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- 1º, reunião da Comissão da 
CNBB e da CRB do Sul 3, em 
Porto Alegre.
- 14, Domingo de Ramos e da 
Paixão – Coleta da Solidarie-
dade (Campanha da Fraterni-
dade)
- 18 - Quinta-feira santa
- 19 – Paixão do Senhor- Co-
leta para a Terra Santa (Lugares 
Santos)
- 20 – Vigília Pascal

- 21 - Páscoa da Ressurreição – Dia de Tiradentes
- 22 até 25, novena da Divina Misericórdia no Santuário 

Sagrado Coração de Jesus, Criciúma, SC.
- 25, 20h, em Chapecó para a missa dos 60 anos da Diocese 

na Catedral Santo Antonio.
- 28 – 2º Domingo de Páscoa - Dia da Divina Misericórdia

- 02, às 08h30, Jornada da Pastoral da Saúde com o Hospital 
de Caridade, no Seminário de Fátima.

- 03 e 04, reunião das coordenações diocesanas da Animação 
Bíblico-catequética, em Porto Alegre;

- 04 a 07, assembleia nacional eletiva dos Diáconos Perma-
nentes, em Goiânia. 

- 05, das 09h às 15h, 1º encontro vocacional do ano, no 
Seminário de Fátima.

- 13 08h às 17, no Centro Diocesano de Pastoral e Adminis-
tração, encontro de formação para novas assessoras da 
Infância e Adolescência Missionária.  

- 14, Domingo de Ramos e da Paixão – Coleta da Solidarie-
dade (Campanha da Fraternidade).

- 17, 15h, retiro dos padres em preparação ao Tríduo Pascal, 
no Seminário de Fátima; 19h, Missa do Crisma, na Cat-
edral São José.

- 18 - Quinta-feira santa
- 19 – Paixão do Senhor- Coleta para a Terra Santa (Lugares 

Santos)
- 20 – Vigília Pascal
- 21 - Páscoa da Ressurreição – Dia de Tiradentes
- 22, confraternização de Páscoa dos padres e bispos 
- 26, 14h30, tarde de oração do Apostolado da Oração das 

Paróquias da cidade de Erexim, na igreja N. Sra. Apare-
cida, Bela Vista.

- 26 e 27, Seminário diocesano de Liturgia, no Seminário.
27, 08h às 17, no Centro Diocesano de Pastoral e Adminis-

tração, encontro de formação para novas assessoras da 
Infância e Adolescência Missionária; 16h, Primeira Eu-
caristia na Catedral São José. 

- 28 – 2º Domingo de Páscoa - Dia da Divina Misericórdia 
– Encontro de liturgia com leigos/as das Paróquias da ci-
dade de Erechim, no Centro Catequético São Cristóvão.

- 28 a 05 de maio, Cerco de Jericó na igreja Imaculada Con-
ceição, Getúlio Vargas. 

Programação Diocesana

CF 2019 – Fraternidade
e Políticas Públicas

Agenda do Bispo - Abril Agenda da Pastoral - Abril

- do texto base, 
apresentação

Políticas Públicas 
são as ações discutidas, 
aprovadas e programa-
das para que todos os ci-
dadãos possam ter vida 
digna. São soluções espe-

cíficas para necessidades e problemas da sociedade. É a ação do 
Estado que busca garantir a segurança, a ordem, o bem-estar, a 
dignidade, por meio de ações baseadas no direito e na justiça.

Política Pública não é somente a ação do governo, mas 
também a relação entre as instituições e os diversos atores, se-
jam individuais ou coletivos, envolvidos na solução de deter-
minados problemas. Para isso, devem ser utilizados princípios, 
critérios e procedimentos que podem resultar em ações, proje-
tos ou programas que garantam ao povo os direitos e deveres 
previstos na Constituição Federal e em outras leis. 

A Campanha da Fraternidade acontece no ano em que 
o Papa Francisco proclamou o mês de outubro como Mês Mis-
sionário Extraordinário. O Santo Padre, ao instituir o Mês Mis-
sionário, ofereceu como tema: “Batizados e enviados: a Igreja 
de Cristo em missão no mundo”. Os batizados em sua missão 
no mundo participam da construção de Políticas Públicas que 
construam fraternidade.

