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Agenda do Bispo Agenda da Pastoral

Hino da Campanha da Fraternidade 2019

(março – o que constava até a redação desta edição 
do Jornal, 15/01/2019)
- 05, Carnaval - 25 anos de Ordenação Presbiteral (Jubileu 

de Prata) do Pe. João Dirceu Nardino (Pároco de Esta-
ção); 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 Fra-
ternidade – “Fraternidade e Políticas Públicas” - “Serás 
libertado pelo direito e pela justiça” (Is 1,27).

- 08, Dia Internacional da Mulher 
- 10 – Primeiro domingo da Quaresma
- 24, 10h, bênção e dedicação do altar da igreja N. Sra. Apa-

recida, Bairro Fundek, Paróquia São Roque de Itatiba do 
Sul. 

- 25 e 26, reunião da Organização dos Seminários e Institu-
tos de Filosofia do Brasil no Rio Grande do Sul (OSIB),

- 26 a 28, reunião do Conselho Permanente da CNBB, em 
Brasília.

- 29, “24 horas para o Senhor”, tempo especial de prepara-
ção à Páscoa, com igrejas abertas e atendimento de con-
fissões.

01 – “Eis que o Senhor fez conhecer a salvação
e revelou sua justiça às nações”.
Que, neste tempo quaresmal, nossa oração
transforme a vida, nossos atos e ações.

Refrão:
Pelo direito e a Justiça libertados,
povos, nações de tantas raças e culturas.
Por tua graça, ó Senhor, ressuscitados,
somos em Cristo, hoje, novas criaturas.

02 – Foi no deserto que Jesus nos ensinou
a superar toda ganância e tentação.
Arrependei-vos, eis que o tempo já chegou.
Tempo de Paz, Justiça e reconciliação.

03 – Em Jesus Cristo uma nova aliança
quis o Senhor com o seu povo instaurar.
Um novo reino de justiça e esperança,
fraternidade, onde todos têm lugar.

04 – Ser um profeta na atual sociedade,
da ação política, com fé, participar
é o dom de Deus que faz, do amor, fraternidade,
e bem comum faz bem de todos se tornar!

(março – o que 
constava até a redação 
desta edição do jornal, 
14/01/2019)
- 05, Carnaval - 25 

anos de Ordenação 
Presbiteral (Jubileu 
de Prata) do Pe. 
João Dirceu Nardino 
(Pároco de Severiano de Almeida); 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.

Programação Diocesana
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MENSAGEM – textos - DO PAPA

Papa Francisco no 52º Dia Mundial da Paz – “A boa política está ao serviço da paz”
As bem-aventuranças do político na mensagem do Papa para o Dia Mundial da Paz

 Na manhã de terça-feira, 
a Secretaria de Comunicação da 
Santa Sé divulgou a mensagem 
do Papa Francisco para o 52º Dia 
Mundial da Paz, em primeiro de 
janeiro. 

Ele a inicia lembrando 
que Jesus enviou os discípulos 
recomendando-lhes que ao che-
gar à casa das pessoas lhes trans-
mitissem a paz, dizendo “paz a 
esta casa”. Casa que é cada família, cada comunidade, cada 
país, cada continente, na sua singularidade e história; antes de 
mais nada, é cada pessoa, sem distinção nem discriminação 
alguma. E é também a nossa “casa comum”: o planeta onde 
Deus nos colocou a morar e do qual somos chamados a cuidar 
com solicitude. 

Na mensagem, Papa Francisco recorda as “bem-aven-
turanças do político”, propostas por uma testemunha fiel do 
Evangelho, o Cardeal vietnamita Francisco Xavier Nguyen 
Van Thuan, falecido em 2002: Bem-aventurado o político que 
tem uma alta noção e uma profunda consciência do seu papel. 
Bem-aventurado o político de cuja pessoa irradia a credibi-
lidade. Bem-aventurado o político que trabalha para o bem 
comum e não para os próprios interesses. Bem-aventurado o 
político que permanece fielmente coerente. Bem-aventurado 
o político que realiza a unidade. Bem-aventurado o político 
que está comprometido na realização duma mudança radical. 
Bem-aventurado o político que sabe escutar. Bem-aventurado 
o político que não tem medo. 

Em seu documento, o Papa menciona os vícios da 
política, observa que a verdadeira política promove a parti-
cipação dos jovens e o respeito ao outro. Recorda os 100 da 
primeira guerra mundial e exorta a nunca se admitir a guerra e 
nem a estratégia do medo. Pede o empenho de todos para um 
grande projeto de paz.

O desafio da boa política
Num dos itens da mensagem, Francisco acentua que 

a paz é como a esperança da qual fala um poeta francês, que 
procura desabrochar entre as pedras da violência. Como sa-
bemos, a busca do poder a todo o custo leva a abusos e in-
justiças. A política é um meio fundamental para construir a 
cidadania e as obras do ser humano, mas, quando aqueles que 
a exercem não a vivem como serviço à coletividade humana, 
pode tornar-se instrumento de opressão, marginalização e até 
destruição. 

Lembra ensinamento de São Paulo 6º, para quem “to-
mar a sério a política, nos seus diversos níveis – local, re-
gional, nacional e mundial – é afirmar o dever do homem, 
de todos os homens, de reconhecerem a realidade concreta 
e o valor da liberdade de escolha que lhes é proporcionada, 

para procurarem realizar juntos o 
bem da cidade, da nação e da hu-
manidade”. E acrescenta: Com 
efeito, a função e a responsabi-
lidade política constituem um 
desafio permanente para todos 
aqueles que recebem o mandato 
de servir o seu país, proteger as 
pessoas que habitam nele e tra-
balhar para criar as condições 
dum futuro digno e justo. Se for 

implementada no respeito fundamental pela vida, a liberdade 
e a dignidade das pessoas, a política pode tornar-se verdadei-
ramente uma forma eminente de caridade.

 Francisco relaciona também a caridade e virtudes hu-
manas para uma política a serviço dos direitos humanos e da 
paz. Entre estas virtudes, cita a justiça, a equidade, o respeito 
mútuo, a sinceridade, a honestidade, a fidelidade. Ressalta que 
quando o empenho pelo bem comum é animado pela cari-
dade, tem significado maior do que empenho simplesmente 
secular e político. 

Um grande projeto de Paz
Na mensagem, Papa Francisco recorda com tristeza 

os cem anos da primeira guerra mundial com a morte de tan-
tos jovens. Ele também volta seu pensamento para as crianças 
que vivem nas zonas atuais de conflito e para todos aqueles 
que se esforçam para que a sua vida e os seus direitos se-
jam protegidos. Faz um veemente apelo para a rejeição total 
à guerra e conclama a todos para um grande projeto de paz, 
no contexto dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, adotada após a II Guerra Mundial. 

Enfatiza que a paz é fruto dum grande projeto polí-
tico, que se baseia na responsabilidade mútua e na interde-
pendência dos seres humanos. Mas é também um desafio que 
requer ser abraçado dia após dia. A paz é uma conversão do 
coração e da alma, sendo fácil reconhecer três dimensões in-
dissociáveis desta paz interior e comunitária: a paz consigo 
mesmo, rejeitando a intransigência, a ira e a impaciência e, 
como aconselhava São Francisco de Sales, cultivando “um 
pouco de doçura para consigo mesmo”, a fim de oferecer “um 
pouco de doçura aos outros”; a paz com o outro: o familiar, 
o amigo, o estrangeiro, o pobre, o atribulado..., tendo a ousa-
dia do encontro, para ouvir a mensagem que traz consigo; a 
paz com a criação, descobrindo a grandeza do dom de Deus 
e a parte de responsabilidade que compete a cada um de nós, 
como habitante deste mundo, cidadão e ator do futuro. 

Na conclusão de sua mensagem, Francisco afirma que 
a política da paz pode inspirar-se no cântico de Maria, Mãe de 
Cristo Salvador e Rainha da Paz, para quem a misericórdia de 
Deus, todo-poderoso, se estende de geração em geração sobre 
aqueles que O temem. 

Papa Francisco
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Mensagem de Natal do Papa Francisco à cidade                                      

de Roma e ao mundo
Sacada Central da Basílica Vaticana, terça-feira, 25 

de dezembro de 2018
 Queridos irmãos e irmãs, feliz Natal!
A vós, fiéis de Roma, a vós, peregrinos, e a todos vós 

que, das mais variadas partes do mundo, estais sintonizados co-
nosco, renovo o jubiloso anúncio de Belém: «Glória a Deus nas 
alturas e paz na terra aos homens do seu agrado» (Lc 2, 14).

Como os pastores, os primeiros que acorreram à gruta, 
ficamos maravilhados com o sinal que Deus nos deu: «Um 
menino envolto em panos e deitado numa manjedoura» (Lc 2, 
12). Em silêncio, ajoelhamo-nos e adoramos.

E que nos diz aquele Menino, nascido, para nós, da 
Virgem Maria? Qual é a mensagem universal do Natal? Diz-
-nos que Deus é um Pai bom, e nós somos todos irmãos.

Esta verdade está na base da visão cristã da humani-
dade. Sem a fraternidade que Jesus Cristo nos concedeu, os 
nossos esforços por um mundo mais justo ficam sem fôlego, 
e mesmo os melhores projetos correm o risco de se tornar es-
truturas sem alma. 

Por isso, as minhas boas-festas natalícias são votos de 
fraternidade.

Fraternidade entre pessoas de todas as nações e cul-
turas.

Fraternidade entre pessoas de ideias diferentes, mas 
capazes de se respeitar e ouvir umas às outras.

Fraternidade entre pessoas de distintas religiões. Jesus 
veio revelar o rosto de Deus a todos aqueles que o procuram.

E o rosto de Deus manifestou-se num rosto humano 
concreto. Apareceu, não sob a forma dum anjo, mas dum ho-
mem, nascido num tempo e lugar concretos. E assim, com a 
sua encarnação, o Filho de Deus indica-nos que a salvação 
passa através do amor, da hospitalidade, do respeito por esta 
nossa pobre humanidade que todos compartilhamos numa 
grande variedade de etnias, línguas, culturas... mas todos ir-
mãos em humanidade!

Então, as nossas diferenças não constituem um dano 
nem um perigo; são uma riqueza. Como no caso dum artista 
que queira fazer um mosaico: é melhor ter à sua disposição 
ladrilhos de muitas cores, que de poucas.

A experiência da família no-lo ensina: irmãos e irmãs 
são diferentes um do outro e nem sempre estão de acordo, mas 
há um laço indissolúvel que os une, e o amor dos pais ajuda-os 
a quererem-se bem. O mesmo se passa com a família humana, 
mas, nesta, é Deus o «pai», o fundamento e a força da nossa 
fraternidade.

Que este Natal nos faça redescobrir os laços de frater-
nidade que nos unem como seres humanos, interligando todos 
os povos. Permita a Israelitas e Palestinenses retomar o diálo-
go e embocar um caminho de paz que ponha fim a um conflito 
que, há mais de setenta anos, dilacera a Terra escolhida pelo 
Senhor para nos mostrar o seu rosto de amor.

O Menino Jesus permita, à amada e atormentada Síria, 
reencontrar a fraternidade depois destes longos anos de guer-

ra. Que a Comunidade Internacional trabalhe com decisão 
para uma solução política que anule as divisões e os interesses 
de parte, de modo que o povo sírio, especialmente aqueles que 
tiveram de deixar as suas terras e buscar refúgio noutro lugar, 
possa voltar a viver em paz na sua pátria.

Penso no Iémen com a esperança de que a trégua me-
diada pela Comunidade Internacional possa, finalmente, levar 
alívio a tantas crianças e às populações exaustas pela guerra 
e a carestia.

Penso depois na África, onde há milhões de pessoas 
refugiadas ou deslocadas e precisam de assistência humani-
tária e segurança alimentar. O Deus Menino, Rei da paz, faça 
calar as armas e surgir uma nova aurora de fraternidade em 
todo o Continente, abençoando os esforços de quantos traba-
lham para favorecer percursos de reconciliação a nível políti-
co e social.

O Natal robusteça os vínculos fraternos que unem a 
península coreana e consinta de prosseguir no caminho de 
aproximação empreendido para se chegar a soluções compar-
tilhadas que a todos assegurem progresso e bem-estar.

Este tempo de bênção permita à Venezuela reencontrar 
a concórdia e, a todos os componentes da sociedade, trabalhar 
fraternalmente para o desenvolvimento do país e prestar assis-
tência aos setores mais vulneráveis da população.

O Senhor recém-nascido leve alívio à amada Ucrânia, 
ansiosa por reaver uma paz duradoura, que tarda a chegar. Só 
com a paz, respeitadora dos direitos de cada nação, é que o 
país poderá recuperar das tribulações sofridas e restabelecer 
condições de vida dignas para os seus cidadãos. Solidário 
com as comunidades cristãs daquela Região, rezo para que 
possam tecer relações de fraternidade e amizade.

Que, diante do Menino Jesus, se redescubram irmãos 
os habitantes da querida Nicarágua, para que não prevaleçam 
as divisões e discórdias, mas todos trabalhem para favorecer a 
reconciliação e, juntos, construir o futuro do país.

Desejo lembrar os povos que sofrem colonizações 
ideológicas, culturais e económicas, vendo dilaceradas a sua 
liberdade e identidade, e que sofrem por causa da fome e da 
carência de serviços educativos e sanitários.

Penso de modo particular nos nossos irmãos e irmãs 
que celebram a Natividade do Senhor em contextos difíceis, 
para não dizer hostis, especialmente onde a comunidade cris-
tã é uma minoria, por vezes frágil ou desconsiderada. Que o 
Senhor lhes conceda, a eles e a todas as minorias, viver em 
paz e ver reconhecidos os seus direitos, sobretudo a liberdade 
religiosa.

O Menino pequenino e com frio, que hoje contempla-
mos na manjedoura, proteja todas as crianças da terra e todas 
as pessoas frágeis, indefesas e descartadas. Possamos todos 
nós receber paz e conforto do nascimento do Salvador e, sen-
tindo-nos amados pelo único Pai celeste, reencontrarmo-nos 
e vivermos como irmãos!

Papa Francisco
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Mensagem do Papa para a 27ª Jornada Mundial do Doente                   

(11 de fevereiro de 2019)
É datada de 25 de novembro de 

2018, Solenidade de Nosso Senhor Je-
sus Cristo Rei do Universo, e publicada 
no dia 08 de janeiro de 2019

«Recebestes de graça, dai de 
graça» (Mt 10, 8)

O Papa inicia sua mensagem 
lembrando esta frase do evangelho, 
lembrando que Jesus quer que seus 
seguidores espalhem o Evangelho 
através de gestos de amor gratuito, se 
propagasse o seu Reino. Anuncia que a 
celebração especial do Dia Mundial Doente será em Calcu-
tá, Índia. Ressalta que o cuidado dos doentes, que se inspira 
no Bom Samaritano, precisa de profissionalismo e ternura, 
de gestos gratuitos, imediatos e simples, como uma carícia, 
pelos quais fazemos sentir ao outro que nos é «querido».

Francisco, recorda que a vida é dom Deus e ressalta 
que “contra a cultura do descarte e da indiferença, cumpre-
-me afirmar que se há de colocar o dom como paradigma ca-
paz de desafiar o individualismo e a fragmentação social dos 
nossos dias, para promover novos vínculos e várias formas de 
cooperação humana entre povos e culturas. Como pressupos-
to do dom, temos o diálogo, que abre espaços relacionais de 
crescimento e progresso humano capazes de romper os esque-
mas consolidados de exercício do poder na sociedade. ...  No 
dom, há o reflexo do amor de Deus, que culmina na encarna-
ção do Filho Jesus e na efusão do Espírito Santo.

O Papa ressalta que o ser humano, por nature-
za, é pobre, necessitado e indigente. Toda pessoa precisa 
de ajuda e deve permanecer humilde e pronto a praticar a 
solidariedade, como virtude indispensável à existência. A 
consciência desta realidade leva a uma prática responsável, 
responsabilizadora e social solidária. O próprio Deus, em 
Jesus, se rebaixou e se rebaixa até nós e até às nossas pobre-
zas para nos ajudar e dar aqueles que bens, que, sozinhos, 
nunca poderíamos ter.

A esta altura de sua mensagem, o Papa fala do exem-
plo de solidariedade de Santa Madre Tereza de Calcutá.

Aproveitando a circunstância desta celebração sole-
ne na Índia, quero lembrar, com alegria e admiração, a figura 
da Santa Madre Teresa de Calcutá, um modelo de caridade 
que tornou visível o amor de Deus pelos pobres e os doentes. 
Como dizia na sua canonização, «Madre Teresa, ao longo 
de toda a sua existência, foi uma dispensadora generosa da 
misericórdia divina, fazendo-se disponível a todos, através 
do acolhimento e da defesa da vida humana, dos nascituros e 
daqueles abandonados e descartados. (...) Inclinou-se sobre 
as pessoas indefesas, deixadas moribundas à beira da estra-
da, reconhecendo a dignidade que Deus lhes dera; fez ouvir 
a sua voz aos poderosos da terra, para que reconhecessem 

a sua culpa diante dos crimes (…) da 
pobreza criada por eles mesmos. A mi-
sericórdia foi para ela o “sal”, que dava 
sabor a todas as suas obras, e a “luz” 
que iluminava a escuridão de todos 
aqueles que nem sequer tinham mais 
lágrimas para chorar pela sua pobreza e 
sofrimento. A sua missão nas periferias 
das cidades e nas periferias existenciais 
permanece nos nossos dias como um 
testemunho eloquente da proximidade 
de Deus junto dos mais pobres entre os 

pobres» (Homilia, 4/IX/2016). ...
A gratuidade humana é o fermento da ação dos vo-

luntários, que têm tanta importância no setor socio-sanitário 
e que vivem de modo eloquente a espiritualidade do Bom 
Samaritano. Agradeço e encorajo todas as associações de 
voluntariado que se ocupam do transporte e assistência dos 
doentes, aquelas que providenciam nas doações de sangue, 
tecidos e órgãos. Um campo especial onde a vossa presença 
expressa a solicitude da Igreja é o da tutela dos direitos dos 
doentes, sobretudo de quantos se veem afetados por patolo-
gias que exigem cuidados especiais, sem esquecer o campo 
da sensibilização e da prevenção. Revestem-se de importân-
cia fundamental os vossos serviços de voluntariado nas es-
truturas sanitárias e no domicílio, que vão da assistência sa-
nitária ao apoio espiritual. Deles beneficiam tantas pessoas 
doentes, sós, idosas, com fragilidades psíquicas e motoras. 
Exorto-vos a continuar a ser sinal da presença da Igreja no 
mundo secularizado. O voluntário é um amigo desinteres-
sado, a quem se pode confidenciar pensamentos e emoções; 
através da escuta, ele cria as condições para que o doente 
deixe de ser objeto passivo de cuidados para se tornar sujeito 
ativo e protagonista duma relação de reciprocidade, capaz de 
recuperar a esperança, mais disposto a aceitar as terapias. O 
voluntariado comunica valores, comportamentos e estilos de 
vida que, no centro, têm o fermento da doação. Deste modo 
realiza-se também a humanização dos tratamentos.

A dimensão da gratuidade deveria animar sobretudo 
as estruturas sanitárias católicas, porque é a lógica evangélica 
que qualifica a sua ação, quer nas zonas mais desenvolvidas 
quer nas mais carentes do mundo. As estruturas católicas são 
chamadas a expressar o sentido do dom, da gratuidade e da 
solidariedade, como resposta à lógica do lucro a todo o custo, 
do dar para receber, da exploração que não respeita as pessoas.

