contra movimentos sociais e suas lideranças. Dizem assistir, 
indignados, ao aumento do feminicídio e da impunidade, 
ao desrespeito aos direitos humanos, à onda de intolerância 
religiosa e à disseminação do ódio social nas mídias abertas 
e redes sociais, situação que vem chegando às raias do crime 
contra a pessoa em número inédito neste país. Reivindicam 
diversas medidas que podem ajudar o país a retomar o 
caminho da democracia e da paz social:

1. Resgate da Democracia, do Estado Democrático de 
Direito e da Soberania Nacional;

2. Recuperação dos serviços públicos de saúde para toda a 
população, com a sustentação prioritária do SUS;

3. Revogação das leis antipopulares como a Reforma 
Trabalhista e a Lei do engessamento do Orçamento Nacional 
por 20 anos;

4. Recuperação da Educação pública, gratuita e universal 
em todos os níveis e a garantia da continuidade da pesquisa 
nacional autônoma;

5. Demarcação dos territórios indígenas, das terras 
quilombolas, das terras dos povos originários, sobretudo na 
Amazônia;

6. Reforma Agrária com apoio creditício e técnico à 
agricultura familiar, à agroecologia e à agricultura orgânica; 
retomada do PAA – Programa de Aquisição de Alimentos 
pelo governo federal e instituições públicas de ensino; a 
redução do uso de agrotóxicos;

7. Combate à impunidade e ao feminicídio, com garantia 
da vida de mulheres ameaçadas;

8. Garantia de liberdade de culto para todas as expressões 
religiosas sem interferência do Estado;

9. Garantia plena do direito de opinião, de exercício do 
pensamento crítico e do debate público nas escolas em todos 
os níveis;

10. Resgate da ética na política com participação popular, 
garantia plena do voto popular e do direito às candidaturas 
de todas as pessoas;

11. Resgate do direito pleno à presunção de inocência, cf. 
o artigo 5º da CF 1988;

12. Resgate da dignidade de isenção do Poder Judiciário;
13. Democratização das mídias abertas e controle dos 

monopólios da informação;
14. Defesa irrestrita da vida das pessoas, do meio ambiente 

e resgate do instituto da precaução, sobretudo na agricultura 
de exportação e da monocultura;

15. Promoção da dignidade de todas as pessoas e dos 
direitos humanos conforme os Planos Nacionais de Direitos 
Humanos.
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Em manhã de frio, superado pelo sol, a tradicional procissão 
de São Cristóvão em Erechim

Às 08h30 do penúltimo domingo de julho, 22, o carro 
do Corpo de Bombeiros com a imagem de São Cristóvão 
começou a deslocar-se da igreja São Pedro para o bairro que 
leva o nome do Santo, puxando extensa fila de conduções que 
foi além do meio-dia. Um pouco antes das dez horas, o carro 
chegou a seu destino e a imagem do padroeiro da Paróquia 
do Bairro e dos motoristas foi conduzida em procissão solene 
até perto do altar campal para a missa da festa, presidida 
pelo Pároco Pe. Anderson Faenello, acompanhado pelo 
Diácono permanente Jacir Lichinski. Durante a homilia, 
as estridentes e potentes businas de caminhões fizeram 
Pe. Anderson perguntar aos participantes da celebração se 
estavam ouvindo o que ele dizia. Com resposta positiva, ele 
continuou sua clara e objetiva reflexão. 

Desde cedo, no Posto Nonemacher e Construtora Viero, 
bem como em frente à igreja São Cristóvão, diáconos e 
padres continuavam abençoando motoristas, motos, carros 
de passeio, utilitários, caminhões e outras conduções de toda 
a cidade e mesmo de outras em trânsito por Erechim. No 
sábado à tarde a bênção foi realizada em diversos postos da 
cidade. 

 No salão paroquial, voluntários atendiam com agilidade e 
atenção aos que procuravam churrasco, assados, pães, cucas, 
bolachas e outros alimentos para levar para o seu almoço 
dominical, colaborando com as festa da Paróquia. 