Expediente - Comunicação Diocesana
Secretariado Diocesano De Pastoral
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Tríduo Pascal
 Papa Francisco na audiência geral, 1º/4/2015

O Tríduo inicia com a 
comemoração da Última Ceia. 
Jesus, na vigília da sua paixão, 
ofereceu ao Pai o seu corpo e o 
seu sangue sob as espécies do 
pão e do vinho e, oferecendo-os 
como alimento aos Apóstolos, 
ordenou-lhes que perpetuassem 
a oferenda em sua memória. O 
Evangelho desta celebração, re-
cordando o lava-pés, expressa o 
mesmo significado da Eucaristia sob outra perspectiva. Jesus 
— como um servo — lava os pés de Simão Pedro e dos outros 
onze discípulos (cf. Jo 13, 4-5). Com este gesto profético, Ele 
exprime o sentido da sua vida e da sua paixão, como serviço a 
Deus e aos irmãos: «De fato, o Filho do homem não veio para 
ser servido, mas para servir» (Mc 10, 45).

Isto aconteceu também com o nosso Baptismo, quan-
do a graça de Deus nos lavou do pecado e nos revestimos de 
Cristo (cf. Cl 3, 10). Isto acontece todas as vezes que repe-
timos o memorial do Senhor na Eucaristia: fazemos comun-
hão com Cristo Servo para obedecer ao seu mandamento, o 
de nos amarmos uns aos outros como Ele nos amou (cf. Jo 
13, 34; 15, 12). Se recebermos a sagrada Comunhão sem es-
tar sinceramente dispostos a lavar-nos os pés uns aos outros, 
não reconhecemos o Corpo do Senhor. É o serviço de Jesus 
que se doa a si mesmo, totalmente.

E, depois de amanhã, na liturgia da Sexta-Feira Santa 
meditamos sobre o mistério da morte de Cristo e adoramos 
a Cruz. Nos últimos momentos de vida, antes de entregar o 
espírito ao Pai, Jesus disse: «Tudo está consumado» (Jo 19, 
30). Que significa esta palavra? Jesus que diz: «Tudo está 
consumado»? Significa que a obra de salvação está comple-
tada, que todas as Escrituras encontram o seu pleno cumpri-
mento no amor de Cristo, Cordeiro imolado.

No decorrer dos séculos há homens e mulheres que 
com o testemunho da sua existência refletem um raio deste 
amor perfeito, pleno, incontaminado. Apraz-me recordar 
uma testemunha heróica dos nossos dias, padre Andrea San-
toro, sacerdote da diocese de Roma e missionário na Tur-
quia. Alguns dias antes de ser assassinado em Trebisonda, 
escrevia: «Estou aqui para habitar no meio deste povo e 
permitir que Jesus o faça emprestando-lhe a minha carne... 
Só nos tornamos capazes de salvação oferecendo a própria 
carne. O mal do mundo deve ser carregado e o sofrimento 
partilhado, absorvendo-o na própria carne até ao fim, como 
fez Jesus» (A. Polselli, Padre Andrea Santoro, Le eredità 
[As heranças], Città Nuova, Roma 2008, p. 31). Este ex-
emplo de um homem do nosso tempo, e de muitos outros, 
nos amparem na oferenda da nossa vida como dom de amor 
aos irmãos, à imitação de Jesus. E também hoje há tantos 
homens e mulheres, verdadeiros mártires que oferecem a 
sua vida com Jesus para professar a fé, unicamente por este 
motivo. Trata-se de um serviço do testemunho cristão até ao 
sangue, serviço que Cristo nos prestou: redimiu-nos até ao 
fim. E é este o significado daquela palavra «Está comple-

tado». Que bonito que será que 
nós, no fim da nossa vida, com 
os nossos erros, pecados, e tam-
bém com as nossas boas ações, 
com o nosso amor ao próximo, 
possamos dizer ao Pai como 
Jesus: «Está completado»; não 
com a perfeição com que Ele o 
disse, mas dizer: «Senhor, fiz 
tudo o que podia. Está completa-
do». Adorando a Cruz, olhando 

para Jesus, pensemos no amor, no serviço, na nossa vida, nos 
mártires cristãos, e também nos fará bem pensar no fim da 
nossa vida. Nenhum de nós sabe quando será, mas podemos 
pedir a graça de poder dizer: «Pai, fiz o que pude. Está com-
pletado».

