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AGENDA PASTORAL 2019
Nota: Segue a programação recebida pela Coordenação Diocesana de Pastoral até o dia 03 de dezembro de 2018. 
Esta agenda está sujeita a modifi cações e acréscimos. Como nem sempre são comunicados, este jornal mensal 

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

- Ano do Mês Missionário Extraordinário (MM
Outubro - “Batizados e enviados: a Igreja de Cristo em missão no mundo”. 

- Ano da Assembleia Especial do Sínodo dos Bispos para a Região Panamazônica 
Outubro – “Novos caminhos para a Igreja e para uma ecologia integral”“”
Ano C – Evangelho de São Lucas

1º, 52º Dia Mundial da Paz –.”A boa política está a serviço 
da paz”.
06, Epifania do Senhor.
13, Batismo do Senhor.
17, aniversário de ordenação episcopal de Dom Girônimo 
Zanandréa (1988).
22 a 27, 34ª Jornada Mundial da Juventude no Panamá – 
“Eis aqui a Serva do Senhor; faça-se em mim segundo a tua 

Janeiro
Palavra”.
29, 25 anos de Ordenação Presbiteral (Jubileu de Prata) do 
Pe. Claudino Talaska (Pároco de Áurea).
29 a 1º/02, planejamento de atividades do ano no Seminário 
São José, em Passo Fundo. 
31 a 03 de fevereiro, Missões Jovens na comunidade Santa 
Rita de Cássia, COHAB Estevam Carraro, Paróquia N. Sra. 
Aparecida, Bairro Bela Vista, Erechim.  

Fevereiro
1º, às 20h, celebração eucarística com profi ssão de fé, 
declaração de liberdade e incardinação na Diocese de 
Erexim de Lucas André Stein, a ser ordenado diácono, na 
comunidade São José, Rio Branco, Paróquia São Francisco 
de Assis, Mariano Moro.  
02, Apresentação do Senhor – 23º Dia Mundial da Vida 
Consagrada – às 15h, celebração eucarística com profi ssão 
de fé, declaração de liberdade e incardinação na Diocese 
de Erexim de Felipe Fioravante Filippini, a ser ordenado 
diácono, na comunidade Cristo Rei, Paróquia da Catedral 
São José.
03, 09h30, igreja N. Sra. dos Navegantes, Campinas do 
Sul, missa da festa da padroeira da Paróquia, com crismas; 
19h, comunidade São José, Rio Branco, Paróquia São 
Francisco de Assis, Mariano Moro, ordenação diaconal de 
Lucas André Stein.
08, 19h30, na igreja São Cristóvão, Erexim, ordenação 
diaconal de Felipe Fioravante Filippini.
09 e 10, Coleta em favor do 18º Congresso Eucarístico 
Nacional, de 12 a 15 de novembro de 2020, em Recife, PE.
10, igreja São Valentim, festa do padroeiro, com crismas 
e comemoração dos 75 anos de criação da Paróquia; igreja 
Sagrado Coração de Jesus, Paulo Bento, festa de N. Sra. de 
Lourdes e Romaria da Saúde.

11, 27º Dia Mundial do Doente – 
18, 08h30 às 16h, ofi cina de formação contínua integrada 
com as coordenadores paroquiais da Pastoral da Criança, 
no Centro Diocesano de Pastoral; 18h30, reunião do 
Conselho Econômico, no Centro Diocesano.
21, início do ano letivo dos seminaristas da Filosofi a na 
Universidade de Passo Fundo.
23 – Aniversário de nascimento de Dom José Gislon 
(1957).
25, às 08h30, reunião das coordenadoras da Pastoral da 
Saúde, no Centro Diocesano; 14h, reunião do Conselho 
de Presbíteros, no Centro Diocesano, após, reunião do 
Colégio de Consultores; 19h, reunião da Coordenação de 
Pastoral, no Centro Diocesano; às 20h, 1ª reunião do ano 
da equipe de Pastoral Vocacional, no Centro Catequético 
de Getúlio Vargas; início do ano letivo da Teologia no Itepa 
Faculdades.
26, às 08h30, reunião dos Diáconos, Padres e Bispos no 
Seminário de Fátima.
28, missa de abertura do ano no Seminário São José, em 
Passo Fundo, com a presença dos Bispos de Erechim e 
de Chapecó, Dom José Gislon e Dom Odelir Magri (o 
Seminário acolherá dois seminaristas daquela Diocese). 
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Março

Abril
02, às 08h30, Jornada da Pastoral da Saúde com o Hospital 
de Caridade, no Seminário de Fátima.
03 e 04, reunião das coordenações diocesanas da Animação 
Bíblico-catequética, em Porto Alegre;
04 a 07, assembleia nacional eletiva dos Diáconos 
Permanentes, em Goiânia.
05, das 09h às 15h, 1º encontro vocacional do ano, no 
Seminário de Fátima.
13 08h às 17, no Centro Diocesano de Pastoral e 
Administração, encontro de formação para novas 
assessoras da Infância e Adolescência Missionária.  
14, Domingo de Ramos e da Paixão – Coleta da 
Solidariedade (Campanha da Fraternidade).
17, 15h, retiro dos padres em preparação ao Tríduo Pascal, 
no Seminário de Fátima; 19h, Missa do Crisma, na Catedral 
São José.
18 - Quinta-feira santa
19 – Paixão do Senhor- Coleta para a Terra Santa (Lugares 

Santos)
20 – Vigília Pascal
21 - Páscoa da Ressurreição – Dia de Tiradentes
22, confraternização de Páscoa dos padres e bispos 
26, 14h30, tarde de oração do Apostolado da Oração das 
Paróquias da cidade de Erexim, na igreja N. Sra. Aparecida, 
Bela Vista.
26 e 27, Seminário diocesano de Liturgia, no Seminário.
27, 08h às 17, no Centro Diocesano de Pastoral e 
Administração, encontro de formação para novas 
assessoras da Infância e Adolescência Missionária; 16h, 
Primeira Eucaristia na Catedral São José. 
28 – 2º Domingo de Páscoa - Dia da Divina Misericórdia
28 a 05 de maio, Cerco de Jericó na igreja Imaculada 
Conceição, Getúlio Vargas; Encontro de liturgia com 
leigos/as das Paróquias da cidade de Erechim com 
assessora do Seminário de Liturgia.

Maio
1º, Dia do Trabalhador/a – 
1º até dia 10, 57ª Assembleia Geral da CNBB, em 
Aparecida, SP.
06, 14h, reunião do Conselho de Presbíteros, no Centro 
Diocesano; 19h, reunião da Coordenação de Pastoral 
ampliada, no Centro Diocesano.  
07, às 08h30, reunião dos Padres e Bispos no Seminário de 
Fátima.
08, 19h, reunião da Área Pastoral de Aratiba, na sede 
paroquial de Aratiba.

08 e 09, Romaria Nacional do Apostolado da Oração, 
Aparecida, SP.
12 – 4º Domingo de Páscoa, Domingo do Bom Pastor – 
festa das capelinhas em Severiano de Almeida.
13, 08h30 às 16h, oficina de formação contínua integrada 
com as coordenadores paroquiais da Pastoral da 
Criança, no Centro Diocesano de Pastoral; celebrações 
comemorativas aos 102 anos das aparições de N. Sra. em 
Fátima, no Santuário Diocesano de Erexim.  
15, às 19h30, reunião da Área Pastoral de São Valentim, em 

05, Carnaval - 25 anos de Ordenação Presbiteral (Jubileu de 
Prata) do Pe. João Dirceu Nardino (Pároco de Estação); 42ª 
Romaria da Terra do Rio Grande do Sul, no Assentamento 
Conquista da Luta, Rincão dos Boeiras, Município de 
Itacurubi, Diocese de Uruguaiana. 
06 – Quarta-feira de cinzas, abertura da Campanha da 
Fraternidade – “Fraternidade e Políticas Públicas” - “Serás 
libertado pelo direito e pela justiça” (Is 1,27).
08, Dia Internacional da Mulher 
09, primeira romaria da mulher no Santuário de N. Sra. da 
Salete, Marcelino Ramos.
10 – Primeiro domingo da Quaresma
11, às 08h30, reunião dos representantes paroquiais do 
Apostolado da Oração, no Centro Diocesano de Pastoral; 
13, às 19h, reunião da Área Pastoral de Aratiba, na sede 
paroquial de Itatiba; às 19h30, reunião da Área Pastoral de 
São Valentim, em São Valentim, com estudo do tema da 
Campanha da Fraternidade.
13 e 14, 08h30 às 16h, reunião do núcleo norte da Pastoral 
da Criança, em Marcelino Ramos. 
14, 08h30, reunião da Pastoral da Pessoa Idosa, no Centro 
Diocesano; 08h30, reunião da Área Pastoral de Erexim, no 
Centro Catequético São Pedro.

16, das 09h às 16h, retiro da equipe de Pastoral Vocacional 
no Santuário N. Sra. da Salette, Marcelino Ramos.
16 e 17, festa do padroeiro na Catedral São José.
18, às 09h, reunião das/os coordenadoras/es paroquiais da 
Animação Bíblico-catequética, no Centro Diocesano de 
Pastoral.
19, 19h, reunião da Área de Severiano de Almeida na sede 
paroquial São Francisco de Assis, Mariano Moro. 
21 e 22, 08h30 às 16h, encontro de líderes da Pastoral da 
Criança, no Centro Diocesano de Pastoral.
22, 14h30, tarde de oração do Apostolado da Oração das 
Paróquias da cidade de Erexim, na igreja São Pedro.
23, retiro com todos os ministros e ministras da Paróquia 
Sagrado Coração de Jesus, Viadutos, em vista da renovação 
de seu ministério, com assessoria do Pe. Cleocir Bonetti.  
26, 13h30 às 17h, reunião dos agentes da Cáritas, no Centro 
Diocesano de Pastoral.
26 a 28, reunião do Conselho Permanente da CNBB, 
Brasília.
29, “24 horas para o Senhor”, tempo especial de preparação 
à Páscoa, com igrejas abertas e atendimento de confissões.
30, 08h às 11h, no Centro Diocesano, reunião das 
assessoras da Infância e Adolescência Missionária.
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Benjamin Constant do Sul.
18, 08h às 11h30, reunião das assessoras da Infância 
e Adolescência Missionária junto com o encontro de 
formação do Conselho Missionário Diocesano, em local 
a definir; 08h30 às 16h, preparação ao matrimônio, no 
Centro Catequético da sede paroquial de Campinas dom 
Sul; 08h30, encontro de ministros/as, agentes da Pastoral 
da Esperança e leigos da Área Pastoral de Aratiba, na sede 
paroquial de Aratiba. 
20, às 09h, reunião das/os coordenadoras/es paroquiais da 
Animação Bíblico-catequética, no Centro Diocesano de 
Pastoral; às 20h, 2ª reunião do ano da equipe de Pastoral 
Vocacional, no Centro Catequético São Cristóvão, Erexim.

24, 14h30, tarde de oração do Apostolado da Oração das 
Paróquias da cidade de Erexim, na igreja Santa Luzia, 
Atlântico.
25, 18h30, crismas na igreja N. Sra. do Rosário, Barão de 
Cotegipe.
27 a 31, Retiro do Presbitério de Erexim, em Veranópolis 
(orientador, Dom Sílvio Guterres Dutra, Bispo de Vacaria)
28 – Aniversário de ordenação presbiteral de Dom José 
Gislon (1988) - 13h30 às 17h, reunião dos agentes da 
Cáritas, no Centro Diocesano de Pastoral.
31, início da novena em honra ao Sagrado Coração de 
Jesus e Santo Antonio na igreja Sagrado Coração de Jesus, 
Viadutos.

Junho
02 – Ascensão do Senhor – 53º Dia Mundial das 
Comunicações Sociais
03 a 07, encontros diversos do Regional Sul 3 da CNBB, 
reunião dos Bispos, dos Bispos com os provinciais dos 
religiosos no Estado e Assembleia Regional da Ação da 
Evangelizadora no Centro de Espiritualidade Cristo Rei 
(CECREI), em São Leopoldo.
04 e 05, 08h30 às 16h, encontro de líderes da Pastoral da 
Criança sobre alimentação e hortas caseiras.
05, 19h30, encontro ecumênico de oração na Semana 
de Oração pela Unidade Cristã na igreja evangélica de 
Confissão Luterana no Brasil, Erexim.
08, reunião dos Diáconos Permanentes do Regional 
Sul 3 da CNBB, em Erechim; 13h30 às 17h, encontro 
de formação para novos líderes de grupos da Infância 
e Adolescência Missionária, no Centro Diocesano de 
Pastoral.
08 e 09, Romaria do Divino Espírito Santo, na sede 
paroquial São Roque de Itatiba do Sul.
09, Pentecostes - aniversário natalício de Dom Girônimo 
Zanandréa (1936); coleta para os projetos missionários 
Sul 3-Moçambique e Amazônia; 10h, igreja N. Sra. da 
Salete, Três Vendas, Erechim, festa de Santo Antonio; festa 
do Sagrado Coração de Jesus e de Santo Antonio, com 
crismas, na igreja Sagrado Coração de Jesus, Viadutos; 
festa do padroeiro na sede paroquial Santo Antonio, 
em Jacutinga; festa de Santo Antonio na sede paroquial 

Imaculada Conceição, Getúlio Vargas. 
14, 14h30, tarde de oração do Apostolado da Oração das 
Paróquias da cidade de Erexim, na igreja São Cristóvão.
16, Solenidade da Santíssima Trindade – Festa de Santo 
Antonio, em São Valentim, com renovação de mandato de 
ministros e ministras; festa do padroeiro São Luiz Gonzaga, 
em Gaurama.
20, Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo
21, 2º encontro vocacional do ano, no Seminário de Fátima. 
22, 08h30 às 16h, oficina de formação contínua integrada 
com as coordenadores paroquiais da Pastoral da Criança, 
no Centro Diocesano de Pastoral.
23, igreja São João Batista, Quatro Irmãos, festa do 
padroeiro.
24 – centenário do nascimento de Dom João Aloysio 
Hoffmann – às 20h, 3ª reunião do ano da equipe de Pastoral 
Vocacional, no Centro Catequético N. Sra. da Salette, Três 
Vendas, Erexim. 
25 a 27, reunião do Conselho Permanente da CNBB, 
Brasília.
28, Solenidade do Sagrado Coração de Jesus – Atividades 
do Apostolado da Oração nas Paróquias.
29, 08h30, reunião do Conselho Diocesano de Pastoral, no 
Seminário de Fátima.
30, Solenidade de São Pedro e São Paulo, Dia do Papa, 
Coleta do Óbolo de São Pedro – festa do padroeiro em 
Sede Dourado. 

Julho
1º, às 08h30, reunião dos representantes paroquiais do 
Apostolado da Oração, no Centro Diocesano de Pastoral.
03, aniversário de ordenação presbiteral de Dom Girônimo 
Zanandréa, (1964).
08, 18h30, reunião do Conselho Econômico, no Centro 
Diocesano.
08 e 09, curso anual de formação pastoral para os padres, 
no Seminário de Fátima. 
10, encontro de formação para os padres, organizado pela 
Pastoral Presbiteral, no Seminário de Fátima.
11, Dia Mundial da População – 

14, comunidade N. Sra. das Dores, Chapadão, Paróquia de 
Paulo Bento, festa do agricultor e do motorista.
27, primeira romaria da melhor idade no Santuário N. Sra. 
da Salete, Marcelino Ramos.  
28, Festa do padroeiro e de São Cristóvão na sede paroquial 
São Tiago, Aratiba.
29, 14h, reunião do Conselho de Presbíteros, no Centro 
Diocesano, após, reunião do Colégio de Consultores. 
30, 13h30 às 17h, reunião dos agentes da Cáritas, no Centro 
Diocesano de Pastoral.

Programação Diocesana
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Agosto

1º, aniversário de instalação da Diocese de Erexim (1971).
03, aniversário de ordenação episcopal de Dom José Gislon 
(2012).
04, Mês vocacional – Vocação ao ministério ordenado – 
Festa do padroeiro em Severiano de Almeida.
05, confraternização dos padres pelo dia do padre; 20h, 
4ª reunião do ano da equipe de Pastoral Vocacional no 
Seminário de Fátima.
06 – Dia de oração pelos cristãos perseguidos – 
07, às 19h30, reunião da Área Pastoral de São Valentim, em 
Barão de Cotegipe.
10 e 11, igreja São Roque, Itatiba do Sul, festa do padroeiro 
(dia 10, 10h, missa com Crismas). 
11 – Dia dos Pais, até dia 18, Vocação à vida matrimonial, 
Semana Nacional da Família.
12, 19h, reunião da Coordenação de Pastoral, no Centro 
Diocesano. 
13, às 08h30, reunião dos Padres e Bispos no Seminário de 
Fátima. 
16, 14h30, tarde de oração do Apostolado da Oração das 
Paróquias da cidade de Erexim, na igreja N. Sra. da Salette, 
Três Vendas.
17, encontro de formação missionária com as assessoras da 
Infância e Adolescência Missionária junto com o Conselho 
Missionário Diocesano, em hora e locar a definir.

17 e 18, sede paroquial Sagrado Coração de Jesus, Paulo 
Bento, festa dos padroeiros e das capelinhas.
18, Assunção de N. Sra., Vocação à Vida Consagrada – 
centenário das Paróquias São Luiz Gonzaga de Gaurama e 
São José de Erexim – na Catedral, celebração especial às 
17h.
19 – Aniversário do início do ministério episcopal de Dom 
José Gislon na Diocese de Erexim (2012) – às 09h, reunião 
das/os coordenadoras/es paroquiais da Animação Bíblico-
catequética, no Centro Diocesano de Pastoral;
20, 19h, reunião da Área de Severiano de Almeida na sede 
paroquial São Caetano de Severiano de Almeida.
21, 18h, reunião dos padres da Área Pastoral de Aratiba, na 
sede paroquial da Barra do Rio Azul.
22 e 23, 08h30 às 16h, encontro de líderes da Pastoral 
da Criança sobre brinquedos e brincadeiras, no Centro 
Diocesano de Pastoral.
23, das 09h às 15h, 3º encontro vocacional do ano, no 
Seminário de Fátima.
24, encontro de preparação ao matrimônio da Área de São 
Valentim, em Barão de Cotegipe.
25, Vocação do Leigo e da Leiga na Igreja e no mundo
31, preparação ao casamento na sede paroquial Sagrado 
Coração de Jesus, Viadutos.