Três exigências para quem, como São Cristóvão, deve ser 
portador de Cristo

Em sua homilia na missa da festa de São Cristóvão, Pe. 
Anderson iniciou lembrando o lema da novena em sua 
preparação, “Com São Cristóvão, queremos ser sal e luz”, 
inspirado  no do Ano Nacional do Laicato. Fez referência 
ao Santo, lembrando que, pela tradição, carregou Jesus na 
travessia de um rio, mas que, certamente, foi Jesus quem o 
carregou na mais difícil travessia: cruzar a dor do martírio e 
alcançar a vida eterna. A partir das leituras da missa (de São 
Pedro exortando os cristãos à perseverança e do Evangelho 
em que Cristo previne seus discípulos sobre perseguições 
futuras), propôs três exigências para os seguidores de 
Jesus: rejeitar, como pede São Pedro, toda maldade, toda 
mentira, todas as formas de hipocrisia e inveja e toda 
difamação. Aproximar-se de Cristo, pedra viva, rejeitada 
pelos homens, mas escolhida e preciosa diante de Deus. A 
devoção a São Cristóvão deve levar a profunda união com 
Cristo, carregando-o no coração por toda a vida. Perseverar: 
Não basta ter rejeitado o mal ontem,  é preciso rejeitá-lo e 
sempre. Não se pode ser cristão de eventos. Concluiu com 
exortação incisiva à prudência no trânsito, alertando de que 
não se morre uma segunda vez. 

-------------------------------.
Íntegra da homilia do Pe. Anderson
Com São Cristóvão, queremos ser sal e luz. Este lema, 

que recorda a proposição do ano do laicato, inspirado no 

Evangelho de Mateus, “Cristãos leigos e leigas, sal da 
terra e luz do mundo”, nos guiou neste tempo especial 
de celebrações em devoção a São Cristóvão, protetor dos 
agricultores e dos motoristas e, particularmente, padroeiro 
de nossa paróquia.

A história de vida de São Cristóvão se dá para nós como 
verdadeiro testemunho de ser sal e de ser luz. E ainda mais, 
a história de vida de São Cristóvão nos indica a fonte do 
verdadeiro sabor e da verdadeira luz: Cristo Senhor. Aquele 
que carregou nos ombros a Luz do mundo, confirma a 
verdade de que sem esta Luz, que é Cristo Jesus, pouco 
ou nada se pode fazer; ao passo que, com ela, com Cristo, 
tudo vale a pena, até mesmo o suplício da morte, como o 
experimentou o mártir Cristóvão. São Cristóvão carregou 
o Jesus menino na travessia do rio; mas sem dúvidas, foi 
Jesus mesmo quem carregou Cristóvão na mais difícil das 
travessias: cruzar a dor, vencer a morte e alcançar a eterna 
vida! 

Isso nos inspira a confiar que, se nos dispomos a carregar 
o fardo levo e o jugo suave de Cristo, no momento de nossa 
aflição será ele mesmo quem nos carregará no seu colo de 
amor e nos alcançará as alegrias que somente quem nele 
vive pode experimentar.

Nesse sentido, ajudam-nos os textos bíblicos que há pouco 
ouvimos. Neles encontramos ao menos três exigências que 
o “carregar” Cristo nos impõe, e que agora eu desejo refletir 
com vocês. São elas: rejeitar, aproximar-se e perseverar.

1- A primeira exigência, rejeitar. “Rejeitem toda maldade, 
toda mentira, todas as formas de hipocrisia e inveja e toda 
difamação”, exorta São Pedro, como na leitura que ouvimos. 
Quem carrega Cristo tem a exigência moral de rejeitar tudo 
aquilo que se afasta da vontade e da verdade de Deus. Como 
poderá ter lugar em nós o Cristo se nosso coração já estiver 
ocupado? Como posso dizer “tenho comigo o Senhor”, se 
minto, se sou invejoso e difamo meu irmão? Não terá lugar 
para levar Cristo um coração já carregado de maldade e de 
hipocrisia. 

Não sem razão a primeira exigência é justamente esta: 
rejeitar, excluir, fazer uma boa limpeza. 