O Sábado Santo é o dia no qual a Igreja contempla o 
«repouso» de Cristo no túmulo depois do combate vitorioso 
da cruz. No Sábado Santo a Igreja, identifica-se mais uma 
vez com Maria: toda a sua fé está reunida nela, a primeira e 
perfeita discípula, a primeira e perfeita crente. Na obscuri-
dade que envolve a criação, ela permanece sozinha a manter 
acesa a chama da fé, esperando contra qualquer esperança 
(cf. Rm 4, 18) na Ressurreição de Jesus.

E na grande Vigília Pascal, na qual ressoa de novo 
o Aleluia, celebramos Cristo Ressuscitado centro e fim da 
criação e da história; vigiamos cheios de esperança na ex-
pectativa da sua nova vinda, quando a Páscoa terá a sua ple-
na manifestação.

Às vezes a escuridão da noite parece penetrar na alma; 
outras vezes pensamos: «agora já não há nada a fazer», e 
o coração não encontra mais a força para amar... Mas pre-
cisamente naquela escuridão Cristo acende o fogo do amor 
de Deus: um clarão rasga a obscuridade e anuncia um novo 
início, algo começa na escuridão mais profunda. Nós sabe-
mos que a noite é «noite funda», é mais escura pouco antes 
que comece o dia. Mas precisamente naquela escuridão é 
Cristo que vence e que acende o fogo do amor. A pedra do 
sofrimento está afastada cedendo o lugar à esperança. Eis o 
grande mistério da Páscoa! Nesta santa noite a Igreja entre-
ga-nos a luz do Ressuscitado, para que em nós não haja mais 
a lamentação de quem diz «agora já não...», mas a esper-
ança de quem se abre a um presente cheio de futuro: Cristo 
venceu a morte, e nós com Ele. A nossa vida não termina 
diante da pedra de um sepulcro, a nossa vida vai além com 
a esperança em Cristo que ressuscitou precisamente daquele 
sepulcro. Como cristãos somos chamados a ser sentinelas 
da manhã, que sabem distinguir os sinais do Ressuscitado, 
como fizeram as mulheres e os discípulos que acorreram ao 
sepulcro na alvorada do primeiro dia da semana.

Amados irmãos e irmãs, nestes dias do Tríduo Santo 
não nos limitemos a comemorar a paixão do Senhor, mas 
entremos no mistério, façamos nossos os seus sentimentos, 
as suas atitudes, como nos convida a fazer o apóstolo Paulo: 
«Tende em vós os mesmos sentimentos que havia em Cristo 
Jesus» (Fl 2, 5). Então a nossa será uma «feliz Páscoa».
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Papa: investir no desenvolvimento rural para 
combater a fome no mundo

O Papa Francisco participou, no 
dia 14 de fevereiro deste ano da cer-
imônia de abertura da 42ª sessão do 
Conselho de Governadores do Fun-
do Internacional de Desenvolvimento 
Agrícola (Fida), agência das Nações 
Unidas.

O encontro realizou-se na sede 
do Fundo das Nações Unidas para a 
Alimentação e Agricultura (FAO), em 
Roma. O Papa foi acolhido ao som de violino de Midori Gotō, 
violinista norte-americana de origem japonesa.

Em seu discurso aos participantes do evento, Francisco 
agradeceu ao presidente do Fida, Gilbert F. Houngbo, pelo 
convite feito a ele em nome do organismo.

 “Minha presença deseja trazer a esta sede os anseios e 
as necessidades da multidão de nossos irmãos que sofrem no 
mundo.”

“Gostaria que pudéssemos olhar para seus rostos sem 
ficarmos vermelhos de vergonha, pois finalmente seu clamor 
foi ouvido e suas preocupações foram atendidas.”

“Eles vivem em situações precárias: o ar está viciado, 
os recursos naturais dizimados, os rios poluídos, os solos 
acidificados; eles não têm água suficiente para si ou para suas 
colheitas; suas infraestruturas de saúde são precárias, suas ca-
sas escassas e defeituosas.”

Segundo Francisco, “essas realidades se prolongam no 
tempo, quando, por outro lado, a nossa sociedade alcançou 
grandes conquistas nas áreas do saber. Isso quer dizer que es-
tamos diante de uma sociedade que é capaz de progredir em 
seus propósitos de bem, e vencerá também a batalha contra a 
fome e a miséria se a propor seriamente.