Setembro
1º, igreja São Luiz Gonzaga, Gaurama, comemoração do 
centenário da Paróquia, com almoço de confraternização. 
04 e 05, reunião das coordenações diocesanas da Animação 
Bíblico-catequética, em Porto Alegre;
06 e 07, 14ª Assembleia Diocesana da Ação 
Evangelizadora, no Seminário de Fátima.
07, Dia da Pátria
10 - Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio – 
14, 32ª Romaria de N. Sra. da Santa Cruz, Lajeado Paca, 
Erechim
16, às 20h, 5ª reunião do ano da equipe de Pastoral 
Vocacional, no Centro Catequético da Catedral São José.
19, celebrações diversas em comemoração dos 173 da 
aparição de N. Sra. da Salette, no Santuário de Marcelino 

Ramos.
21, retiro dos Diáconos Permanentes da Diocese de Erexim.
23, 08h30 às 16h, oficina de formação contínua integrada 
com as coordenadoras paroquiais da Pastoral da Criança, 
no Centro Diocesano de Pastoral;
24, 08h30, retiro da Pastoral da Saúde, no Seminário de 
Fátima; 08h30 às 16h30, retiro da Cáritas no Seminário de 
Fátima.
28, encontrão diocesano dos grupos de Infância e 
Adolescência Missionária, em hora e local a definir.
28 e 29, 84ª Romaria Interestadual da Salette, em 
Marcelino Ramos
29, 105º Dia Mundial do Migrante e do Refugiado – 

Outubro
Mês Missionário Extraordinário - “Batizados e enviados: 

a Igreja de Cristo em missão no mundo”; Assembleia 
especial do Sínodo dos Bispos para a Amazônia - Novos 
caminhos para a Igreja e para uma ecologia integral.
1º de 1º a 07, Semana Nacional pela Vida.
04, início da novena da 68ª 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; 
bênção para animais.
06, 09h, 3ª “Pedalada da fé”, no Santuário de Fátima. 
07, às 08h30, reunião dos representantes paroquiais do 

Apostolado da Oração, no Centro Diocesano de Pastoral.
08, Dia do Nascituro. 
12, N. Sra. Aparecida - Romaria da Criança
13, 68ª Romaria Diocesana de Fátima. 
18, 19h, reunião do Setor das Pastorais Sociais, no Centro 
Diocesano.
19, pela tarde, participação da Infância e Adolescência 
Missionária na Missão Diocesana na Paróquia São 
Cristóvão de Erechim. 
20, Dia Mundial das Missões e da Pontifícia Obra da 
Infância Missionária, coleta missionária; Dia Nacional da 

Programação Diocesana
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Juventude;
21, 19h, reunião da Coordenação de Pastoral ampliada, no 
Centro Diocesano.
25, das 09h às 15h, 4º encontro vocacional do ano, 
no Seminário de Fátima; 14h30, tarde de oração do 
Apostolado da Oração das Paróquias da cidade de Erexim, 
na Catedral São José.

26, casamento coletivo em Viadutos.
27, festa da padroeira na igreja N. Sra. Aparecida, Bairro 
Bela Vista, Erechim.
28, às 09h, reunião das/os coordenadoras/es paroquiais 
da Animação Bíblico-catequética, em local a definir; 14h, 
reunião do Conselho de Presbíteros, no Centro Diocesano. 

Novembro
02, finados
03, Todos os Santos – crismas na igreja Sagrado Coração 
de Jesus, Paulo Bento.
04, às 08h30, assembleia da Pastoral da Saúde, no Centro 
Diocesano.
05, às 08h30, reunião dos Diáconos, Padres e Bispos no 
Seminário de Fátima.
08, 20h, crismas na igreja N. Sra. dos Navegantes, Ponte 
Preta, Paróquia Santo Antonio, Jacutinga.
10, encontro celebrativo dos 15 anos da Pastoral da Pessoa 
Idosa com todas as líderes da Diocese, no Seminário de 
Fátima; festa das capelinhas na sede paroquial de Gaurama, 
com “fechamento do Nicho”; crismas na comunidade São 
João Batista, Quatro Irmãos. 
12, 19h, reunião da Área de Severiano de Almeida na sede 
paroquial Santa Isabel da Hungria, Três Arroios. 
13, às 19h30, reunião da Área Pastoral de São Valentim, em 
Erval Grande.
15, Proclamação da República
16, 19h, crismas na igreja Santo Antonio de Jacutinga.
17, 33º DTC-A, Segundo Dia Mundial dos Pobres 
(instituído pelo Papa Francisco na Carta Apostólica 
Misericordia et misera, de 20/11/2016) -

18, 14h, reunião do Conselho de Presbíteros, no Centro 
Diocesano, após, reunião do Colégio de Consultores; às 
20h, 6ª reunião do ano da equipe de Pastoral Vocacional, na 
casa paroquial de Barão de Cotegipe. 
18 e 19, 08h30 às 16h, assembleia avaliativa da Pastoral da 
Criança, no Centro Diocesano de Pastoral.
19, 18h30, reunião do Conselho Econômico, no Centro 
Diocesano.
20, Dia de oração e ação pelas crianças – Dia da 
Consciência Negra - 19h, reunião da Área Pastoral de 
Aratiba, na sede paroquial de Sede Dourado.
21, 08h30, reunião da Pastoral da Pessoa Idosa, no Centro 
Diocesano.
23, 08, reunião das assessoras da Infância e Adolescência 
Missionária, no Centro Diocesano de Pastoral; 08h30, 
reunião do Conselho Diocesano de Pastoral, no Seminário 
de Fátima.
24, Solenidade de Cristo Rei, início da Campanha para a 
Evangelização – 
26, 13h30 às 17h, reunião dos agentes da Cáritas, no Centro 
Diocesano de Pastoral.
26 a 28, reunião do Conselho Permanente da CNBB, 
Brasília.

Dezembro
1º, 1º D. Adv. A – igreja N. Sra. da Salette, Três Vendas, 
Erechim, missa da festa da padroeira; romaria de N. Sra. 
das Graças na sede paroquial Santo Antonio, Jacutinga; 
crismas na igreja São Tiago, Aratiba.
02, às 08h30, reunião dos representantes paroquiais do 
Apostolado da Oração, no Centro Diocesano de Pastoral; 
19h, reunião da Coordenação de Pastoral, no Centro 
Diocesano.
07, 10h, na igreja Sagrado Coração de Jesus, Viadutos, 
missa de ação de graças pelo jubileu de ouro de ministério 
presbiteral do Pe. Waldemar Zapelini, pároco local, 
ordenado no dia 08/12/1969, com a participação dos Bispos 
e dos padres.
08, 2º D. Adv, A - Imaculada Conceição de Nossa Senhora 
– festa de N. Sra. da Saúde e Imaculada Conceição, na 
igreja Sagrado Coração de Jesus, Viadutos, com o jubileu 
de ouro de Ordenação Presbiteral do Pároco, Pe. Waldemar 
Zapelini; festa da padroeira Imaculada Conceição na sede 
Paroquial de Getúlio Vargas.
10, Dia Universal dos Direitos Humanos – 

15, 3º D. Adv. A, encerramento da Campanha para a 
Evangelização com a respectiva coleta.
19, 20h, encontro ecumênico de Natal na Catedral São 
José.
22, 4º D. Adv. A -Show natalino em Paulo Bento.
25 - NATAL
29, Sagrada Família, Jesus, Maria e José,

Ao Rei dos Séculos, Imortal e Invisível,
Honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém.
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Papa: ao encontro definitivo com o Senhor levaremos o que doamos

Na mensagem antes da oração do Angelus do dia 18 de 
novembro, 33º DTC-B, 2º Dia Mundial dos Pobres, na Praça 
São Pedro, Papa Francisco comentou o Evangelho do dia 
(Mc 13,24-32). Para ele, Jesus diz que a história dos povos 
e a de cada um têm um fim e uma meta a ser alcançada: o 
encontro definitivo com o Senhor. 

Frisou que no Evangelho do dia, Jesus “quer instruir 
os seus discípulos sobre os eventos futuros. Não está em 
primeiro lugar um discurso sobre o fim do mundo, mas 
o convite a viver bem o presente, a vigiar e estar sempre 
prontos para quando seremos chamados a prestar contas de 
nossa vida. Jesus diz: ‘Nesses dias, depois da tribulação, 
o sol vai ficar escuro, a lua não brilhará mais, as estrelas 
começarão a cair do céu’.”

Rosto radiante de amor

Essas palavras nos fazem pensar no início do Livro do 
Gênesis que fala da criação: o sol, a lua e as estrelas que 
desde o início dos tempos brilham em sua ordem e iluminam, 
sinal de vida, aqui são descritos em sua decadência, enquanto 
mergulham na escuridão e no caos, sinal do fim.

 “Ao invés, a luz que naquele último dia resplandecerá 
será única e nova: será a luz do Senhor Jesus que virá na 
glória com todos os santos. Naquele encontro veremos, 
finalmente, o seu Rosto na luz plena da Trindade; um rosto 
radiante de amor, diante do qual todo ser humano aparecerá 
em total verdade”, disse o Papa.

Francisco sublinhou que “a história da humanidade, assim 
como a história pessoal de cada um de nós, não pode ser 
entendida como uma simples sucessão de palavras e fatos 
que não fazem sentido”.

Encontro definitivo com o Senhor

“Não pode ser também interpretada à luz de uma visão 

fatalista, como se tudo já estivesse 
pré-estabelecido segundo um destino 
que subtrai todo espaço de liberdade, 
impedindo fazer escolhas que sejam o 
fruto de uma decisão verdadeira.”

Nesse Evangelho, Jesus diz que a 
história dos povos e a de cada um têm 
um fim e uma meta a ser alcançada: o 
encontro definitivo com o Senhor.

“Não sabemos a hora e nem como 
acontecerá. O Senhor reiterou que 
«ninguém sabe nada, nem os anjos no 
céu, nem o Filho». Tudo é mantido no 

segredo do mistério do Pai. Sabemos, todavia, um princípio 
fundamental com o qual devemos nos confrontar: ‘Passarão 
o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão’.”

Segundo o Papa, “o verdadeiro ponto crucial é esse. 
Naquele dia, cada um de nós entenderá se a Palavra do Filho 
de Deus iluminou a própria existência pessoal, ou se virou 
as costas para ela, preferindo confiar nas próprias palavras. 
Será mais do que nunca o momento de nos abandonarmos 
definitivamente ao amor do Pai e confiar-nos à sua 
misericórdia”.

O Papa destacou que “ninguém escapa desse momento, 
nenhum de nós escapa desse momento”.

Levaremos somente o que doamos

“A esperteza, que muitas vezes colocamos em nossos 
comportamentos para dar crédito à imagem que queremos 
oferecer, não será mais necessária. Da mesma forma, o 
poder do dinheiro e dos meios econômicos com os quais 
pretendemos com presunção comprar tudo e todos, não 
poderá ser mais ser usado. Não teremos conosco nada além do 
que realizamos nessa vida, acreditando em sua Palavra: tudo 
e nada do que vivemos ou deixamos de realizar. Levaremos 
conosco somente o que doamos, o que oferecemos.”

Francisco convidou a invocar a intercessão da Virgem 
Maria a fim de que a constatação do nosso tempo provisório 
na terra e de nossa limitação não nos afunde na angústia, 
mas nos chame à responsabilidade para comigo, o próximo 
e o mundo inteiro.

Fonte: Vatican News
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Estimados Diocesanos! No mês de outubro, mês 
missionário e do rosário, queremos abrir os ouvidos do 
coração para ouvirmos a voz do Senhor, que anunciou o 
Reino de Deus, mas também confiou aos seus discípulos a 
missão de proclamá-lo a todos: “Ide pelo mundo inteiro e 
anunciai a Boa-Nova a toda criatura!” (Mc 16,15). 

Este mandato do Senhor, que se perpetua no tempo e na 
história através das gerações, pode ser recebido e assumido 
no coração de cada batizado ou batizada de várias maneiras. 
A disponibilidade para a missão requer, em primeiro lugar, 
uma abertura de coração para acolher o Senhor e segui-lo 
como discípulo ou discípula e anunciá-lo ao mundo pelo 
testemunho de vida e por palavras, como leigos e leigas, 
consagrados e consagradas e ministros ordenados.

Missão é também anunciar o Senhor da vida e cuidar da 
vida lá onde ela está fragilizada, como nos pede a Semana 
Nacional da Vida, concluída neste domingo, com o dia do 
nascituro, nesta segunda-feira. Eu nunca tinha visitado 
um leprosário antes de entrar para o seminário. Durante o 
período do noviciado, tive esta oportunidade, que marcou 
profundamente a minha vida pessoal.  Lá, comoveu-me 
intensamente a realidade de centenas de internos e a história 
de vida de uma religiosa missionária. 

Ela tinha vindo muito jovem para o Brasil de um país da 

Europa. Aqui chegando, teve oportunidades para trabalhar 
em vários lugares, mas escolheu estar entre os excluídos 
da família e da sociedade porque “leprosos”. O estigma da 
exclusão dos leprosos não existia só na sociedade do tempo 
de Jesus; continua ainda hoje, mesmo com todo o avanço 
da medicina. Esta religiosa viveu mais de cinquenta anos 
dentro de um leprosário, cuidando das feridas da lepra 
que corroíam os corpos e das feridas que tinham deixado 
cicatrizes profundas no coração das pessoas pela falta de 
amor dos familiares, que as abandonaram naquele lugar. 
Muitas famílias mudavam de cidade e até de Estado para 
que o familiar não voltasse para casa. Mesmo diante de tanta 
dor, ela, com seu jeito de ser presença de amor, transmitia 
paz, conseguia sorrir e fazer as pessoas sorrirem. Também 
naquela situação de desfiguração, brilhava o rosto do Senhor 
ressuscitado, no amor caridade, que cuidava da vida com 
dignidade. 

Missão – um testemunho de amor! 

Estimados Diocesanos! O mês de outubro é marcado 
por várias romarias aos Santuários dedicados à Virgem 
Maria, Mãe de Jesus, da Igreja e nossa. No cultivo 
da religiosidade popular, o Santuário Nacional de 
Aparecida e os Santuários Diocesanos têm-se revelado 
um importante local de encontro e espiritualidade para 
o povo de Deus do Brasil, nas Dioceses e regiões.

Na vida, todos nós somos peregrinos e peregrinas, 
e temos a graça de poder alimentar a nossa vida de fé, 
participando também das romarias, diocesanas e outras. A 
fé que está no coração dos filhos e filhas de Deus precisa 
continuamente ser alimentada, através da Palavra de Deus 
e do Pão da Eucaristia, Cristo Jesus. Seguir e anunciar o 
Senhor requer disponibilidade de coração, a exemplo de 
Maria. Ela não só O acolheu como “Verbo” palavra, mas 
o anunciou ao mundo, com o coração cheio de alegria e 
esperança. No seu peregrinar, aprendeu a ser discípula 
do Senhor sem deixar de ser Mãe consoladora, com sua 
presença silenciosa diante da cruz, como fazem tantas 

mães diante do sofrimento que toca a vida dos seus filhos.
Junto à cruz, em sua maternidade, por vontade de Jesus, 

Maria acolhe o discípulo amado, João, como filho, e, através 
dele, todos os filhos e filhas de Deus, redimidos pelo Senhor. 
Maria é a nova Eva, mãe da nova humanidade, renascida 
pelo amor misericordioso do Pai, concretizado no gesto de 
amor de Jesus na cruz. Como mãe e discípula do Senhor, 
ela acolhe em seu coração todos aqueles e aquelas que 
peregrinam neste mundo e buscam encontrar o Senhor 
Jesus, caminho verdade e vida que os conduz à casa do Pai. 

Na casa da Mãe, todos somos filhos e filhas, e a sua 
presença materna, amorosa e acolhedora nos ajuda a aliviar 
o cansaço, a restabelecer a esperança e a curar as feridas da 
alma e do corpo, que a falta de amor, perdão e incompreensões 
provocam na nossa vida. Ela nos acompanha como mãe no 
caminho da cruz, para encontrar o Senhor Jesus, mas também 
na responsabilidade da missão, de romeiros e romeiras, 
discípulos e discípulas que anunciam ao mundo com alegria 
e esperança que o Filho de Maria de Nazaré é o Senhor Jesus 
o Filho de Deus. Este mês das missões nos lembra justamente 
isto, somos todos enviados a anunciar o Evangelho da paz.

Dom José - 07/10/2018

Peregrinos que anunciam Jesus! 
Dom José - 14/10/2018

A Voz da Diocese
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Estimados Diocesanos! A Igreja povo de Deus dos 
cinco Continentes acompanha, através dos Meios de 
Comunicação, a realização da XV Assembleia Ordinária 
do Sínodo dos Bispos, que teve início no dia 03 e se 
prolongará até o dia 28 do mês de outubro, e tem como 
tema – Os jovens, a fé e o discernimento vocacional.

Muitos podem estar se perguntando o porquê de um Sínodo 
na Igreja sobre os jovens, num momento da história em 
que vemos cada vez menos jovens participando das nossas 
celebrações. Não haveria outras prioridades mais importantes 
para serem debatidas pela Igreja num Sínodo? Sinceramente, 
creio que temos muitas prioridades na missão de anunciar o 
Evangelho, em todas as realidades dos cinco Continentes. 
Mas também vejo como um passo profético na vida da 
Igreja a atitude do Papa Francisco de convocar um Sínodo 
sobre os jovens, partindo da escuta dos próprios jovens. 