2- A segunda exigência, aproximar-se. “Aproximem-se do 
Senhor, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida 
e preciosa diante de Deus”, exorta ainda o mesmo São 
Pedro. Tendo rejeitado o que nos afasta de Deus, então sim 
podemos reservar todo o espaço de nosso coração somente 
para Ele, e para aquilo que condiz com Ele. “Detestai o mal, 
apegai-vos ao bem” (Rom 12,21), ensina o Apóstolo Paulo. 
Rejeitar o mal, aproximar-se de Deus.

Neste sentido se coloca um aspecto central da devoção a 
São Cristóvão. Uma pergunta bem oportuna que alguém me 
fez essa semana: “qual é a importância da devoção a São 
Cristóvão para a proteção do motorista e também para um 
melhor comportamento no trânsito?”
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Respondi recordando o ofício de São Cristóvão. É 

padroeiro dos motoristas porque ele mesmo se fez um 
condutor. E neste seu ofício de condução, carregou Jesus 
Cristo, do que origina seu nome “Cristóvão”, do grego 
“cristóforo”, aquele que carrega Cristo. Portanto, a devoção 
a São Cristóvão deve nos levar a uma maior proximidade 
com Cristo, e ainda mais, à disponibilidade de também nós 
carregarmos o Senhor, não mais nos ombros, mas no próprio 
coração. E aquele que leva, que carrega consigo Cristo, em 
primeiro lugar, deve amar e proteger a vida, e por amor à 
vida, própria e dos outros, obedecer às leis de trânsito, as 
sinalizações, os limites de velocidade, enfim, dirigir com 
prudência, com cuidado e com responsabilidade. Em outras 
palavras, é rejeitar o que é mal, o que é nocivo (a pressa 
que nos torna imprudentes, o excesso de confiança que nos 
faz arriscar, a combinação álcool e direção, velocidade e 
distração) e aproximar-se do que é bom e que realmente 
importa: Deus e aquilo que Ele ensina: prudência, cautela, 
respeito, vigilância...

3- A terceira exigência, perseverar. “Aquele que perseverar 
até o fim, este será salvo”, diz o Senhor, como no Evangelho 
que ouvimos. Rejeitar o que é mau, aproximar-se do Senhor 
e perseverar. Não basta ter rejeitado o mal ontem, ter-se 
aproximado de Cristo ontem e já hoje não mais. É preciso 

perseverar. Não basta de vez em quando ser bom. É preciso 
perseverar. Ou, como se comportam alguns que até rejeitam 
muitas coisas, mas somente as que lhes convém. Ou até se 
aproximam sim de Deus, mas somente quando lhes convém. 
São cristãos de eventos, e só participam daqueles que lhes 
interessa. Isto não é carregar Cristo, é não ser Cristóforo. É 
preciso perseverar.

Pensemos de outra forma. A propósito da celebração 
do padroeiro dos motoristas, pensemos este bem como 
a conscientização pela prudência no trânsito, como já 
dizíamos antes. Não basta de vez em quando ser prudente e 
cauteloso. Também nisso é preciso perseverar. Ou mesmo o 
inverso: geralmente ser cauteloso e prudente, mas, às vezes, 
imprudente e desrespeitoso. Perdoem-se se pareço agressivo 
demais, mas, sinceramente, não se morre uma segunda vez. 
Portanto, evite a primeira. Persevere na prudência.

Ajude-nos São Cristóvão, pelo testemunho autêntico de 
quem carregou em seus ombros o próprio Cristo, para que 
possamos, primeiro, rejeitar tudo aquilo que não convém ao 
cristão; segundo, aproximarmo-nos confiantes no Cristo e, 
terceiro, sermos perseverantes nEle, e assim confirmarmos 
nossa identidade de “sal da terra e luz do mundo”. Com São 
Cristóvão, queremos ser sal e luz!

Ir. Cristiane Bisolo, do Colégio Franciscano São José, 
que participou do 5º Congresso Missionário Americano, 
de 10 a 14 de julho passado, na Bolívia, relatou o evento, 
especialmente suas conclusões, para os integrantes do 
Conselho Missionário Diocesano em reunião na tarde do dia 
10 de agosto, festa de São Lourenço Mártir, no Centro de 
Pastoral. 