“Estar decididos nesta luta é primordial para que pos-
samos ouvir, não como um slogan, mas realmente: “A fome 
não tem presente nem futuro. Apenas passado”. Para isso, é 
necessária a ajuda da Comunidade internacional, da socie-
dade civil e daqueles que possuem recursos.”

Incentivo da Santa Sé
A Santa Sé sempre incentivou os esforços feitos pelas 

agências internacionais para combater a pobreza. Em dezem-
bro de 1964, São Paulo VI pediu, em Bombaim, atual Mum-
bai, na Índia, “e depois reiterou em outras circunstâncias, a 
criação de um Fundo mundial para combater a miséria e dar 
um impulso decisivo na promoção integral das áreas mais 
pobres da humanidade. Desde então, os seus sucessores não 
deixaram de animar e incentivar iniciativas semelhantes, e um 
dos exemplos mais conhecidos é o Fida”, sublinhou o Papa.

“Esta 42ª sessão do Conselho de Governadores do Fida 
segue essa lógica e tem diante de si um trabalho fascinante 
e crucial: criar possibilidades inéditas, dissipar hesitações 
e colocar cada povo em condições de enfrentar as necessi-

dades que o afligem. A Comunidade 
internacional, que elaborou a Agenda 
2030 para o Desenvolvimento Suste-
ntável, precisa tomar outras medidas 
a fim de alcançar os 17 objetivos que 
a compõem.”

A esse propósito, Francisco 
sublinhou que “a contribuição do 
Fida é imprescindível para cumprir 
os primeiros objetivos da Agenda, os 

que se referem à erradicação da pobreza, a luta contra a fome 
e a promoção da soberania alimentar.”

“Nada disso será possível sem alcançar o desenvolvi-
mento rural, um desenvolvimento do qual se fala há muito 
tempo, mas que não se concretiza.”

“É paradoxal que uma boa parte das mais de 820 mil-
hões de pessoas que sofrem de fome e desnutrição no mundo 
vivam nas áreas rurais, se dedicam à produção de alimentos e 
são camponesas. Além disso, o êxodo do campo para a cidade 
é uma tendência global que não podemos ignorar.”

Desenvolvimento local tem valor em si mesmo
“O desenvolvimento local tem valor em si mesmo e não 

em função de outros objetivos. Trata-se de garantir que cada 
pessoa e cada comunidade possa desenvolver suas próprias 
capacidades de maneira plena, vivendo assim uma vida huma-
na digna desse nome”, frisou ainda o Papa.

Francisco exortou os responsáveis das nações, as or-
ganizações intergovernamentais e todos dos setores público 
e privado, “a desenvolverem os canais necessários para que 
medidas apropriadas possam ser implementadas nas áreas 
rurais da Terra, a fim de que as pessoas possam ser artífices 
responsáveis de sua produção e progresso”.

Segundo o Papa, mais do que nunca, devemos unir 
forças, alcançar consenso e fortalecer vínculos. “Os desafi-
os atuais são tão intrincados e complexos que não podemos 
prosseguir, enfrentando-os ocasionalmente, com resoluções 
de emergência.”

“É necessário tornar protagonistas as pessoas afetadas 
pela indigência, sem considerá-las meras receptoras de uma 
ajuda que pode acabar gerando dependências.”

“Trata-se de afirmar sempre a centralidade da pessoa 
humana, recordando que «os novos processos em gestação 
nem sempre se podem integrar dentro de modelos estabeleci-
dos do exterior, mas devem ser provenientes da própria cultu-
ra local», disse Francisco citando um trecho de sua Encíclica 
Laudato si’.

O Papa encorajou o organismo a “prosseguir neste 
caminho, que deve sempre a melhorar as condições de vida 
das pessoas carentes”.

A seguir, Francisco compartilhou algumas reflexões es-
pecíficas sobre o tema “Inovações e iniciativas empresariais 
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no mundo rural” da 42ª sessão do Conselho de Governadores 
do Fida.

Fomentar “uma ciência com consciência”
“É preciso apostar na inovação, na capacidade de em-

preendimento, no protagonismo dos atores locais e na eficiên-
cia dos processos produtivos para alcançar a transformação 
rural, a fim de erradicar a desnutrição e desenvolver de for-
ma sustentável o meio rural. Nesse contexto, é necessário fo-
mentar “uma ciência com consciência” e colocar realmente 
a tecnologia a serviço dos pobres. Por outro lado, as novas 

tecnologias não devem contrapor-se às culturas locais e aos 
conhecimentos tradicionais, mas devem complementá-los e 
agir em sinergia com eles”.