Uma missão vivida intensamente na preparação do Sínodo 
foi a de escutar os jovens que regularmente participam 
de uma comunidade de fé e nela estão envolvidos nos 
movimentos e pastorais, mas também foi importante ter 
ouvido os jovens que raramente participam de alguma 

celebração e quase não se envolvem na vida da comunidade. 
Estes, embora tenham feito todo o percurso de formação 
inicial, aos poucos e por várias razões, foram abandonando 
a participação na comunidade de fé e deixando morrer o 
vínculo de pertença à Igreja comunidade orante. Mas o Papa 
Francisco quis que a Igreja, numa atitude de mãe que acolhe 
os filhos e filhas pelo batismo, sem deixar de ser servidora 
do Senhor, fosse ao encontro daqueles jovens que não 
a conhecem, e, com humildade e mansidão, os escutasse.

Esta nobre missão da escuta, tão lembrada ao povo de 
Deus no Livro do Deuteronômio (Dt 6), está estreitamente 
ligada à missão da Igreja, de anunciar a Boa Nova. Ela 
precisa continuamente ser discípula, colocar-se na escuta do 
Divino Mestre e do Espírito Santo, para viver e envolver 
intensamente as novas gerações na dimensão missionária. 

Através da escuta, a mãe conhece as alegrias, angústias e 
esperanças que moram no coração dos filhos e filhas. E pode 
fazer-se mais próxima, ajudando-os a percorrerem o caminho 
de discípulos e discípulas do Senhor, sem perder a identidade 
de fé de povo de Deus, num mundo em continua transformação. 

A missão da escuta! 
Dom José - 21/10/2018

Estimados Diocesanos! Estamos concluindo a 
celebração do mês missionário, neste Ano Nacional do 
Laicato. Ele é marcado por uma intensa programação 
nas nossas comunidades, que visa conscientizar os 
fiéis sobre a importância e a responsabilidade de cada 
batizado manter vivo o mandato do Senhor Jesus “Ide, 
pois, fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em 
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,...” (Mt,28,19). 

A fé cristã é antes de tudo encontro com o Senhor 
Jesus. É Ele que dá à nossa vida um novo horizonte, 
marcado pela esperança que não decepciona. Na Igreja, 
comunidade de fé, povo de Deus em missão e a caminho 
para a casa do Pai, somos convidados a nos colocarmos, 
como fez Maria de Nazaré, diante do crucificado e da 
cruz, num silêncio contemplativo, que nos ajuda a 
reler e rever a história da nossa vocação cristã, pessoal 
e comunitária, a partir do nosso “sim” diário ao Senhor. 
Um sim que fala ao mundo através do testemunho do 
nosso amor serviço, da nossa vocação de batizados 
e comprometidos com os valores do Evangelho. 

Vemos muitas vezes, com tristeza, faltar o sal do amor 

O Senhor nos envia 
Dom José - 28/10/2018 serviço, do perdão e da reconciliação, que faz resplandecer 

o testemunho de fé, nas famílias, nas comunidades e na 
sociedade. Esquecemos que é este amor serviço que dá 
sentido à nossa vocação cristã. Não devemos ser cristãos, 
que permanecem na indiferença, mesmo diante das 
sombras de morte que ameaçam apagar a luz da vida, 
que ainda brilha no horizonte da fé do nosso querido 
povo. Maria, mãe solícita, viu as necessidades do casal 
e dos convidados nas bodas de Caná, e vê também com 
amor materno as necessidades que estão no coração de 
cada um de nós. Por isso, intercede por nós junto ao 
seu Filho Jesus, e continua dizendo ao nosso coração 
de filhos e filhas: “fazei tudo o que Ele vos dizer”.   

Quando nos reunimos em comunidade para 
celebrarmos a nossa vida de fé diante do Senhor, vivemos 
oportunidade para agradecermos por tudo o que ele 
nos oferece com amor e gratuidade. Mas também é 
momento para pedir ao Senhor que livre o nosso coração 
da penumbra da indiferença e do comodismo, para 
redescobrirmos a beleza da fé que faz de cada batizado 
um missionário do “Senhor Jesus”. Que a nossa fé esteja 
comprometida com a missão de defender a vida, sendo 
sal e luz num mundo que precisa de transformações. 

A Voz da Diocese
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(CTG Sentinela da Querência, Erexim, 25/11/18).
Queridos irmãos e irmãs, estamos encerrando o ciclo do 

Ano Litúrgico, no qual nos foi concedido meditar novamente 
o mistério de Cristo e nos preparamos para viver um novo 
Advento. A Igreja comunidade de fé, através da liturgia, nos 
pede para direcionarmos o olhar do nosso coração “àquele 
que nos ama e nos libertou dos nossos pecados com o seu 
sangue, que fez de nós um reino de sacerdotes para o seu 
Deus e Pai, a ele a glória e o poder nos séculos dos séculos. 
Amém” (Ap 1,5-6).

Com alegria e esperança, a Igreja reúne seus filhos e filhas 
para celebrar neste domingo a Solenidade de Jesus Cristo 
Rei do Universo. E o fazemos, trazendo nos lábios um hino 
de gratidão a Deus, neste Dia Nacional dos Cristãos Leigos 
e Leigas – que marca também a conclusão do Ano Nacional 
do Laicato e o início da Campanha para a Evangelização. 

É oportunidade para manifestarmos a Deus a nossa 
gratidão por ter enviado ao mundo seu Filho Jesus, que 
veio para servir e não para ser servido. Reina nos corações 
daqueles que se deixam tocar pela sua ternura e compaixão. 
Com amor e misericórdia, aproximou-se dos doentes e 
leprosos, dos pobres e excluídos que estavam à beira do 
caminho. Manifestou compaixão pelos pecadores e ofereceu 
a todos a oportunidade de salvação, pelo perdão dos pecados, 
reconciliação e conversão de vida. 

Nesta Solenidade, como Igreja Diocesana, expressamos 
o nosso reconhecimento aos nossos queridos irmãos e 
irmãs leigos e leigas, que, na Igreja comunidade de fé, 
dão testemunho do Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. 
Testemunham, vivendo o batismo, um discipulado de 
amor serviço ao Senhor, no serviço aos irmãos e irmãs nas 
comunidades.  

A liturgia nos faz contemplar o mistério do reino de Deus 
que se revela em Jesus de Nazaré, o qual, diante de Pilatos, 
declara com solenidade: “Eu sou rei” (Jo 18,37). Na medida 
em que cada um de nós se mostra capaz de acolher a lógica 
do Evangelho, participa desta mesma realeza. Mas qual é 
o segredo do rei, poderemos nos perguntar? Uma resposta 
possível, podemos encontrar na oração inicial da missa de 
hoje: “Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes restaurar 
todas as coisas no vosso amado filho, Rei do universo, fazei 
que todas as criaturas, libertas da escravidão e servindo à 
vossa majestade, vos glorifiquem eternamente”.

O “segredo do Rei” (Tb 12,7) é o mistério da liberdade 
que produz uma modalidade de relação na qual não há 
“servidores” (Jo 18,36), mas somente “amigos” (Jo 15,15). O 
segredo do Rei, não é um reinado político, como esperavam 
alguns dos apóstolos e outras pessoas que O seguiam nas 
estradas da Palestina. 

A realeza do Senhor Jesus é aquela da qual participam 
todos os que são lavados pela água do Batismo e ungidos 
pelo Crisma. A realeza da qual fomos investidos através 
do nosso Batismo não significa ter privilégios, mas sermos 
livres das raízes do egoísmo que gera o pecado. Cristo é a 
“testemunha fiel” daquele dinamismo de libertação do medo 
que é o trabalho cotidiano de todo discípulo. “Libertados”, 
nos tornamos livres para amar como Cristo amou. 

Diante de Pilatos se confrontam duas lógicas opostas: 
o egoísmo e o amor, o poder e o serviço, a escravidão e 
a liberdade. Sob a cruz, onde a Mãe e o discípulo amado 
sabem permanecer perseverantes no amor até o fim, não 
precisaram “combater” (Jo 18,36) para defender Jesus, mas 
O sustentaram com a presença silenciosa, como Aarão e Hur 
sustentaram os braços de Moisés enquanto o povo combatia 
contra Amalec guiados por Josué (Ex 17,10).

Em toda a sua ação no mundo, é necessário que o cristão 
saiba discernir as condições em que se encontra e a busca dos 
meios mais coerentes e eficazes de agir... Conhecer bem onde, 
quando e como agir, com a sabedoria do discípulo de Jesus 
Cristo, caminho, verdade e vida (Jo 14,6), é compromisso 
de cada um dos que se dispõem a seguir o Mestre (CNBB, 
Doc. 105, n. 245).

Os cristãos, leigos e leigas, são chamados a testemunhar 
a sua fé inseridos no mundo, ensinava São João Paulo II. E o 
Reino de Deus é o horizonte maior e a reserva inesgotável de 
justiça e de fraternidade que orienta a ação transformadora 
dos cristãos no mundo; reserva que nenhuma situação 
histórica poderá esgotar e que anima cada geração a buscar 
as condições mais adequadas para a convivência de todos os 
filhos de Deus. Por essa razão, torna-se possível falar sempre 
em transformação do mundo e da Igreja. 

A força do Reino coloca todo sujeito eclesial em postura 
ativa; em atitude de prontidão para o serviço, buscando as 
formas concretas em que o amor afaste o ódio, o diálogo vença 
os antagonismos, a solidariedade supere os isolamentos, 
a justiça suplante as injustiças, para que se estabeleça no 
mundo a civilização do amor e da paz, que São Paulo VI 
indicou como ideal que deve inspirar a vida cultural, social, 
política e econômica do nosso tempo (CNBB, Doc. 105, n. 
247).

Queridos irmãos e irmãs, os profetas anunciavam o 
tempo de Jesus, que estamos vivendo, como uma revelação 
de alegria: “grita de alegria”, proclama Isaías (Is 12,6). 
Maria que soube descobrir a novidade trazida por Jesus, 
cantava: “o meu espírito se alegra” (Lc 1,47) e o próprio 
Jesus “exultou no Espírito Santo” (Lc 10,21). Por onde Ele 
passava, “a multidão inteira se alegrava” (Lc 13,17).

Existem momentos difíceis, tempos de cruz, mas nada 

Solenidade de Jesus Cristo Rei do Universo
Dia Nacional dos Cristãos Leigos e Leigas

Conclusão do Ano Nacional do Laicato
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pode destruir a alegria sobrenatural, que ilumina o coração 
e a missão dos discípulos do Senhor, que sabem se adaptar 
às transformações do mundo, e continuam sendo sempre um 
feixe de luz, que ilumina e aponta o caminho, mesmo nos 
momentos de trevas e incertezas. A fé lhes dá a certeza de 
que são amados pelo Pai, e esta segurança interior lhes dá 
uma serenidade cheia de esperança, para continuar a missão 
de anunciar e testemunhar o Reino de Deus em meio aos 
desafios e obstáculos do mundo.

Diante da graça redentora do Senhor, que nos renova com 
seu amor misericordioso, queremos elevar o nosso olhar 
para Jesus, para deixar que o fogo daquela compaixão, que 
o impelia fortemente a sair de si mesmo a fim de anunciar 
o amor do Pai, lançar em missão, enviar a curar e libertar 
incendeie também o nosso coração, para vivermos com 
ardor a nossa missão de discípulos e discípulas do Senhor, 
sendo sal da terra e luz do mundo na nossa realidade eclesial 
e social.

Reflexão na abertura da reunião Conselho 
Diocesano de Pastoral 

Reconheçamos a nossa fragilidade, mas deixemos que 
Jesus a tome em suas mãos e nos lance para a missão. Somos 
frágeis, mas portadores de um tesouro que nos faz grandes e 
pode tornar melhores e mais felizes aqueles que o recebem.

Peçamos ao Senhor a graça de não hesitar quando 
o Espírito exige darmos um passo à frente; peçamos a 
coragem apostólica de comunicar o Evangelho aos outros e 
de renunciar a fazer da nossa vida um museu de recordações. 
Em qualquer situação, deixemos que o Espírito Santo nos faça 
contemplar a história na perspectiva de Jesus ressuscitado. 

Assim a Igreja, em vez de cair cansada, poderá continuar 
em frente, acolhendo as surpresas do Senhor, levando a Boa 
Nova, como fez a jovem Maria de Nazaré, que acolheu o 
anúncio do anjo Gabriel e pôs-se a caminho para servir a 
Izabel, levando consigo, no seu seio, o Senhor da vida.

Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.

Depois da saudação inicial...
A Igreja Católica tem a graça de poder celebrar, num 

contexto universal, as Assembleias do Sínodo dos Bispos, 
para poder discernir, à luz do Espírito Santo, os sinais dos 
tempos, e assim dar uma resposta mais eficaz ao homem e à 
mulher de hoje, através da sua ação evangelizadora. Como 
Igreja Diocesana, podemos contar, periodicamente, com a 
Assembleia Diocesana da Ação Evangelizadora. No próximo 
ano, realizaremos a 14ª, que projetará o 14º Plano Diocesano 
de Evangelização. Sob o impulso do Espírito Santo, a partir 
da reunião de hoje, queremos percorrer juntos o caminho 
para este momento especial de nossa Diocese.

“Como discípulos e discípulas, precisamos abrir a porta a 
Jesus Cristo, porque Ele bate e chama (Ap 3,20). Precisamos 
do impulso do Espírito para não sermos paralisados pelo 
medo e o calculismo, para não nos habituarmos a caminhar 
só dentro de confins seguros. O Papa Francisco, na exortação 
apostólica Gaudete et Exsultate, diz: o que fica fechado acaba 
cheirando a mofo e criando um ambiente doentio. Quando 
os apóstolos sentiram a tentação de deixar-se paralisar pelos 
medos e perigos, juntaram-se em oração e pediram que o 
Espírito os iluminasse: “Agora, Senhor, olha as ameaças que 
fazem, e concede que os teus servos anunciem corajosamente 
a tua palavra” (At 4,29). E a resposta foi esta: “quando 
terminaram a oração, tremeu o lugar onde estavam reunidos. 
Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam 
corajosamente a Palavra de Deus” (At 4,31).

O medo de não conseguir mudar o mundo pode levar ao 
comodismo e a indiferença. O comodismo seduz-nos e diz-
nos que não tem sentido procurar mudar as coisas, que nada 

podemos fazer perante tal situação, que sempre foi assim e, 
todavia, sobrevivemos. Pelo comodismo, já não enfrentamos 
o mal e permitimos que as coisas “continuem como estão” 
ou como alguns decidiram que estejam. Não temos coragem 
de sair a procura das ovelhas perdidas, nos contentamos com 
as 50 que estão no aprisco meio seguras, porque quem sabe 
amanhã poderão ser apenas 45.

Deixemos que o Senhor venha despertar-nos, nos dar um 
abanão, uma sacudida na nossa sonolência, libertar-nos da 
inércia. Desafiemos o comodismo, abramos bem os olhos, os 
ouvidos e, sobretudo o coração, para nos deixarmos mover 
pelo que acontece ao nosso redor e pelo clamor da Palavra 
viva e eficaz do Ressuscitado.

Nesta reunião do Conselho Diocesano de Pastoral, vamos 
dar os primeiros passos visando a preparação da Assembleia 
Diocesana da Ação Evangelizadora do próximo ano. 

Por isso, tomei a liberdade de lembrar os quatro 
princípios para uma ação transformadora elencados pelo 
Papa Francisco, na Evangelii Gaudium. 

1. O tempo é superior ao espaço. 2. A unidade prevalece 
sobre o conflito. 3. A realidade é mais importante que as 
ideias. 4. O todo é superior à parte. 

Que o Senhor Jesus nos assista com a sua graça na missão, 
e o Espírito Santo nos ilumine neste caminho de preparação 
da Assembleia Diocesana da Ação Evangelizadora.

Obrigado pela vossa presença, pelo vosso senso de 
pertença à Igreja, comunidade de fé, povo de Deus a caminho 
da casa do Pai. Um bom encontro a todos.
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NOTA DA CNBB
Por ocasião do segundo turno das eleições de 2018

Jesus Cristo é a nossa paz! (cf. Ef 2,14)
O Brasil volta às urnas para eleger seu novo presidente 

e, em alguns Estados e no Distrito Federal, seu governador. 
Fiel à sua missão evangelizadora, a Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB), por meio de seu Conselho 
Episcopal Pastoral (Consep), reunido em Brasília-DF, 
nos dias 23 e 24 de outubro, vem ratifi car sua posição e 
orientações a respeito deste importante momento para o País.

Eleições são ocasião de exercício da democracia que 
requer dos candidatos propostas e projetos que apontem para 
a construção de uma sociedade em que reinem a justiça e 
a paz social. Cabe à população julgar, na liberdade de sua 
consciência, o projeto que melhor responda aos princípios do 
bem comum, da dignidade da pessoa humana, do combate à 
sonegação e à corrupção, do respeito às instituições do Estado 
democrático de direito e da observância da Constituição 
Federal.

Na missão de pastores e profetas, nós, bispos católicos, ao 
assumirmos posicionamentos pastorais em questões sociais, 

econômicas e políticas, o fazemos, não por ideologia, mas 
por exigência do Evangelho que nos manda amar e servir 
a todos, preferencialmente aos pobres. Por isso, “a Igreja 
reivindica sempre a liberdade, a que tem direito, para 
pronunciar o seu juízo moral acerca das realidades sociais, 
sempre que os direitos fundamentais da pessoa, o bem 
comum ou a salvação humana o exigirem (cf. Gaudium et 
Spes, 76). Não podemos nos calar quando a vida é ameaçada, 
os direitos desrespeitados, a justiça corrompida e a violência 
instaurada” (CNBB – Mensagem ao Povo de Deus – 19 de 
abril de 2018). Inúmeros são os testemunhos de bispos que, 
na história do país, se doaram e se doam no serviço da Igreja 
em favor de uma sociedade democrática, justa e fraterna.

A CNBB reafi rma seu compromisso, sobretudo através 
do diálogo, de colaborar na busca do bem comum com as 
instituições sociais e aqueles que, respaldados pelo voto 
popular, forem eleitos para governar o País.

Exortamos a que se deponham armas de ódio e de 
vingança que têm gerado um clima de violência, estimulado 
por notícias falsas, discursos e posturas radicais, que colocam 
em risco as bases democráticas da sociedade brasileira. Toda 
atitude que incita à divisão, à discriminação, à intolerância e 
à violência, deve ser superada. Revistamo-nos, portanto, do 
amor e da reconciliação, e trilhemos o caminho da paz!

Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do 
Brasil, invocamos a bênção de Deus para o povo brasileiro.

Brasília-DF, 24 de outubro de 2018
Dom Murilo S. R. Krieger, Arcebispo de São Salvador, 

Presidente da CNBB em exercício
Dom Guilherme Antônio Werlang, Bispo de Lajes, Vice-

Presidente da CNBB em exercício
Dom Leonardo Ulrich Steiner, Bispo Auxiliar de Brasília, 

Secretário-Geral da CNBB

Organizações e movimentos sociais brasileiros 
prestam solidariedade à CNBB

Um conjunto de 31 entidades entregou ao secretário-
geral da CNBB, dom Leonardo Steiner, na manhã do dia 29 
de novembro um “Manifesto de Solidariedade à Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil”. Entidades como a 
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, 
entre outras, assinam a nota datada de 22 de outubro de 2018.

A nota foi motivada pelos “sórdidos ataques praticados 
contra a CNBB” recentemente. 

Por isso, as entidades “tornam público seu profundo 
reconhecimento e respeito pela CNBB, que sempre 
desempenhou, nos mais graves momentos de nossa história, 
papel decisivo na construção de mediações e na resolução de 
confl itos, com o objetivo de estabelecer relações respeitosas 
e equilibradas entre os diferentes segmentos da sociedade, 
em sintonia com a ordem constitucional democrática.

Para os signatários, a CNBB, teve papel fundamental 

em muitas conquistas, como a redemocratização do Pais, 
as eleições diretas, a assembleia constituinte, e  “continua 
lutando para aperfeiçoá-las, acolhendo a todos e todas que 
buscam seu apoio e discernimento na intermediação de 
confl itos, seja no âmbito do Estado ou da sociedade, para 
que prevaleça a paz social com justiça.”

A nota menciona alguns aspectos da recente campanha 
eleitoral e manifesta certeza de que “a CNBB não recuará da 
sua missão profética, do anúncio da verdade evangélica e da 
proclamação da justiça social.

“Por fi m, ratifi cam a sua solidariedade à CNBB, enquanto 
organização eclesial, cuja tradição, construída ao longo de 
décadas, tem sido marcada pela inquebrantável defesa dos 
valores humanos, da democracia, da tolerância, da paz e da 
justiça social.”

Fonte: CNBB e íntegra da nota em outros sites.
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CNBB e entidades sobre episódios ocorridos depois do 
primeiro turno das eleições 2018

As entidades signatárias abaixo nominadas, 
representativas da sociedade civil organizada, no campo 
do Direito e das instituições sociais, por seus respectivos 
Representantes, ao largo de quaisquer cores partidárias 
ou correntes ideológicas, considerando os inquietantes 
episódios descortinados nos últimos dias, nas ruas e nas redes 
sociais, ao ensejo do processo eleitoral, de agressões verbais 
e físicas – algumas fatais – em detrimento de indivíduos, 
minorias e grupos sociais, a revelar crescente desprestígio 
dos valores humanistas e democráticos que inspiram nossa 
Constituição cidadã, fiadores da convivência civilizada e do 
exercício da cidadania, vêm a público:

AFIRMAR o peremptório repúdio a toda manifestação 
de ódio, violência, intolerância, preconceito e desprezo 
aos direitos humanos, assacadas sob qualquer pretexto que 
seja, contra indivíduos ou grupos sociais, bem como a toda 
e qualquer incitação política, proposta legislativa ou de 
governo que venha a tolerá-las ou incentivá-las;

REITERAR a imperiosa necessidade de preservação 
de um ambiente sociopolítico genuinamente ético, 
democrático, de diálogo, com liberdade de imprensa, livre 
de constrangimentos e de autoritarismos, da corrupção 
endêmica, do fisiologismo político, do aparelhamento das 
instituições e da divulgação de falsas notícias como veículo 
de manipulação eleitoral, para que se garanta o livre debate 
de ideias e de concepções políticas divergentes, sempre 
lastreado em premissas fáticas verdadeiras;

EXORTAR todas as pessoas e instituições a que 
reafirmem, de modo explícito, contundente e inequívoco, o 
seu compromisso inflexível com a Constituição Federal de 
1988, no seu texto vigente, recusando alternativas de ruptura 
e discursos de superação do atual espírito constitucional, 
ancorado nos signos da República, da democracia política e 

social e da efetividade dos direitos civis, políticos, sociais, 
econômicos e ambientais, com suas indissociáveis garantias 
institucionais;

MANIFESTAR a defesa irrestrita e incondicional dos 
direitos fundamentais sociais, inclusive os trabalhistas, e 
da imprescindibilidade das instituições que os preservam, 
nomeadamente a Magistratura do Trabalho, o Ministério 
Público do Trabalho, a Auditoria Fiscal do Trabalho e a 
advocacia trabalhista, todos cumpridores de históricos 
papéis na afirmação da democracia brasileira;

DECLARAR, por fim, a sua compreensão de que não há 
desenvolvimento sem justiça e paz social, como não há boa 
governança sem coerência constitucional, e tampouco pode 
haver Estado Democrático de Direito sem Estado Social 
com liberdades públicas.

Brasília (DF), 19 de outubro de 2018.
CLÁUDIO PACHECO PRATES LAMACHIA, 

Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB)

GUILHERME GUIMARÃES FELICIANO, Presidente 
da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do 
Trabalho (Anamatra).

 LEONARDO ULRICH STEINER, Secretário-Geral da 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

ÂNGELO FABIANO FARIAS DA COSTA, Presidente 
da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho 
(ANPT).

CARLOS FERNANDO DA SILVA FILHO, Presidente 
do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho 
(Sinait)

ALESSANDRA CAMARANO MARTINS, Presidente 
da Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas 
(Abrat)

MARIA JOSÉ BRAGA, Presidente da Federação 
Nacional dos Jornalistas (Fenaj). Fonte: CNBB

CNBB

Arcebispo e Bispos auxiliares de Belo Horizonte 
indicam princípios válidos para qualquer eleição

No final de outubro de 2018, em vista do segundo turno 
das eleições, o Arcebispo de Belo Horizonte, Dom Walmor 
Oliveira de Azevedo, e os cinco bispos auxiliares, emitiram 
nota indicando princípios fundamentais e irrenunciáveis, 
segundo os quais, os cidadãos, na liberdade de suas escolhas, 
devem se orientar para promover a justiça, a fraternidade e a 
solidariedade à luz do Evangelho de Jesus Cristo. 

Entre outros aspectos, ressaltam: 
- Valorizar e promover a família, defendendo a vida em 

todas as suas etapas, da fecundação ao declínio natural, 
opondo-se à legalização e prática do aborto, ao uso das 
drogas e à pena de morte.

- Cuidar dos pobres, por meio de políticas públicas 
efetivas, para combater a desigualdade social, a exclusão e 
todo preconceito.

- Governar respeitando a autonomia e promovendo 
a harmonia entre os poderes Legislativo, Executivo e 
Judiciário, sempre a serviço do povo brasileiro, opondo-se 
a todo corporativismo.

- Regulamentar - jurídica, técnica e politicamente - o 
cuidado da natureza, preservando o Planeta Terra, nossa 
Casa Comum, para superar a perniciosa idolatria do dinheiro 
e do lucro.

- Combater, efetivamente, os esquemas de corrupção 
em todos os níveis e segmentos da sociedade para banir a 
depredação de valores ético-morais e do Bem Comum.

- Respeitar a Constituição Federal, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade.” Fonte: CNBB
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Diocese conclui encontros vocacionais deste ano
Nove jovens de diversas Paróquias da Diocese de Erexim 

participaram do quarto e último encontro vocacional do ano 
no Seminário de Fátima, no dia 27 de outubro, promovido 
pela Pastoral Vocacional, sob a coordenação do Pe. Giovani 
Momo. Com o Pe. Ângelo Rosset, residente em Barão 
de Cotegipe, aprofundaram elementos fundamentais na 
caminhada de discernimento vocacional, como a oração, 
a participação na missa, a percepção do chamado de Deus 
na história pessoal e na vida de todas as pessoas. De Dom 
José tiveram uma palavra de estímulo e de exortação na 
continuidade da caminhada de discernimento vocacional. 
Com a coordenação do encontro, a partir de texto de 
aprofundamento, refletiram sobre a importância da escolha e 
do sentido da vida. Todos receberam a capelinha vocacional 
como marca do enceramento dos encontros e também 
motivação para a oração pelas vocações nas famílias.

Pároco de Viadutos reúne ministros para manhã de formação
Pe. Waldemar Zapelini, Pároco da Paróquia Sagrado 

Coração de Jesus de Viadutos, reuniu os ministros e ministras 
da sede paroquial e das comunidades rurais para uma manhã 
de oração e reflexão no dia 27 de outubro no salão paroquial. 
Depois da oração inicial lembrando diversos aspectos atuais 
da ação da Igreja, refletiram sobre a natureza e a forma de 
exercer o seu ministério, com assessoria do Pe. Antonio 
Valentini Neto, do Centro Diocesano. Ele acentuou a mística 
e a espiritualidade do ministro e os três âmbitos de sua ação: 
a evangelização, a caridade e a liturgia. Concluiu com um 
vídeo sobre a celebração litúrgica da Palavra de Deus

Coordenadoras paroquiais de Catequese avaliam etapas 
da iniciação à vida cristã

Em reunião no dia 22 de outubro, no Centro Diocesano de 
Pastoral, coordenadoras paroquiais da Animação Bíblico-
Catequética refletiram sobre o mandato missionário de Cristo 
aos apóstolos com assessoria do Pe. Jean Carlos Demboski, 
Vigário Paroquial da Catedral e Assessor Diocesano da 

Pastoral da Juventude. Ele e o Pe. Dirceu 
Dalla Rosa, Pároco da Paróquia N. Sra. dos 
Navegantes de Campinas do Sul, foram 
apresentados como novos assessores do 
Setor Catequético. 

Em trabalho de grupos por Áreas Pastorais, 
as participantes da reunião avaliaram o 
andamento das diversas etapas da Iniciação 
à Vida Cristã nas paróquias. 

No final dos trabalhos, foi vista a 
programação dos encontros diocesanos de 
2019, que serão nos dias 11 de março; 20 de 

maio. 19 de agosto e 28 de outubro. Os encontros regionais 
das coordenações diocesanas, em Porto Alegre, serão nos 
dias 03 04 de abril e 04 e 05 de setembro. 



Diocese de Erexim - RS

15Notícias

 Encontro interdiocesano de Caritas em Erechim
Nos dias 23 e 24 de outubro, 2 representantes da Caritas da 

Arquidiocese de Passo Fundo, 3 de Vacaria e 5 de Erexim, 
participam de encontro de formação no Centro Diocesano 
de Erechim. 

Com assessoria de Irmã Mariana Szajbely, de São 
Leopoldo, e Miele Pereira Ribeiro, Assessora de Projetos 
na Área de Mobilização de recursos da Caritas Regional, 
aprofundaram a mobilização de recursos com o olhar na 
realidade, expectativas e necessidades das Dioceses, com 
respectivos planos. Refletiram também a diversificação de 
fontes de recursos e estratégias.

Miele está na Caritas desde 2013. Irmã Mariana é natural 
de Buenos Aires, Argentina, pertence à Congregação 
de Cristo Redentor e está em São Leopoldo há 4 anos. É 
formada em Administração com especialização de recursos. 
Atua junto a empobrecidos, mulheres e crianças.  

Paróquia de Jacutinga reúne ministros e seus cônjuges
Dia 27 de outubro, os ministros 

da Evangelização, da Caridade e 
Extraordinários da Comunhão Eucarística 
da paróquia Santo Antônio de Jacutinga e 
seus cônjuges se reuniram na comunidade 
São Sebastião de Linha Sete. Às 9 horas, 
houve celebração eucarística, presidida 
pelo pároco Pe. Olírio Streher, durante a 

qual, foi dada a bênção ao altar, ambão e sacrário novos. 
Antes da bênção final, foi feito rito relacionado ao lema 
do Ano do Laicato. Cada casal recebeu uma vela e uma 
porção de sal, enquanto todos cantavam: “Vós sois o sal da 
terra, vós sois a luz do mundo”. O encontro continuou com 
a avaliação do ano em curso, na qual foram destacados os 
seguintes eventos e atividades: o Ano do Laicato, a trezena 
de Santo Antônio, a ordenação do Pe. Jean Demboski, a 
missa mensal nas comunidades, a Catequese de Iniciação 
à Vida Cristã, Pastoral da Consolação e da Esperança. Em 
seguida, foram tratados diversos assuntos: Previsão de 
renovação de ministério; Trezena de Santo Antônio 2019; 
possibilidade de mais um Curso de Servidores em nível de 
Área Pastoral; encaminhamentos da Pastoral da Consolação 

e da Esperança, da Catequese de Iniciação à Vida Cristã e 
Pastoral do Batismo; participação no encontro diocesano 
dos Cristãos Leigos e Leigas no dia 25 de novembro em 
Erechim; subsídios dos encontros de preparação ao Natal; 
visita aos doentes durante o Advento. Para 2019, foram 
definidos os seguintes encontros paroquiais: 1) de todos 
os ministros e catequistas, dia 23 de fevereiro, das 8h30 às 
11h30, em Jacutinga; 2) dos ministros e seus cônjuges, dia 
06 de outubro, das 9h até o almoço, na comunidade Santo 
Antônio de Linha Barrinha. O encontro foi concluído com 
almoço no salão comunitário, durante o qual, a comunidade 
São Sebastião entregou para cada ministro uma lembrança: 
sacola para levar a veste litúrgica com foto da sua igreja e 
seus ministros e da igreja da sede paroquial. 

Encontro da Infância e Adolescência Missionária de Erechim
Crianças e adolescentes de Paróquias da Área Pastoral de 

Erechim e do Colégio Franciscano São José participaram de 
encontro da Infância e Adolescência Missionária na tarde 
do dia 17 de outubro, nas dependências da sede Paroquial 
N. Sra. da Salette, Bairro Três Vendas. Com dinâmicas 
diversas de integração, oração contemplando a realidade dos 
cinco Continentes, gincana sobre a organização e formação 
da Infância e Adolescência missionária, palavra do Bispo 
e participação na missa da comunidade, comemoraram os 
175 anos desta obra missionária e fizeram o encerramento 

do mês das missões. 
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Catequistas e padres da cidade de Erexim encaminham 
atividades de 2019

Padres e catequistas das 7 paróquias da cidade de Erexim 
participaram de encontro na noite desta segunda-feira, 
no Centro Catequético São Pedro para refletir sobre sua 
missão e prever o terceiro ano da Iniciação à Vida Cristã, 
em 2019. Pe. Jean Demboski, vigário paroquial da Catedral 
e um dos assessores diocesanos do Setor de Animação 
Bíblico-catequética, conduziu a reflexão, ressaltando que o 
catequista, como São João Batista, tem a missão de apontar 
para Cristo, a fim de que o catequizando possa viver o 
encontro transformador com Ele. Insistiu na necessidade 
de preparação prévia dos encontros, que devem ser de 
acolhida, de convivência e de oração. Ressaltou que a 
Bíblia é a principal fonte de catequese e que a mesma deve 
ajudar os catequizandos a aprender a viver em comunidade 
e a viver a Palavra de Deus e a rezar. Um desafio é cada 
catequizando ter um ou mais acompanhantes desde o 
começo da Iniciação à Vida Cristã. O acompanhante poderá 
ser o padrinho da crisma. Assim, o padrinho não será alguém 

que só aparece no dia do sacramento, muitas vezes apenas 
por formalidade. O acompanhante e o padrinho deverão ser 
católicos, por isso, batizados, ter feito a primeira eucaristia 
e ter sido crismado, ter vivência sacramental e participação 
comunitária. Deverão participar das celebrações com os 
ritos especiais da catequese e nos encontros de formação 
quando for solicitado. 

Papa autoriza publicação do documento final da Assembleia 
Geral do Sínodo dos Bispos

Na tarde do dia 27 de outubro, os 
Bispos participantes da 15ª Assembleia 
Geral do Sínodo, iniciada no dia 03 
anterior, aprovaram seu documento 
final que foi lido e entregue nas mãos 
do Papa, que autorizou sua divulgação. 
A partir desse documento, Francisco 
redigirá sua exortação apostólica que 
será documento oficial para toda a 
Igreja. O fio condutor do texto confiado 
a ele é o episódio dos discípulos de 
Emaús narrado pelo evangelho de 
São Lucas. O Documento olha para 
o contexto em que vivem os jovens, 
destacando os pontos favoráveis e 

os desafios. Tudo parte de uma escuta empática que, com 
humildade, paciência e disponibilidade, permite dialogar 
realmente com os jovens, evitando “respostas pré-concebidas 
e receitas prontas”. Os Bispos reconhecem que os jovens 
querem ser “ouvidos, reconhecidos, acompanhados” e que 
sua voz seja “considerada interessante e útil no campo social 
e eclesial”. Reconhecem que a Igreja nem sempre teve essa 
atitude. Muitas vezes sacerdotes e bispos, sobrecarregados 
por muitos compromissos, lutam para encontrar tempo 
para o serviço da escuta. Daí a necessidade de preparar 
adequadamente também leigos, homens e mulheres, capazes 

de acompanhar as jovens gerações. O texto fala do papel 
da paróquia, da escola e universidades, nas quais passam 
muito tempo na formação integral dos jovens, oferecendo 
ao mesmo tempo um testemunho evangélico de promoção 
humana. Outros pontos abordados: os migrantes, realidade 
marcante do tempo atual; a família, Igreja doméstica; 
promoção da justiça contra a cultura do desperdício; arte, 
música e esporte como recursos pastorais; discernimento 
vocacional e acompanhamento; correção fraterna em lugar 
de moralismos e falsas indulgências; o desafio digital e a 
questão da sexualidade e da afetividade.
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Pastoral da Pessoa Idosa programa celebração 
de seus 15 anos de existência

Agentes paroquiais da Pastoral da Pessoa Idosa realizaram 
sua última reunião do ano na manhã do dia 07 de novembro, 
no Centro Diocesano de Pastoral. Foi uma reunião de 
avaliação de sua ação no corrente ano e de programação para 
2019. Entre os aspectos positivos do ano foram destacados 
os seguintes: os encontros de capacitação realizados em 
algumas paróquias; as visitas domiciliares; a formação de 
coordenadores; o retiro anual; as reuniões da coordenação 
diocesana e dos agentes em suas paróquias; presença do 
bispo, do coordenador diocesano de pastoral e alguns padres. 
As sugestões levantadas foram: melhorar a divulgação da 
Pastoral da Pessoa Idosa; mais encontros de formação; 
esclarecer a função da mesma. Foram programadas as 
seguintes atividades para 2019: reuniões das coordenadoras 
paroquiais, dias 14 de março e 21 de novembro; celebração 

Assembleia de avaliação e planejamento 
da Pastoral da Criança

Nos dias 08 e 09 de novembro, no Centro Diocesano, 
líderes paroquiais da Pastoral da Criança da Diocese de 
Erexim realizam assembleia para avaliar as atividades 
do ano em curso e para projetar as do próximo ano, sob a 
coordenação de Marinês Dori Rocha Agnoleto. 