Ela falou do tema, lema, objetivo, conferências e 
conclusões daquele Congresso. As conclusões do Congresso 
são: 1. Educar na alegria do Ressuscitado e das bem-
aventuranças; 2. Ir ao encontro do “outro” nas periferias 
do mundo; 3. Fomentar o conhecimento da Bíblia e dos 
Evangelhos; 4. Promover comunidades de vida missionária; 
5. Promover a comunhão de bens na Igreja e com os pobres; 
6. Promover a reconciliação em todas as áreas da vida; 7. 
Fomentar a consciência da missão profética e libertadora 
em todas as áreas sociais; 8. A evangelização da família 
como chave cristã para a transformação social e cultural; 9. 
Potenciar uma Igreja missionária mais ministerial e laical; 
10. Promover e cuidar das vocações para a vida sacerdotal 
e religiosa; 11. Celebrar a fé e a religiosidade popular como 
chave missionária.

Após o relato de Ir. Cristiane, Lucas Stein, seminarista da 
teologia, expôs reflexão sobre alguns aspectos da animação 
missionária, da missão continental, cooperação eclesial e 
organizações no campo da missão da Igreja.  

Conselho Missionário Diocesano 
aprofunda conclusões de 

encontro americano

Festa dos ceifeiros na linha 6
A comunidade São Miguel, Linha 6, da paróquia N. 

Sra. do Rosário de Barão de Cotegipe, realizou a festa dos 
ceifeiros (das colheitas) no dia 14 de julho, por iniciativa 
do Pe. Jóssi Golembiewski, vigário paroquial. A festa foi 
realizada no contexto do mês do agricultor e seu objetivo foi 
de ação de graças pelas colheitas. Participaram mais de cem 
ceifeiros do município de Barão de Cotegipe e de diversos 
municípios da redondeza. 

A programação constou de Missa às 10h30, presidida pelo 
Pe. Jóssi e concelebrada pelo Pe. Jair Carlesso, pároco, no 
Campo de Futebol da Comunidade, no qual estavam onze 
Colheitadeiras de agricultores da Comunidade São Miguel. 
Ao meio dia, foi servido o almoço para 450 pessoas, com 
sorteio de brindes, doados por diversas empresas ligadas à 
agricultura. 

O resultado econômico da festa foi distribuído da seguinte 
forma: R$ 4.759,00 para a APAE de Barão de Cotegipe; R$ 
3.619,00 para a Comunidade São Miguel; R$ 400,00 para a 
paróquia Nª Sª do Rosário. 

Os organizadores da festa agradecem a todos os que 
com ela colaboraram. (Informações e fotos enviadas pela 
Paróquia no dia 26/7/2018)

BARÃO DE COTEGIPE



COMUNICAÇÃO DIOCESANA - Outubro de 2018

26 Artigos

Em menos de três meses os brasileiros irão às urnas para 
votar e escolher um presidente da República, governadores 
dos Estados, deputados federais e estaduais e dois terços 
dos membros do Senado. As campanhas eleitorais já vão 
ganhando as ruas, com lançamentos de pré-candidatos e 
sondagens sobre as tendências do eleitorado. Passada a Copa 
do Mundo, as atenções agora se voltam cada vez mais para 
as eleições que temos pela frente.

Como de costume, as campanhas ficam focadas, 
sobretudo, na escolha dos chefes do Executivo, em 
especial do presidente da República. Por enquanto, fala-
se bem pouco dos candidatos às duas Casas do Congresso 
Nacional e menos ainda dos pretendentes a um gabinete 
nas Assembleias Legislativas. E aí se esconde um equívoco 
e até um certo perigo para a vida política. Pretende-se, de 
maneira talvez inconsciente, que o presidente da República 
resolva todos os problemas do Brasil e seja uma espécie de 
chefe plenipotenciário. Mas, ao ser eleito, ele não recebe 
todos os poderes para realizar o que o País precisa, nem 
mesmo para pôr em prática, sem mais, aquilo que promete 
na campanha eleitoral. Nas suas decisões, ele depende do 
Congresso e todas as iniciativas que pretenda tomar, salvo 
as do funcionamento ordinário da máquina governamental, 
deverão ser autorizadas por leis aprovadas pelo Legislativo. 
O presidente não governa sem a Câmara dos Deputados e o 
Senado.