Francisco desejou aos participantes da 42ª sessão do 
Conselho de Governadores do Fida “que os seus trabalhos, 
esforços e deliberações sejam em benefício dos descartados 
e das vítimas da indiferença e do egoísmo”. “Que possamos 
ver a derrota total da fome e uma copiosa colheita de justiça e 
prosperidade”, concluiu.

Fonte: Vatican News

Papa aos indígenas:
obrigado por salvaguardar o meio ambiente

Papa Francisco encontrou 
os participantes da 4ª Reunião do 
Fórum dos Povos Indígenas convo-
cada pelo Fundo Internacional de 
Desenvolvimento Agrícola (FIDA) 
organismo das Nações Unidas. O 
encontro foi realizado na sede da 
FAO em Roma, na manhã do dia 14 
de fevereiro passado.

A 4ª reunião do Fórum dos 
Povos Indígenas convocada pelo 
Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA), 
tem como tema: “Fomentar os conhecimentos e as inovações 
dos povos originários em prol da resiliência às mudanças 
climáticas e o desenvolvimento sustentável”. Na ocasião, o 
Papa encontrou um grupo de 38 delegados de 31 povos indí-
genas provenientes das Américas, África, Ásia e Pacífico. O 
Fórum, instituído em 2011, é uma plataforma de diálogo per-
manente entre os representantes dos povos indígenas, o FIDA 
e os governos internacionais.

Ao encontrar os participantes do encontro o Papa Fran-
cisco observou que “a presença de vocês aqui mostra que as 
questões ambientais são de extrema importância”, porque o 
nosso planeta, prosseguiu, “está ferido por causa da avidez 
humana, pelos conflitos bélicos”, que dão origem a “catástro-
fes naturais que deixam rastros de penúria e devastação”.

“Não podemos continuar ignorando estes flagelos re-
spondendo com a indiferença e ou a insolidariedade ou adi-
ando medidas que os afrontem com eficácia”.

“Somente um vigoroso sentido de fraternidade for-
talecerá nossas mãos para socorrer hoje os que precisam e 
abrir a porta do amanhã às novas gerações”.

Águas cristalinas e solo fértil
Francisco continuou recordando que “Deus criou a terra 

para o benefício de todos, para que fosse um espaço acolhe-
dor onde ninguém se sentisse excluído e todos pudessem en-
contrar um lugar. Nosso planeta é rico em recursos naturais e 
recordou que “o homem não é o proprietário da natureza, mas 
apenas o seu gerente. A sua função é cuidar da terra com es-
mero, para que não perca a sua biodiversidade, e a água possa 

continuar sendo saudável e cristali-
na, o ar puro, as matas frondosas e o 
solo fértil”.

Cuidado da casa comum
Ao falar da presença dos po-

vos originários disse: 
“Os povos indígenas são um 

grito vivo em favor da esperança. 
Recordam que nós, seres humanos 
temos uma responsabilidade com-

partilhada com o ‘cuidado da casa comum”
Em seguida, ao falar sobre decisões tomadas no passa-

do que não deram certo afirmou: “nunca é tarde para aprender 
a lição e adquirir um novo estilo de vida”.

Francisco continuou dizendo “se unirmos as forças e, 
com espírito construtivo estabelecermos um diálogo paciente 
e generoso, teremos maior consciência de que temos neces-
sidade uns dos outros, e que uma ação prejudicial ao meio 
ambiente que nos circunda repercute negativamente também 
na serenidade e na harmonia da convivência”.

Para o Papa, “não é possível continuar a ignorar estes 
flagelos, ou responder a eles com indiferença e falta de soli-
dariedade, ou adiar as medidas que possam contribuir para a 
sua resolução”.

“Só um vigoroso sentido de fraternidade irá fortalecer 
as nossas mãos para socorrer quem mais precisa e abrir ao 
futuro as gerações que aí vêm”, sustentou.

“Trata-se sobretudo de adotar uma maneira diferente de 
proceder que, deixando para trás atitudes superficiais e hábi-
tos nocivos, supere o individualismo atroz, o consumismo 
compulsivo e o egoísmo frio”, completou Francisco.