Depois de momento de oração, o seminarista Gustavo 

Pinto, dos Pobres Servos da Divina Providência, ajudou o 
grupo a refletir sobre o cuidado das agentes de Pastoral da 
Criança. 

Maria Cleni Ribeiro Bessa, da assessoria estadual, 
apresentou visão geral do que foi realizado ao longo do ano.

A coordenadora estadual, Marli Ludwig, desenvolveu 
oficina sobre o cuidado dos primeiros mil dias da criança 
desde a sua concepção. Ela também falou da realidade atual 
e o desenvolvimento infantil. 

Pe. Giovani Momo, assessor diocesano da Pastoral da 
Criança, fez um resgate das atividades na Diocese neste ano.

Por fim, o grupo analisa a visita domiciliar e planeja as 
atividades para 2019. 

A assembleia será concluída com bênção de envio dos 
participantes.

de ação de graças pelos 15 anos da Pastoral da Pessoa 
Idosa em nível paroquial conforme a programação de cada 
Paróquia e em nível diocesano no dia 10 de novembro.

Âmbitos de atuação da Pastoral da Saúde
Representantes paroquiais da Pastoral da saúde realizaram 

sua última reunião do ano na manhã desta segunda-feira, no 
Seminário de Fátima, sob a coordenação de Maria Busatta. 
Ela destacou que a pastoral da saúde atua na promoção 
de vida saudável, na utilização de remédios naturais, no 
acompanhamento aos enfermos e na busca de políticas 
públicas de saúde. Assim, a Pastoral da Saúde tem dimensão 
comunitária, solidária e política. Ressaltou também a 
importância da escuta na visita aos doentes. 

Depois destas considerações, o grupo agendou as seguintes 
atividades para 2019: reuniões ordinárias, dias 25 de março 
e 04 de novembro; Jornada da Pastoral da Saúde com o 
Hospital de Caridade, dia 02 de abril; Retiro dos agentes de 
Pastoral da Saúde, dia 24 de setembro.
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Comunidade católica de Entre Rios do Sul reinaugura igreja 
com dedicação do altar e crismas

Dom José presidiu missa festiva com 
reinauguração da igreja N. Sra. de Fátima de 
Entre Rios do Sul, dedicação do seu altar e 
crismas de 33 adolescentes e jovens, na manhã 
deste domingo, 18, segundo Dia Mundial 
dos Pobres.  Pe. Miro Antonio Serraglio, 
pároco local, concelebrou a missa que teve 
a participação do diácono Eliseu Pedot, 
seminaristas, autoridades, prestadores de 
serviço das obras de revitalização da igreja 
e muitas pessoas da sede paroquial e das 
comunidades rurais. 

O rito da dedicação do Altar consta da 
ladainha de todos os santos, invocando seu 
auxílio para aquela ação ritual, da oração do 
rito, pedindo a Deus a graça de que o Altar 
seja a mesa sagrada na qual o povo se revigora na fé, a 
unção do mesmo com óleo do Crisma, queima do incenso, 
colocação das toalhas litúrgicas e das velas (revestimento e 
iluminação).

A unção do Altar, que representa Cristo, expressa que Ele 
é o ungido de Deus Pai, enviado para realizar a salvação 
de todos, entregando sua vida no altar da santa Cruz. O 
incenso queimado no Altar manifesta que o sacrifício nele 
realizado e as preces dos fiéis sobem a Deus como perfume 
suave. A incensação das paredes e da assembleia significa 
a consagração do povo a Deus. O revestimento do Altar 
recorda que ele é a mesa do Senhor, ao redor da qual os fiéis 
se unem em oração. A iluminação remete a Cristo, luz do 
mundo que deve ser irradiada por seus discípulos. 

Com o Altar assim preparado, nele são colocadas as 
oferendas do pão e do vinho para a liturgia eucarística.

Na homilia, o Bispo ressaltou a necessidade da permanente 
atenção para aquilo que é essencial na vida, diante do alerta 
de Cristo no evangelho do dia de que tudo passa e somente 
suas palavras permanecerão para sempre. Exortou a todos a 
participarem ativamente da celebração eucarística realizada 
no altar da igreja revitalizada, do qual, em seguida, ele faria a 
dedicação. Referiu-se também ao segundo Dia Mundial dos 
Pobres, instituído pelo Papa Francisco no final do Jubileu 
Extraordinário da Misericórdia, em 2016, para ser celebrado 
no domingo anterior à solenidade de Cristo Rei do Universo. 

Membros do Apostolado da Oração aprofundam natureza e 
aspectos da espiritualidade

Em torno de 90 integrantes do Apostolado da Oração de 
Paróquias da Diocese de Erexim participaram de retiro dia 
11 de novembro, no salão de eventos do Seminário e no 

Santuário de Fátima, com orientação do Pe. Cezar Menegat, 
capelão da URI. 

Partindo da passagem do evangelho de São Mateus 
(11,28-30), na qual Cristo convida a todos os que estão 
cansados e fatigados pelo peso da vida a se achegarem a 
ele, que lhes dará descanso e a aprender dele que é manso 
e humilde de coração, Pe. Cezar desenvolveu sua reflexão 
sobre Espiritualidade: humildade e mansidão. Para tempo de 
reflexão individual, no final da parte da manhã, sugeriu duas 
questões: O que significa ser manso e humilde coração? 
Quais “fardos” (nossos e da humanidade) precisamos que 
Jesus ajude a carregar? 

Pela parte da tarde, houve adoração ao Santíssimo e 
celebração eucarística no Santuário. 
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Padres, Diáconos e Bispos da Diocese de Erexim projetam 
próxima assembleia de pastoral

Em sua última reunião deste ano, dia 06 de novembro, 
no Seminário de Fátima, Dom José, Dom Girônimo, os 
diáconos e padres da Diocese de Erexim refletiram sobre o 
processo de evangelização e a cultura urbana, em vista da 14ª 
Assembleia Diocesana da Ação Evangelizadora, no próximo 
ano, que definirá o 14º Plano Diocesano de Evangelização. 
O estudo teve a assessoria do Pe.  Cassiano Alberto Pértile, 
da Arquidiocese de Passo Fundo.

Na reunião, definiram também datas de diversas atividades 
no próximo ano, fizeram a avaliação da Romaria Diocesana 
de Fátima, viram aspectos de catequese, abordaram assuntos 
administrativos, analisaram projeto final e orçamento do Lar 
Sacerdotal e tiveram diversas comunicações.

Ser Igreja hoje: Pe. Cassiano Alberto Pértile, assessor 
do tema de estudo da reunião, iniciou a reflexão falando da 
evangelização na cultura urbana, que vai além do perímetro 
das cidades. Há mais de trinta anos, o mundo vive uma 
inquestionável época de mudanças, com grandes desafios 
para a ação da Igreja. Um deles é acompanhar o processo 
da cidade. A modernidade líquida quer estreitar laços e, ao 
mesmo tempo, mantê-los frouxos, conforme um sociólogo 
polonês. Ao mesmo tempo em que dá voz a grupos sociais, 
abafa outros. Contribui para a crise de sentido de viver. 
Neste contexto, segundo o Papa Francisco no documento 
“A alegria do Evangelho”, a Igreja precisa sair para chegar 
às periferias humanas e acompanhar quem ficou ferido pelo 
caminho, tornando o Reino de Deus presente. A Igreja precisa 
conhecer a realidade das pessoas, promover a Iniciação à 
Vida Cristã, formando para o seguimento de Jesus Cristo no 
espírito de discípulo missionário e praticando as obras de 
misericórdia. 

Datas de algumas atividades de 2019: A primeira reunião 
dos padres e diáconos será dia 26 de fevereiro; nos dias 26 
e 27 de abril, haverá um seminário diocesano sobre liturgia; 
o curso diocesano anual de formação permanente para os 
padres será nos dias 08 e 09 de julho; o encontro sobre a vida 
do padre promovido pela pastoral presbiteral será no dia 10 
de julho; a assembleia diocesana da ação evangelizadora 
que definirá o 14º Plano Diocesano de Evangelização será 

nos dias 06 e 07 de setembro; o retiro dos padres, de 27 a 
31 de maio; as reuniões do Conselho Diocesano de Pastoral, 
nos dias 29 de junho e 23 de novembro. 

Padrinho ou madrinha de crisma: O itinerário da Iniciação 
à Vida Cristã prevê que desde o início o catequizando 
tenha um ou mais acompanhantes por sua escolha ou por 
indicação da comunidade, que poderão ser seus padrinhos 
na celebração da crisma. A decisão da reunião foi de que 
seja um ou uma acompanhante que será também o padrinho 
ou a madrinha. Deverá preencher os requisitos previstos: ser 
católico, por isso, batizado, ter feito a primeira eucaristia e 
ter sido crismado, ter vivência sacramental e participação 
comunitária. Deverá participar das celebrações com os 
ritos especiais da catequese e dos encontros de formação 
quando for solicitado. Assim, não se terá mais o padrinho 
ou madrinha, como até agora, que, quase sempre, só aparece 
para a celebração da crisma. 

Dados biográficos do Pe. Cassiano: Nasceu no dia 24 de 
janeiro de 1990, na localidade de Burro Preto, município 
de Marau, RS. Fez seus estudos em Marau e na UPF, onde 
cursou letras. Depois fez filosofia no Instituto Berthier 
e teologia no ITEPA. Entrou no Seminário com 21 anos. 
Foi ordenado presbítero no dia 18 de dezembro de 2016, 
em Passo Fundo. Foi vigário paroquial na Paróquia São 
Cristóvão de Passo Fundo, em 2017. Desde 11 de fevereiro 
deste ano, é Pároco da Paróquia da Conceição, também de 
Passo Fundo.

Pastoral da Pessoa Idosa realiza encontro de formação 
A psicóloga Katina Dias Webber, com atuação na Prefeitura 

de Quatro Irmãos, assessorou encontro de formação para 
membros de equipes paroquiais de coordenação da Pastoral 
da Pessoa Idosa de Paróquias da Diocese de Erexim, no 
Seminário de Fátima, no dia 18 de novembro, segundo Dia 
Mundial dos Pobres. 

Inicialmente, ela falou da realidade do idoso no País, cujo 
número é o que mais cresce. 

Depois, desenvolveu atividade de autoconhecimento dos 
participantes, ajudando-os a perceber os próprios limites, 

em vista de acolher o outro da melhor forma possível. 
Nesta perspectiva, aprofundou a necessidade do cultivo da 

resiliência, capacidade de a pessoa lidar com seus próprios 
problemas e se adaptar com os outros. 

Por fim, refletiu sobre as razões e formas de desenvolver 
trabalho voluntário em nossos dias. 

Na conclusão do encontro, o grupo se dirigiu para a Capela 
da Reconciliação, onde Pe. Giovani Momo, assistente do 
Curso Propedêutico, dirigiu oração, com bênção de envio. 
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Falecimento de Bispo emérito de Cruz Alta
Na madrugada do dia 

07 de novembro, faleceu 
Dom Frederico Heimler, 
Bispo emérito de Cruz Alta. 
Ele residia na Casa Dom 
Bosco, da Congregação 
dos Salesianos, em Campo 
Grande, MS. Estava 
hospitalizado deste o dia 
20 de outubro, após ter 
sofrido um AVC. A partir 
de sua renúncia ao governo 
pastoral de Cruz Alta, em 11 
de junho de 2014, ele passou 
a residir com os salesianos, 
Congregação à qual 
pertencia ao ser eleito bispo. 
Foi velado na Capela Paulo 
VI da Casa dos Salesianos. 
A missa de corpo presente 
foi celebrada no dia 08, na 
igreja N. Sra. Auxiliadora, 
em Campo Grande, MS. 
O sepultamento foi no 
cemitério da comunidade 
dos salesianos de Dom 
Bosco naquela cidade. 

Dom Frederico nasceu 
na Alemanha, no dia 17 
de fevereiro de 1942. Veio 
para o Brasil ainda jovem, 
em 1960, a fim de trabalhar 
no Instituto Pedagógico 
Salesiano São Vicente, 
em Campo Grande, no 
Mato Grosso. Em 1966, 
foi transferido para Lins, 
SP. N mesmo ano, voltou 

para a Alemanha, a fim de 
cursar a Teologia. Lá foi 
ordenado padre no dia 12 
de junho de 1970. Um ano 
depois, retornou ao Brasil, 
trabalhando alternadamente 
na Escola Santa Tereza, 
em Corumbá, com 4 mil 
alunos e em Campo Grande, 
onde recebeu chamado para 
assumir a Administração da 
Província por 12 anos. De 
volta à\ Escola em Corumbá, 
estava preparando a 
comemoração do centenário 
do educandário, em 1999. 
Mas, seu projeto foi 
interrompido pela nomeação 
para Bispo Coadjutor de 
Umuarama, PR, no dia 
09 de dezembro de 1998. 
Entre a nomeação e a posse, 
Dom Frederico “varou 
madrugadas” para deixar 
todo o trabalho encaminhado, 
já que o período era de muita 
atividade na escola, com 
obras, reformas, lançamento 
de livro e mudança na 
legislação escolar. 

Foi ordenado Bispo no 
dia 31 de janeiro de 1999, 
em Corumbá, MS. Ficou 
em Umuarama como Bispo 
Coadjutor de 1999 a junho 
de 2002, quando assumiu 
como Bispo Diocesano de 
Cruz\ Alta, RS.

Em 1963, Dom Frederico 
formou-se em Filosofia, 
em Campo Grande/MS; 
em 1970, em Teologia, em 
Benediktbeuem/Alemanha; 
1975, em Letras/Inglês, 
em Campo Grande/MS; 
Pedagogia (Administração 
e Supervisão Escolar, 
Orientação Educacional) 
em 1978, também em 
Campo Grande/MS. O 
Bispo possuía ainda Pós-
Graduação em Planejamento 
Educacional, titulação 
obtida em 1982. É autor do 
livro “Você sabe como se 
organiza e se administra a 
Igreja Católica?”.

Segundo o atual Bispo 
de Cruz Alta, Dom Adelar 

Baruffi, a trajetória do 
terceiro bispo diocesano 
daquela Diocese foi 
marcada pela simplicidade e 
despojamento. Foi um pastor 
humilde. Trabalhou muito 
e, de temperamento tímido, 
também sofreu pela sua 
missão. Sua renúncia, por 
motivos de saúde, também 
comprova seu desapego. 
Toda Diocese eleva a Deus 
um hino de louvor pelas 
maravilhas realizadas por 
meio deste pastor no seu 
povo. Também manifesta 
gratidão à Congregação dos 
Salesianos, à qual pertencia, 
pela acolhida e zeloso 
cuidado nos anos que se 
seguiram à sua renúncia.

Comissão de Ministros e Servidores da Diocese revisa e planeja atividades

Em reunião na manhã do dia 12 de novembro, no Centro 
de Pastoral, sob a coordenação do Pe. Cleocir Bonetti, 
os membros da Comissão de Ministros e Servidores da 

Diocese de Erexim partilharam as atividades em andamento 
nas paróquias. Destaque especial foi para os encontros de 
formação permanente, indispensável para o seu crescimento 
no serviço às comunidades. Segundo o Pe. Bonetti, a 
formação se dá pelo esforço de cada um no dia a dia e nos 
encontros de estudo, reflexão e oração. O grupo considerou 
também a forma de proceder quando ministros não têm mais 
condições de continuar em seu trabalho comunitário por 
motivos de doença ou de idade. Aspecto ressaltado foi ainda 
o das visitas aos doentes nas famílias e nos hospitais.

Para 2019, a Comissão prevê manter as reuniões periódicas 
e acompanhar os encontros paroquiais de formação.
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Cáritas Diocesana de Erexim revisa e planeja atividades 

Coordenadores e agentes paroquiais da Cáritas da diocese 
de Erexim, realizaram sua última reunião deste ano, na tarde 

do dia 27 de novembro de 2018.
Irmã Geneci Dalmagro, da comunidade das Irmãs 

Franciscanas Missionárias de Maria Auxiliadora, da 
Paróquia São Francisco, Bairro Progresso, conduziu o 
momento de oração inicial.

Sob a condução do coordenador diocesano, João Agnoletto, 
os participantes avaliaram as atividades desenvolvidas nas 
paróquias durante este ano, destacando os pontos positivos 
e o envolvimento da Cáritas com a comunidade.

Projetaram as atividades para 2019, tendo como base as três 
características da caridade, evangelizar, assistir e promover 
as pessoas acompanhadas. Programaram também o retiro 
anual e encontros de formação para agentes paroquiais.

As atividades programadas estão na Agenda Pastoral 2019, 
páginas 02 a 06 desta edição de Comunicação Diocesana.