Há uma percepção insuficiente do poder e da 
responsabilidade imensa do Congresso Nacional. Os 
próprios candidatos à Presidência não falam claramente 
dessa sua dependência do Poder Legislativo. Praticamente, 
eles nunca chamam a atenção dos eleitores para a necessidade 
de elegerem deputados e senadores que apoiem as ações do 
Executivo. Como as campanhas para o Executivo e para 
o Legislativo se desenvolvem de forma quase paralela 
e independente, os eleitores acabam deixando para a 
ultimíssima hora a decisão sobre a escolha dos candidatos 
para o Congresso. Dessa forma, torna-se quase impossível 
uma renovação significativa dos mandatários do Legislativo.

Ora, tudo isso é muito preocupante. Nosso atual 
Congresso está extremamente desacreditado, não só porque 
grande número de seus membros está sendo investigado por 
corrupção, mas também porque sua atual representatividade 
é bastante questionável.

O Legislativo tem um poder enorme nas decisões sobre 
o que será melhor para o País. Além disso, é o único dos 
três Poderes com todos os membros eleitos diretamente 
pelo povo, para representarem, em suas tomadas de decisão, 
os diferentes interesses presentes na sociedade. Mas este 

O desafio da renovação do Congresso Nacional 

Cardeal Odilo Scherer

Arcebispo de São Paulo

Congresso representa de maneira muito desigual os diversos 
segmentos sociais, não espelhando a proporção em que 
eles existem na sociedade brasileira. Com isso, minorias 
militantes podem impor ao País políticas públicas que não 
atendem ao interesse geral da população, como também 
podem ficar ignorados em seus anseios e direitos os setores 
não bastante aguerridos.

Nessa perspectiva, é muito bem-vinda a campanha supra-
partidária “Um novo Congresso é necessário, é possível e vai 
ser pelo voto”, recém-lançada e nascida dentro da sociedade 
civil para propor aos eleitores uma reflexão maior sobre a 
escolha dos deputados federais e senadores. A campanha 
mostra que o poder para a renovação do Congresso está nas 
mãos dos próprios eleitores, não é preciso esperar, antes, por 
uma improvável reforma política vinda “de cima”. Os bons 
ou maus congressistas da próxima legislatura serão aqueles 
que os próprios eleitores escolherem. Vale recordar que 
somente um Congresso renovado será capaz de realizar uma 
boa reforma política, tão necessária ao Brasil.

No atual contexto da crise política, o interesse efetivo 
dos cidadãos na campanha eleitoral e seu voto esclarecido e 
responsável serão mais importantes do que nunca. A escolha 
de candidatos idôneos para o Legislativo terá um papel 
decisivo para o futuro político do País. Por isso o desalento 
e o ceticismo em relação à situação política brasileira 
deveriam dar lugar ao interesse pelos debates, à busca de 
informação sobre os candidatos à Câmara e ao Senado e ao 
discernimento acerca das propostas dos partidos. A eleição 
pode fazer renascer a esperança e impulsionar mudanças no 
quadro político a partir da vontade expressa do eleitorado.

É presumível que um bom número dos atuais parlamentares 
se proponha de novo aos eleitores, buscando mais um mandato 
legislativo. Nesse caso será necessário discernir a respeito do 
desempenho do candidato nos mandatos anteriores, para saber 
se esteve comprometido com a transparência no manuseio 
do patrimônio público e atuou em favor da justiça social, da 
dignidade e dos direitos básicos da pessoa. Bons candidatos 
precisam estar comprometidos com políticas públicas para 
a defesa e a promoção da vida, com a inclusão dos pobres, 
dos deficientes, dos idosos e dos jovens. Bons políticos são 
reconhecidos por seu compromisso com as grandes causas 
no interesse da população. E todas essas expectativas em 
relação à atuação dos políticos estão estreitamente unidas 
à preparação pessoal, à retidão e à firmeza do caráter e à 
estatura moral dos pretendentes ao mandato público.