No final de sua mensagem, o Papa exorta a todos 
a cultivar a cultura da gratuidade e do dom, superando a 
cultura do lucro e do descarte e ás instituições de saúde 
católicas a salvaguardar mais o cuidado das pessoas que o 
lucro. A alegria do dom partilhado é o indicador da saúde 
do cristão. Confia a todos a Maria, a Saúde dos Enfermos.

Papa Francisco
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Mensagens do Bispo

Lições de vida (04/11/2018)
O ser humano vê 

diariamente a sombra da 
morte, mas traz dentro 
de si “a luz divina”, a 
esperança da vida. A es-
perança é aquilo que nos 
permite enfrentar as pro-
vas da vida, como tam-
bém atravessar as trevas 
da morte, sem deixar-se 
abater, recordando que a imortalidade é o triunfo final da 
comunhão entre a nossa humanidade e a mesma vida divina. 

Quantas pessoas que nós amávamos já partiram para 
celebrar a Páscoa definitiva! Partiram, mas continuam presen-
tes no nosso coração, porque marcaram profundamente a nos-
sa vida, pelo testemunho de fé, pela simplicidade e disponi-
bilidade em servir, na família e na comunidade. Percorreram 
o caminho da vida no anonimato, mas nos deixaram como 
herança bonitas lições de vida, marcadas pela fé e gratidão a 
Deus, amor e respeito à família e à Igreja comunidade. Aos 
que partiram pedimos: Dai-lhes Senhor o descanso eterno. E 
a luz perpétua os ilumine. Descansem em paz. Amém. 

Estimados Diocesanos! Recordamos e celebramos, 
como Igreja, comunidade de fé, que acredita na vida e na 
ressurreição dos mortos, o dia de todos os fiéis defuntos. To-
dos nós já vivemos a experiência da perda de um ente que-
rido, ou tivemos amigos que partiram, para viver na paz a 
espera da ressurreição para a vida plena na casa do Pai.

Não é fácil aceitar que o ciclo da vida pode ser inter-
rompido muitas vezes de forma prematura, abrupta e repen-
tina, nos afastando de pessoas que amávamos, destruindo 
sonhos e projetos que havíamos construído e imaginávamos 
que durariam para sempre. 

Por princípios cristãos, defendemos que a vida é sa-
grada, é dom de Deus, embora nem sempre seja valorizada 
ou cuidada como deveria. Podemos dizer também que ela 
é um caminho, que cada um de nós percorre, entre sorrisos 
e prantos, esperanças e desilusões, encontros e desencon-
tros. Mesmo assim, vale a pena viver para poder contemplar 
o brilho das estrelas na noite escura, o raio do sol que nos 
apresenta um novo dia, as gotas da chuva que saciam a sede 
da terra e dão vida à natureza, o sorriso de uma criança e a 
serenidade no olhar de quem já percorreu um longo cami-
nho, mas não perdeu a esperança no amanhã.

Vamos manter viva a esperança (11/11/2018)
Estimados Diocesanos! A Exortação 

Apostólica Pós-Sinodal Verbum Domini do 
Santo Padre Bento XVI, nos fala da impor-
tância da Palavra de Deus na vida e na mis-
são da Igreja. Neste momento particular da 
nossa história, creio ser oportuno lembrar 
que “A Palavra de Deus torna-nos atentos 
à história e a tudo o que de novo germina nela”, podendo 
ser sinal de vida ou de morte. É na hora do sofrimento que 
surgem mais agudas no coração do ser humano as questões 
últimas sobre o sentido da própria vida. E percorrendo um 
processo de busca interior, pode deparar-se com a sensibili-
dade, o amor e a caridade adormecidos no seu coração.

Se a palavra do homem e da mulher parece emude-
cer diante do mistério do mal e da dor e a nossa sociedade 
parece dar valor à vida apenas se corresponde a certos níveis 
de eficiência e bem-estar, a Palavra de Deus revela-nos que 
mesmo estas circunstâncias são misteriosamente “abraça-
das” pela ternura divina. A fé que nasce do encontro com a 
Palavra divina ajuda-nos a considerar a vida humana digna 
de ser vivida plenamente, mesmo quando está debilitada e 
ameaçada pelo mal.

Como Igreja comunidade de fé, comprometida com 
o anúncio do Evangelho, não podemos prescindir de cuidar 
dos doentes, pobres e necessitados, não só de pão, mas tam-

bém de palavras de vida. Ao longo de toda 
a sua história, principalmente nos momen-
tos mais difíceis, o Espírito Santo, soube 
dar vida à Palavra de Deus no coração de 
homens e mulheres que ajudaram a escre-
ver um novo capítulo na história da Igreja e 
da humanidade.

A diaconia da caridade, presente na vida da Igreja 
desde as primeiras comunidades cristãs, não deve faltar nas 
nossas Igrejas. É parte da missão caritativa, procurar com 
amor e solicitude distribuir o pão material, mas também o 
pão da Palavra de Deus aos necessitados. Como Igreja co-
munidade de fé, devemos estar cientes de que existe uma po-
breza que é virtude a cultivar e a abraçar livremente, como 
fez São Francisco de Assis e muitos outros Santos, e há a 
miséria, muitas vezes resultante de injustiças e provocada 
pelo egoísmo, que produz indigência e fome e alimenta os 
conflitos.

Quando a Igreja, na sua missão, anuncia a Palavra 
de Deus sabe que é preciso favorecer um “círculo virtuoso” 
entre a pobreza “que se deve escolher” e a pobreza “que se 
deve combater”, para resgatar a dignidade de vida das pes-
soas que nela se encontram. Os valores evangélicos são uni-
versais e não podem prescindir da solidariedade e da justiça 
que defendem a vida e a sua dignidade.

A Voz da Diocese
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Semeadores de esperança (18/11/2018)

Estimados Diocesanos! Como 
cidadãos deste país, devemos, na medi-
da do possível, participar das comemo-
rações que evocam os acontecimentos 
cívicos da nossa pátria. Durante o ano 
civil, temos várias comemorações que 
nos remetem aos acontecimentos que 
marcaram a nossa história e fizeram 
história porque ajudaram a construir a 
identidade da nossa nação brasileira. 

Na Igreja, povo de Deus, o Ano 
litúrgico nos ajuda a celebrar a ação de Deus, que se fez e se 
faz presente nos acontecimentos da humanidade, mas tam-
bém na nossa vida, marcada pela fé, o amor, a esperança e a 
caridade. Quando nos reunimos em comunidade para prestar 
culto a Deus, colocamos a vida e a sua realidade diante d’Ele 
e da sua misericórdia. Mas também é um momento para lou-
varmos e agradecermos, pelo passado e pelo presente, sem 
deixarmos de alimentar a nossa esperança em relação ao fu-
turo, que está em suas mãos. 

Por isso, tomo a liberdade de convidar os queridos 
diocesanos para celebrarem com espírito de gratidão a Deus 
o dia nacional e universal de Ação de Graças, na próxima 
quinta-feira, tendo presente tudo o que o Senhor, com gratui-
dade e amor, tem nos oferecido. Mas não queremos celebrar 
este dia sem olhar a realidade dos menos favorecidos. Seria 

uma ofensa aos olhos de Deus a nossa 
indiferença às necessidades dos menos 
favorecidos, os pobres.

O Papa Francisco, ciente da re-
alidade da fome, que atinge milhões de 
pessoas empobrecidas nos cinco conti-
nentes, instituiu na Igreja o “Dia mun-
dial dos pobres”, que será celebrado, a 
cada ano, no domingo que antecede a 
Solenidade de Jesus Cristo Rei do Uni-
verso. Vivemos num mundo marcado 

por fortes contrastes sociais, mas interligados pelo apelo 
de consumo das novas tecnologias. Nesta realidade, podem 
passar despercebidas as reais necessidades daqueles que não 
têm sequer uma refeição por dia. Abundância, desperdício 
e fome podem estar bem presentes na realidade na qual vi-
vemos. Mas os nossos olhos podem fingir não ver e o nosso 
coração não sentir a necessidade de praticar a caridade.

«Este pobre clama e o Senhor o escuta» (Sal 34, 7). 
Com estas palavras, extraídas do Salmo, o Papa Francisco 
nos motiva a vivermos o “II Dia Mundial dos Pobres”. É 
um momento também para manifestarmos a nossa gratidão 
a Deus por tantos colaboradores, que são protagonistas da 
caridade e da solidariedade com os pobres e as instituições 
que amparam os que estão em situações de vulnerabilidade 
social. 

Vida, silêncio e oração (25/11/18)
Estimados Diocesanos! 

Numa sociedade marcada fortemen-
te pelo barulho, que leva as pessoas 
a terem medo do silêncio, ou a te-
rem atitudes de isolamento para po-
derem recuperar as energias, talvez 
tenhamos que redescobrir o valor do 
contato social em comunidade, mas 
também os benefícios do recolhi-
mento na nossa vida pessoal, fami-
liar e comunitária.

Temos muitas vezes medo 
do ficar em silêncio, de poder contemplar e partilhar os sen-
timentos sobre as pequenas coisas que acontecem ao nosso 
redor, ou até mesmo de admirar a vida da natureza que nos 
envolve. Mesmo quando nos colocamos diante do Senhor, 
parece fazer falta aquela oração confiante, que é sinal de 
uma resposta do coração que se abre a Deus face a face, 
quando são silenciados todos os rumores para escutar a voz 
suave do Senhor que ressoa no silêncio.

Neste silêncio, é possível discernir, à luz do Espíri-
to, os caminhos de santidade que o Senhor nos propõe. Ele 
não é construído no vazio existencial, mas através da nossa 

história de vida. Por isso, a nossa 
oração deveria ser sempre rica de 
memória, percorrendo os passos da 
nossa existência, marcada pela pre-
sença de tantas pessoas e aconteci-
mentos, mas também pelo amor e a 
misericórdia de Deus.

“A memória das obras de 
Deus está na base da experiência da 
aliança entre Deus e o seu povo. Se 
Deus quis entrar na história, a ora-
ção é tecida de recordações: não só 

da recordação da Palavra revelada, mas também da própria 
vida, da vida dos outros, do que o Senhor fez na sua Igreja,” 
e faz na sua e na minha vida.

Por isso, é bom ter um tempo para agradecer ao Se-
nhor, para estar em silêncio. Meu irmão, minha irmã, busca 
cultivar a serenidade, busca a paz interior, “contempla a tua 
história quando rezas e, nela, encontrarás tanta misericórdia. 
Ao mesmo tempo, isso alimentará a tua consciência com a 
certeza de que o Senhor te conserva na sua memória e nunca 
te esquece”, guardando-te no seu coração de Pai. 

A Voz da Diocese
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A Luz das luzes (02/12/2019)

Estimados Diocesanos! Com o 
primeiro domingo do Advento, inicia-
mos a preparação “interior” para a cele-
bração da festa do Natal. Podemos dizer 
que é um tempo de espera, mas não es-
peramos sozinhos, porque o Santo Na-
tal tem uma forte mensagem de vida, de 
paz e fraternidade, marcada pelo amor 
de Deus, que toca o coração de todas 
as pessoas, fazendo irradiar no mundo 
uma corrente do bem, marcada pelo amor solidariedade. 

Quando falamos em festa, pensamos logo como ire-
mos nos apresentar diante dos convidados que nela iremos 
encontrar. O Advento é este tempo de preparação para par-
ticiparmos da festa do Natal, mas a nossa preocupação não 
deveria ser em primeiro lugar com o nosso exterior, mas sim 
com o nosso interior. Às vezes, manifestamos uma exagera-
da preocupação em iluminar a casa e o jardim, que é muito 
bonito, e naturalmente contribui para lembrar que “Jesus” é 
a luz do mundo. Mas corremos o risco de deixar na escuridão 
o nosso coração, porque temos medo de abrir suas portas e 
janelas para que entre a luz do amor, da paz, da esperança, 
da justiça e da caridade, que nos faz ver o “rosto” do Meni-

no que nasceu em Belém no rosto das 
crianças, jovens e idosos que vivem 
em situações de exclusão social.

O tempo de Advento, vivi-
do na espera para celebrar a festa do 
Natal, faz sonhar as crianças, mas faz 
aflorar também nos nossos corações 
de adultos recordações que marcaram 
a nossa vida no contexto familiar e 
comunitário, quando celebrávamos o 

Natal à luz de lamparina de querosene, nas famílias e nas co-
munidades. Pode-se dizer que faltava claridade no ambiente, 
mas sobrava o brilho luminoso nos olhos e no coração pelo 
“mistério” que se estava celebrando. 

Querido irmão, querida irmã, gostaria de te fazer 
uma pergunta, mas não quero saber a resposta, porque esta 
tu vais dar ao Senhor, a partir do agir do teu coração. Qual é 
o gesto de amor que tu vais fazer neste tempo do Advento, 
que fala da presença do Senhor Jesus na tua vida? O teu 
gesto de solidariedade e amor pode fazer a diferença na vida 
de uma ou de muitas pessoas. Tu podes, através do teu gesto 
de solidariedade, ajudar a manter viva a mensagem de amor, 
paz e esperança do Santo Natal.

Um olhar no horizonte (09/12/2019)
Estimados Diocesa-

nos! Aos poucos, vemos au-
mentar o clarão das luzes nas 
principais ruas e praças de 
nossas cidades. Percebemos 
também decoração especial 
nas vitrines das lojas, que pro-
curam, de certa forma, usar 
alguns símbolos do Natal para 
atrair ou induzir o consumi-
dor, através da propaganda, 
a comprar um ou vários pre-
sentes. Presentear as crianças, 
os familiares e até mesmo as 
pessoas no ambiente de traba-
lho é uma forma bonita para marcar esta data tão especial e 
esperada que é o Natal.

É um momento um pouco mágico, porque acaba 
contagiando as crianças e também aqueles que já foram 
crianças há pouco ou mais tempo. Mas quem não se comove 
diante da fragilidade e do olhar de uma criança? Talvez, por 
isso, Deus, na sua infinita sabedoria, escolheu manifestar-se 
ao mundo num jeito tão frágil, para poder tocar os corações 
endurecidos pela indiferença, pela violência e a carência do 
amor solidário, que é capaz de olhar para um horizonte mui-
to mais amplo daquele que não vai além dos próprios pés.  

O que pode nos manter vigilantes a não ser a espera e 

o desejo de ver algo que julga-
mos importante para a nossa 
vida? Talvez, na imaginação 
de uma criança, não exista 
nada de mais bonito ou mais 
difícil, e ao mesmo tempo 
mais excitante e angustiante 
que esperar. Quantos pequeni-
nos, neste tempo, perguntam 
aos seus pais e avós e quem 
sabe também às professoras 
e professores nas escolas: 
Quando é o Natal?

Nós, adultos, temos 
ainda a capacidade de alimen-

tar o sonho de espera e de esperança das nossas crianças? 
Ou nos esvaziamos completamente do mistério e daquela 
“magia” contagiante do Natal? E quem sabe tendo deixado 
morrer dentro de nós a capacidade de nos encantar, de so-
nhar e nos alegrar com a mensagem de Natal, julgamos por 
bem negar às crianças o direito de conhecerem a beleza e a 
força do amor presentes na Festa do Natal!? Damo-nos por 
satisfeitos dando alguns brinquedos aos pequeninos, como 
costumamos fazer quase que rotineiramente, mas esquece-
mos que o Natal é uma mensagem de amor, de esperança e 
de compromisso com a vida, através de um gesto de amor 
do Pai.

A Voz da Diocese
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Homilias de Dom José

Ordenação Presbiteral do Diácono Edegar
gações e na esperança de que o sumo e 
eterno Sacerdote, Jesus Cristo, que es-
colheu discípulos para exercerem em 
seu nome e publicamente na Igreja o 
ofício sacerdotal, em favor da huma-
nidade, também o escolheu para esta 
nobre missão de santificar o povo de 
Deus através do seu ministério.

Colocar-se a caminho para 
chegar à terra prometida por Deus não 

foi fácil para Abraão, ou para o povo de Israel, provado du-
ramente pela realidade do deserto e tentado continuamente a 
abandonar a fidelidade a Deus pela provação e o desconforto 
da caminhada. Não foi fácil também para o profeta Elias, 
que teve de passar por grandes momentos de provação. 
Adentrando no deserto, já cansado e desanimado, buscou, 
no silêncio daquele lugar desolador, uma resposta para a sua 
vida e sua missão. A força para superar aquele momento crí-
tico lhe veio da comida e da bebida, preparados diretamente 
por Deus. 

Elias viveu uma crise profunda na sua missão, que o 
colocava numa situação de insegurança, de cansaço e des-
conforto diante das incompreensões e perseguições dos ini-
migos da “Aliança”, estabelecida por Deus com seu povo 
através dos patriarcas. Ele representa uma espécie de espe-
lho das desilusões familiares, profissionais, sociais e políti-
cas do seu tempo. Mas Deus não permaneceu em silêncio 
diante das perseguições e sofrimentos pelos quais passava 
seu servo Elias. Ele respondeu ao profeta não com palavras 
consoladoras, mas com o gesto concreto de um alimento. 
Elias comeu e bebeu. Naquele gesto, além de não sentir-se 
abandonado por Deus, também entrou em comunhão com o 
seu Senhor através do pão e da água. 

Deus, enquanto Pai, não se limita a dar qualquer coi-
sa à humanidade. Doa-se a si mesmo em seu próprio Filho. 
Na experiência de Jesus, a sua existência se torna alimento 
para enfrentar o caminho da vida. O próprio Jesus vive um 
aprendizado exigente no período do deserto, que antecede 
sua vida pública. O Filho Unigênito do Pai, Jesus Cristo, é o 
pão da vida que o sacerdote ministerial consagra na celebra-
ção da Eucaristia, para saciar a fome de amor, de perdão e de 
comunhão do povo de Deus, às vezes cansado e desanima-
do, mas não prostrado, nem abatido. 

Queridos irmãos e irmãs, o “pão da vida”, que é Je-
sus, tem o poder de revigorar as nossas forças e renovar nos-
sa esperança para continuarmos a nossa peregrinação para 
a casa do Pai. A procura de Jesus pela multidão, descrita 
no Evangelho de São João, parece estar mais ligada ao pão 
doado na gratuidade e em abundância. Era cômodo seguir 
Jesus e receber o pão para saciar a fome, sem precisar tra-
balhar para conseguir ganhá-lo com o próprio suor. Porém, 

Capela Nossa Senhora da Sa-
lete - Faxinalzinho

Lema: “Em nome de Cristo, o 
Pão da Vida” – (Jo 6,35).

15 de dezembro de 2018
Sob a proteção de Deus, o 

olhar e a ternura de Nossa Senhora da 
Salete, padroeira desta comunidade, 
saúdo o Vigário Geral da Diocese, Pe. 
Cleocir Bonetti; o Coordenador Dio-
cesano de Pastoral, Pe. Maicon Malacarne; o Reitor do Se-
minário São José, Pe. Clair Favreto; o pároco desta Paróquia 
dedicada a São Roque, Pe. Mauro Parcianello, em nome do 
qual saúdo todos os sacerdotes concelebrantes, diáconos, 
religiosos, religiosas, seminaristas e autoridades civis aqui 
presentes.

Com alegria, saúdo e agradeço aos pais do Diácono 
Edegar, senhor Adão Passaglia e senhora Lourdes Cavrucov, 
por oferecerem um filho para servir o Senhor e a Igreja povo 
de Deus. Minha saudação se estende às irmãs, ao irmão, aos 
cunhados, à cunhada, aos sobrinhos do diácono Edegar, aos 
membros das famílias Passaglia e Cavrucov. Saúdo o povo 
de Deus desta comunidade Nossa Senhora da Salete e de 
outras comunidades desta Paróquia, os que vieram das co-
munidades de Erechim, de Getúlio Vargas e de outros luga-
res para participarem desta celebração eucarística, na qual o 
Diácono Edegar Passaglia será ordenado presbítero da nossa 
Igreja Católica e Apostólica Romana, para servir o Senhor 
através do seu ministério sacerdotal, na Igreja povo de Deus 
a caminho da casa do Pai. 