Ação Episcopal Adveniat 

Organização de apoio a 
Igreja Católica na América 
Latina

O Diretor Geral de 
Adveniat, organização dos 
Bispos da Alemanha, Pe. 
Michael Heinz, dirigiu 
correspondência aos bispos 
das Dioceses e Arquidioceses 
da América Latina e do 
Caribe, lembrando que há 57 
anos aquela organização vem 
disponibilizando recursos 
financeiros para projetos 
pastorais e de sustentação, 
provenientes de coletas 
nas celebrações natalinas 
naquele País. Observa 
que nos últimos anos, as 
coletas vêm diminuindo 
gradativamente, razão pela 
qual não consegue mais 
aprovar projetos de ajuda. 

Pe. Michael cita algumas 
razões desta diminuição: a 
cada ano, a Igreja Católica 
na Alemanha perde em 
média 250.000 membros; 
paralelamente, vive notória 
diminuição das vocações 
sacerdotais, sendo que 
em 2016 houve apenas 77 
ordenações e em 2017, 74; 
em vista disso, os bispos 
se vêm obrigados a colocar 
mais de uma paróquia aos 

cuidados de um padre, o 
que reduz a celebrações de 
missas. 

O padre constata que as 
comunidades eclesiais na 
América Latina e Caribe estão 
cada vez mais conscientes 
de suas responsabilidades 
no financiamento de suas 
atividades pastorais, como 
aparece na proposta do 
Documento de Aparecida 
de que se crie um fundo de 
solidariedade entre as Igrejas 
do Continente Latino-
americano e caribenho, como 
iniciativa para promover 
o autofinanciamento das 
atividades pastorais em 
nível local. 

Ele assegura interesse 
em apoiar e participar do 
referido fundo, auxiliando 
assim as atividades para as 
quais os bispos considerem 
necessário e indispensável. 
Da mesma forma, Adveniat 
propõe-se colaborar na 
realização de encontros 
que o Conselho Episcopal 
Latino-americano (CELAM) 
promove periodicamente 
com o objetivo de 
promover a consciência da 
autossustentação da Igreja 
local. 

Seminário sobre o Acordo 
Brasil-Santa Sé

 Dom José, Pe. Anderson Faenello e Ildo Benincá 
participaram do Seminário comemorativo ao 10º aniversário 
da assinatura do “Acordo entre o Brasil e a Santa Sé sobre 
o Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil” organizado 
pela Arquidiocese de Campinas, a Pontifícia Universidade 
Católica de Campinas e a Comissão para a Implementação 
do Acordo entre o Brasil e a Santa Sé da CNBB, de segunda 
a quarta-feira. 

O Acordo foi assinado no dia 13 de novembro de 2008, 
na Cidade do Vaticano. Este instrumento jurídico é um dos 
mais importantes marcos nas relações entre Igreja e Estado 
no Brasil. 

Além das celebrações litúrgicas, o encontro teve a Aula 
Magna, sobre “O Acordo como Marco das Relações entre 
a Igreja e o Estado no Brasil”, pelo Cardeal Lorenço 
Baldisseri, Núncio Apostólico no Brasil quando o Acordo 
foi assinado e atual Secretário Geral do Sínodo dos Bispos. 
Outras palestras foram: “A Igreja Católica e o Ordenamento 
Jurídico Brasileiro: Autonomia, Soberania, Colaboração 
e Independência” pelo Dr. Ives Gandra Martins, Professor 
Emérito da Faculdade de Direito da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie e Presidente do Conselho Superior 
de Direito da FECOMERCIO, SP; “A Igreja e o Estado no 
Brasil República”, pelo Pe. Eugênio Carlos Callioli, Vigário 
do Opus Dei na Delegação de São Paulo; “Memórias do 
Processo de Elaboração do Acordo entre o Brasil e a Santa 
Sé”, por Dom Geraldo Lyrio Rocha, Arcebispo emérito 
de Mariana, MG e ex-presidente da CNBB; e ainda: 
Personalidade Jurídica dos Entes Eclesiásticos, Filantropia, 
Vínculos Empregatícios, Aspectos Contábeis e Questões 
Estatutárias das Organizações Religiosas, Relações entre 
Igreja e Estado, Patrimônios Históricos e Religiosos, entre 
outros. No evento houve também o lançamento do livro 
“Tratado Brasil – Santa Sé” de autoria do Dr. Ives Gandra 
Martins. 
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Falece no Rio de Janeiro padre saletino natural de Erechim
Cinco dias depois de completar 90 anos, o missionário 

saletino Pe. Mário Prigol faleceu na manhã do dia 17 de 
novembro, em hospital do Rio de Janeiro, onde estava 
internado há dez dias em estado terminal com sequelas da 
doença de Alzheimer. A missa de corpo presente será às 
09h30 de domingo, 18, seguida de sepultamento, no Rio de 
Janeiro.

Dados biográficos do Pe. Mário Prigol
Nasceu no dia 12 de novembro de 1928, em Linha 

Gramado, Município de Erechim. Seus pais, Ângelo Prigol 
e Dorothea Menegatti eram naturais do atual município de 
Nova Pádua. Dos 9 filhos do casal, cinco constituíram família 
(dois já falecidos), Mário ficou padre e três assumiram a 
vida religiosa na Congregação das Irmãs Marcelinas (duas 
já falecidas). 

Em 1943, Mário ingressou no Seminário dos missionários 
saletinos em Marcelino Ramos, onde permaneceu até 1950. 
Lá, em 1948, fez o Noviciado, uma das etapas da Vida 
Religiosa. Em 02 de fevereiro de 1049, fez sua primeira 
Profissão Religiosa. De 1951 a 1957, estudou filosofia e 
teologia na Universidade Gregoriana em Roma. Naquela 
cidade, em 28 de outubro de 1956, foi ordenado presbítero. 

Retornando ao Brasil, de 1958 a 1960, trabalhou na 
Paróquia Na. Sra. da Salette, em Alto Santana, região norte 
da cidade de São Paulo, sendo ao mesmo tempo assistente 
da Juventude Operária e da Juventude Estudantil Católica 
(JOC e JEC) e das Equipes de Nossa Senhora, movimento 
de casais. 

No dia 02 de fevereiro de 1961, passou a trabalhar no Rio 
de Janeiro, integrando a equipe dos Missionários Saletinos 
na Paróquia da Salette do Bairro Catumbi. Lá também esteve 
ligado ao trabalho com casais, pelas Equipes de Nossa 
Senhora e pelo Movimento Familiar Cristão, bem como com 
os trabalhadores através da Ação Católica Operária (ACO) e 
da JOC. Segundo ele próprio afirma em livro que publicou, 
de 1967 a 1974, esteve a serviço de jovens e adultos presos 
políticos. Em 1970, ele também chegou a ser preso, acusado 
de subversão.

De 188 a 1996, foi assistente da ACO latino-americana. 
Mas Pe. Mário continuou trabalhando no Rio de Janeiro 
desde que para lá foi transferido em 1961, especialmente 
junto à população das favelas. Em 2002, publicou o livro 

Mário Prigol Educador da Fé entre Trabalhadores e 
Militantes Populares – Confrontos históricos no Brasil e no 
mundo, 1926-1988. Previa um segundo livro para falar do 
período posterior, de 1989 a 2003.

Padre da causa operária e da coragem profética
Depoimento de dois missionários saletinos e de líderes 

de movimentos de trabalhadores no início do livro que o 
Pe. Mário publicou atestam que ele sempre viveu sua 
consagração religiosa e sacerdotal junto dos pobres e da 
classe operária. Ainda de acordo com estes depoimentos, 
para Pe. Mário a Igreja precisa ter uma “ligação umbilical 
com os trabalhadores em seus movimentos apostólicos e 
missionários cujos militantes vivenciam seus compromissos 
em diferenciados movimentos populares, do sindicato à 
associação de bairro, grupos de saúde e de mulheres, adultos 
e jovens”. Pe. Mário sabe avaliar e aliar serenidade e ousadia, 
amizade e compromisso, fé e vida, coragem e criatividade. 
“Passou por inúmeras provações, perseguições e até prisão. 
Entretanto, nada o abalou e nada o abala, porque sua confiança 
se apóia no Deus da Vida e na proteção maternal da Virgem 
Maria, invocada pelo titulo de Nossa Senhora da Salette” 
(ver “Mário Prigol Educador da Fé entre Trabalhadores e 
Militantes Populares – Confrontos históricos no Brasil e no 
mundo, 1926-1988”, p. 07 a 14). 

Numa significativa coincidência, ele, que tanto trabalhou 
pelos mais necessitados, foi sepultado no segundo Dia 
Mundial dos Pobres, instituído pelo Papa Francisco no final 
do Jubileu Extraordinário da Misericórdia, em 2016.

Secretaria de Estado do Vaticano agradece
Com data de 15 de novembro, o substituto do Secretário 

de Estado do Vaticano, Dom Edgar Peña, enviou 
correspondência a Dom José, agradecendo a oferta de R$ 
16.023,11, correspondente ao Óbolo de São Pedro de 2016 
da Diocese de Erexim.

“O Papa Francisco, tendo tomado conhecimento do nobre 
gesto, que bem demonstra os sentimentos de caridade e 
de comunhão à Cátedra de Pedro desta Igreja particular, 
encarrega-me de exprimir-lhe sua viva gratidão, concedendo, 

de muito bom grado, a Bênção 
Apostólica, extensiva à comunidade 
diocesana, em penhor de abundantes 
favores celestes, pedindo também, 
que, por favor, rezem por ele”.
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37º Encontro Regional de Presbíteros elege nova Comissão 
para o período 2019-2022

De 29 a 31 de outubro, no 
Centro de Espiritualidade 
Cristo Rei (CECREI), 
em São Leopoldo, 84 
presbíteros diocesanos e 
religiosos, representantes 
das 18 dioceses do Rio 
Grande do Sul, participaram 
do 37º Encontro Regional 
de Presbíteros. Participaram 
também Dom Paulo de 
Conto, bispo referencial 
regional da Pastoral 
Presbiteral e o bispo auxiliar 
de Porto Alegre, Dom 
Aparecido Donizeti de 
Souza. O encontro contou 
com a assessoria do padre 
Jésus Benedito dos Santos, 
da Arquidiocese de Pouso 
Alegre-MG, que abordou 
o tema “Presbítero-pastor, 
discípulo missionário do 
Senhor num mundo em 
transformação”.

No primeiro dia (29), a 
assessoria abordou o tema 
das feridas dos presbíteros 
e os meios a serem usados 
para curá-las. Esta jornada 
foi encerrada com a missa 
presidida por Dom Paulo. 

Na terça-feira, dia 
30, o dia iniciou com a 
Celebração Eucarística, 
presidida pelo padre Cleocir 
Bonetti, então Coordenador 
da Comissão Regional dos 
Presbíteros. A assessoria 
promoveu a percepção de 
que o presbítero atualmente 
está respondendo bem à sua 
missão santificadora do povo 
de Deus, mas ainda é um 
desafio o seu crescimento na 
dimensão do pastoreio e do 
profetismo. 

Já na parte da tarde, foi 
abordada a importância da 
Pastoral Presbiteral que 
deve ser organizada, unida 
ao bispo e em sinal de 

comunhão. A mesma deve 
preocupar-se com todos 
os presbíteros da diocese 
de maneira especial, os 
jovens, idosos, diocesanos 
e religiosos, e mais 
necessitados.

Um dos momentos mais 
relevantes do 37º Encontro 
foi a eleição para a nova 
Coordenação Regional de 
Presbíteros. Foram eleitos, 
com 91% dos votos: padre 
Rudinei Lasch (presidente), 
da Diocese de Cachoeira 
do Sul; padre Cristiano 
Quatrin (vice-presidente), 
da Arquidiocese de Santa 
Maria; padre Rômulo 
Conceição (secretário), da 
Diocese de Rio Grande; padre 
Magnus Camargo (segundo 
secretário), da Diocese de 
Cruz Alta; padre João Carlos 
Zanella (tesoureiro), da 
Diocese de Vacaria; padre 
Edegar Pereira da Rosa 
(segundo tesoureiro), da 
Diocese de Osório. O dia 
foi encerrado com momento 
de confraternização entre os 
participantes.

No último dia, 31, A 
assessoria desenvolveu 
atividade em torno do tema 
da ovelha perdida e a busca 
dos fiéis afastados. Afirmou 
que o padre diocesano e o 
religioso estão desafiados 
pelo pluralismo da sociedade 
pós-moderna, o crescente 
indiferentismo religioso e a 
ainda insuficiente resposta 
evangelizadora diante 
dessa realidade.  Logo após 
os avisos foi realizada a 
leitura da Carta do 37º ERP 
e Celebração Eucarística 
presidida por Dom Paulo. 
(Até o final da redação desta 
edição de Comunicação 
Diocesana não se tinha o 

texto da mencionada carta).
“O Encontro foi marcado 

pela convivência fraterna 
e partilha de experiências. 
Manifestamos nossa 
profunda comunhão 
com todos os irmãos 
presbíteros do nosso 
Estado, especialmente os 
que passam por provações. 
Desejamos que o Espírito 
Santo nos conduza e 
sustente na missão de cuidar 
do rebanho a nós confiado 
e N. Sra. Medianeira nos 
ampare sempre”, conclui 
padre Rudinei Lasch. 

Alguns eventos da 
agenda 2019 já têm suas 
datas definidas: Reuniões 

da Comissão Regional de 
Presbíteros, na sede do 
Regional Sul 3 da CNBB, 
em Porto Alegre, no dia 12 
de março e 4 de junho, das 
7h30 às 11h; Curso Regional 
de Formação Presbiteral, 
de 26 de agosto a 4 de 
setembro, no CECREI, em 
São Leopoldo; Encontro 
Regional de Presbíteros, 
de 4 a 6 de novembro, no 
CECREI. Mais informações 
sobre agenda e as atividades: 
telefone (51) 980498001 ou 
e-mail rudylasch@yahoo.
com.br, com o Padre Rudinei 
Lasch. Fonte: CNBB Sul 3

Papa Francisco no Congresso 
promovido pela Congregação para o 

Clero, no inquentenário dos decretos 
conciliares “optatam totius” e 

“presbyterorum ordinis”

“Apraz-me recordar 
aquele fundamental ‘centro 
de pastoral vocacional’ que 
é a família, igreja doméstica, 
primeiro e essencial lugar de 
formação humana”, na qual 
se pode conceber a vida 
como caminho vocacional. 

“Um bom sacerdote é antes 
de tudo um homem dotado 
da própria humanidade, 
que conhece a sua história, 
com as suas riquezas e as 

suas feridas, e que aprendeu 
a fazer as pazes com ela, 
alcançando a serenidade de 
fundo, própria do discípulo 
do Senhor. Portanto, 
a formação humana é 
uma necessidade para os 
presbíteros, a fim de que 
aprendam a não se deixar 
dominar pelos seus limites 
mas, ao contrário, a fazer 
frutificar os seus talentos. 
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Extraordinária festa de leigos da Diocese de Erexim 
na solenidade de Cristo Rei

O CTG Sentinela da 
Querência acolheu em 
torno de 1.400 leigos e 
leigas das 30 Paróquias 
da Diocese de Erexim, 
com o Bispo, 35 padres, 

5 diáconos, seminaristas e religiosos na tarde do dia 25 de 
novembro, último domingo do ano litúrgico, solenidade de 
Cristo Rei no encontro que marcou o final do Ano Nacional 
do Laicato. Foi uma extraordinária festa de leigos, que, 
como disse Dom José no final da celebração, ficará para a 
história. 

Ao chegarem à porta do CTG, as pessoas se sentiam 
cativadas pela acolhida calorosa de voluntários entregando 
um lenço para cada uma com a logomarca do Ano Nacional 
do Laicato e outras acenando com balões e os mascotes 
“leiguita” e “leiguito” esbanjando simpatia. No salão, cantos 
vibrantes animados pelo Pe. José Carlos Sala e equipe, 
criando clima de festa.

O encontro teve três momentos: a apresentação dos 
rostos do laicato na Diocese de Erexim, com narrações, 
cantos, coreografias e símbolos; apresentação musical e 
motivacional com grupo de leigos maristas de Porto Alegre 
e a celebração da Missa, presidida por Dom José Gislon.

A presença e a ação dos leigos e leigas na Diocese de 
Erexim

A primeira parte do encontro de leigos iniciou recordando 
que a fé cristã que reunia a todos começou com Abraão, 
culmina em Jesus Cristo e se prolonga na história pela ação 
da Igreja. Ela chegou a esta região há um pouco mais de 
cem anos apenas. Há mais de 300 anos, indígenas viviam 
por estas terras. Depois, a região foi refúgio de fugitivos de 
revoluções e da polícia. Em 1908, o Presidente do Estado 
do Rio Grand do Sul criou a Comissão de Terras para a 
colonização da região, com sede em Getúlio Vargas que se 
chamava Erechim. Fator preponderante para a chegada de 
colonos a diversas localidades do atual Alto Uruguai foi a 
estrada de ferro, cuja estação de Erechim foi inaugurada 
em 1910. Na sua maioria, os que chegavam eram de forte 
religiosidade. Ao se estabelecerem aqui, definiam um local 
para colocar uma cruz e aí se reunirem para a oração do 
terço aos domingos. Aos poucos, o local se tornou capitel, 
uma capela e igreja de sede paroquial. E assim surgiu a 
primeira quase paróquia ou Curato, de Getúlio Vargas, 
criado em 25 de outubro de 1911 e, sucessivamente, as 
outras. O crescimento das Paróquias com suas respectivas 
comunidades, possibilitou a Igreja criar a atual Diocese de 
Erexim. 

Estes dados históricos e a presença e atuação dos leigos 
desde as primeiras comunidades até as atuais foram 
representados de diversas formas, numa narração vibrante e 
dinâmica envolvente que envolveram e encantaram a todos. 

Mini máquina do trem e mini vagões rodaram no palco. Um 
capitel e a atual igreja de Getúlio Vargas foram apresentados 
em miniatura, com a Invernada Juvenil do CTG Tropilha 
Crioula daquela cidade apresentando canções, especialmente 
uma oração à Virgem Maria Imaculada Conceição, padroeira 
da Paróquia. Representantes das pastorais, dos movimentos 
e serviços de Igreja, com símbolos, cartazes e balões 
expressaram o engajamento dos leigos na vida da Igreja e 
sua presença cristã na sociedade. 