São as comunidades locais que têm as melhores 
possibilidades de unir esforços em prol da renovação do 
Congresso Nacional. Os eleitores são chamados a identificar, 
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Maria Clara Lucchetti Bingemer

Teóloga, professora do Departamento de Teologia da PUC-Rio

Há alguns dias, o Papa Francisco presenteou a Igreja 
e toda a humanidade com mais uma de suas adoráveis e 
inspiradas surpresas. Em audiência concedida ao presidente 
da Comissão para a Doutrina da Fé, Cardeal Luís Ladaria, 
o Papa decretou a alteração do parágrafo 2267 do Novo 
Catecismo da Igreja Católica, que admitia, em alguns casos 
extremos, a pena de morte.

Assim dizia o texto do Catecismo, de 1992: “A doutrina 
tradicional da Igreja, desde que não haja a mínima dúvida 
acerca da identidade e da responsabilidade do culpado, não 
exclui o recurso à pena de morte, se for esta a única solução 
possível para defender eficazmente vidas humanas de um 
injusto agressor.”

Na verdade, a decisão do Papa significa voltar às fontes, 
autênticas, genuínas e puras da Escritura. Nela, a lei mosaica 
já proibia atentar contra a vida humana: “Não matarás”. 
Recolhendo este mandamento, o evangelho de Mateus 
transmite a interpretação que dela faz Jesus de Nazaré. Ele 
diz aos discípulos no Sermão da Montanha: Ouvistes o que 
foi dito aos antigos: “Não matarás. Aquele que matar terá de 
responder em juízo”. Eu, porém, digo-vos: “Quem se irritar 
contra o seu irmão, será réu perante o tribunal” (Mt 5, 21-
22).

A partir daí a morte do outro passa a ser para o cristão o 
interdito maior. E a vida do outro, tão preciosa e inviolável 
quanto a própria. E assim sendo de tal maneira que qualquer 
violência contra a vida humana, mesmo em seus estágios 
mais frágeis, ameaçados, diminuídos e prejudicados, é gesto 
que atinge o coração do próprio Deus.

Ao longo dos séculos, buscando uma forma criativa de 
ser fiel à doutrina da qual foi constituída guardiã, a Igreja 
chegou a flexibilizar a radicalidade dessa lei maior. Admitiu 
em muitos tempos e espaços que o Estado eliminasse 
pessoas que haviam cometido delitos graves em nome de 
um desejado bem comum.

Mas sempre houve vozes que se levantaram contra essa 
compreensão da lei que crê poder eliminar outra vida sob a 
alegação de que esta é nociva à sociedade. Nos países onde 
a pena de morte ainda vigora, sempre houve ativos grupos 
de cristãos que protestaram contra a mesma, pedindo sua 
abolição e extinção.

Desde o início de seu pontificado, o Papa Francisco tem 
sinalizado a profunda discordância que sente em relação à 
existência da pena capital. Falou explicitamente contra a 

Não matarás 
mesma em 2015, em seu discurso no Congresso dos Estados 
Unidos, país onde ainda há execuções, sobretudo em alguns 
estados.

Agora, para não deixar mais dúvidas quanto à 
incompatibilidade de qualquer conivência da Igreja com tal 
instituição legal, decide alterar o texto do parágrafo 2267, 
onde se encontra explicitada a doutrina oficial católica. 
Afirmou na audiência concedida ao Cardeal Ladaria: “A 
Igreja ensina, à luz do Evangelho, que a pena de morte é 
inadmissível, porque atenta contra a inviolabilidade e a 
dignidade da pessoa, e se compromete com determinação 
por sua abolição em todo o mundo.”

O fundamento desta decisão radica na convicção profunda 
de que a dignidade da pessoa humana não pode ser perdida 
sequer após ter cometido os mais graves crimes. Por isso, a 
conduta a ser adotada com alguém que violou a lei e cometeu 
atos ilícitos e mesmo hediondos, deve visar sua redenção 
e recuperação, e não sua eliminação do convívio com seus 
semelhantes. Os sistemas de detenção devem garantir ao 
mesmo tempo a defesa dos cidadãos e a possibilidade de o 
réu redimir-se definitivamente.