Queremos louvar e agradecer a Deus por este mo-
mento de alegria e esperança na nossa Igreja Diocesana, por 
esta comunidade que está oferecendo à Igreja o segundo sa-
cerdote em 7 anos depois de amanhã. É um momento para 
ser partilhado com o povo de Deus das nossas comunidades, 
que rezam pelas vocações e contribuem economicamente, 
através das zeladoras de capelinhas e dos benfeitores, para 
mantermos os seminários e cuidarmos da formação dos se-
minaristas, nossos futuros padres. 

Queridos irmãos e irmãs, a imposição das mãos do 
Bispo e dos sacerdotes concelebrantes sobre aquele que será 
ordenado sacerdote, a Prece de Ordenação, a unção da palma 
das suas mãos com o óleo do Santo Crisma e a entrega a ele 
do pão e do vinho marcam os momentos mais significativos 
do rito da ordenação presbiteral.

Tocados pela emoção e a alegria de termos um novo 
sacerdote na Igreja em nossa querida Diocese de Erexim, 
acolhido na família presbiteral, podemos correr o risco de 
não termos presente o longo caminho que ele percorreu, 
preparando-se para estar a serviço do Senhor. Um caminho 
percorrido, muitas vezes no silêncio, na escuta, com interro-

Homilias de Dom José
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Jesus não foi enviado ao mundo pelo Pai para multiplicar e 
distribuir o pão material, mas para anunciar o Reino de Deus 
e a sua justiça. Onde reina o amor, está presente a justiça do 
Reino, e a dignidade de vida torna-se um direito de todos. 

Comentando este texto, Santo Agostinho diz que se 
pode buscar Jesus por mil motivos, todos muito concretos, 
mas nenhum simplesmente por ser Jesus. É a mesma desilu-
são que experimentamos quando alguém busca a nossa ami-
zade por interesse, não para celebrar um encontro na gratui-
dade. Mesmo com todas essas realidades que o envolveram 
na sua missão, Jesus doa às pessoas o sinal dos sinais, a sua 
existência, a sua vida que sacia e mata a sede no profundo 
do coração humano.

Abraçar o sacerdócio “ministerial” é assumir a di-
mensão do sacerdócio de Cristo Jesus. Vivemos num mundo 
onde muitas pessoas vivem saciadas de pão material, mas 
famintas do Pão descido do céu, Cristo Jesus, que alimenta a 
nossa fé, a esperança, e abre as portas do nosso coração para 
vermos o mundo com os olhos de Deus. Esta nova visão nos 
ajuda a superarmos as barreiras da indiferença e do como-
dismo, que nos impedem de nos colocarmos em comunhão e 
a caminho para a casa do Pai, como povo de Deus da Nova 
Aliança, libertado pelo sangue de Jesus, e alimentado, não 
pelo maná do deserto, mas pelo seu próprio corpo, o Pão da 
Vida, o verdadeiro Pão descido do céu. 

O alimento que Deus provê não se limita e encher o 
estômago. Não podemos alimentar com palavras quem tem 

o estômago vazio. Seria um insulto. Mas seria igualmente 
uma resposta vazia, dar somente pão, sem alimentar uma 
busca interior. Na sociedade do bem estar, marcada por uma 
visão consumista, devemos ter presente que “o segredo da 
existência humana não está somente no viver, mas naquilo 
pelo qual se vive” (F. Dostoiévski).

O sacerdote é chamado a celebrar o Santo Sacrifício 
eucarístico, a meditar constantemente sobre o seu significa-
do e a transformar sua vida numa Eucaristia, o que se mani-
festa no amor ao sacrifício cotidiano, sobretudo no cumpri-
mento dos próprios deveres de estado. O amor à cruz conduz 
o sacerdote a tornar-se uma oferta agradável ao Pai por meio 
de Cristo (Cf. Rm 12,1). Amar a cruz, numa sociedade he-
donista, é um escândalo, porém, na perspectiva da fé, esta 
é a fonte da vida interior, que nos coloca em comunhão de 
amor com o Cristo Jesus, que no altar da cruz, foi sacerdote, 
vitima e oferenda pela redenção da humanidade.

Que a Virgem Maria, mãe do Cristo sacerdote, aqui 
venerada com o título de Nossa Senhora da Salete, a quem 
confiamos aquele que será ordenado sacerdote, interceda 
junto ao seu Filho Jesus pelo ministério de todos os sacer-
dotes, pelos consagrados e consagradas, pelos seminaristas, 
pelas nossas queridas famílias, pelos jovens, as crianças e 
todo o querido povo de Deus, que vive este tempo de Ad-
vento na espera e com a esperança de ver Jesus, o “Pão da 
Vida”.

Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.

Missa do dia de Natal 
Santuário N. Sra. de Fátima

Saúdo com um feliz Na-
tal os irmãos e irmãs presentes 
aqui no Santuário de Fátima e 
também aqueles que nos acom-
panham através das Rádios Vir-
tual FM de Erechim e Aratiba 
AM de Aratiba e outros meios 
de comunicação.

Com estima, saúdo com 
um feliz Natal Dom Girônimo, 
nosso bispo emérito, os Padres, 
os Diáconos e suas famílias, os 
seminaristas e familiares, as re-
ligiosas e os religiosos, os pais e familiares dos nossos pa-
dres, os enfermos e suas famílias, os encarcerados, os que 
trabalham nos hospitais e nas casas de repouso, lembrando 
também todos os pacientes e o corpo clínico. Neste dia mar-
cado por uma forte mensagem de paz, de amor à vida, saúdo 
com um feliz Natal também todos os profissionais envol-
vidos na área de segurança e suas famílias. Saúdo com um 
feliz Natal, manifestando meu apreço e estima, a todas as 
autoridades dos poderes executivo, legislativo e judiciário 
da nossa região, cuja missão é zelar pelo bem comum do 
povo de Deus da nossa sociedade.

Minha fraterna saudação 
em Cristo Jesus e o desejo de 
um feliz Natal aos pastores, aos 
irmãos irmãs das Igrejas Cristãs 
e a todos os homens e mulheres 
de boa vontade, que procuram 
contribuir através das ações do 
dia a dia para a construção do 
Reino de Deus no mundo.

Queridos irmãos e ir-
mãs, o tempo do Natal é uma 
oportunidade privilegiada em 
nossa vida. No espírito natalino 

destes dias, tivemos e temos a ocasião de estender a mão 
para o outro, de apertar a sua mão, de abraçar a muitos com 
votos de feliz Natal. Quantas vezes tu fizeste isso nestes úl-
timos dias? Já estendeste a mão para desejar um feliz Natal 
à pessoa que está ao teu lado? Quem sabe, tu desejaste feliz 
Natal a pessoas que tu encontraste por acaso, ou a quem tu 
encontras lá de vez em quando, ou o fizeste pelo telefone, 
porque é alguém que faz parte muito de perto da tua vida, 
mas está fisicamente distante - teu pai, tua mãe, teu filho, tua 
filha, teu neto, tua neta, pessoas que tu gostarias de abraçar, 
dar um beijo, demonstrar afeto e carinho e desejar-lhe um 

Homilias de Dom José
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feliz Natal; pessoas que tu gastarias de ter muito próximas e 
celebrar sob o mesmo teto este momento tão bonito, que nos 
fala de amor, de ternura, de carinho, de presença, de vida e 
de esperança. Talvez, este Natal traga também recordações 
ao teu coração, porque alguém que fazia parte da tua vida e 
celebrou contigo o Natal tantas vezes, neste não está presen-
te. Em vista disso, estás celebrando tendo no teu coração a 
dor da perda, ou, quem sabe, o vazio da ausência e da sepa-
ração. 

Mesmo assim eu te digo: celebra o Natal do Senhor. 
Porque o Senhor que veio ao nosso encontro, na frágil apa-
rência de uma criança, nos pede para irmos ao encontro dos 
outros, não como fantasmas, ou como recordação para sal-
var a aparência de um passado morto e insignificante, do 
qual permanecem gestos vazios e exteriores. Celebra o Natal 
como memória de um gesto de amor, da realização de uma 
promessa de Deus, do encontro entre o divino e o humano, 
entre o céu e a terra. 

“Eis, que chega o teu salvador”, nos diz o profeta 
Isaias (Is 62,11-12). Este anúncio nos tira do sono da indife-
rença para abrirmos os olhos do coração para o mistério de 
uma presença que exige acolhida. A presença em nosso meio 
do “Verbo” feito carne nos traz alegria e faz aflorar o melhor 
de nós mesmos, para ser colocado a serviço da vida e do bem 
comum, que pode estar adormecido no nosso coração.

Queridos irmãos e irmãs, com os “anjos de Deus”, 
queremos também nós adorar e admirar o Menino da manje-
doura, a revelação de Deus, o Cristo Jesus, a luz do mundo. 
Que esta luz, que é Jesus, cure as feridas do teu coração, 
de toda a tua vida, e ilumine sempre os teus passos, as tuas 
escolhas a tua família, a tua comunidade, os teus projetos e 
as tuas ações de bem em favor da vida, da justiça e da casa 
Comum.

Um santo e abençoado Natal a todos.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.

Campanha da Fraternidade 2019
O tema da Campanha da Fraternidade 2019 é: “Fra-

ternidade e políticas públicas”. O lema: “Serás libertado 
pelo direito e pela justiça” (Is 1,27).

Objetivos da Campanha da Fraternidade 2019
O objetivo Geral 

da Campanha deste ano 
de 2019 é: “Estimular 
a participação em Polí-
ticas Públicas, à luz da 
Palavra de Deus e da 
Doutrina Social da Igre-
ja para fortalecer a cida-
dania e o bem comum, 
sinais de fraternidade”.

Os objetivos es-
pecíficos são

- Conhecer como são formuladas e aplicadas as Polí-
ticas Públicas estabelecidas pelo Estado Brasileiro;

- Exigir ética na formulação e na concretização das 
Políticas Públicas;

- Despertar a consciência e incentivar a participação 
de todo cidadão na construção de Políticas Públicas em âm-
bito nacional, estadual e municipal;

- Propor Políticas Públicas que assegurem os direitos 
sociais aos mais frágeis e vulneráveis;

- Trabalhar para que as Políticas Públicas eficazes de 
governo se consolidem como políticas de Estado;

- Promover a formação política dos membros de nos-
sa Igreja, especialmente dos jovens, em vista do exercício 
da cidadania;

- Suscitar cristãos católicos comprometidos na políti-
ca como testemunho concreto da fé”.

 

O que são Políticas Públicas
O Texto-Base define Políticas Públicas como “ações 

e programas que são desenvolvidos pelo estado para garantir 
e colocar em prática, direitos que são previstos na Constitui-
ção Federal e em outras leis”. Como sempre a Campanha da 

Fraternidade usa a me-
todologia “Ver, Julgar 
e Agir” depois tirando 
algumas conclusões. Na 
parte da metodologia 
titulada “Ver”, o Tex-
to-Base, entre outras 
coisas afirma que: “A 
Constituição de 1988 
possibilitou a participa-
ção direta da sociedade 

na elaboração e implementação de Políticas Públicas através 
dos conselhos deliberativos, que foram propostos por leis 
complementares em quatro áreas: Criança e Adolescente; b) 
Saúde; c) Assistência Social e d) Educação.

O “Julgar” é subdividido em três partes: a) Referên-
cias no Antigo Testamento; b) Referências no Novo Testa-
mento; e c) A contribuição da Doutrina Social da Igreja para 
Políticas Públicas hoje. A parte tratada no “Agir” é muito 
rica.

Trata-se da superação da dualidade no campo da fé e 
da política. Explica como deve ser a participação da socie-
dade e os valores fundamentais em Políticas Públicas. Nes-
te setor há um capítulo titulado “Educar para o humanismo 
solidário”.

A Campanha recorda aqui a Carta Encíclica “Popu-
lorum Progressio” do papa São Paulo VI e uma famosa frase 
“ninguém pode, a priori, sentir-se seguro em um mundo em 
que há sofrimento e miséria”. Neste setor, trata-se das pala-
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vras do papa Francisco que propôs a toda Igreja a Jornada 
Mundial do Pobre para que as comunidades cristãs se tor-
nem, em todo o mundo, cada vez mais um sinal concreto do 
amor de Cristo pelos últimos e os mais pobres.

O Texto-base termina indicando quem são os sujei-
tos destinatários dessas ações; são pessoas em situação de 
rua, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade 
social; trabalhadores sem-teto; mulheres e homens encarce-
rados; vítimas de violência; catadores (as) de materiais reci-
cláveis etc. Pe. Brendan Coleman Mc Donald – Redentorista 
Fonte: Blog da Sagrada Família

Texto-base da CF 2019
Buscando estimular a participação em Políticas Públi-

cas, à luz da Palavra de Deus e da Doutrina Social da Igreja 
para fortalecer a cidadania e o bem comum, sinais de fraterni-
dade, a Campanha da Fraternidade 2019 terá início em todo o 
país no dia 6 de março. Com o tema “Fraternidade e Políticas 
Públicas” e o lema “Serás libertado pelo direito e pela Justi-
ça”, a CF busca conhecer como são formuladas e aplicadas as 
Políticas Públicas estabelecidas pelo Estado brasileiro. Como 
forma de despertar a consciência e incentivar a participação 
de todo cidadão na construção de Políticas Públicas em âmbi-
to nacional, estadual e municipal, a Comissão Nacional da CF 
preparou o texto-base, que contou com a participação e con-
tribuição de vários especialistas e pesquisadores, bem como 
com a consulta a lideranças de movimentos e entidades so-
ciais. Dividido no método ver, julgar e agir, o subsídio aponta 
uma série de iniciativas que ajudarão a colocar em prática as 
propostas incentivadas pela Campanha.

Como exemplo dessas ações, o texto-base além de 
contextualizar o que é o poder público, os tipos de poder e 
os condicionantes nas políticas públicas, fala sobre o papel 
dos atores sociais nas Políticas Públicas. A participação da 
sociedade no controle social das Políticas Públicas é outro 
tema de destaque no texto-base. “Política Pública não é so-
mente a ação do governo, mas também a relação entre as ins-
tituições e os diversos atores, sejam individuais ou coletivos, 
envolvidos na solução de determinados problemas”, afirma 
o secretário-geral da CNBB, dom Leonardo Steiner.

Ainda segundo dom Leonardo, devem ser utilizados 
princípios, critérios e procedimentos que podem resultar em 
ações, projetos ou programas que garantam aos povos os di-
reitos e deveres previstos na Constituição Federal e em ou-
tras leis. Por isso, segundo ele, a temática se fez necessária 
para a CF de 2019. “Políticas Públicas são as ações discu-
tidas, aprovadas e programadas para que todos os cidadãos 
possam ter vida digna”, afirma dom Leonardo.

Cartaz CF 2019
Levando em consideração que as Políticas Públicas 

dizem respeito a toda a sociedade em suas várias dimensões, 
e que visam assegurar os direitos humanos mais elementares 
para que cada pessoa tenha condições de viver com digni-
dade, o autor do cartaz da CF 2019, padre Erivaldo Dantas, 
buscou ressaltar na arte, através de silhuetas, a presença de 
algumas categorias sociais que considera importante para a 
reflexão da Igreja e da sociedade. 

1ª Romaria da Mulher no Santuário da Salette de Marcelino Ramos
A 1ª ROMARIA DA 

MULHER é iniciativa inédita 
do Santuário Salette, em Mar-
celino Ramos/RS. Está agen-
dada para o dia 09 de março 
de 2019. A iniciativa se deve, 
primeiramente, ao fato de que 
o Santuário é sempre um lu-
gar sagrado, aberto a todos os 
filhos e filhas de Deus. Os di-
ferentes segmentos que cons-
tituem o Povo de Deus ali en-
contram abrigo para o louvor, 
a gratidão, a invocação e a 
reconciliação.

 Desde 1936, o Santu-
ário da Salette já promoveu oitenta e três Romarias para cele-
brar a memória da Aparição de Nossa Senhora em La Salete, 
França, a 19 de setembro de 1846, e atualizar sua Mensagem 
de Reconciliação. Esse tem sido sempre seu objetivo.

A Reitoria do Santuário, no entanto, agora pensou na 
necessidade de abrir o espaço do Santuário Salette para outras 

iniciativas, como esta Romaria 
da Mulher, a 09 de março, e a 
Romaria da Melhor Idade, a 
27 de julho, ambas neste ano.

O tema “MULHER”, 
hoje mais do que nunca, de-
safia a cultura contemporânea 
e a pastoral da Igreja. Diante 
de nossa realidade, na qual a 
mulher continua sendo des-
respeitada em sua dignidade e 
missão, feita objeto de mani-
pulação de interesses diversos 
e escusos, pessoa de segunda 
categoria, a Igreja assume a 
causa da mulher, e quer pro-

clamar, diante da sociedade, seu valor e vocação. É preciso res-
gatar sua grandeza de filha de Deus, de irmã universal, de mãe 
de novos seres humanos, à luz da Palavra de Deus e dos Direi-
tos Humanos. A sociedade atual é chamada a se reconciliar com 
a mulher. Nessa perspectiva se coloca a 1ª Romaria da Mulher 
junto ao Santuário da Salette, em Marcelino Ramos.
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A Romaria tem como tema central: - “No sim de Ma-

ria, a missão da mulher”, a ser analisado segundo Lucas 
1, 38: - “Eis a Serva do Senhor, faça-se em mim segundo 
a tua palavra”.

A programação da Romaria prevê, entre outras ati-
vidades religiosas, a Missa Solene no Santuário, uma Cami-
nhada Penitencial para pedir ao Senhor perdão pelos pecados 
contra a mulher, o Terço Meditado e a Bênção do Santíssimo 
Sacramento.

Você, mulher, é convidada a participar de sua 1ª Ro-
maria junto ao nosso Santuário.  Nossa Senhora da Salette, 
a Mãe da Reconciliação, a espera neste dia, para apaziguar 
suas tribulações e acolher suas preces. Seja bem-vinda!

(A organização desta Romaria disponibilizará lan-
ches e refeições. Solicita que reserva de hospedagem e al-
moço bem como a participação de grupos sejam feitas até a 
semana anterior ao evento, ou seja, até o dia 02 de março.) 

Dom José realiza bênção da Capela da Reconciliação                                 
do Santuário Diocesano

Dom José presidiu 
o rito de bênção da Capela 
Reconciliação e da sala das 
graças alcançadas, última 
etapa do projeto de revita-
lização do Santuário Dioce-
sano N. Sra. de Fátima, no 
dia 13 de dezembro, memó-
ria litúrgica de Santa Luzia, 
em encontro das equipes 
técnica e econômica do 
mesmo. 

 Após a motivação inicial lembrando o tempo de ad-
vento e as disposições do coração para se estar na casa do 
Senhor, com o canto Senhor quem entrará no Santuário, o 
Bispo abençoou a água com a qual aspergiu os participantes 
da celebração e as paredes da Capela e da sala das graças 
alcançadas. Durante a aspersão, o grupou recitou o salmo 
que expressa a alegria do povo do Antigo Testamento em 
peregrinar até o Templo de Jerusalém. 