Leigos cantando, refletindo e dando depoimentos com 
leigos

No segundo momento, os cinco integrantes da Banda de 
leigos maristas de Porto Alegre alternaram cantos de caráter 
evangelizador, de motivação para a presença transformadora 
do cristão leigo na sociedade, da tradição gaúcha e outros 
com reflexões e depoimentos. Acentuaram o protagonismo 
dos leigos e leigas, que só acontece com autenticidade, 
coerência e outros princípios éticos e morais fundamentais, 
profunda espiritualidade encarnada na vida concreta, 
formação permanente, disponibilidade para servir sempre e 
a todos, colocando os próprios dons a serviço da família, da 
comunidade e da sociedade. Concluíram a apresentação com 
uma oração à Virgem Maria, cuja imagem foi entronizada 
pelo grupo de anjinhos da Boa Mãe da comunidade São 
Marcelino Champagnat de Getúlio Vargas, coordenado por 
Reni Giaretta Oleksinski. 

A celebração eucarística na culminância da festa do laicato
No clima alegre e vibrante do encontro de leigos, Dom José 

presidiu a missa, concelebrada pelos 35 padres participantes 
do encontro. 

No canto do glória, representantes das 30 paróquias 
levaram até a frente do altar a capelinha da Sagrada Família, 
recebida no dia da Solenidade de Cristo Rei, dia 26 de 
novembro do ano passado, na Catedral São José, na abertura 
do Ano Nacional do Laicato na Diocese de Erexim. 

No final da missa, Pe. Maicon enalteceu a atuação da 
Comissão Diocesana de Leigos, ressaltando que o encontro 
foi todo planejado e preparado por ela, num verdadeiro 
testemunho de organização e participação dos leigos na 
Igreja. Reforçou o desafio de todos estarem engajados em 
suas respectivas comunidades. Agradeceu efusivamente à 
direção e colaboradores do CTG Sentinela da Querência, 
pela disponibilidade e prontidão com que abriram as portas 
para o evento que estava programado para outro local, mas 
que de última hora precisou ser transferido. Observou ainda 
que o encontro do dia não era o final do Ano do Laicato, 
mas um momento forte, que deve impulsionar e fortalecer a 
caminhada dos leigos e leigas na Diocese.

Dom José endossou os agradecimentos do Pe. Maicon 
e manifestou a ele também sua gratidão pelo trabalho 
desenvolvido na Comissão de Leigos e na dinamização do 
Ano do Laicato.  (A homilia de Dom José está acima, p. 10)
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Dom José comunica transferências de padres e designação de 
futuros diáconos na Diocese de Erexim

Na manhã do dia 28 de novembro, Dom José divulgou 
o seguinte comunicado, informando as transferências de 
padres e designação de futuros diáconos:

Considerando o tempo de permanência na Paróquia, a 
necessidade de contemplar novas situações, o bem de cada 
Padre, do povo de Deus e a missão da Igreja e depois de 
diálogo com diversos padres e de reunião do Conselho de 
Presbíteros, concluí por realizar as seguintes nomeações 
de Párocos e de Vigários Paroquiais e a designação de dois 
futuros diáconos em nossa Diocese de Erexim:

Párocos
1. Pe. Dirceu Dalla Rosa, Paróquia Santa Teresinha, 

Estação, continuando como orientador espiritual dos 
Seminaristas do Seminário Maior São José, em Passo Fundo;

2. Pe. Valtuir Antonio Bolzan, Paróquia Imaculada 
Conceição, Getúlio Vargas;

3. Pe. Paulo Cesar Bernardi, Paróquia N. Sra. dos 
Navegantes, Campinas do Sul;

4. Pe. Carlos Pontel, Paróquia N. Sra. Medianeira, Barra 
do Rio Azul;

5. Pe. Jóssi Golembiewski, Paróquia São Francisco de 
Assis, Bairro Progresso, Erechim; 

6.  Pe. Agostinho Francisco Dors, Paróquia São Pedro, 
Erechim; 

7.  Pe. Paulo Caovilla, da Congregação dos Missionários 
Carlistas Scalabrinianos, acolhido na Diocese, Paróquia São 
Francisco de Assis, Mariano Moro;

8. Pe. João Dirceu Nardino, Paróquia São Caetano, 
Severiano de Almeida;

9. Pe. Davi Oliveira Pereira, Paróquia Santa Ana, Carlos 
Gomes;

Vigários Paroquiais
1. Pe. Nelson Caetano Longo, Paróquia N. Sra. do Rosário, 

Barão de Cotegipe;
2.  Pe. Cezar Menegat, Paróquia N. Sra. da Salette, Bairro 

Três Vendas, Erechim;
3. Diácono Edegar, a ser ordenado padre no dia 15 de 

dezembro, Paróquia São Cristóvão, Erechim.
Liberação para tratamento de saúde e estudo: Pe. Gladir 

Giacomel, atualmente Vigário Paroquial na Paróquia N. Sra. 
da Salette, Três Vendas, Erechim, que continuará auxiliando 
em Paróquias, conforme suas possibilidades;

Auxiliar, em sábados e domingos, na Paróquia N. Sra. do 
Monte Claro, Áurea: Pe. Clair Favreto.

Ordenação diaconal dos seminaristas:
1. Lucas André Stein: dia 03 de fevereiro de 2019, às 

19h, na comunidade São José, Rio Branco, Paróquia São 
Francisco de Assis, Mariano Moro, designado para estágio 
pastoral na Paróquia São Pedro, Erechim;

2. Felipe Fioravante Filippini: dia 08 de fevereiro de 2019, 
19h30, na igreja São Cristóvão, Erechim, designado para 
estágio pastoral na Paróquia Imaculada Conceição, Getúlio 
Vargas.

Lembro a todos que realizem as férias antes de assumirem 
suas novas funções e aos nomeados párocos solicito que 
combinem comigo a data de posse até final deste ano.

Meu reconhecimento a todos pela disponibilidade em 
assumir a nova função a que estão sendo nomeados. 
Agradecimento especial ao Pe. Tranquilo Manfrói e nele 
aos padres da Congregação dos Pobres Servos da Divina 
Providência que assumiram a Paróquia São Francisco de 
Assis, Bairro Progresso, Erechim, desde seu início em 2006. 
Ao mesmo tempo, conto com a compreensão dos fiéis em 
relação aos padres nas atividades em que se encontravam e 
a sua acolhida e seu apoio aos designados para suas novas 
funções.

Que São José e Nossa Senhora, com seu sim generoso 
à missão a que Deus os chamou, nos ajudem a vivermos 
a missão que Ele nos confiou, numa “Igreja em saída”, 
fermento, luz e sal na sociedade e no cuidado com a Casa 
Comum. 

Erechim, 28 de novembro de 2018.
                       Dom José Gislon – Bispo Diocesano.
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Antônio Pereira dos Santos, Ironi de Fátima França.     Acadêmicos do Bacharelado em Teologia, Itepa Faculdades.

Aprendizes da cidadania 

Dom Walmor Oliveira de Azevedo

Arcebispo metropolitano de Belo Horizonte

Quem vê e compreende os desgastes socioculturais e ético-
religiosos de uma sociedade sabe da necessidade de profundas 
transformações. Especificamente sobre a sociedade brasileira, 
os muitos cenários insustentáveis revelam a urgência de uma 
virada civilizatória. Uma reformulação estabelecida em novas e 
adequadas dinâmicas, com incidências em processos de gestão e 
no relacionamento interpessoal – porque não bastam paliativos.

Para mudar, é preciso reconhecer os equívocos em processos 
sociais, políticos, no funcionamento de segmentos e instituições. 
Requer inteligente análise da realidade.  Oportuno, neste 
momento, é dedicar-se a refletir sobre as eleições em 2018. 
Muitas singularidades do período eleitoral merecem estudos 
aprofundados, capazes de indicar caminhos para a sociedade 
brasileira. Sem dedicar a atenção devida ao momento vivido pelo 
país, valores e princípios fundamentais à civilidade continuarão 
a se enfraquecer. Prevalecerá um modo de pensar ancorado na 
rigidez, que sustenta convicções fundamentalistas, alimentando 
a falsa crença de se possuir a absoluta verdade sobre projetos, 
pessoas e instituições.

Ora, a primeira atitude a ser tomada para se alcançar a virada 
civilizatória é cultivar a humildade a partir de força espiritual e 
epistemológica. Nesse processo, um importante requisito é libertar-
se do egocentrismo, ter a clareza de que ninguém é o “centro do 
mundo”. Considerar-se ponto central da humanidade tem sido um 
hábito cada vez mais comum entre as pessoas, configurando-se, 
desse modo, uma patologia, que distorce e cristaliza a forma de 
se enxergar a realidade. Consequentemente, passa-se a considerar 
a própria cultura a única referência e o sustentáculo da história 
humana. Um perigoso sentimento de supremacia alimentado pela 
falta de humildade, responsável por inviabilizar o diálogo, quando 
compreende as diferenças não como riqueza, mas justificativas 
para confrontos e animosidades.

Assim, grupos sectários, étnicos e culturais, econômicos e 
religiosos se perfilam como “os donos da verdade”. Fechados em 

si, distanciam-se do real, pois se contentam com uma visão parcial 
da realidade. Esse modo de se relacionar com o mundo é fonte 
de fanatismo, força diabólica capaz de deteriorar a convivência 
fraterna entre pessoas diferentes, impedindo importante 
percepção: todos estão “no mesmo barco” e atacar quem não 
partilha das próprias convicções é provocar um “naufrágio”, 
vitimando todos, sem exceção. Hoje, lamentavelmente, pode-se 
fazer um comparativo entre essa “embarcação” prestes a afundar 
e o universo político, religioso ou institucional.

O antídoto para a rigidez de pensamento e o fundamentalismo 
é reconhecer a importância de ser humilde.  A humildade não 
admite a abjeção de agir em nome de Deus e, ao mesmo tempo, 
ser prepotente. Cultivar essa virtude permite reconhecer que se 
sabe menos do que se acredita. Atualmente, ninguém consegue 
articular e digerir o “tsunami de informações”, possibilitadas pelas 
novas configurações tecnológicas. Assim, atribuir a ignorância 
ao outro se torna um risco ameaçador por inviabilizar o caráter 
dialogal necessário à existência humana.

É preciso investir nas muitas formas de aprendizado para que o 
ser humano reconheça a mudança como uma constante na história. 
Basta observar o volume das sucessivas transformações nas 
diferentes sociedades. A rigidez, portanto, está na contramão da 
vida. É, nesse sentido, um equívoco preconizar o enquadramento 
e a padronização dos entendimentos ou defender retrocessos 
como forma de recuperar valores. O mundo convive com muitas 
perguntas e poucas respostas. Há, pois, a permanente necessidade 
de diálogo, indispensável para se conquistar mudanças sem perdas 
ou retrocessos.

A fidelidade a valores e princípios é imprescindível, mas não 
pode ser confundida com ilusória onda de se voltar atrás. Há de 
se buscar caminhos para transformações, evitando o irreversível 
esgotamento de instituições e segmentos. Para isso, urgente 
é investir nas relações humanas, engajar-se, de coração, no 
compromisso de ser um humilde aprendiz da cidadania.

Neste ano de 2018 a Igreja do Brasil celebrou o ano dedicado 
aos Leigos, com o tema “cristãos leigos e leigas na Igreja e na 
sociedade – sal da terra e luz do mundo” (Mt 5,13-14). É a partir 
da reflexão sobre a missão dos leigos e leigas que se manifesta 
a grande preocupação do Papa Francisco com evangelização. 
O Pontífice desafia os cristãos a assumirem o protagonismo de 
uma Igreja discípula missionária em virtude do batismo recebido.  
Cada membro do povo de Deus, independentemente da própria 
função na Igreja é um sujeito ativo da evangelização. É o próprio 
Jesus que chama, interpela, convoca a fazer parte do seu povo e 
este convite é dirigido a todos, sem distinção. 

O Papa Francisco valoriza a ação pastoral e social dos leigos e os 
convida a uma tomada de consciência de sua identidade e missão, 
em vista da responsabilidade comunitária e do compromisso 
com os irmãos mais pobres e afastados. A preocupação do Papa 
Francisco com os leigos revela-se, de modo particular, pelo seu 

grande carinho para com as crianças, jovens e pessoas idosas. 
Ele encoraja as crianças a mudar o mundo com pequenos 

gestos que nascem de um coração aberto e solidário. Referindo-
se aos jovens, o Papa acredita na potencialidade dessa fase da 
vida e os adverte a se oporem às falsas ilusões de felicidade, tais 
como: as drogas, o prazer momentâneo produzido pelo álcool 
e às diversas formas de violência. Também, encoraja os jovens 
a serem sensíveis e a descobrirem sua vocação mediante um 
lúcido discernimento e o compromisso na renovação do mundo 
á luz do Plano de Deus. Em relação aos idosos, o Papa Francisco 
pede que as famílias e as comunidades não sejam indiferentes, 
mas demonstrem gratidão, apreço e lhes ofereçam hospitalidade. 
Constantemente reitera o pedido para que façam o idoso sentir-se 
parte viva em sua família e comunidade. 

 Desafia a Igreja para iluminar os caminhos da superação da 
cultura do descarte, valorizando homens e mulheres que construíram 

O PAPA FRANCISCO E OS LEIGOS
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sua história com luta e dignidade. Com essa sensibilidade, somos 
motivados, pelo testemunho do Papa Francisco, a cuidar da vida, 
principalmente a dos pobres, dos migrantes e dos moradores 
de rua, a não ficarmos tranquilos frente a tantos fatores que 
provocam a exclusão social. Assim, cada cristão, membro de uma 
comunidade de fé, somos chamados a ser instrumentos de Deus 
a serviço da libertação e promoção da vida, especialmente a dos 
pobres, através da escuta de seu clamor. Francisco nos incentiva a 
sermos sujeitos de nossa própria história. Que o sabor e a luz dos 

leigos e leigas continuem sendo sinal de esperança, a exemplo de 
Jesus e da força motivadora do Papa Francisco.

Questões:
1.  Estou escutando os apelos de Jesus que brotam do 

Evangelho? 
2. Estou vivendo minha missão de Leigo/a, à luz do evangelho 

e da força motivadora do Papa Francisco?

CONSTRUIR PONTES, DISCERNIR CAMINHOS
O Papa Francisco não se cansa de repetir que “a política é uma 

das formas mais elevadas da caridade”. E acrescenta sempre que 
envolver-se na política é uma obrigação para todo cristão. Essas 
frases podem parecer ingênuas para alguns e românticas para 
outros. Mas, na verdade, o Papa quer resgatar a ideia clássica de 
que a política é o lugar da busca do bem comum. E o bem comum, 
fonte de vida para todos, deve ser buscado construindo pontes e 
discernindo caminhos.

Foi inspirada pelas ideias do Papa Francisco, que a 
Faculdade Jesuíta vivenciou todo o processo eleitoral deste ano. 
Primeiramente, incentivando alunos, professores e funcionários 
a debaterem, investigarem e dialogarem acerca da atual situação 
sócio-política do Brasil. Depois, apoiando e divulgando a carta 
“Bem-aventurados os que promovem a paz”, da Arquidiocese de 
Belo Horizonte, onde são apresentados dez princípios para ajudar 
na hora da escolha dos candidatos. E, finalmente, agora, depois das 
eleições, voltando a assumir seu papel crítico de formar homens 
e mulheres para os outros, com um olhar atento à vida política de 
nosso país, buscando construir pontes e discernir caminhos.

Construir pontes não é fácil. Para isso é preciso superar 
preconceitos, fantasias e caminhar abertamente em direção ao 
outro. Outro que é diferente, que tem outras ideias e que escolhe 
outros caminhos. Mas que é meu irmão, minha irmã! A construção 
de pontes se faz através de uma atitude de reconhecimento e 
de consenso, superando medos e projeções, que muitas vezes 
são frutos de uma longa história. Faz-se também caminhando 
convictamente na direção do outro, sabendo que, quando isso não 
acontece, no lugar de pontes construímos muros e nos isolamos. 
Este não é um caminho político e só pode gerar mais violência, 
ódio e mortes, como infelizmente vimos nos últimos meses no 
Brasil.

O processo eleitoral deste ano deu origem a mentiras, ódio, 
violência, fake news e morte. Irmão contra irmão! Não está 
aí o caminho da fraternidade e da justiça, tão importantes na 
construção de um povo, de uma nação. A fraternidade e a justiça, 
necessárias hoje mais do que nunca, acontecem quando pontes 
são construídas, mãos são dadas, ideais são partilhados. Esta é 
a forma de política que propõe o Papa Francisco e que devemos 
buscar, na atual conjuntura política do Brasil, com muito diálogo, 
transparência e atenção. Mas também como uma vigilância 
crítica e respeitosa das instituições, lembrando que “É dever 
do Estado priorizar o bem-estar dos mais vulneráveis, como os 
povos indígenas, quilombolas, populações ribeirinhas, crianças 
e idosos abandonados, pessoas com deficiência, imigrantes, 
desempregados e todos os que vivem na extrema pobreza. A 
pessoa humana é fundamento e fim da política” (CONCÍLIO 
VATICANO II, Gaudium es spes, n.25).

Discernir caminhos é urgente! Vivemos nestas eleições tempos 

difíceis, de radicalismo, polarizações, isolamentos, violência e 
incertezas. Urge agora olhar todos esses eventos e discernir. O 
discernimento, nos ensina a tradição jesuítica, é escolher entre 
dois bens o melhor, o que mais nos realiza, mais nos humaniza. 
Muitas das situações vividas nestas eleições são de morte e não 
de vida. Agora é hora de separá-las e jogá-las fora. Separar o joio 
do trigo. Por isso, o discernimento exige equilíbrio, paciência e 
atenção. É colocarmo-nos no caminho do bem comum e não dos 
interesses individuais que tanto mal fazem ao povo brasileiro. O 
bem comum, discernido nas situações concretas da vida, é nosso 
guia, nossa bússola.