Tal como transmitiu o cardeal Ladaria, o Papa deseja com 
esta medida encorajar “a criação de condições que permitam a 
eliminação da pena de morte onde ainda ela ainda acontece”. 
Claramente, a mudança no texto do catecismo reflete a “total 
oposição do Papa Francisco à pena capital”.

O fundo mais profundo dessa alteração doutrinal tão 
decisiva e fundamental mergulha na identidade do próprio 
Deus. Não revelam a Escritura e a Tradição eclesial um Deus 
que se move segundo o mérito de suas criaturas, premiando 
os bons e punindo (ou eliminando) os maus. A justiça de Deus 
é restaurativa, dando aos seres humanos não o que merecem, 
mas aquilo de que necessitam para viverem plenamente sua 
vocação de filhos de Deus. E essa não se perde nem após 
cometer pecados e crimes, pois a misericórdia está sempre à 
espera para devolver a todos sua inocência original.

Não há santo sem passado nem pecador sem futuro, parece 
nos dizer Francisco com sua decisão. Que o Novo Catecismo 
da Igreja Católica possa, com essa importante renovação, 
fazer brilhar cada vez mais para o mundo a identidade de 
Deus, que é amor sem fim e misericórdia sem limites, e criou 
o homem e a mulher à Sua imagem e semelhança.

Fonte: site da Conferência dos Religiosos do Brasil 
(14/8/18)

entre os candidatos ao Poder Legislativo, aqueles que 
apresentam as posturas éticas exigidas pela função pública 
e que assumam um real compromisso com os anseios mais 
profundos da população: de igualdade, justiça, liberdade e 

paz. É pela valorização do seu voto que cada cidadão poderá 
ajudar a melhorar a política brasileira.

Fonte: Site da Arquidiocese de São Paulo (14/7/2018)
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Coleta para os projetos missionários Regional Sul 3 da 
CNBB-Moçambique e Amazônia – 14/8/2016 

Solenidade de Pentecostes – 20/5/2018
Nota: Na edição anterior, o total da coleta saiu errado – 8.197,26. O 

certo é: 18.197,26. 
Por isso, a coleta é republicada.
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Dinâmica do Setor de Animação Bíblico-Catequética (109)
Tânia Madalosso, Coordenadora

113ª Receita de Culinária
Maria Busatta, Integrante da Pastoral da Saúde

BALA DE GOMA DE BATATA DOCE
1 Kg de batata doce
1Kg de açúcar
1 garrafa de leite de coco de 200 ml (opcional)
1 caixa de gelatina vermelha
Açúcar cristal
*Cozinhe a batata doce e depois amasse. Na panela, misture 
a batata doce, o açúcar, a gelatina e o leite de coco. Mexa 
por 30 minutos. Depois que soltar do fundo da panela, retire 
do fogo, unte uma forma e coloque na geladeira por um dia. 
Quando pronto, corte em quadradinhos e enrole no açúcar 
cristal.

ROSCA DE FUBÁ
4 ovos
1 xícara de manteiga quente
1 xícara de leite quente
1 colher de sal amoníaco (desmanchado no leite)
2 xícaras de açúcar
3 xícaras de farinha de fubá
2 xícaras de farinha de trigo
1 colherinha de sal
Tempero a gosto (noz moscada, erva doce)
*Bater os ovos com o açúcar, misturar a manteiga, o 
leite. Adiciona-se aos poucos a farinha de trigo e de fubá. 
Formar uma massa consistente. Passar na máquina e fazer 
rosquinhas, assando em forno quente. 

 Palavra Chave

1- Destinatários: Grupos de jovens ou de adultos. Pode-se trabalhar em

equipes.

2- Material: Oito Cartões para cada equipe. Cada um deles contém uma

palavra: Amizade, liberdade, diálogo, justiça, verdade, companheirismo,

bravura, ideal, etc. Os cartões são colocados em um envelope.