Na liturgia da Palavra, Pe. Valter proclamou a pas-
sagem do evangelho conhecida como a parábola do filho 
pródigo, que está retratada nos vitrais da Capela. A partir 

dela, Dom José fez breve re-
flexão, ressaltando que, co-
nhecida como parábola do 
filho pródigo ou a dos dois 
filhos, sua figura central é 
o pai, sua misericórdia, seu 
amor e a grandeza do seu co-
ração, que não guarda ran-
cor e acolhe com um abraço 
o filho que volta maltrapilho 
para a sua casa. Desejou que 
aquele espaço esteja sempre 

aberto para acolher “os filhos e filhas” de Deus, que, no mun-
do, são maltratados pelo pecado, manifestado na falta de amor 
e compaixão e receberem o abraço da misericórdia divina no 
sacramento da confissão. Agradeceu aos membros das duas 
comissões pelo trabalho realizado para a construção da Ca-
pela e da sala das graças alcançadas. Concluiu sua mensagem 
motivando preces comunitárias, invocação da intercessão de 
Nossa Senhora com o hino do centenário. 

Antes da bênção, Dom José convidou o grupo para o 
descerramento da placa comemorativa ao evento na entrada 
da Capela.

Cáritas e Pastoral da Criança realizam encontro de                                        
Natal em Áreas Indígenas

 Em trabalho conjunto, a coordenação da Cáritas 
Diocesana e a da Pastoral da Criança visitaram  as Áre-
as Indígenas da comunidade Guarani e a da comunidade 
Kaingang, situadas no Município de Erebango, nos dias 
18 e 23 de dezembro, respectivamente, promovendo 
encontro de confraternização de Natal. O evento teve 
celebração da Palavra de Deus, ressaltando o advento 
como tempo de preparação do coração das pessoas para 
a celebração do nascimento de Cristo. Após a celebra-
ção, foi proporcionado um lanche para os participantes 
com a entrega de donativos para suas famílias e de brin-
quedos e doces para as crianças das mesmas. 
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Coordenação de Pastoral realiza última reunião do ano

Na noite desta segunda-feira, 10, a Coordena-
ção Diocesana de Pastoral se reuniu para avaliar a ca-
minhada deste ano, sob a coordenação do Pe. Maicon 
Malacarne e com a participação de Dom José e do Pe. 
Cleocir Bonetti, Vigário Geral da Diocese. 

Padres de Áreas Pastorais um religioso e leigos 
representantes de Setores diocesanos analisaram a ca-
minhada do ano, destacando como muito positivos os 
seguintes aspectos: o processo desencadeado pelo Ano 
Nacional do Laicato, juntamente com a organização da 

comissão diocesana, da Capelinha da Sagrada Família e o encontro diocesano de leigos e leigas; a organização e a Escola 
da Pastoral da Consolação e Esperança; as novas atividades da Pastoral do Batismo; o processo de Iniciação à Vida Cristã 
envolvendo todas as paróquias e o novo ardor que isso faz gerar. 

Apontaram também alguns desafios: a organização da Pastoral Familiar, o fortalecimento da Ação Evangelizadora 
“Cada comunidade uma nova vocação”, a Pastoral Urbana, a Pastoral da Pessoa com Deficiência. 

Por fim, fez algumas comunicações: formação da equipe para a Assembleia Diocesana, organização da Romaria

Proximidade do Natal reúne Igrejas Ecumênicas
Como vem 

acontecendo há 
quase 20 anos, lu-
teranos, católicos, 
anglicanos e lutera-
nos sinodais parti-
ciparam de encontro 
ecumênico, presidi-
do por pastores, pas-
tora, reverendo e pa-
dres, na noite do dia 
19 de dezembro, na 
Catedral São José.

 O encon-
tro teve a presença 
especial do Coral N. Sra. de Fátima, regido pelo Pe. José 
Carlos Sala, e do Grupo de Cantos da Igreja Evangélica de 
Confissão Luterana no Brasil, Sinodal, Pastora Etienne Ci-
bele Mittanck.

A motivação inicial ressaltou que com jeitos diferen-
tes de rezar e celebrar, as mencionadas Igrejas estavam reu-
nidas no que é mais importante, em nome da Trindade Santa, 
na Palavra de Deus e no Batismo. 

No final da celebração, uma família levou uma man-
jedoura até o presépio em construção na Catedral, com o 
número 100, em referência ao centenário da Paróquia.

A homilia esteve a cargo do Pe. Jean Carlos Dem-
boski, vigário paroquial da Catedral São José. Comentando 
as leituras proclamadas da profecia de Miqueias, da Carta 
aos Hebreus e do Evangelho de São Lucas, que contava a 
visita de Maria a Isabel, ressaltou que Cristo nasce entre os 
pobres e convidou a todos a se perguntarem se hoje se reco-
nhece a salvação em Cristo que veio cumprir a vontade divi-
na. Situou a época do profeta Miqueias, cuja profecia é idên-

tica à de Isaias, como 
um tempo difícil, com 
corrupção das lideran-
ças, idolatria cultivada 
pelos falsos profetas, 
empobrecimento do 
povo, perguntando se 
a situação de hoje é di-
ferente. Referiu que os 
textos bíblicos falam 
da vida nova que nasce 
de duas mulheres, Isa-
bel e Maria. Apontam 
para o novo exercício 
do poder, com justi-

ça para os pobres, que proclamam as maravilhas de Deus. 
Destacou que a sociedade de hoje vive o segregacionismo 
– coloca as crianças em creches, os idosos em asilos, os de-
linquentes nas prisões, os toxicodependentes em isolamento 
e experimenta uma falsa segurança. Disse que para se ter a 
experiência da alegria do Natal, é necessário viver o amor 
verdadeiro, transformar a vida e realizar o que Deus quer. 
Citou a seguinte afirmação do Papa Francisco em sua alo-
cução na audiência geral das quartas-feiras neste dia: “Natal 
inaugura uma época nova, onde a vida não se programa, mas 
se doa; onde não se vive para si, na base dos próprios gostos, 
mas para Deus; e com Deus, porque do Natal Deus é o Deus 
conosco, que vive conosco, que caminha conosco. Viver o 
Natal é deixar-se sacudir pela sua surpreendente novidade. 
O Natal de Jesus não oferece o calor reconfortante da lareira, 
mas o arrepio divino que sacode a história. Natal é a revan-
che da humildade sobre a arrogância, da simplicidade sobre 
a abundância, do silêncio sobre o tumulto, da oração sobre 
“meu tempo”, de Deus sobre meu eu.”
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Dom José preside sua primeira ordenação episcopal

Dom José este-
ve em Barros Cassal, 
Diocese de Cruz Alta, 
na manhã do dia pri-
meiro de dezembro, 
onde presidiu a missa 
de ordenação episcopal 
do novo Bispo de Bagé, 
Dom Cleonir Paulo 
Dalbosco, tendo como 
coordenantes Dom Jai-
me Spengler, Arcebispo 
de Porto Alegre, e dom 
Adelar Baruffi, Bispo 
da Diocese local, acompanhados de diversos outros bispos, 
entre eles, o emérito de Bagé, Dom Gílio Felicio, muitos pa-
dres, religiosos, familiares, amigos do ordenado e delegação 
da Diocese para a qual foi nomeado. Pe. Anderson Faenello, 
Pároco da Paróquia São Cristóvão de Erechim, acompanhou 
o Bispo auxiliando na celebração. 

 Dom José foi escolhido pelo novo bispo como seu 
ordenante principal pelo fato de os dois serem capuchinhos. 
Na homilia, ele registrou este aspecto, dizendo: “Minha 
saudação carinhosa de Frei Capuchinho ao caríssimo irmão 
Frei Cleonir Paulo Dalbosco, que disse ‘sim’ ao chamado 
do Senhor, para estar a serviço do Reino, na Igreja povo de 
Deus, como religioso, sacerdote e agora como pastor, Bispo 
e sucessor dos apóstolos na Igreja Diocesana de Bagé.” Re-
feriu-se também a São Francisco de Assis, em cujo carisma 
se inspira a ordem capuchinha. O ordenante mencionou o 
lema do novo bispo, ressaltando a dimensão do serviço no 
ministério episcopal: “Caro irmão, tens presente que a mis-
são do Bispo é servir. Tanto é que escolheste como lema do 
teu ministério “Eu vim para Servir” (Mc 10,45). Esta missão 
de amor “serviço” precisa ser alimentada diante do sacrário, 
do crucificado, diante da cruz, como fez Maria de Nazaré, 
num silêncio contemplativo, que nos ajuda a reler e rever a 

história da nossa vocação 
cristã, pessoal, familiar e 
comunitária, a partir do 
nosso “sim” diário ao Se-
nhor.” Ele também des-
tacou as três dimensões 
da missão do Bispo: san-
tificar, ser mestre da fé e 
exercer o pastoreio.

No final da ce-
lebração, o novo bispo 
agradeceu a presença de 
todos. Com forte emoção, 
ressaltou: “Depois de tan-

tas palavras emocionantes e bonitas, agora com o coração 
emocionado quero pronunciar algumas palavras com muita 
fé e carinho a todos vocês. Nesse momento tão importan-
te me manifesto com muita gratidão”. Recordou momentos 
marcantes de sua vida, nos quais os diversos grupos presen-
tes participaram. Expressou especial agradecimento aos seus 
confrades capuchinhos: “Minha palavra de profundo agra-
decimento à província dos Freis Capuchinhos, que sempre 
me amou e a quem eu amo profundamente. Acompanhou 
meus passos, ajudou a discernir muitos momentos e neste 
momento segue comigo. Saibam que eu serei eternamente 
Capuchinho”. Em relação ao seu lema episcopal, assegu-
rou: “Escolhi como lema de minha ordenação ‘Eu vim para 
servir’. Essa passagem bíblica me coloca em sintonia com 
Jesus Cristo e sua missão, estarei em serviço do Reino de 
Deus e de sua justiça”. Por fim, Dom Cleonir pediu a oração 
de todos por ele e por sua missão, garantindo que rezará por 
todos. 

Dom Cleonir foi acolhido e iniciou seu ministério 
episcopal na Diocese de Bagé no dia 16 de dezembro, em 
missa às 17h, no Ginásio Franciscano Espírito Santo. (Com 
informações e foto do site da Diocese de Cruz, da Rádio 
“Tua Rádio Cristal)

Duas jovens de Erechim e uma de Viadutos                                                     
em missão católica na praia do Cassino

 A juventude da Renovação Carismática Católica realiza ação missionária anual 
em praias no Brasil. No Rio Grande do Sul esse trabalho missionário iniciou em 2006. 
Desde o dia 27 de dezembro até o dia 03 janeiro, mais de 130 missionários passaram parte 
de suas férias na praia do Cassino, em Rio Grande, anunciando Cristo, Salvador da huma-
nidade. Duas jovens da Paróquia São Cristóvão de Erechim e uma da Paróquia Sagrado 
Coração de Jesus de Viadutos integram o grupo. Anunciarão o amor de Deus em Cristo 
seu Filho a veranistas na praia, em hospitais, em asilos, orfanatos, presídios, ruas e onde 
o Espírito Santo suscitar. O projeto é mantido por doações espontâneas e por contribuição 
de cada missionário na sua inscrição para o mesmo. O redalização das atividades pode ser 
conferido no Facebook, página “Jesus no Litoral RS”.
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Encontro de Natal dos padres e bispos com presença de Terno de Reis

Dom José, Dom Girônimo e os padres realiza-
ram encontro de Natal na noite do dia 23 dd dezem-
bro, antevéspera da solene celebração do nascimento de 
Cristo, no Salão do Eventos do Seminário de Fátima. 

 O grupo de canto “Terno de Reis” de Viadutos 
proporcionou agradável surpresa a eles apresentando 
diversos cantos do folclore natalino. 

Na proximidade do Natal do ano passado, o gru-
po visitou 60 pessoas acamadas da cidade de Viadutos, 
além do Hospital e de entidades apoiadoras. Neste ano, 
está visitando pessoas acamadas das comunidades ru-
rais daquela paróquia. 

Após a apresentação do Terno de Reis, Dom José ressaltou a importância de os padres e os dois bispos poderem ter 
este momento de convívio no contexto do Natal; agradeceu aos que prepararam o jantar e aos que doaram os mantimentos 
para o mesmo; motivou a oração e invocou a bênção sobre todos.

Ex-Diretora do Colégio Franciscano São José chega aos cem anos
No dia 08 

de dezembro, so-
lenidade da Ima-
culada Conceição 
de Maria, a Irmã 
Franciscana Mis-
sionária de Maria 
Auxiliadora, com-
pletou cem anos. 
Ela fez sua primei-
ra profissão de vida 
religiosa em 27 de 
fevereiro de 1940. 
Portanto, tem 78 
anos de religiosa, 
perto já dos 79. Por 
52 anos, de 1941 a 
1983, ela atuou no 

Colégio São José, onde foi professora, orientadora educa-
cional e diretora.

 Ela nasceu no dia 08 d dezembro de 1918, no Povo-
ado Erechim (atual Cidade de Getúlio Vargas, RS), filha de 
Miguel Possapp, libanês, e Joana Olivier De Bonna, filha de 
imigrantes italianos, vindos naquele ano de Caxias do Sul. O 
casal teve 8 filhos, dos quais Ir. Agétis é a única ainda viva. 

A 10 de abril de 1921 Ida foi batizada na Capela da 
Imaculada Conceição no Povoado Erechim, Paróquia de 
Passo Fundo, Diocese de Santa Maria. Em 1925 recebeu a 
Crisma e em 1926 fez a Primeira Comunhão.

Ida fez seus primeiros estudos na escola das Irmãs 
Franciscanas de Maria Auxiliadora, as quais haviam vindo 
a convite de várias famílias, tendo Miguel Possapp, entre 
outros, contribuído financeiramente para adquirir a casa de 
moradia para as Irmãs. Em 1930, seguindo o exemplo de 

Inês, sua mana (que na vida religiosa recebeu o nome de 
Irmã Ancila), Ida ingressou na casa de formação das Irmãs 
Franciscanas, Juvenato, em Três Arroios onde concluiu o 1º 
Grau. Em 1931 continuou seus estudos em Canoinhas, SC, 
onde começou a lecionar em 1936. Em 2 de julho de 1938 
entrou no Postulado e concluiu, ainda em 1938, os cursos 
de Contabilidade e Magistério. Em 1939 regressou a Três 
Arroios onde ingressou no Noviciado em 26 de fevereiro de 
1939, quando passou a vestir o hábito religioso. A 27 de fe-
vereiro de 1940 fez sua primeira profissão. A seguir foi para 
o Colégio São José, em Erechim. A profissão perpétua, con-
sagração definitiva, foi realizada a 28 de fevereiro de 1943, 
em Erechim. De 1941 a 1983 Irmã Agnétis atuou no Colégio 
São José, onde foi professora, orientadora educacional e di-
retora. Em 1958 concluiu o curso de Pedagogia e Orientação 
Educacional na PUC, em Porto Alegre. Na sequência reali-
zou a pós-graduação lato sensu com especialização em Psi-
cologia Educacional. Durante 12 anos lecionou Psicologia 
Educacional na Faculdade de Filosofia em Erechim. 

De 1983 a 1985 foi Superiora Provincial, residin-
do na Casa Provincial em Passo Fundo. Foi presidenta da 
Conferência dos Religiosos no Brasil – CRB, regional de 
Brasília e participou de Assembleias nacionais de religiosos. 
Residiu e trabalhou em diversas fraternidades, exercendo as 
mais diversas funções. A 8 de dezembro de 1989 celebrou 
seu Jubileu de Ouro,  a 5 de dezembro de 1999 o Jubileu de 
Diamante e  05 de dezembro de 2010, Jubileu de Brilhante. 

Irmã Agnétis sempre se dedicou a lecionar, nunca 
descurou dos estudos e da leitura, adquirindo vasta cultura. 
Apesar da intensa atividade intelectual desenvolveu habili-
dades manuais fazendo trabalhos de tricô e crochê. (Com 
informações do sobrinho Ney Eduardo Possapp d’Avila, 
Mestre em História)
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Para Dom José, Natal é tempo de fortalecer relações                                 

fraternas e solidárias

O Bispo diocesano presidiu a missa das 08h do 
dia de Natal no Santuário de Fátima, tendo o Pe. Valter 
Girelli como concelebrante.

No início de sua homilia, Dom José enviou sua 
saudação ao Bispo emérito, Dom Girônimo, aos padres, 
diáconos, religiosos, seminaristas, aos enfermos e seus 
familiares, aos encarcerados, aos servidores dos hospi-
tais e da segurança, aos pastores das diversas Igrejas, às 
autoridades do executivo, legislativo e judiciário, aos 
homens e mulheres de boa vontade. Continuou afirman-
do que o Nata é tempo privilegiado para estender a mão 
ao outro em manifestação de afeto e carinho, fortale-
cendo relações fraternas e solidárias. No final de sua 
reflexão, motivou a todos a adorar e admirar o Menino 
da manjedoura, a revelação de Deus, o Cristo Jesus, a 
luz do mundo. Desejou que esta luz cure as feridas do 
coração, de toda a vida de cada pessoa e ilumine sempre 
os seus passos, as suas escolhas a sua família, a sua co-
munidade, os seus projetos e as suas ações de bem em 
favor da vida, da justiça e da casa Comum.

Em missa na Catedral, Dom José exorta a não adulterar o Natal
Acompanhado 

pelos padres da Cate-
dral, Alvise Follador e 
Jean Demboski, e pelo 
diácono Pascoal Pozza, 
Dom José Gislon presi-
diu a missa desta noite 
de Natal naquele tem-
plo. Após a proclamação 
do Evangelho, houve a 
representação de José, 
Maria e o Menino que 
se colocaram diante do 
presépio marcado pelo 
número 100 para lembrar 
o centenário da Paróquia 
São José. O Bispo abençoou o presépio e proferiu a homi-
lia. Antes da bênção final, convidou os pais a conduzirem as 
crianças para perto do presépio, onde ele próprio, encerrada 
a missa, abençoou, abraçou e beijou as que lhe eram apre-
sentadas.

  Dom José definiu o Natal como festa bonita que 
toca o coração dos adultos, faz sonhar as crianças, lembra o 
amor e a ternura de Deus pela humanidade. Disse também 
que é festa de família, porque envolve o sim de Maria, o 

compromisso responsá-
vel de José e a fragilida-
de de uma criança, que, 
mesmo sendo de origem 
divina, precisou da aco-
lhida e do amor humano. 
Alertou que esta festa 
não pode ser adulterada. 
Ressaltou que a frágil 
criança contemplada na 
manjedoura ou nos bra-
ços de Maria, como um 
de nós, é “o Verbo” que 
estava junto de Deus e 
era Deus” (Jo 1,1). É a 
realização da promessa 

de Deus, anunciada ao longo dos séculos pelos profetas e es-
perada por todos aqueles que, na caminhada da vida, manti-
veram viva a esperança na realização da promessa. Concluiu 
desejando que a mensagem do Natal, marcada pela simplici-
dade, o amor, a fé e esperança, renove no nosso coração de 
todos o compromisso pela vida, o bem comum e a caridade, 
tornando-os sempre mais sensíveis e comprometidos com a 
justiça e os valores do Evangelho anunciados por Jesus.
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Pastoral da Criança realiza último encontro de formação do ano

Representantes paroquiais da Pasto-
ral da Criança participaram do último en-
contro de formação deste ano no dia 20 de 
dezembro, no Centro Diocesano de Pastoral 
e Administração. 

A coordenadora diocesana, Mari-
nês Agnoletto, conduziu o momento inicial 
de oração com reflexão sobre a missão da 
Pastoral da Criança. A capacitadora Clari 
Cenci assessorou o estudo do dia. Destacou 
que para alguém atuar como na Pastoral da 
Criança precisa conhecer o Guia do Líder, o 
que lhe possibilita capacitar outros interes-
sados na própria comunidade, tendo consciência de que, para aprender, as pessoas precisam de auxílio de outras pessoas, 
pois antes de fazer qualquer coisa por conta própria, é necessário aprender com alguém ou por meio de livros, instruções e 
outros. O conhecimento se torna significativo para quem aprende quando são levados em conta as necessidades e o saber 
das pessoas. O aprendizado é facilitado quando os novos conhecimentos são apresentados gradativamente, relacionando 
teoria e prática.  