O Brasil precisa do discernimento de cada um de nós, desde 
as pequenas situações da vida cotidiana como pagar uma conta, 
cuidar de um bem público, reivindicar direitos, até situações mais 
complexas como eleger representantes, acompanhá-los em suas 
decisões e pensar de forma abrangente os problemas sociais que 
temos, buscando soluções criativas e factíveis. Todos nós somos 
políticos, não apenas nossos representantes eleitos. Todos nós 
somos políticos e temos a missão de cuidar, criticar e propor 
caminhos de realização do bem comum, vale dizer, de democracia, 
de direitos humanos, de direitos sociais e dos trabalhadores, de 
defesa e promoção das minorias, de combate a todas as formas 
de discriminação, de promoção da paz e da justiça social, de 
liberdade religiosa, em suma, caminhos de vida para nosso país, 
nossa cidade, nossa Igreja, nossas comunidades, nossos grupos, 
nossa rua e nossa casa.

Portanto, o caminho é o de combater a cultura da violência 
com a tolerância, o reconhecimento, o diálogo, o consenso, a paz 
e a justiça. É exigir, democraticamente, que o governo seja um 
governo de todos, a favor da vida e não da morte, da justiça e não 
da vingança.

A Faculdade Jesuíta, cujo lema é “Formando Pensadores 
para o Mundo”, possui uma importante missão neste momento 
histórico em que estamos vivendo. Missão partilhada entre alunos, 
professores e funcionários, de ser crítica e propositiva. Missão 
de acompanhar o cenário sócio-político de nosso país e, não se 
deixando abater pelo pessimismo nem paralisar pela ingenuidade, 
lançar um olhar atento e atencioso à realidade brasileira de forma 
abrangente e corajosa. Temos a missão de contribuir estimulando, 
favorecendo e debatendo os grandes princípios e valores que 
devem orientar nossa busca do bem comum e nossa vivência 
cidadã. Missão também das pequenas práticas cotidianas que 
são nossa vivência diária da vida social e política. Faremos isso 
acreditando nas pessoas e nas instituições, acreditando nas reais 
possibilidades presentes no cenário nacional de consolidação 
da nação brasileira como um Estado Democrático de Direito, e 
na certeza de que nossa melhor opção é a de construir pontes e 
discernir caminhos.
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Dinâmica do Setor de Animação Bíblico-Catequética (112)
Tânia Madalosso, Coordenadora

116ª Receita de Culinária
Maria Busatta, Integrante da Pastoral da Saúde

Empadão
Massa:
2 xícaras de caldo de cozimento do frango
3 ovos
1 xícara de azeite de oliva
1 colher de sal
2 colheres de açúcar mascavo
2 xícaras de farinha de trigo
1 xícara de farinha integral
1 xícara de farelo de trigo
1 xícara de aveia
1 colher de fermento royal
Recheio:
1 lata de ervilha escorrida
1 lata de milho escorrido
500 gr de peito de frango cozido e desfiado
Sal, alecrim, manjerona e orégano a gosto.
 - Colocar os ingredientes da massa no liquidificador e bata
- Misturar os ingredientes do recheio e reserve. 
*Dividir a massa em duas partes. Em uma forma untada, 

colocar parte da massa, o recheio e cobrir com o restante da 
massa. Polvilhar com farinha de rosca, alecrim. Assar em 
forno médio por cerca de uma hora.
-------.
Pão básico
5 xícaras de farinha de trigo
1 colher de sopa de fermento biológico
1 ½ xícara de água
1 ½ colheres de sopa de açúcar 
½ colher de sopa de sal
½ colher de sopa de gordura
- Misturar a farinha, o fermento, o açúcar e o sal em uma 
bacia.
- Adicionar a seguir a gordura e a água. Se precisar use mais 
água. Amassar até a massa ficar bem lisa e fazer bolhas.
- Colocar a massa para crescer até dobrar de volume, coberta 
com plástico e toalha. Modelar os pães e colocar em forma 
untada. Depois de crescidos, levá-las ao forno para assar por 
aproximadamente 60 min.

Construção da casa

Objetivo: Mostrar ao grupo o que é nucleação e quais são seus passos.

Destinatários: grupos de jovens iniciantes ou pré-adolescentes.

Material: canudos plásticos, fita adesiva, papel e caneta.

Divide-se o grupo em várias equipes, e escolhe-se um responsável para cada

equipe. Entrega-se para cada equipe um pacote de canudinhos e ao responsável uma folha de papel e caneta. Pede-se 
que a equipe construa uma casa, e o mesmo, deverá escrever tudo o que for dito, todo o planejamento que a equipe fizer ou 
falar, e não deve dar opinião na construção da casa.

Desenvolvimento:

1- O animador divide o grupo em equipes com igual número de pessoas, entrega o material e pede que construam uma 
casa. Define um tempo de 15 minutos.

2- O animador chama uma pessoa de cada equipe, entrega uma folha de papel e caneta e lhes pede para escrever tudo 
o que for dito pelos participantes da equipe durante a construção da casa.

3- Em plenário as casas serão expostas para que todos possam vê-las já construídas.

4- O secretário de cada equipe vai ler para o grupo o que sua equipe discutiu enquanto construía a casa.

Conclusão:

- Para que serviu esta dinâmica?

- Em que fase da construção nosso grupo está?
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- 01, Pe. Maximino Tiburski
- 04, Camile Dors (colaboradora da Cúria – financeiro)
- 05, Cristiani Weirich (atendente da Livraria Diocesana)
- 07, Maria Elisabete de Oliveira (Colaboradora da Cúria – 

residência)
- 10, Pe. Valter Girelli

Nascimento

Variedades

ANIVERSÁRIOS - Janeiro

Ervas e alimentos medicinais (114) Pe. Ivacir Franco - CNF/MT nº. 0120.

Nespereira
Nespilus germânica, L.
Pertence à família das Rosáceas
Também conhecido como: 
Nêspera, néspole
A Nespereira é uma árvore adaptada ao clima frio e se 

desenvolve principalmente nos Estados da região Sul 
e Sudeste do Brasil. Quando adulta, chega a atingir até 
15 metros de altura. As suas folhas são modestas de cor 
verde claro pelúcida e caduca no período do outono. As 
suas flores são em pequenos cachos de cor branca vistosa 
quando na incidência solar. O seu fruto é uma pequena baga 
arredondada contendo por 4 ou 5 sementes. É comestível. A 
sua reprodução é por estaquia. 

Propriedades medicinais:
O fruto possui as vitaminas A, que é um micronutriente 

que desempenha papel essencial na visão, crescimento, 
desenvolvimento do osso, desenvolvimento e manutenção do 
tecido do organismo todo; B, que é a maior responsável pela 
manutenção da saúde emocional e mental do ser humano; 

C, que é um antioxidante com capacidade de proteger o 
organismo dos danos provocados pelo estresse, e equilibra o 
mesmo de modo geral; Ferro, que é essencial para produção 
dos glóbulos vermelhos do sangue, do pigmento da pele, 
do tecido muscular; Cálcio, que fortalece os ossos e os 
dentes e Fósforo, que ajuda no crescimento, na recuperação 
do organismo, proporciona energia, vigor, colaborando na 
metabolização das gorduras e amidos, atenua as dores da 
artrite, estimula dentes e gengivas saudáveis.

Seus frutos são também auxiliares para combater a tosse, 
a gripe, o resfriado e ao mesmo tempo fortificam o aparelho 
respiratório. 

Para quem ferver a sua casca em decocção é ótima para 
auxiliar a fortalecer a mucosa intestinal e ao mesmo tempo 
eliminar a azia e má digestão. 

Usa-se também ferver a casca da mesma árvore para 
eliminar a diarreia, a disenteria e diminuir a dor provocada 
pelas mesmas. 

Obs.: Não se deve utilizar suas folhas para chá porque 
provoca náuseas, vômitos e irritações diversas.

- 01, Pe. Luiz Warken
- 01, Pe. Gladir Giacomel
- 02, Pe. André R. Lopes
- 05, Tranquilo Manfrói
- 07, Pe. Clair Favreto

Ordenação

- 15, Pe. Jorge Elias Dallagnol
- 18, Pe. José Carlos Sala
- 24, Pe. Edgar Passaglia
- 24, Vinicius de Moraes Freitas (assessor de 

comunicação)
- 28, Pe. Presentino Rovani (mis. saletino)

- 08, Pe. José de Oliveira 
- 10, Pe. Agostinho F. Dors
- 14, Pe. Thiago Costa
- 17, Dom Girônimo Zanandréa
- 25, Pe. Nelci Miranda

- 28, Pe. Claudir Costenaro
- 29, Pe. Claudino Talaska
- 30, Pe. Ivacir Franco

ANIVERSÁRIOS - Fevereiro
Nascimento

- 03, Pe. Thiago Costa
- 09, Pe. Olírio L. Streher
- 13, Pe. Marcos P. Oliveira
- 17, Natália Trembulak (colaboradora da Cúria – limpeza)

- 23, Dom José Gislon
- 23, Pe. Claudir Costenaro
- 28, Lucas Bohn de Grandi (seminarista)

Ordenação
- 06, Pe. Cleocir Bonetti
- 09, Pe. Olírio L. Streher
- 11, Pe. Alberto Disarz

- 21, Pe. Isalino Rodrigues
- 25, Pe. Cezar Menegat
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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

1º de janeiro
Solenidade da Santa Mãe de Deus, Maria

52º Dia Mundial da Paz

Jornada Mundial da Juventude (22-27/01/2019): 
Eis aqui a serva do Senhor,

faça-se em mim segundo a Tua Palavra
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Ano 22 - Edição 208 - Janeiro e Fevereiro de 2019 - Erechim/RS

2018 foi marcado por muitas atividades em nossa Diocese. Atividades que embelezaram a vida de muitas 
comunidades, lugares e pessoas. Confira as principais atividades desenvolvidas em 2018...

Pastoral da Juventude em ação…

Missões Jovens...
Desafiados/as em colaborar com a missão de anunciar o 

projeto de Jesus, cerca de 100 jovens reuniram-se na cidade 
de Marcelino Ramos, durante os dias 1/2/3 e 4 de fevereiro, 
para vivenciar uma experiência missionária. Foi um bonito 
espaço de partilhas e de conhecimento das realidades 
Marcelinenses.

Trilhas da Formação
Com o objetivo de formar jovens em seus projetos pessoais de vida, para que possam ser presença iluminadora 

do mundo, durante o ano de 2018, nos propomos em trilhar as Trilhas da Formação. Confira fotos das quatro etapas 
desenvolvidas neste ano.

1° Etapa - Na trilha de nós.  Personalização e integração 
no projeto de vida. 

Data: 21 e 22 de abril de 2018
Local: Centenário

Assessora: Miriam Rigo

2° Etapa - Na Trilha da Fé. Evangelização no projeto de 
vida.

Data: 09 e 10 de junho
Local: Paróquia Nª Sr.ª do Rosário - Barão de Cotegipe

Assessora: Daiane Zito

3° Etapa - Na Trilha do Bem Viver. Conscientização no 
Projeto de vida

 Data:  18 e 19 de agosto
 Local: Paróquia Santa Isabel da Hungria - Três 

Arroios
 Assessores: Bárbara Lucas e José Luiz Possato Jr

4° Etapa - Na trilha da Vida. Capacitação no projeto de 
vida. 

 Data: 22 e 23 de setembro
Local: Comunidade São Francisco de Assis - Progresso/

Erechim
Assessor: Luiz Duarte Vieira
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No dia 21 de outubro, mais de 150 jovens se reuniram na praça Daltro Filho - Erechim, para 
celebrarem o Dia Nacional da Juventude. Na oportunidade houve rodas de conversa sobre o tema 

“Juventudes construindo uma cultura de paz” e apresentações culturais.  O encerramento da atividade 
ocorreu na Catedral São José com missa.

DIA NACIONAL DA JUVENTUDE 

PRÉ ASSEMBLEIA NAS ÁREAS PASTORAIS E ASSEMBLEIA 
DIOCESANA DA PASTORAL DA JUVENTUDE

No segundo semestre de 2018 a Pastoral da 
juventude realizou encontros nas áreas pastorais com 
os grupos de jovens em preparação à Assembleia 
Diocesana da Pastoral da Juventude,. Iniciamos 
nosso processo de pré-assembleia, disponibilizando 
material para os grupos de jovens se encontrarem 
e refl etirem a sua realidade local. Após isso, 
realizamos encontros de áreas, para ajudar os/as 
jovens a aprofundar essas realidades, percebendo 
aquilo que os envolve no convívio social e religioso. 
A Ação Evangelizadora da Igreja e, em especial, 
da Pastoral da Juventude, deve sempre partir da 
realidade, permitindo-nos observar, estudar, avaliar 
os agentes de pastoral, as comunidades, o contexto 
e a manifestação da graça divina em nós. 

 Após a caminhada de pré- assembleia, 
nos dias 08 e 09 de dezembro de 2018, jovens 
delegados/as dos grupos de jovens e membros da 
Coordenação Diocesana da PJ, se reuniram para 
olhar a realidade diocesana e planejar os próximos 
passos da evangelização da juventude na Diocese.
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Tá rolando Missões jovens…
Como vem acontecendo nos últimos anos, no período de férias é realizada as missões jovens. 

Momento que jovens da Diocese inteira, se reúnem em uma determinada paróquia, para viverem uma 
experiência missionária diferente e colaborar com a missão de Jesus. Não diferente nesse ano de 2019, 

novamente nos encontramos em missão, desta vez na paróquia N. Sr. Aparecida - Erechim, nos dias 
31 de janeiro e 01, 02, 03 de fevereiro. Pisando na realidade urbana, os/as jovens farão uma bonita 

experiência de ir ao encontro das famílias, de outras pastorais, comunidades e estarão ajudando a animar 
novos grupos de jovens.

Partilha Missionária
“Nas missões jovens de 2018, que aconteceu em Marcelino Ramos, me 

redescobri. Foram 4 dias de convívio, onde a partilha foi intensa, a busca 
se intensificou e o amor esteve presente em todos os momentos. Me vi 
como parte de um plano, em uma caminhada conjunta com defensores da 
vida e da justiça. Conheci pessoas que mudaram o meu modo de olhar, 
sentir e tocar! Me encontro agora com mais esperanças, ás quais renovei 
no começo do ano nesses dias intensos de completa harmonia e utopias que 
alcançaremos com as lutas diárias de todos e todas!

Vivendo como Pastoral da Juventude, seguindo o projeto de Deus e 
buscando sempre a Civilização do amor, voltarei com tamanha sede de 

fazer a diferença nas próximas missões!
Lembranças que dão sentido ao que eu faço e idealizo, pessoas com alma leve e de boas energias, 

acolhimento nas comunidades e nas casas, além de um conhecimento de mim mesma, são apenas 
algumas coisas que as Missões Jovens 2018 fizeram na minha vida.” Inaiara Freitas 

“Fazer missão. Evangelizar. (Auto)conhecer realidades. Partilhar 
diálogos, vivências... Permitir-se tocar, olhar e sentir. Ser missionária, 
anunciar a beleza da Palavra por meio de conversas, músicas, gestos. 
Viver intensamente aquele momento com o cuidado do olhar e da escuta 
sensível. Foram quatro dias que nos motivam a seguir caminhando nas 
nossas bases e que nos dão coragem para questionar as injustiças nas 
quais nos deparamos no nosso dia-a-dia. Novas mãos que surgem nesses 
momentos que nos acariciam e demonstram o quanto somos importantes. 
Gratidão a Diocese de Erexim pela acolhida e pelas Missões Jovens 2018. 
Caminhemos juntos/as!” Carleane Silveira.

“Primeira vez que fui nas missões e não vai ser a última, porque o que eu 
passei nesses 4 dias não se iguala a nada que já vivi, as emoções que senti, 
o carinho que recebi e as experiências que troquei.

Eu me senti feliz, estava rodeada de pessoas incríveis que estavam lá pra 
transmitir amor e esperança. Eu voltei pra minha casa com mais esperança, 
sabendo que ainda existem pessoas que se importam com o próximo.

Onde eu aprendi sentir, ouvir e tocar, a cantar novas canções, a entender 
outras realidades.

Onde eu senti Jesus nos pequenos gestos que pra sempre vou lembrar.
Eu sou pra sempre grata pelos encontros e reencontros dessas missões, 

por cada pessoa que conheci e vou levar pra sempre no meu coração, me acolheram tão bem e me 
ensinaram a acolher, e fazer florescer a civilização do amor. Espero reencontrá los/as.”  Vitoria Signor.
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Dinâmica de Grupo

Início do ano, tempo de avaliar e planejar as ações do grupo. Que tal uma dinâmica para fazer avaliação?

Tiro ao alvo
Objetivo:
Avaliar o resultado de ações planejadas

Número de pessoas:
Indiferente

Material necessário:
Um alvo desenhado em cartolina; Pedaços de papel; Caneta e fita crepe.

Como Fazer:
Fixa-se o alvo em alguma parede e coloca-se em baixo o objetivo inicial do grupo ou do encontro escrito em um pedaço de 
papel. O animador distribui papéis e canetas para os participantes pedindo que escrevam os trabalhos e tentativas de ações 
que foram desenvolvidos a fim de alcançar o objetivo proposto. Em seguida, cada participante deve pregar o papelzinho que 
escrever no centro ou distante do alvo, de acordo com o grau positivo ou negativo da avaliação feita. Cada participante lê o 
que escreveu e explica o porquê da posição escolhida.

Observações:
Esta dinâmica é ideal para encontros de avaliação, pois permite uma visualização dos resultados obtidos possibilitando um 
replanejamento.
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A língua que a gente entende é o amor
O corpo que a gente tem que assumir

Quando o nosso ser insiste
Não há ninguém que possa mais

 
Não procure mais, irmão
Não procure mais, irmão

Deus está no ato de assumir a si
 

Lá de onde eu vim não há dor que não passa
Não tem tempo ruim nem conversa fiada

Não há mal que não possa ter seu fim
 

Não preocupe mais, irmãos
Deus está no ato de assumir a si

 
Lá de onde eu vim não há dor que não passa

Não tem tempo ruim nem conversa fiada
Não há mal que não possa ter seu fim

ASSUMA
Castello Branco

Cantinho da Cultura