3- Desenvolvimento:

- O animador organiza as equipes e entrega o material de trabalho.

- Explica a maneira de executar a dinâmica. As pessoas retiram um dos

cartões (do envelope); cada qual fala sobre o significado que atribui à

palavra.

- A seguir, a equipe escolhe uma das palavras e prepara uma frase alusiva.

- No plenário, começa-se pela apresentação de cada equipe, dizendo o nome

dos integrantes e, em seguida, a frase alusiva à palavra escolhida.

 4- Conclusão:- Para que serviu o exercício?

- Como estamos nos sentindo? 
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- 05, Pe. Nelci Miranda 
- 05, Seminarista Guilherme Serro Dall’Agnol
- 05, Seminarista Thomas Ársego
- 12, Neiva Oro (funcionária da residência episcopal)
- 13, Pe. Mauro Parcianello
- 20, Pe. Anderson Faenello
- 24, Pe. Clair Favreto

Nascimento

Variedades

ANIVERSÁRIOS - Outubro

Ervas e alimentos medicinais (111) Pe. Ivacir Franco CNF/MT nº. 0120.

Jabuticabeira

Myrciaria trunciflora, Berg.

Pertence à família das Mirtáceas

Também conhecido como: Jabuticaba
 
A Jabuticabeira é uma árvore do mato adaptada em todas 
as regiões do Brasil. Quando adulta, pode chegar até 15 
metros de altura. Apresenta um tronco claro, ramificado e 
folhas pequenas. As suas flores, nos galhos e no tronco, são 
brancas e ao mesmo tempo melíferas. O fruto é de cor roxa, 
e às vezes verde-rosada. A sua polpa é branca e contém 04 
sementes. 

Propriedades medicinais:
Possui vitamina C, que é um antioxidante com capacidade 
de proteger o organismo dos danos provocados pelo estresse, 
e equilibra o organismo todo; Niacina, ajuda a diminuir o 
colesterol sanguíneo, sendo uma ótima alternativa para 
quem sofre de colesterol alto; Ferro, que é essencial para 
produção dos glóbulos vermelhos do sangue, do pigmento da 
pele, do tecido muscular; Fósforo que ajuda no crescimento, 
na recuperação do organismo, proporciona energia, vigor, 
colaborando na metabolização das gorduras e amidos, atenua 
as dores da artrite, estimula dentes e gengivas saudáveis e 
Antocianinas, que são pigmentos naturais que auxiliam na 
coloração sanguínea. 
O chá do fruto ou da casca do fruto é indicado para combater 
problemas ligados ao coração e combate coágulos no 
sangue; ajuda a combater a diarreia e auxilia na recuperação 
e embelezamento da pele. O chá também é indicado para 
combater casos de asma, gripe, tosse, escarros sanguinolentos, 
problema de inflamação na garganta e na traqueia. 
A casca do fruto também pode ser usada externamente 
em forma de banho para combater hemorroidas externas, 

erisipelas e também fazer bochechos para aliviar a inflamação 
nas gengivas e na boca.
Também é comprovado que consumir o chá do fruto auxilia 
na prisão de ventre devido à presença de antocianinas e 
antioxidantes que eliminam moléculas instáveis e radicais 
livres. 
Alguns estudos também nos dizem que consumir o fruto 
ajuda a estabilizar o açúcar do sangue dos diabéticos. A 
pectina contida nos frutos auxilia na eliminação de células 
cancerígenas da próstata e controla a diurese orgânica.   
O consumo do fruto ajuda na redução da degradação de 
alimentos e também antialérgico que é especifico para tratar 
ou prevenir alergias.
Banho com as frutas verdes picadas pode ser aplicado em 
cima de feridas ou calos para favorecer a cicatrização dos 
mesmos.
Obs.: Não foram encontrados na literatura consultada. 
Porém, nenhuma planta deve ser consumida em excesso e 
nenhum tratamento deve ser feito sem orientação médica ou 
conhecimento científico.
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Sempre ligada em você!

Irmãs 
Franciscanas 
da Sagrada 
Família de 

Maria

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

(54) 3321-1432