Na conclusão do encontro, houve oração e bênção de envio dos participantes.

Pastoral da Juventude define prioridades para o próximo triênio
Cerca de 35 jovens e acompanhantes de jovens participaram da assembleia 

diocesana da Pastoral da Juventude nos dias 08 e 09 de dezembro, no Seminário 
de Fátima, na qual avaliaram as atividades dos últimos 4 anos e projetaram as do 
próximo triênio. 

 À luz da passagem do Evangelho “dai-lhes vos mesmos de comer” (Mc 
6,37), a assembleia definiu como prioridades para os próximos três anos a formação 
e o fortalecimento dos grupos de jovens. Para a coordenação, é nos grupos que a 
juventude desperta para a pessoa de Jesus Cristo, para a vida nova em comunidade, 
com dignidade e felicidade. 

A Pastoral da Juventude continuará sua caminhada, buscando alcançar as re-
alidades juvenis que mais carecem de evangelização, oferecendo-lhes o Pão da vida.

De Faxinalzinho, novo padre para a Diocese de Erexim 
Dom José presidiu missa 

de ordenação presbiteral do diá-
cono Edegar Passaglia na igreja 
N. Sra. da Salete de Faxinal-
zinho, Paróquia São Roque de 
Benjamin Constant do Sul, na 
manhã escaldante do dia 15 de 
dezembro, sábado da segunda 
semana de Advento. A missa foi 
concelebrada por 38 padres da 
Diocese de Erexim, 2 da de Cha-
pecó e um da Arquidiocese de 
Passo Fundo. Participaram muitas pessoas da comunidade 
local e vizinhas, dois diáconos permanentes, seminaristas da 

Diocese,  religiosas, a comissão 
da Pastoral Vocacional, grupos 
da Paróquia São Cristóvão e 
São Pedro de Erechim e da Pa-
róquia Imaculada Conceição de 
Getúlio Vargas, onde o novo pa-
dre exerceu trabalhos pastorais, 
com a animação da música e do 
canto do Pe. José Carlos Sala e 
equipe. 

Depois da proclamação 
do Evangelho, o Reitor do Se-

minário Maior São José, Pe. Clair Favreto, chamou o Diáco-
no Edegar para se aproximar do Bispo, a quem disse que a 
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Igreja pedia que o ordenasse padre. Como 
assegurasse que estava devidamente pre-
parado, Dom José declarou-o aceito para a 
ordenação solicitada, passando para a ho-
milia. 

No início de sua reflexão, Dom José 
lembrou que Dom Girônimo Zanandréa e 
o Pe. Luiz Warken não estavam presentes 
por problemas de saúde. O Vigário Geral 
da Diocese, Pe. Cleocir Bonetti não esta-
va por estar acompanhando o Pe. Luiz no 
Hospital São Vicente em Passo Fundo, do 
qual teria alta neste dia. Considerou a orde-
nação do Diácono Edegar como momento 
de esperança, fruto da vida de fé de uma 
comunidade e da ajuda de muitos benfeitores. Ela é possível 
depois de longo caminho de formação do ordenando, que 
receberia a nobre missão de santificar o povo no ministé-
rio sacerdotal. Lembrou a caminhada exigente do povo de 
Deus, especialmente do profeta Elias, a quem o Senhor ofe-
receu pão e água para prosseguir na caminhada. Ele espelha 
as desilusões familiares, profissionais, políticas e sociais do 
seu tempo. Deus lhe respondeu com um alimento asseguran-
do-lhe que não o abandonava. Ressaltou que Deus se doa em 
seu próprio Filho, o Pão da vida, que o sacerdote consagra 
na Eucaristia para saciar a fome do povo de Deus e a sede do 
profundo do coração humano. Referiu-se ao lema do novo 
padre, “Em nome de Cristo, o Pão da vida”. Destacou que 
o sacerdote é chamado a celebrar o Santo Sacrifício euca-
rístico, a meditar constantemente sobre o seu significado e 
a transformar sua vida numa Eucaristia, o que se manifesta 
no amor ao sacrifício cotidiano, sobretudo no cumprimento 
dos próprios deveres de estado. O amor à cruz, que é fonte 
de vida interior, conduz o sacerdote a tornar-se uma oferta 
agradável ao Pai por meio de Cristo.

Após a homilia, o Bispo introduziu o canto da ladai-
nha de todos os santos, durante a qual o ordenando se pros-
trou em sinal de sua fragilidade humana e de sua confiança 
no poder de Deus. Passou aos momentos que caracterizou 
como significativos em sua homilia: a imposição das mãos 

dele e dos sacerdotes concelebrantes sobre 
o ordenando, a Prece de Ordenação, a un-
ção da palma das suas mãos com o óleo do 
Santo Crisma e a entrega a ele do pão e do 
vinho para a celebração eucarística.

No final da celebração, Dom José 
agradeceu ao Pároco pela preparação das 
comunidades para a ordenação do novo 
padre; aos formadores dos seminários e 
a todos os padres da Diocese porque, por 
seu trabalho, motivam o surgimento de 
vocações nas famílias. Lembrou que a 
mãe do novo padre lhe confidenciou que 
muitas vezes rezou de joelhos pelo mesmo 
naquela igreja. Se a família sentiu alegria 

pelo nascimento dos filhos, a Diocese se sentia feliz por ter 
um deles como padre. Agradeceu às comunidades da Paró-
quia, aos benfeitores das vocações, às zeladoras das capeli-
nhas e pediu que todos rezem pelos padres, conscientes de 
que vivem o divino de Deus e a fragilidade humana. 

 O coordenador da Pastoral Presbiteral, Pe. Dirceu 
Balestrin, Pároco de Aratiba, saudou o novo padre em nome 
do presbitério diocesano, desejando que viva no ministério a 
alegria, a disponibilidade, a humildade e outras virtudes que 
ele possui. Convidou o Pe. Jean Carlos Demboski, colega 
por 8 anos, a entregar-lhe algo que os padres lhe ofereciam.

Por fim, falou o próprio Pe. Edegar. Referiu-se ao 
seu lema, “em nome de Cristo, o Pão da vida”. Manifestou 
confiar em Cristo e contar com os amigos e pessoas próxi-
mas para realizar sua missão. Expressou agradecimentos às 
comunidades onde trabalhou durante sua formação, à Pas-
toral da Juventude, à equipe vocacional, a Dom Girônimo 
que o acolheu para o Seminário, a Dom José que o acompa-
nhou ultimamente e acabava de ordená-lo, à família, aos que 
rezam pelas vocações. Convidou a todos para sua primeira 
missa neste domingo em Faxinalzinho e na igreja São Cris-
tóvão no próximo dia 21. Concluiu sua manifestação solici-
tando a todos a rezarem a oração pelas vocações recitada no 
primeiro domingo de cada mês nas celebrações das comuni-
dades da Diocese. 

Novo padre da Diocese de Erexim preside sua                                              
primeira missa em Faxinalzinho

Pe. Edegar Passaglia, ordenado padre no dia 15 de 
dezembro por Dom José, presidiu sua primeira missa em 
sua comunidade natal, N. Sra. da Salete de Faxinalzinho, 
Paróquia de Benjamin Constant do Sul, na manhã do dia 
seguinte, com a participação de seus familiares, muitos ou-
tros conterrâneos, seminaristas da Diocese, vários jovens da 
Pastoral da Juventude e delegação da Paróquia São Cristó-
vão de Erechim, onde estava trabalhando como Diácono e 
continuará como vigário paroquial. A missa foi concelebra-
da por 5 padres da Diocese de Erexim, dois da de Chapecó e 

um da Arquidiocese de Passo Fundo, com a participação de 
um diácono, colegas do novo padre, seus professores e seu 
Pároco.

 Pe. Cleocir Bonetti proferiu a homilia. Destacou três 
pontos. O primeiro, a partir das leituras do dia, 3º domin-
go do Advento, que convida à alegria pela proximidade do 
Senhor. Observou ser a alegria uma das características do 
novo padre. Diante das dificuldades e desafios, mantém-se 
sereno e otimista. Exortou-o a manter essa alegria e sempre 
sustentá-la no Cristo, razão da nossa alegria, seguindo a in-
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sistência do Papa Francisco de 
que o cristão não pode ser uma 
pessoa triste. O segundo ponto 
foi a partir do Evangelho, do 
testemunho humilde de João 
Batista, aquele que, no deserto, 
anuncia a vinda do Messias, de 
quem se diz indigno de desa-
marrar as correias das sandá-
lias. Destacou ser a humildade 
outra característica do novo 
padre: um jovem simples, que 
valoriza as pessoas, a família. 
Recordou sua história de vida, suas lutas, enfrentamentos, 
sem perder a humildade. Também nisso exortou-o a manter-
-se humilde, fazer-se pequeno, servidor. No terceiro ponto, 
ressaltou um dos conselhos de João Batista, a partilha, um 
sinal da conversão. Disse João: “quem tiver duas túnicas, dê 
uma a quem não tem; e quem tiver comida, faça o mesmo”. 
A propósito, sugeriu aos presentes perguntar-se: o que de-
vemos fazer para provar a conversão? Que sinais demons-

tram nossa conversão? Somos 
capazes de partilhar? Por fim, 
frisou que estamos vivendo um 
momento de expectativa pela 
vinda de Jesus e sugeriu a to-
dos deixar-se surpreender por 
Deus. A partir do lema do Pe. 
Edegar, “em nome de Cristo, 
o Pão da vida”, recordou que 
o pobre menino colocado na 
manjedoura da gruta de Belém 
fez-se alimento, pão da vida, 
para a nossa caminhada. Ali-

mentados por ele, ninguém perca a sensibilidade e nem seja 
indiferente diante das injustiças do mundo.

No final da missa, o novo Padre agradeceu a presença 
dos colegas, dos familiares, dos amigos e de toda a comuni-
dade, motivou oração pelas vocações e invocou a bênção de 
Deus. (Com informações e foto de Pe. Anderson Faenello, 
Pároco da Paróquia São Cristóvão de Erechim)

Pe. Edegar preside primeira missa na igreja São Cristóvão de Erechim
Ordenado presbítero no 

dia 15 de dezembro, em sua co-
munidade natal, Faxinalzinho, 
Pe. Edegar Passaglia presidiu 
sua primeira missa na igre-
ja São Cristóvão de Erechim, 
onde estava trabalhando como 
diácono e onde continuará 
como vigário paroquial, no dia 
21 de dezembro. A missa foi 
concelebrada por seis padres, 
com a participação de 3 diáconos permanentes, a mãe, duas 
irmãs, um cunhado e um sobrinho do novo padre, muitas 
pessoas das comunidades da Paróquia e de outras. A conhe-
cida dupla Neiva e Marcelo, de Entre Rios do Sul, animou 
os cantos da celebração.

Pe. Giovani Momo proferiu a homilia, organizada 
em torno de três palavras, a alegria, o serviço e o encontro. 
Para ele, alegria pelo dom de um novo padre para a Diocese 
e pela proximidade da solenidade do Natal. Incentivou Pe. 
Edegar a cultivar e transmitir a alegria que vem de Deus. 
Referiu-se ao serviço a partir da visita de Maria a Isabel, 
conforme o evangelho do dia. Ela foi “apressadamente” ser-
vir sua prima logo que soube pelo anjo que estava grávida. 
Entre as duas, deu-se o encontro, no qual a criança que Isa-
bel havia concebido, o precursor do Messias, João Batista, 
exultou de alegria pela presença do mesmo, no seio de Ma-
ria. Pe. Giovani ressaltou a importância da visita, que carac-
terizou como uma bênção com força de cura. Motivou Pe. 
Edegar a visitar as pessoas, levando-lhes o amor de Deus. 
Neste aspecto, referiu-se ao lema do Pe. Edegar: “Em nome 
de Cristo, o Pão da Vida”, para exortá-lo a oferecer sempre e 
em abundância o alimento divino que sacia a sede e a fome 

de Deus das pessoas.
Pe. Edegar também di-

rigiu breve reflexão, falando do 
mencionado encontro de Isabel 
e Maria. Nele, Isabel reconhe-
ceu Maria como a Mãe do Mes-
sias. Ela e o filho que trazia no 
seu seio se alegraram  pela pre-
sença do esperado de Deus no 
seio de Maria. Mencionou os 
profetas que animavam o povo 

na expectativa do Salvador, cujo nascimento a Igreja cele-
brará em breve. Ressaltou as diversas formas como Cristo 
se manifestou, pastor, luz, caminho, verdade e vida e Pão da 
Vida. Como diz o lema que escolhe, “Em nome de Cristo, 
o Pão da Vida, propõe-se realizar seu ministério servindo o 
alimento celeste a seus irmãos e irmãs.

No final da celebração, Pe. Anderson Faenello, Páro-
co da Paróquia São Cristóvão, dirigiu palavras de acolhida e 
incentivo ao novo padre, citando o Papa emérito Bento 16, 
para quem a vocação é fruto do amor de Deus, bem como a 
resposta a ela. Pe. Edegar assumiu o sacerdócio dando sua 
resposta a este amor de Deus. Convidou os membros do 
Conselho Paroquial de Pastoral presentes para entregar um 
brinde ao neossacerdote, duas casulas, na cor verde e ver-
melha, observando que a roxa que ele estava usando já lhe 
tinha sido entregue anteriormente. O conjunto dessas vestes 
litúrgicas foi fruto de doação espontânea dos paroquianos. 

Pe. Edegar, muito feliz, agradeceu a todos por tudo 
o que realizaram por ele e convidou os sacerdotes concele-
brantes a invocarem a bênção final sobre a assembleia. 

Após a celebração, houve jantar de confraternização 
no salão paroquial.
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Falecimento de padres da Arquidiocese de Passo Fundo

Teologia no Seminário Central N. Sra. da Conceição, dos 
padres Jesuítas, em São Leopoldo. Foi ordenado presbítero 
no dia 08 de dezembro de 1956, na igreja São Luiz Gonzaga 
de Veranópolis, por Dom Antonio Zatera. Procurou seguir 
seu lema: “Jesus, ser vosso e levar todos a Vós”. 

No início de seu ministério, atuou como vigário pa-
roquial na Catedral de Passo Fundo e foi encarregado do 
Asilo Lucas Araújo, hoje Fundação Beneficente Lucas Araú-
jo, na qual dedicou sua vida, esforços e atenção, sendo seu 
superintende até a morte. Em 1969, foi nomeado também 
primeiro diretor da Rádio Planalto, da então Diocese, hoje 
Arquidiocese de Passo Fundo. Exerceu esta função até 1983. 
Também esteve junto à Juventude Operária Católica e aos 
Vicentinos. 

Em 1970, iniciou a faculdade de Direito na Univer-
sidade de Passo Fundo, concluindo o curso em 1974. Em 
1971, se tornou jornalista profissional através do Decreto 
65912 e, em 1980, radialista pela Lei 6.615. Em 1977, foi 
licenciado em Filosofia pela mesma Universidade de Passo 
Fundo.

Em entrevista a Dom Ercílio Simon, em setembro 
de 2006, para o livro “Nossos Padres, nossos heróis”, padre 
Paulo destacou que a proposta do seu lema sempre foi de 
dedicar a vida a Cristo. “No nosso raciocínio, no nosso sen-
timento, além de mantermo-nos fiéis ao Senhor, o desempe-
nho, a nossa doação de vida, só valeria a pena, se arrebatás-
semos um bom rebanho, se conquistássemos muitos outros 
operários para as vinhas do Senhor”. 

Em relação ao seu trabalho e ministério - especial-
mente junto à Fundação e à Rádio Planalto -, padre Paulo 
destaca, no mesmo livro, que foram tempos de felicidade e 
entrega. “Posso dizer que nem vi o tempo passar. Conside-
ro-me realizado, apesar das muitas pedras ao longo do cami-
nho. Manter-se firme na missão nos dias de hoje é quase um 
heroísmo. Valeu a pena nadar contra a correnteza. Sentimos 
agora o sabor da vitória e da realização. O testemunho de 
tantos leigos fiéis e sinceros, nos ajudaram a manter-nos no 
barco da Igreja, no caminho traçado para nós. A missão do 
sacerdote com certeza não é sombra e água fresca, mas vale 
a pena. Vale muito a pena”.

Pe. Rodimar Mascarello
Faleceu na noite do dia 

10 para 11 de janeiro, de um 
infarto fulminante, na cidade 
de Alvorada, onde estava em 
suas férias. O corpo foi velado 
na Catedral N. Sra. Aparecida 
de Passo fundo, durante a tarde 
do dia 11, com missa de exé-
quias às 18h. 

Padre Rodimar nasceu no dia 22 de março de 1967, 
em Vila Lângaro, distrito de Tapejara, e foi ordenado em 
junho de 1997 por dom Urbano Allgayer e seguiu, então, 
o lema “O Senhor me chamou, me modelou e enviou para 
anunciar a Boa Nova a todos”. Além de atuar como vigário 
paroquial na Catedral e junto ao Tribunal Eclesiástico, sua 
vocação foi dedicada, também, às paróquias Nossa Senhora 
da Glória e Nossa Senhora de Fátima, em Carazinho; São 
José, em Sertão; São Vicente de Paulo e São Judas Tadeu, 
em Passo Fundo e Nossa Senhora dos Navegantes, em Ron-
da Alta. Ainda, sua atuação junto ao Tribunal Eclesiástico 
se deve aos estudos realizados na Arquidiocese do Rio de 
Janeiro, nos anos de 2003 e 2004, onde se especializou em 
Direito Canônico. Atuava, também, como Diretor Espiritual 
do ECC - Encontro de Casais com Cristo.

Pe. Paulo Farina
 Faleceu pelas 23h do dia 13 de janeiro, festa litúrgi-

ca do Batismo de Jesus, em 
decorrência de hemorragia 
causada por um tumor. 

Pe. Paulo nasceu no 
dia 24 de junho de 1929, em 
Veranópolis, então Alfredo 
Chaves, onde passou sua 
infância numa família de 
cinco irmãos. Fez o antigo 
ginasial e colegial no Semi-
nário de Gravataí. De 1950 
a 1956, cursou Filosofia e 

Bispos da Sardenha dizem “não” à produção de armas na ilha italiana
 Em mensagem por ocasião da “marcha pela paz”, re-

alizada dia 28 de dezembro, promovida pela Cáritas de uma 
diocese de suas dioceses, os Bispos da ilha italiana da Sar-
denha lembraram que a Igreja sempre defendeu com firme-
za que “a venda e o tráfico de armas constituem uma séria 
ameaça para a paz”, ao passo em que no mundo “as despesas 
militares crescem cada vez mais e se registram ainda muitos 
‘conflitos esquecidos’: no ano passado foram 378, espalha-
dos em várias partes do planeta, dos quais 20 classificados 
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como guerras de elevada intensidade”. Para os bispos, o que a região precisa é de “uma boa política que faça o trabalho 
crescer, um trabalho livre, criativo, solidário e participativo. Um trabalho digno, que permita a todo trabalhador e trabalha-
dora voltar para casa toda noite com a satisfação de ganhar o pão digno e de ter contribuído para o progresso da sociedade.” 
Para eles, “a produção e o comércio das armas não contribuem certamente para a paz, mesmo se dão trabalho para muitas 
pessoas e colocam a Itália entre os primeiros lugares na classificação dos fabricantes de armas”. Observam também que 
“a gravíssima situação econômico-social não pode legitimar toda e qualquer atividade econômica e produtiva, sem que se 
avalie responsavelmente sua sustentabilidade, dignidade e o respeito pelos direitos de toda pessoa”.

 Neste ano transcorrem o 
trigésimo aniversário da ratifica-
ção da Convenção sobre os Direi-
tos da Criança e da Adolescência 
e o septuagésimo da Convenção 
de Genebra sobre a proteção de 
civis em período de guerra. Po-
rém, atualmente, mais países es-
tão envolvidos em conflitos in-
ternos ou internacionais do que 
em qualquer outro momento dos últimos 30 anos. Crianças 
que vivem em situações de conflito estão entre aquelas com 
menor probabilidade de ter seus direitos garantidos. Alguns 
números relativos ao ano passado são alarmantes: na Síria, 
foram assassinadas 870 crianças; no Iêmen, 1.427 foram fe-
ridas ou mortas, incluindo o ataque a um ônibus escolar; “no 

Afeganistão, a violência e os mas-
sacres foram eventos diários com 
cerca de 5.000 crianças mortas ou 
feridas nos primeiros nove meses 
de 2018”; no nordeste da Nigéria, 
grupos armados continuam a ata-
car meninas que são estupradas, 
forçadas a casar com combatentes 
ou usadas como ‘bombas huma-
nas’; na Somália, mais de 1.800 

crianças foram recrutadas pelas partes em conflito nos primei-
ros nove meses de 2018 e 1.278 foram sequestradas. O dire-
tor do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, 
“as crianças que vivem em zonas de conflito nos últimos 12 
meses continuaram a sofrer níveis extremos de violência e o 
mundo continua a desapontá-las”. 

Apesar de Convenções, crianças são usadas                                                   
em conflitos armados no mundo

Papa aborda desafios da conjuntura internacional                                        
em encontro com Diplomatas

No tradicional encontro de 
início de ano com os Diplomatas 
junto à Santa Sé na manhã do dia 
07 de janeiro, Papa Francisco fez 
diversas considerações a respeito de 
acontecimentos atuais na vida polí-
tica internacional, deixando claro o 
propósito de se colocar ao serviço 
do bem de todo o mundo. Ele asse-
gurou que “a Santa Sé não pretende 
imiscuir-se na vida dos Estados, mas aspira a ser uma ouvin-
te solícita e sensível das problemáticas que dizem respeito à 
humanidade, com o propósito sincero e humilde de se colocar 
ao serviço do bem de todo o ser humano”. Já no dia de Natal, 
na mensagem à cidade de Roma e ao mundo, Francisco havia 
apresentado alguns pedidos: diálogo para o caminho de israeli-
tas e palestinianos, uma solução política para a Síria, alívio para 
o Iémen, assistência humanitária para a África, aproximação 
entre as Coreias, concórdia para a Venezuela, paz duradoura 
para a Ucrânia, reconciliação para a Nicarágua, liberdade re-
ligiosa para os cristãos que vivem em minoria e proteção para 
as crianças e todas as pessoas frágeis, indefesas e descarta-
das. Neste encontro com os Diplomatas, o Papa alertou para 
o ressurgimento de tendências nacionalistas, que prejudicam a 

vocação das organizações interna-
cionais de serem espaço de diálo-
go e encontro para todos os países. 
Citando São Paulo VI, destacou o 
primado da justiça e do direito nas 
relações internacionais e recordou a 
sua Mensagem para o Dia Mundial 
da Paz deste ano, na qual afirma 
que “a boa política está ao serviço 
da paz”, declarando que “a política 

deve ser clarividente, não se limitando a procurar soluções de 
curto prazo. O bom político não deve ocupar espaços, mas ini-
ciar processos; é chamado a fazer prevalecer a unidade sobre 
o conflito”. Relacionou alguns desafios candentes: a realidade 
dos migrantes e suas causas; a necessidade de se investir em 
iniciativas que permitam às próximas gerações construir um fu-
turo, tendo a possibilidade de encontrar trabalho, formar uma 
família e criar filhos; os nefastos crimes dos abusos contra as 
crianças, que apagam inexoravelmente o melhor do que a vida 
humana reserva a um inocente, causando danos irreparáveis 
para o resto da existência; o flagelo dos abusos físicos e psico-
lógicos contra as mulheres; o mundo do trabalho e as novas for-
mas de escravidão, os problemas da guerra e da paz, a procura 
de novos armamentos e a defesa do meio-ambiente. 
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Almoço de Natal com pobres e presos,                                                                

investimento em humanidade 
Dia 18 de dezem-

bro, foram realizados dois 
almoços beneficentes de 
Natal em Roma. Um para 
pobres assistidos pela Cá-
ritas da cidade e outro para 
2 mil detentos, familiares 
e voluntários em 13 presí-
dios da Itália, respondendo 
ao apelo do Papa Francis-
co de se doar tempo e aten-
ção, neste Natal, a quem mais precisa. Para esta inicia-
tiva, muitos produtores disponibilizaram aos presídios 
carne, pão, massa e doces. Pelo quinto ano seguido, 
o projeto “Outra cozinha... para um almoço de amor” 
ofereceu pratos “estrelados” aos detentos, criados por 
chefes de cozinha famosos e servidos por artistas da 
música, do teatro e da TV, além de atletas e jornalis-
tas. Só em Roma, por exemplo, na seção feminina do 
Presídio de Rebibbia, uma famosa chef conhecida no 

mundo televisivo italiano 
cozinhou para 350 pre-
sas. A iniciativa, a pedido 
do Papa, é do movimen-
to eclesial Renovação no 
Espírito Santo, que conta 
com mais de 200 mil pes-
soas divididas em 1.900 
grupos e comunidades. 
Segundo o presidente da 
entidade, “hoje o que faz 

notícia é o business, o mundo dos negócios, e não o bem 
comum: com o Almoço de Amor, queremos superar a 
‘cultura do descarte’, referida por Papa Francisco, e in-
vestir em humanidade. Nós acreditamos que Deus pos-
sa fazer nascer filhos das pedras: inclusive os corações 
mais duros podem se abrir!”. No almoço da Cáritas com 
seus assistidos, atletas do Grupo Esportivo “Fiamme 
Gialle” e da Polícia Fiscal Italiana viraram cozinheiros 
e também serviram as refeições aos convidados.

Padre Carlista assume Paróquia                                                                       
São Francisco de Assis de Mariano Moro

 Dia 12 de janeiro, às 
19h, Dom José presidiu missa 
da festa do Batismo de Jesus 
na igreja São Francisco de As-
sis de Mariano Moro, oficiali-
zando Pe. Paulo Rogério Cao-
vila como Pároco daquela Pa-
róquia, sucedendo ao Pe. Davi 
Oliveira Pereira que estava na 
função desde 15 de fevereiro 
de 2013 e que será Pároco da 
Paróquia Santa Ana de Carlos 
Gomes a partir do dia 27 de 
janeiro deste mês. Pe. Paulo 
pertence à Congregação dos 
Missionários de São Carlos, Scalabrinianos, cujo carisma 
ou objetivo principal é trabalhar com os migrantes. Ele é 
natural de Rio Brasil, da Paróquia e Município da Barra 
do Rio Azul e ficará na Diocese por algum tempo. Se-
guindo o rito de oficialização de Pároco, o Bispo o convi-
dou a renovar os compromissos da ordenação presbiteral 
e lhe entregou símbolos da missão de Pároco, a Bíblia, a 

estola e a chave do Sacrário, 
que expressam aspectos prin-
cipais de sua missão: a evan-
gelização, a celebração dos 
sacramentos, especialmente a 
Eucaristia.

Pe. Paulo nasceu em 
Rio Brasil, Paróquia da Bar-
ra do Rio Azul, no dia 04 de 
novembro de 1969. Foi orde-
nado diácono na igreja Nos-
sa Senhora dos Migrantes na 
periferia de São Paulo, onde 
exerceu atividades pastorais 
por três anos, no dia 26 de ju-

nho de 1999, pelo Cardeal Dom Paulo Evaristo Arns. Foi 
ordenado presbítero no dia 31 de dezembro de 1999, na 
igreja São Carlos de Rio Brasil, por Dom Girônimo Za-
nandréa. Trabalhou na promoção vocacional e em casas 
de formação da Congregação. Pediu ao seu superior para 
trabalhar na Diocese por algum tempo. 
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Dom José preside missa de ação de graças pela presença e atuação dos 

Pobres Servos da Divina Providência no Bairro Progresso
Às 19h do dia 13 de 

janeiro, festa do Batismo 
de Jesus, na igreja N. Sra. 
Aparecida, Bairro Pro-
gresso, Dom José presidiu 
missa de ação de graças 
pela ação pastoral dos pa-
dres da Congregação dos 
Pobres Servos da Divina 
Providência na Paróquia 
São Francisco de Assis, 
daquele Bairro e arredo-
res. Diversos padres da 
Congregação concelebraram a missa que teve também a 
presença de irmãs da mesma Congregação. Na oportunida-
de, a Ir. Zelinda Onghero, das Irmãs Missionárias Francisca-
nas de Maria Auxiliadora, que por diversos anos trabalhou 
no Bairro, fez sua despedida, pois assumirá nova missão. A 
Paróquia do Bairro Progresso foi criada por Dom Girôni-
mo, por decreto de 31 de julho de 2005. Foi instalada no dia 

04 de setembro do mesmo 
ano, tendo como adminis-
trador paroquial o Pe. Ru-
dinei Lolato. No dia 12 de 
fevereiro de 2006, a Con-
gregação dos Pobres Ser-
vos da Divina Providência 
assumiu a Paróquia, tendo 
sido nomeado Pároco o 
Pe. Ibanor Zanatta. Depois 
dele, foram Párocos os pa-
dres Reinaldo Bregalda, 
Gianni Menegazzi e Tran-

quilo Manfrói. Com o encerramento das atividades da referi-
da Congregação, a Diocese reassume o atendimento pastoral 
da Paróquia, para a qual Dom José nomeou Pároco Pe. Jóssi 
Golembiewski, até agora vigário paroquial da Paróquia N. 
Sra. do Rosário de Barão de Cotegipe. Ele será oficializado 
na função neste domingo, dia 20, às 19h, em missa presidida 
por Dom José na igreja N. Sra. Aparecida. 

Encontro de Jovens Indígenas anima                                                                   
a Jornada Mundial da Juventude do Panamá

 Na semana que antecede as Jornadas 
Mundiais da Juventude, há atividade mis-
sionária em Paróquias do País anfitrião, com 
jovens de todo o mundo que têm a oportu-
nidade de participar de encontros espirituais 
e realizar trabalhos de solidariedade com as 
comunidades locais para experimentar a sua 
vida, entrar na sua cultura e conhecer melhor 
os desafios enfrentados diariamente pela po-
pulação do país em que se encontram. No contexto desta 
semana missionária, de 17 a 21 de janeiro, numa Diocese do 
Panamá, foi realizado realizado o primeiro Encontro Mun-
dial de Jovens Indígenas, com mais de mil participantes. 
Eles celebraram a cultura antiga e a esperança cristã, cen-
trados na oração e no testemunho de jovens comprometidos 
com a proteção da terra e contra a exploração indiscriminada 
da Criação. Motivados para refletir e celebrar a fé em Cristo 
a partir da riqueza milenar de culturas originais, os jovens 
estão respondendo ao convite do Papa Francisco para serem 
gratos pela história de seus povos e corajosos diante dos de-
safios que os cercam, para avançarem, cheios de esperança, 
na construção do outro mundo possível. O logotipo do En-
contro contém um círculo com uma borda colorida, uma ca-
bana de palha, símbolo da comunidade, com uma cruz para 
representar o caminho de cada um com Cristo, “plenitude de 
esperança para os nossos povos”, explicam os organizado-
res. Também são retratados o cacau e o milho, “frutos sagra-
dos para muitas populações mesoamericanas”. Há também 
um forte vínculo com a Mãe Terra, expresso pelas raízes que 

saem da letra “M”, e um pequeno camaleão 
que “nos convida a respeitar toda a criação de 
Deus em sua grande diversidade”. 

Cerimônias ancestrais em comunhão 
com a natureza, orações e danças tradicionais 
completam o programa formado pela partilha, 
por testemunhos, pelo lançamento de um pro-
jeto ecológico e por dramatizações das lutas 
que esses povos enfrentaram, explicaram os 

organizadores à Agência Fides.
A ideia da JMJ indígena surgiu em uma reunião das 

equipes de Pastoral Indígena da América Central e do México, 
no mês de outubro seguinte à JMJ realizada na Polônia e foi 
encorajada pelo encontro do Papa com os nativos da Amazô-
nia em Puerto Maldonado (Peru) em janeiro de 2018, quando 
pediu para dar “um rosto indígena à Igreja”, para ajudar o cle-
ro e fiéis a entender as culturas ancestrais e suas cosmovisões.

Logo que abriram as inscrições para a JMJ indígena, 
os primeiros a manifestarem interesse foram indígenas pro-
venientes das Américas - onde vivem cerca de 60 milhões de 
indígenas de 522 povos diferentes - e da Austrália.

Em Soloy, foi construída em um parque uma “aldeia 
tradicional|, onde música, danças, artesanato e apresentações 
artísticas mostram à juventude de todo o mundo a riqueza 
destas culturas. O encontro também foi uma oportunidade 
para a reflexão sobre a relação entre a fé cristã e as religiões 
tradicionais indígenas, acrescentaram os organizadores.

Fonte: Vatican News
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#eumigrar: migrar é um direito humano

A Cáritas Brasileira junto a 
Signis Brasil lançou a campanha 
“#EuMigrante”, que busca sensibi-
lizar sobre a realidade migratória, 
especialmente da realidade venezue-
lana no Brasil.

 “Migrar é um direito huma-
no universal! Migrar diz respeito à 
mobilidade espacial das pessoas, ou 
seja, trocar de casa, de cidade, de re-
gião, de estado ou de país. Esse processo ocorre desde o início 
da história da humanidade. Todos nós temos, em nossas famí-
lias, realidades migratórias, deslocamentos. Uns migram por 
escolha, outros são forçados a isso.”

Desta forma iniciou-se a campanha realizada pela Cá-
ritas do Brasil em parceria com a Signis Brasil Jovem, res-
saltando dentro da realidade migratória a situação vivida pe-
los venezuelanos que chegaram ao Brasil recentemente. Esta 
campanha faz parte do “Programa Pana”, uma iniciativa de-
senvolvida pela Cáritas Brasileira, com apoio da Cáritas Suíça 
e do Departamento de Estado dos Estados Unidos.

“#EuMigrante pretende visibilizar a realidade migratória 
no Brasil a partir da ação do Projeto Pana que ao longo de um 
ano, visa favorecer mais de 3.500 pessoas, sendo, pelo menos, 
1.224 delas migrantes venezuelanas, a partir da integração em 
sete capitais do Brasil: Boa Vista (RR); Brasília (DF); Curitiba 
(PR); Florianópolis (SC); Porto Velho (RO); Recife (PE) e São 
Paulo (SP). Nesse processo, 612 pessoas já estão sendo integra-
da nessas capitais.” Informou a Caritas Brasileira.

A campanha estrutura-se em 
três momentos: 1) Sensibilização; 
2) Mobilização; e 3) Integração. A 
proposta é que ao longo do primei-
ro semestre de 2019, diversas ações 
sejam dinamizadas pelo país. É uma 
campanha que fala da acolhida, da 
dignidade e da fraternidade, ressal-
tando a participação de todos, para 
que todos tenham vida em plenitude. 

Esta iniciativa tem como principal referencia as Casas de Di-
reitos, os espaços onde são desdobradas as ações do Programa 
Pana.

A Cáritas Brasileira, que é uma instituição com mais de 
62 anos de história no país, e faz parte da Conferência Nacio-
nal dos Bispos do Brasil (CNBB), que atua como uma rede 
solidária, com mais de 15 mil agentes espalhados por todo o 
território nacional, sendo uma das 164 organizações membros 
da Rede Cáritas Internacional, com a SIGNIS Brasil Jovem 
que tem pouco mais de um ano de existência, um novo setor 
da Associação Católica de Comunicação – SIGNIS BRASIL, 
fundada há 10 anos. Formada por jovens comunicadores das 
cinco regiões do país, o grupo trabalha na perspectiva de for-
mação, articulação e mobilização de jovens para o trabalho 
com a comunicação na perspectiva da cultura de paz. http://
caritas.org.br/caritas-brasileira-e-a-signis-brasil-jovem-lan-
cam-campanha-com-foco-na-sensibilizacao-sobre-a-realida-
de-migratoria/41127

Fonte: Vatican News

Vaticano publica “manual” contra tráfico de pessoas
No dia 17 de janeiro, o 

Vaticano publicou um conjunto 
de “orientações pastorais sobre 
o tráfico de pessoas”, nas quais 
alerta para os perigos crescentes 
do “contrabando de migrantes” e 
pede uma ação concertada, a ní-
vel internacional, na defesa das 

vítimas.
“O contrabando de migrantes conduz com frequência ao 

crime do tráfico de seres humanos. Muitos adultos, ao procurarem 
escapar à guerra ou aos desastres naturais, acabam por se tornar 
vítimas do tráfico ou por ser forçados à escravidão”, adverte o 
Setor ‘Migrantes e Refugiados’ do Dicastério para o Serviço do 
Desenvolvimento Humano Integral (Santa Sé), criado pelo Papa 
Francisco.

O novo “manual” para as comunidades católicas e institui-
ções religiosas adverte para a linha “cada vez mais tênue” que sepa-
ra o contrabando de migrantes e o tráfico humano.

“Nos últimos anos, em fluxos maciços de migrantes e re-
fugiados, muitas pessoas desesperadas, compelidas pela falta de 
acesso legal e de alternativas – também devido a políticas de mi-
gração cada vez mais restritivas -, começaram como clientes de 
contrabandistas e acabaram por se tornar vítimas de traficantes”.

A Santa Sé defende um reforço dos programas humanitá-
rios governamentais e não-governamentais, bem como do inves-
timento no campo do desenvolvimento, considerando que “a coo-
peração e coordenação entre organizações nacionais e internacio-
nais são cruciais e fundamentais para erradicar o tráfico humano”.

As orientações destinam-se ao acompanhamento das víti-
mas, nos locais de origem, trânsito ou destino, insistindo na im-
portância da sua “reintegração”.

“Os Estados devem estabelecer ou melhorar programas e 
mecanismos para proteger, reabilitar e reintegrar as vítimas, atri-
buindo-lhes os recursos económicos apreendidos aos traficantes”, 
pode ler-se.

As orientações, resultado de uma consulta que durou seis 
meses, evoca as vítimas da “escravidão sexual” e apela a migra-
ções mais seguras e regulares.

O texto do Vaticano lamenta que a opinião pública centre 
as atenções apenas nos traficantes e no lado da “oferta”, do tráfico 
humano, esquecendo quem procura estas pessoas, em esquemas 
criminosos, para escraviza-las.

“Estas orientações pastorais podem servir como um quadro 
para planejar, estabelecer, conduzir e avaliar todo um conjunto de 
ações voltadas para o importante e urgente objetivo de superar o 
tráfico humano”, conclui o documento.
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Aspectos do tema da CF 2019

Artigos

O que são as políticas públicas? 
Políticas públicas são ações e programas 
que são desenvolvidos pelo Estado para 
garantir e colocar em prática direitos que 
são previstos na Constituição Federal e em 
outras leis. São medidas e programas cria-
dos pelos governos dedicados a garantir o 
bem estar da população. Além desses direi-
tos, outros que não estejam na lei podem 
vir a ser garantidos através de uma política 
pública. Isso pode acontecer com direitos 
que, com o passar do tempo, sejam identificados como  uma ne-
cessidade da sociedade.

Quem cria e executa as políticas públicas? O planejamento, 
a criação e a execução dessas políticas é feito em um trabalho em 
conjunto dos três Poderes que formam o Estado: Legislativo, Exe-
cutivo e Judiciário. O Poder Legislativo ou o Executivo podem 
propor políticas públicas. O Legislativo cria as leis referentes a 
uma determinada política pública e o Executivo é o responsável 
pelo planejamento de ação e pela aplicação da medida. Já o Ju-
diciário faz o controle da lei criada e confirma se ela é adequada 
para cumprir o objetivo.

Execução das políticas públicas 
A execução das políticas públicas é 

tão importante para o bom funcionamento 
da sociedade que, desde 1989, existe a car-
reira de especialista em políticas públicas. 
De acordo com a lei que criou esse cargo, 
o especialista em políticas públicas é o 
profissional especializado na formulação, 
planejamento e avaliação de resultados de 
políticas públicas. As políticas públicas 

existem e são executadas em todas as esferas de governo do país, 
ou seja, há ações em nível federal, estadual e municipal. Tipos de 
políticas públicas

Por serem programas relacionados com direitos que são 
garantidos aos cidadãos as políticas públicas existem em muitas 
áreas. São exemplos: educação, saúde, trabalho, lazer, assistência 
social, meio ambiente, cultura, moradia, transporte…

Ciclo de políticas públicas
 O conjunto de etapas pelas quais uma política pública pas-

sa até que seja colocada em prática é chamado de ciclo de políti-
cas públicas. Conheça cada uma dessas fases:

01 – identificação do problema: fase de reconhecimento de 

Papa à Pax Christi: prosseguir no caminho do desarmamento nuclear
O Papa Francisco recebeu em 

audiência privada, no Vaticano, os 
conselheiros do Movimento Pax 
Christi, no dia 12 de janeiro. No cen-
tro do diálogo, a educação para a paz e 
a proibição de armas nucleares.

A história e o compromisso da 
Pax Christi a serviço da paz, da edu-
cação para a paz nas escolas, nas pri-
sões, sobretudo para menores, e de-
pois o tema do desarmamento, a preocupação com a relutân-
cia da Itália para assinar o acordo sobre a proibição de armas 
nucleares, os vários contextos de guerra da Síria à Palestina 
e os sofrimentos sofridos pelas crianças.

O presidente do movimento, Dom Giovanni Ricchiuti, 
falou da total harmonia com as palavras e gestos do Papa.

Educação para a paz
“Nós enfatizamos como o papel da Igreja é prioritá-

rio no convite ao desarmamento, em todos os sentidos e em 
todas as dimensões”, disse Dom Rico ao Vatican News. O 
Papa dialogou conosco, interagindo e intervindo nos vários 
problemas que apresentamos a ele. Gostamos muito quando 
ele foi elogiado por este caminho de educação para a paz 
porque - disse ele - essa educação deve começar pelas crian-
ças, destinatárias de mensagens violentas e objeto de vio-
lências: mesmo aquelas mensagens aparentemente lúdicas e 
claras, revelam-se mais tarde como um convite a um clima, 
um pensamento e uma mentalidade violenta”.

Posse de armas nucleares é “imoral”

“E quando eu toquei na ques-
tão fato de armas nucleares, ele dis-
se e recordou o discurso que fez aos 
embaixadores há poucos dias. O Papa 
disse: ‘Eu no discurso usei uma pala-
vra muito, muito pesada. Eu disse que 
o uso e a posse de armas nucleares é 
imoral’. E confirmou: ‘Usei eu mesmo 
esta palavra’, ainda enfatizando como 
a Igreja hoje, a profecia da Igreja so-

bre a paz, só pode ser uma profecia corajosa, audaz, que 
aceita os riscos também de ir contra a corrente. E ele mesmo 
nos confidenciou: ‘Eu falei, mas sei que não sou ouvido por 
todos. Porém a Igreja não pode calar”.

Insistir na mediação
Francisco encorajou a Pax Christi a insistir nos temas 

da educação para a paz, para prosseguir no caminho e tes-
temunho de paz, definindo-a muito importante ao lado de 
todas as iniciativas, os comunicados, as tomadas de posições 
sobre o assunto. Em mérito à boa política e à responsabilida-
de de governantes e cidadãos de promover a paz em um cli-
ma de confiança mútua, o Papa, - continuou Dom Ricchiuti 
- nos exortou à arte da mediação: “O Papa nos disse que de-
vemos aprender muito também nós, também na Igreja, como 
falamos. E devemos ensinar a arte da mediação: os conflitos 
são superados somente por meio de percursos de mediação, 
de mediação, de encontro de posições, de superar um pouco 
os conflitos”. 

Fonte: Vatican News
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situações ou problemas que precisam de uma solução ou melhora,

02 – formação da agenda: definição pelo governo de quais 
questões têm mais importância social ou urgência para serem tra-
tadas,

03 – formulação de alternativas: fase de estudo, avaliação 
e escolha das medidas que podem ser úteis ou mais eficazes para 
ajudar na solução dos problemas,

04 – tomada de decisão: etapa em que são definidas quais 
as ações serão executadas. São levadas em conta análises técnicas 
e políticas sobre as consequências e a viabilidade das medidas,

05 – implementação: momento de ação, é quando as políti-
cas públicas são colocadas em prática pelos governos,

06 – avaliação: depois que a medida é colocada em prática 
é preciso que se avalie a eficiência dos resultados alcançados e 
quais ajustes e melhoria podem ser necessários,

07 – extinção: é possível que depois de uma período a po-
lítica pública deixe de existir. Isso pode acontecer se o problema 
que deu origem a ela deixou de existir, se as ações não foram efi-
cazes para a solução ou se o problema perdeu importância diante 
de outras necessidades mais relevantes, ainda que não tenha sido 
resolvido.

Políticas públicas no plano plurianual
As políticas públicas, depois de estudadas e formuladas, 

são incluídas no plano plurianual (PPA). Esse plano, que é previs-
to no artigo 165 da Constituição Federal, define quais são as metas 
e objetivos que devem ser cumpridos pelos governos em 4 anos.

Como participar da escolha das políticas públicas
Para que as políticas públicas possam atender as principais 

necessidades da sociedade é importante que os cidadãos também 
participem do processo de escolha dando a sua opinião. Isso pode 
acontecer de diferentes maneiras, dependendo da esfera de gover-
no.

O governo federal possibilita a participação através de con-
sultas feitas com a população. Para ver a lista completa das con-
sultas abertas acesse o site do Portal Brasil. 

Outra maneira de colaborar é através do site Mudamos.org. 
Você pode enviar uma proposta para um projeto de lei ou dar o seu 
voto nos projetos já enviados.

Nos estados e nos municípios a informação sobre as formas 
de participação, como o orçamento participativo, pode ser obtida 
nas secretarias de governo ou secretarias de políticas públicas do 
estado ou da prefeitura da sua cidade. Essa informação também 
pode ser encontrada no Portal da Transparência. 

A Lei da Transparência (lei complementar nº 131/09) esta-
beleceu que a participação do cidadão na formulação das políticas 
públicas deve ser incentivada pelos governos.

Fonte: https://portalkairos.org/campanha-da-fraternidade-2019/#ixzz5a03Szetj

Campanha da Fraternidade 2019:                                                                      
Continua o Ano do Laicato? Daniel Seidel

“No cenário brasileiro de 2019 será 
preciso ainda mais ser “Igreja em saída” 
“promover a cultura do encontro e de diá-
logos, aprofundar os valores e princípios 
do Ensino Social da Igreja; dedicar-se 
mais a processos do que ocupar cargos 
reconhecer a participação das mulheres 
na Igreja e na sociedade, superando as 
atitudes de violência e preconceito con-
tra elas; construir unidade em nossa ação 
coletiva que supere os conflitos; consi-
derar a realidade concreta das pessoas e 
comunidades acima das ideologias e agir 
no local dentro de uma estratégica glo-
bal.”

A culminância do Ano Nacional do Laicato, promo-
vido pela CNBB, ocorreu no dia 25 de novembro último, 
em Aparecida (SP), com a realização da Assembleia dos 
Organismos do Povo de Deus. Ela reforça a corresponsa-
bilidade e a sinodalidade entre cristãos leigos e leigas, re-
ligiosas e religiosos, laicato consagrado, diáconos, presbí-
teros e bispos, que toda a Igreja deve ter em sua missão de 
revelar o Reino de Deus por meio de sua ação. Também foi 
realizada a Romaria do Laicato no Santuário Nacional de 
Aparecida e em outros santuários brasileiros, celebrando a 
caminhada realizada e o dia consagrado aos cristãos leigos 

e leigas, que se comemora na Solenidade 
de Cristo Rei.

Ao longo do ano foram realizados 
estudos do Documento 105 da CNBB, 
“Cristãos leigos e leigas na Igreja e na so-
ciedade”, que foi o “texto-base” do Ano 
Nacional do Laicato. Ele desperta a Igre-
ja toda para o necessário protagonismo 
do laicato na evangelização, por meio do 
testemunho cotidiano, da competência 
profissional, da participação em espaços 
eclesiais como as pastorais sociais, e da 
ação coletiva organizada na sociedade. 
Mereceu destaque o forte chamado da 

presença cristã nos areópagos modernos: família; mundo 
do trabalho; política; economia; meio-ambiente; cultura e 
educação e comunicação, entre outros lugares desafiado-
res.

A atuação no âmbito das políticas públicas foi apon-
tada como um dos areópagos prioritários para atuação das 
mulheres e homens batizados na fé cristã.

Assim afirma o referido documento em seu núme-
ro 265: “Nos Conselhos de Direitos há um grande espaço 
para os cristãos leigos e leigas se empenharem por políti-
cas públicas em favor da saúde e da educação, do empre-
go e da segurança, da mobilidade urbana e do lazer, entre 
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outras urgências. São espaços para 
defender políticas públicas em fa-
vor das famílias, das crianças, dos 
jovens, das mulheres e dos idosos. 
São também o lugar para lutar co-
rajosamente contra a corrupção e 
o narcotráfico, dois grandes males 
que afetam a vida de nosso povo. 
‘Incentive-se, para tanto, a par-
ticipação, ativa e consciente, nos 
Conselhos de Direitos e o empe-
nho generoso na busca de políticas 
públicas que ofereçam as condi-
ções necessárias ao bem-estar de 
pessoas, famílias e povos,” (Doc 105 – CNBB, p.133)

A Campanha da Fraternidade de 2019 (CF/2019) so-
bre “Fraternidade e Políticas Públicas” dará continuidade 
e profundidade a um dos legados prioritários do Ano Na-
cional do Laicato. Destarte a participação “ativa e cons-
ciente” de cristãos leigos e leigas, com apoio de toda a 
Igreja e convidando à participação ecumênica, é incentiva-
da e apoiada como forma de presença dos cristãos na so-
ciedade, sempre considerando os princípios do Evangelho 
que orientam a ação transformadora nos espaços públicos.

Existe uma quantidade considerável de cristãos lei-
gos e leigas que participam, seja pela sociedade civil ou 
representando as esferas do estado brasileiro, enquanto 
servidores ou servidoras públicas, mas que nem sempre 
contam com espaços para refletir sobre sua práxis cristã 
nestes espaços ou, pelo menos, para compartilhar os desa-
fios e construir sua intervenção nos Conselhos a partir de 
um debate coletivo. Acompanhar essas mulheres e homens 
de fé nestes espaços se constitui num dos principais desa-
fios à ação evangelizadora da Igreja. Também se coloca o 
desafio de criar espaços de formação sistemática e conti-
nuada para que se tenha uma atuação com competência e 
iluminada pela fidelidade ao Evangelho de Jesus para os 
tempos de hoje.

Outro legado importante desse Ano foi a criação de 
novos conselhos do laicato em dioceses e Regionais da 
CNBB, e mais de duas dezenas de novas Escolas diocesa-
nas de Fé e Política que fortalecem a rede que se organiza 
junto ao Centro Nacional de Fé e Política Dom Hélder Câ-
mara – CEFEP. Novos conselhos e escolas de Fé e Políti-
ca estimulam a participação e promovem formação para 
que a atuação dos cristãos leigos e leigas sejam coletivas 
e mais eficazes na defesa do financiamento das políticas 
públicas, hoje pressionadas pela EC nº 95/2016, que nos 
próximos 20 anos congela os investimentos pelo teto da 
inflação.

O profetismo do laicato se 
fez ecoar com as notas conjuntas 
que a CBJP, CNLB e CRB Na-
cional, juntamente com outros 
organismos e pastorais sociais da 
CNBB e o Conselho Nacional de 
Igrejas Cristãs – CONIC – lança-
ram durante o primeiro e segundo 
turnos das eleições 2018, e deverá 
continuar, considerando seu resul-
tado nacional.

No cenário brasileiro de 
2019 será preciso ainda mais ser 
“Igreja em saída”: promover a 
cultura do encontro e de diálogos, 
como os propostos para Jornada 

Mundial dos Pobres; aprofundar os valores e princípios 
do Ensino Social da Igreja; dedicar-se mais a processos do 
que ocupar cargos (tempo superior ao espaço); reconhecer 
a participação das mulheres na Igreja e na sociedade, su-
perando as atitudes de violência e preconceito contra elas; 
construir unidade em nossa ação coletiva que supere os 
conflitos; considerar a realidade concreta das pessoas e co-
munidades acima das ideologias e agir no local dentro de 
uma estratégica global. São desafios que projetam a ação 
na busca de uma Ecologia Integral que valorize o protago-
nismo das juventudes, como estão ensinando os sínodos da 
Juventude e da Amazônia.

Outro instrumento de grande valor do Ano do Laica-
to são os círculos bíblicos sobre “Como fazer auditoria da 
Dívida Pública”. Eles ensinam a enfrentar o maior “des-
vio” de recursos públicos: a dívida pública que alimenta o 
sistema financeiro.

A esperança agora é elaborar os Planos Diocesanos 
de Formação do Laicatoem três níveis: formação básica 
para todos os cristãos que participam; formação bíblico-
-teológica para lideranças; e formações específicas, como 
as Escolas de Fé e Política, para que a Igreja toda possa 
cumprir sua missão de ser “sal da terra e luz do mundo”.

A realização de um “ano temático” se revelou como 
uma estratégia eficaz, visto que gerou um dinamismo na 
Igreja que não termina com a sua culminância. Nesse es-
pírito, a Campanha da Fraternidade de 2019, com o tema 
“fraternidade e políticas públicas”, dá sequência a um dos 
legados do Ano do Laicato que é a efetiva participação de 
cristãos leigos e leigas no controle social e em conselhos 
de direitos. Assim a CF/2019 não só dá continuidade ao 
Ano do Laicato, mas lhe dá também profundidade e con-
sequência.

Brasília, 12 de dezembro de 2018
Daniel Seidel – mestre em Ciência Política pela Uni-

versidade de Brasília, membro da Coordenação Nacional 
do Movimento Fé e Política, da Comissão Brasileira Jus-
tiça e Paz e da Comissão Especial para o Ano do Laicato 
da CNBB. 
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Ser cristão no 3º milênio

- Dom Walmor Oliveira de Azevedo, Arcebispo metropolitano de Belo Horizonte
Impacta sempre, e 

muito, a fugacidade do tem-
po. Nada tem força para de-
ter a voracidade do tempo, 
que passa inexoravelmente. 
Só o horizonte da eternida-
de, para aqueles que têm a 
fé no Filho de Deus – Sal-
vador e Redentor da huma-
nidade – consola e é certeza 
da vitória definitiva sobre 
a fugacidade do tempo. As 
abordagens filosóficas e an-
tropológicas sobre o tempo 
carregam riquezas precio-
sas, lições que, aprendidas, 
qualificam o existencial 
humano e dá ao tempo que 
passa sentido consistente. Desenham o horizonte de 
uma vida marcada para o desabrochamento que a eter-
niza

Buscar uma qualificada razão para viver é dinâ-
mica intrínseca da condição humana, com incidência 
não apenas no cotidiano de indivíduos, mas em toda a 
sociedade. Neste momento em que se completam duas 
décadas deste terceiro milênio, exercício indispensável 
é uma avaliação pessoal capaz de identificar quais mu-
danças são necessárias à própria vida. Com os instantes 
que transcorrem, marcados por incontáveis e impac-
tantes avanços tecnológicos, torna-se urgente conceber 
equivalentes progressos humanísticos e espirituais, tão 
necessários a este tempo.

A realidade se sobrepõe a qualquer argumento ao 
demonstrar que os importantes avanços tecnológicos e 
cibernéticos são insuficientes para garantir qualidade de 
vida a todos. A base para a evolução da humanidade ali-
cerça-se em pilares humanísticos e espirituais, que devem 
fazer frente a diferentes ideologias – linhas de pensamen-
to que deterioram valores éticos e morais, resultando em 
graves prejuízos para todos. A perda desses valores gera 
intolerância, permissividade, desrespeito e desfiguração 
de identidades – de indivíduos e instituições – produzin-
do diferentes formas de violência.

É preciso buscar o que está faltando para rever-
ter as dinâmicas que deterioram a vida humana, pois as 
duas primeiras décadas deste terceiro milênio ainda não 

ofereceram sinais de melho-
ras dos males que marcaram 
o século XX. Os proces-
sos educativos formais, até 
mesmo nos grandes centros 
acadêmicos e científicos, 
não estão dando conta de 
promover ampla qualifica-
ção humanística, com inci-
dências transformadoras na 
realidade. Há, pois, nesse 
campo, insubstituível meta, 
que deve ser assumida por 
todos: promover e reconhe-
cer a preciosidade da vida 
humana, razão pela qual o 
Verbo de Deus se fez carne 
e veio morar entre nós, para 

salvar a humanidade.
Todos têm responsabilidade nessa missão de pro-

mover os princípios éticos e morais. De modo especial, 
é tarefa dos cristãos superar disputas entre si, com ou 
sem razões confessionais, no sentido de oferecer ao 
mundo uma fonte inesgotável de valores humanísticos: 
a Palavra de Deus, que tem força para combater o rela-
tivismo defendido por ideologias, com a troca de certos 
princípios por uma liberdade ilusória. Ouvir e acolher o 
Evangelho produz frutos e qualifica a interioridade hu-
mana. Buscá-lo é atitude essencial para fazer da terceira 
década deste milênio bem mais do que simplesmente 
um tempo promissor.

Na escuta do Evangelho, vale dedicar-se de modo 
especial ao Sermão da Montanha, com a sua força trans-
formadora. Quem busca essa Palavra coloca-se diante 
de Deus, em atitude de escuta que faz reverberar o sen-
tido de fraternidade solidária, a partir da consciência 
de que todos são filhos de Deus. Ouvir a Palavra causa 
impacto, é uma experiência que permite aprender mis-
ticamente a imprescindível lição que vem do coração 
de Deus. “Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próxi-
mo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai 
os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem”. 
O cristão tem, pois, uma grande contribuição a ofere-
cer nesta corrida contra o tempo: partilhar os valores do 
Evangelho neste terceiro milênio.
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Dinâmica do Setor de Animação Bíblico-Catequética (113) 

Tânia Madalosso - coordenadora

As folhas da vida:
Texto Bíblico:

Pv 21,23; Tg 1,26.

Objetivo: Refletir 
sobre a impulsividade ao 
falar! 

Material: folhas de 
papel A4 e giz de cera que 

dê para todos usarem. 
Procedimento: Peça para que sentem em forma de 

círculo, dê uma folha de papel a cada participante e ponha 
giz de cera para que eles possam usar, depois de entregar as 
folhas a cada um deles, peça duas coisas: 1º) que peguem giz 
de cera da cor que desejarem e risquem ou escrevam o que 
quiserem na folha, eles terão 20 segundos para fazer isso, 
após passar esse tempo; 2º) peça para que amassem bastante 
a folha.

Depois que todos amassarem bem cada um a sua folha, 
diga-lhes que agora devem desamassar a folha e limpar tudo 

que riscaram ou escreveram, deixan-
do a folha igual como era antes. Ob-
serve a reação deles nessa hora!

Discussão:
Eles dirão com certeza que isso 

não será possível e que ninguém irá 
conseguir deixar a folha como era 
antes, interaja com eles ouvindo suas 
argumentações e pergunte por que 
não será possível deixar a folha como 
era antes... Então explique a eles que a folha que receberam 
representa as nossas palavras, e basta que uma vez elas se-
jam ditas e, dependendo do que dissermos, não podem mais 
serem consertadas, por isso devemos ter cuidado ao falar e 
pensar bem naquilo que vamos dizer ao outro (a) para que 
não venhamos a machucar o próximo, pois uma vez aberta 
uma ferida será difícil cicatrizá-la.

- Pergunta: se vocês soubessem que essas folhas re-
presentariam nossas palavras aos outros, vocês teriam mais 
cuidado e não amassariam ou selecionariam melhor o que 
escreveram ou riscaram?

117ª Receita de Culinária 
Aria Busatta – Integrante da Pastoral da Saúde. 

ROSQUINHA DE MILHO
2 xícaras de farinha de milho
2 xícaras de farinha de trigo
2 xícaras de maisena ou pol-

vilho
2 xícaras de açúcar
4 ovos

¼ de xícara de banha
½ xícara de manteiga
½ xícara de leite
1 ½ colher de fermento em pó
1 pitada de sal
Erva doce
*Misture a banha com a manteiga. Junte o açúcar 

e os ovos e bata até ficar cremoso.
*Junte os demais ingredientes secos, com o fer-

mento desmanchado no leite quente e amasse bem.
*Modele as roscas e asse em forno moderado.
*Querendo, polvilhe as roscas com açúcar cristal 

antes de assar.

CANJICA COM CARNE
1 xícara de canjica
½ Kg de carne picada
1 cebola picada
2 tomates picados
½ xícara de tempero verde picado
1 colher de massa de tomate
2 colheres de manteiga
1 litro de água
Alho, sal e pimenta a gosto.
*Coloque a canjica de molho, de um dia para o 

outro.
*Após, leve a ferver por uma hora e meia.
*Adicione a carne temperada com sal e pimenta, 

ferva por meia hora.
*Junte então a manteiga, a cebola picada, o alho, 

os tomates e a massa de tomate, deixe ferver por mais 
alguns minutos.

*Colo que o tempero verde e sirva enquanto quen-
te.

Variedades
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Ervas e alimentos medicinais (115)
Pe. Ivacir Franco - CNF/MT nº. 0120.

Pitangueira
Eugenia uniflora, L.
Pertence à família das Mirtáceas
Também conhecido como: Pitanga.

A Pitangueira é uma árvo-
re adaptada na região Sul, Sudeste, 
Nordeste e Centro-Oeste do Brasil. 
Quando adulta chega a atingir até 15 
metros de altura. Apresenta folhas 
opostas, ovaladas e com nervuras. 
As flores são miúdas de cor branca. 

O fruto é uma pequena baga achatada de cor vermelha. A sua 
reprodução é feita por sementes.

Propriedades medicinais: (utiliza-se folhas e frutos)
Usa-se da mesma as folhas e os frutos. 
A fruta contém vitamina C, que é um antioxidante que 

tem capacidade de proteger o organismo dos danos provoca-
dos pelo estresse, e equilibra o corpo de modo geral; Taninos, 
que combate diarreias, e que reconstitui os tecidos da pele em 
geral; Ferro, que é essencial para produção dos glóbulos ver-
melhos do sangue, do pigmento da pele, do tecido muscular e 
Sais de Cálcio, que visam fortalecer os ossos e os dentes.

O chá beneficia a pessoa por ser adstringente que provo-
ca constrição dos tecidos e diminui as secreções, antirreumá-
tica que combate o reumatismo; anti-desintérica que acalma 
disenterias; calmante que ameniza uma dor ou um sintoma; 
febrífuga que acalma febres e dores em geral e vermífuga que 
elimina vermes. 

Para quem consumir o fruto da mesma ao natural ou 
misturado com mel pode fazer um excelente xarope para ali-
viar a gripe, o resfriado, a tosse e a bronquite.

O chá é auxiliar para acalmar diarreias, dores dos in-
testinos, cólicas intestinais e calmantes em geral. O chá das 
folhas também auxilia a acalmar dores do organismo todo 
principalmente lombalgias e inflamação ciática. Acalma a an-
siedade, o nervosismo e auxilia o sono à noite. 

O chá também é usado para facilitar o funcionamento 
da bile preguiçosa e ao mesmo tempo para auxiliar no trata-
mento do diabete.

Usa-se o chá para acalmar a hipertensão e as dores pro-
vocadas pela gota e dores em geral. 

Obs.: Não foram encontradas contra indicações. Porém 
nenhuma planta deve ser consumida sem conhecimento e pes-
quisa cientifica.

Aniversários - Março
- 03, Pe. Antonio J. Scheffel, N. 1940;
- 05, Pe. João Dirceu Nardino, O. 1994;
- 06, Pe. Ivacir Franco, N. 1963;
- 09. Pe. José de Almeida N. 1958 – Saletino;
- 12, Diác. Emérito Ludovino Polli, O. 1983;
- 20, Pe. Luiz Warken, N. 1948;
- 26, Tânia M. P. Madalosso, N. 1962;
- 30, Juliano Petzhold, N. 1973 – do Setor de Administração do Centro Diocesano de Administração e Pastoral; Diva 

Oro N. 1969 – serviços domésticos na parte residencial do mesmo.

Temas e lemas da Campanha da Fraternidade nos últimos anos
- 2006  
Tema: Fraternidade e Pessoas com Deficiências
Lema: Levanta-te, vem para o meio!
- 2007 
Tema: Fraternidade e Amazônia
Lema: Vida e missão neste chão
- 2008  
Tema: Fraternidade e Defesa da Vida Humana
Lema: Escolhe, pois, a vida (Dt 30,19)
- 2009  
Tema: Fraternidade e Segurança Pública
Lema: A paz é fruto da justiça (Is 32, 17)
- 2010 - Ecumênica
Lema: Vocês não podem servir a Deus e ao 
Dinheiro (Mt 6,24)
Tema: Economia e Vida

- 2011 
Lema: A criação geme em dores de parto (Rm 8,22)
Tema: Fraternidade e a Vida no Planeta
- 2012   
Lema: Que a saúde se difunda sobre a terra (cf. 
Eclo 38,8)
Tema: Fraternidade e saúde pública
- 2013   
Lema: “Eis-me aqui, envia-me!” (Is 6,8)
Tema: “Fraternidade e Juventude”
- 2014   
Lema: “É para a liberdade que Cristo nos 
libertou”
Tema: “Fraternidade e Tráfico Humano”
- 2015
Lema: “Eu vim para servir” (cf. Mc 10,45)
Tema: Fraternidade: Igreja e Sociedade

- 2016 – Ecumênica
Lema: Quero ver o direito e a justiça brotar 
como fonte e correr a justiça qual riacho que 
não seca (Am 5,25)
- 2017
Lema: Cultivar e guardar a criação (Gn 2,15)
Tema: Biomas brasileiros e defesa da vida
- 2018
Lema: “Vós sois todos irmãos” (Mt 23,8)
Tema: Fraternidade e superação da violência
- 2019
Lema: “Será libertado pelo direito e a justiça
Tema: Fraternidade políticas públicas

Variedades
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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
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Ano 22 - Edição 209 - Março de 2019 - Erechim/RS

Troca da Secretaria Liberada                                           
da Pastoral da Juventude

O jovem Felipe 
Toniolo, de Itatiba do Sul, 
foi o Secretário Liberado da 
Pastoral da Juventude da nossa 
Diocese de Erexim durante 
o período de 2017-2018 e 
neste ano ele se despede deste 
espaço e nos deixou algumas 
palavras de despedida:

 “Em março de 
2017 iniciava uma bonita 
caminhada em nossa Diocese, 
tempo em que assumi de 
forma integral a secretaria 
liberada da Pastoral da Juventude. Uma bonita 
missão em que muitos/as jovens já assumiram e 
fizeram do seu projeto de vida um compromisso de, 
em forma orgânica, contribuir na evangelização e 
transformação da vida de nossa juventude.

Durante a caminhada desses dois anos(2017, 
2018), muitas foram as alegrias, também as 
preocupações e os ensinamentos, que com certeza 
transformaram minha vida. Um caminho que nos 
ensina intensamente, e que nos exige muita fé e 
oração. Oração que serve de alimento para encorajar 
a caminhada, fazendo assim que a esperança e os 
sonhos ganhem intensidade. 

Muitas foram as atividades desenvolvidas 
nesses dois anos , Trilhas da animação, Trilhas 
da Formação, Missões Jovens, Celebrações do 

Dia Nacional da Juventude, 
Vigílias de Natal, e por aí 
vai. Essas atividades foram 
ganhando meus finais de 
semana, e eu com alegria 
e compromisso estava 
presente. Às vezes o coração 
sentia por não poder estar em 
outros espaços com a família, 
com amigos, mas sabia que 
dedicar a vida a juventude 
exigiria renúncias. As faltas 
foram supridas pelo afeto das 
juventudes.

Encerro esta caminhada, imensamente feliz pelo 
que tenho me tornado, sei que o sentimento é sempre 
de que poderíamos ter feito mais, mas acreditarei 
que fiz o que estava a pedido do Pai. Talvez seja 
difícil resumir o agradecimento a tantos/as jovens, 
assessores/as, padres, leigos/as que contribuíram 
na caminhada, mas saibam que sempre os terei em 
minha memória e no coração. Muito obrigado! Agora 
é momento de alçar novos voos!”  

Felipe Toniolo
As/os jovens da diocese agradecem o 

comprometimento para com o serviço realizado 
pelo Felipe e permanecem sempre em sintonia e 
oração, sabendo que a caminhada se fará em outros 
espaços com muita fé e alegria!
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Mês da mulher: é tempo de enfrentar os ciclos de violência
Um dia tem três 

partes: manhã, tarde e 
noite. Normalmente, 
nossas tarefas são di-
vididas baseadas nessa 
divisão do tempo. Se 
pensarmos dessa forma, 
segundo uma matéria do 

G1 de março de 2018 que diz que 12 mulheres são assassi-
nadas por dia no Brasil, são quatro a cada turno. Enquanto 
eu acordo, escovo os dentes e tomo um café já foi uma. Saio 
de casa correndo para pegar o ônibus, duas. Faço o lanche 
da manhã no trabalho, três. Trabalho, com os olhos em meia 
fase por conta do sono... quatro. Vou para casa, almoço e 
fico rolando o dedo pela linha do tempo do Facebook, cinco. 
Saio de casa, volto ao trabalho, seis, sete. Trabalho, trabalho, 
trabalho, oito. Vou ao mercado depois do expediente, nove. 
Passo olhando as vitrines das lojas que gritam as promoções 
de início de outono, dez. Chego em casa, faço a janta, olho 
televisão, onze. O sono vem e deito para descansar para um 
novo dia de trabalho, doze... Amanhã é outro dia de rotina. 
Mais um dia em que tudo isso vai acontecer.

Os oito de março devem servir para entendermos que 
esse dia não vai e não pode ser feliz enquanto o feminicídio 
for rotina. 12 por dia. Isso não pode ser rotina. A morte não 
pode ser rotina. A maioria das mulheres que constituem as 
estatísticas são assassinadas pelos companheiros, sejam eles 
maridos, namorados, parceiros atuais ou antigos. É por isso 
que vemos nos noticiários a palavra “feminicídio”, são mu-
lheres que têm suas vidas ceifadas por causa do ciúme, da 
possessividade, da falta de respeito, entre outras questões. 

Por acreditar em um Deus-Amor que, ao se fazer car-
ne para habitar entre nós, faz de Maria uma mulher como 
protagonista para a gestação de seu projeto de vida e vida 
abundante para todas e todos  (Jo 10,10), é necessário assu-
mir posições e tomar atitudes contra essas violências. Diante 

disso, no ano de 2018, a Pastoral da Juventude Nacional lan-
çou a Campanha Nacional de Enfrentamento aos Ciclos 
de Violência Contra a Mulher no 12º Encontro Nacional 
da Pastoral da Juventude (ENPJ) ocorrido em Rio Branco, 
no Acre. A campanha provoca a reflexão da violência, mas 
não de uma forma simplificada: ela aborda as diversas fases 
e faces do ciclo de violências às quais as mulheres estão ex-
postas diariamente. 

Dessa forma, o objetivo geral é “realizar uma cam-
panha profética, de abrangência nacional, em torno da dis-
cussão e do enfrentamento aos ciclos de violência contra as 
mulheres, que envolvem diversas dimensões, como de gê-
nero, doméstica, familiar, física, institucional, intrafamiliar, 
moral, patrimonial, psicológica, sexual e midiática”. A partir 
dos gritos da juventude, especialmente das mulheres jovens, 
a Pastoral da Juventude do Brasil assumiu a campanha, pela 
vida das companheiras. Nesse sentido também, a Pastoral da 
Juventude da diocese de Erexim, na Assembleia Diocesana 
(ADPJ) ocorrida em 2018, também entendeu que a campa-
nha é uma das prioridades para o triênio 2018-2021. 

É tempo de celebrar a força, a coragem, o amor das 
mulheres… mas, além disso, de lutar pela vida das compa-
nheiras para que, aí sim, o 8 de março seja um dia  feliz . Eu, 
tu, ele e ela... É tempo de nós lutarmos para que ano que vem 
essas estatísticas diminuam. Que nossa luta tenha ainda mais 
voz(es)! Que celebremos mais vidas... e que nunca nos tirem 
a esperança de um oito de março integralmente feliz.

 Feliz dia de todas as mulheres!
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Tá rolando 14º Acampamento da Juventude                                                      
e 42ª Romaria da Terra do Rio Grande do Sul

 
Em mais um ano, o carnaval será celebrado com as companheiras e os 

companheiros no 14º acampamento da juventude e na 42ª romaria da terra. 
Neste ano, a diocese de Uruguaiana acolherá as juventudes, as romeiras e os 
romeiros na cidade de Itacurubi/RS nos dias 3, 4 e 5 de março. As discussões 
serão em torno da temática “Alimentação saudável: identidade, resistência 
e direitos”, baseadas na iluminação bíblica do evangelista João, “para que 
todos tenham vida”.

 Em tempos de comidas prontas (fast foods), industrializados e 
alimentos que, em vez de curar causam doenças, discutir sobre alimentação 
saudável é primordial. O Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do 
mundo, o equivalente a 7,3 litros de agrotóxicos por pessoa todo ano. Em 
comunhão com a Campanha da Fraternidade 2019 que tem como tema “Fraternidade e Políticas Públicas”, 
nós, cristãos e cristãs, temos a missão de refletir, participar e protagonizar movimentos que pressionem o 
governo a realizar mudanças nas políticas públicas, apostando em políticas de agroecologia que tenham 
mais cuidado e respeito com a Casa Comum. 

 Será um espaço muito importante para nos desafiarmos, enquanto juventude, a pensar formas de 
cuidado com a nossa alimentação, sem maltratar a nossa Casa Comum como nos pede o Papa Francisco!

Dica de Filme “1984”
	 É	um	filme	britânico,	dos	gêneros	ficção	científica	e	drama,	adaptação	

fiel	da	obra	de	George	Orwell,	1984.	A	história	conta	que	depois	da	guerra	

atômica,	o	mundo	foi	dividido	em	três	estados	e	Londres	é	a	capital	da	

Oceania,	dominada	por	um	partido	que	tem	total	controle	sobre	todos	

os	cidadãos.	Há	em	todo	lugar	telas	de	TV,	que	servem	como	os	olhos	

do	governo	para	saber	o	que	os	cidadãos	fazem.	No	intuito	de	controlá-

los	são	exibidas	constantemente	imagens	através	destas	mesmas	telas,	

relatando	as	batalhas	enfrentadas	pela	Oceania	em	outros	continentes.	

Winston	Smith	vive	sozinho	e	trabalha	para	um	dos	departamentos	do	

governo,	manipulando	informações	de	forma	que	as	notícias	sejam	positivas	para	a	população.	Até	

que,	um	dia,	ele	passa	a	se	interessar	por	uma	colega,	Julia,	que	o	leva	até	os	arredores	da	cidade.	

Eles	passam	a	ter	um	relacionamento,	algo	proibido	pelo	partido,	que	deseja	eliminar	a	libido	na	

população.
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Dinâmicas de 
Grupo

“Carreguem os fardos  uns 
dos outros,

e assim vocês estarão cum-
prindo a lei de Cristo.”

Gálatas 6,2

Material: papel e lápis
Desenvolvimento:
•Cada um recebe um papel e deve escrever uma dificuldade 

que sente no relacionamento, um medo, problema, etc..que não 
gostaria de expor oralmente.

•A papeleta deve ser dobrada e colocada num saco.
•Depois de bem misturadas as papeletas,cada pessoa pega 

uma qualquer dentro do saco e assume o problema que está na 
papeleta como se fosse seu, esforçando-se por compreendê-lo.

•Cada pessoa, por sua vez, lerá em voz alta o problema que 
estiver no papel e usando a 1ª pessoa “eu”, fazendo as adaptações 
necessárias, dirá sua solução para o problema apresentado.

•Após este exercício ainda compartilhar e conversar sobre a 
importância de levarmos a cargas uns dos outros, de ajudarmos 
o nosso próximo, e de percebermos que,embora conselhos nem 
sempre sejam bons,ouvir as sugestões e visões de outros sobre 
o nosso problema, pode nos ajudar a encontrar uma outra saída. 

Dinâmica sorriso milionário
Um dos melhores pontos 
sobre as dinâmicas é que 

elas nos atentam para 
coisas importantes através 
de gestos e atitudes muito 
simples. Uma das coisas 

mais satisfatórias da vida é 
sorrir, mas, frequentemente nos esquecemos de que mesmo as 
coisas mais singelas podem melhorar o nosso dia e o dia das 

outras pessoas.
Material necessário:

Três bolinhas de papel por participante.
Execução:

Distribua as bolinhas entre as mulheres, coloque uma música 
bem animada e peça para que elas comecem a andar pelo 

espaço. Quando a música parar todas devem encontrar um par.
Paradas de frente uma para a outra, olhos nos olhos, 

quem sorrir primeiro deverá dar uma bolinha para a outra 
participante. Vence quem, ao final, tiver o maior número de 

bolinhas

Uma só será a mesa
Campanha da Fraternidade de 2002

1.Quando os pés o chão tocarem
Para a dança começar;

Quando as mãos se entrelaçarem
Vida nova há de brotar.

2.Toma, ó Pai, o amor perfeito
Pelo rio, a mata, a flor...

Que o índio traz no peito:
É louvor ao Criador!

Uma só será a mesa,
Terra-mãe será o altar.
O sustento, a natureza,

Em milagres, vai nos dar!

3.Eis aqui, Senhor, as dores
Deste Cristo-Povo-Irmão.
Sejam hinos seus clamores

Na defesa de seu chão.

4.Nova Terra nós sonhamos
Onde todos têm lugar.

Os direitos nós buscamos:
Vida, pão, respeito, lar...

5.Povos todos, terra inteira
Te pertencem, ó Senhor!

Que os males e as fronteiras
Dêem lugar ao Pleno Amor

Cantinho da Cultura
Música