Obrigado por levantarem a voz
Em seguida o Papa agradeceu os indígenas presentes 

afirmando: “Obrigado a todos vocês pela tenacidade com que 
afirmam que a terra não deve ser apenas explorada sem um ob-
jetivo. Obrigado por levantarem a voz para assegurar que o res-
peito ao meio ambiente deve ser sempre salvaguardando acima 
dos interesses exclusivamente econômicos e financeiros”.

Fonte: Vatican News
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A Voz da Diocese

Graziano: Papa é um grande inspirador
na luta contra a fome

O brasileiro José Graziano da Sil-
va, diretor-geral da Organização das 
Nações Unidas para Alimentação e Ag-
ricultura (FAO), foi um dos anfitriões do 
Papa Francisco na sede da FAO, para a 
abertura da 42ª Assembleia do Fundo 
Internacional para o Desenvolvimento 
Agrícola (FIDA).

Ele testemunhou:  “o Papa Fran-
cisco tem sido um grande inspirador da luta contra a fome e 
contra a desigualdade no mundo de modo geral. Particular-
mente a palavra do Santo Padre no sentido de procurar uma 
alimentação mais saudável e que tenha um menor impacto no 
uso dos recursos naturais, principalmente das terras e águas 
em todo o mundo, tem sido fundamental para inspirar os nos-
sos programas e projetos. ”

Dr. Graziano se declara “honrado” em receber a visita 
do Papa, recordando que o Pontífice já esteve outras vezes na 
sede FAO, mas a visita é inédita numa conferência do FIDA:

A alegria do encontro! (16/12/2018)

“O FIDA é um dos maiores par-
ceiros da FAO. Na verdade, a nossa co-
laboração com as três agências romanas 
– FAO, FIDA e PAM – tem crescido muito 
nos últimos anos. Particularmente com o 
FIDA temos uma ação com os agricul-
tores familiares. O FIDA é um mecanismo 
de financiamento para os agricultores fa-
miliares e a FAO ajuda não só a elaborar 

os projetos que são apresentados, mas também ajuda muitas 
vezes a implementar esses projetos. Como vocês sabem, a ag-
ricultura familiar é muito importante para a FAO – são 500 
milhões de agricultores em todo o mundo – e o paradoxo é que 
estao entre os mais pobres e muitos deles passam fome porque 
não conseguem nem produzir o suficiente para alimentar a sua 
família. São os agricultores de subsistência, para quem tam-
bém há um programa especial com o FIDA para torná-los mais 
produtivos e levar a sua produção aos mercados locais”

Fonte: Vatican  News

Estimados Diocesanos! A es-
trada interior, que parte do coração, 
a que fomos convidados a percorrer 
neste tempo do Advento, em prepa-
ração ao Santo Natal, nos leva a con-
templarmos uma paisagem marcada 
pela alegria estampada no sorriso 
das crianças; a esperança no futuro, 
presente nos passos dos jovens; as 
preocupações com as realidades que 
envolvem o cotidiano da vida dos 
adultos e as marcas deixadas no ros-
to, pelos longos anos vividos, às vezes com muita renúncia e 
sofrimento, dos nossos idosos e nossas idosas. 

Quando nos colocamos a caminho para fazer uma via-
gem, geralmente gostamos de manter os olhos abertos para 
contemplarmos paisagens que às vezes nos surpreendem, 
encantam e também nos questionam. Podemos ver a ação do 
Criador, da mãe natureza, da intervenção do ser humano que 
pode ser benéfica ou também degradante pelos males que 
pode provocar à Casa Comum e ao ser humano.

O caminho do Advento, percorrido através de pequenos 
passos, a partir do coração, nos aproxima dos irmãos e irmãs, 
que conosco querem encontrar o Senhor e celebrar a vida e 
o amor de Deus.  Este amor pode ser manifestado através de 

pequenos gestos e fazem muito bem 
para a nossa saúde espiritual, física 
e psíquica, na dimensão pessoal, fa-
miliar, no ambiente de trabalho e na 
comunidade. 

Talvez na tua vida, o tempo e 
os acontecimentos do cotidiano ten-
ham contribuído para ir apagando do 
teu coração aquela expectativa de 
celebrar o Santo Natal, de encontrar 
os familiares, os amigos e as pessoas 
da comunidade. Queres ser encon-

trado pelo Senhor, mas não tens disposição no teu coração 
para ires ao seu encontro. 

Estimado irmão, estimada irmã, “não te deixes le-
var pelo desânimo”. As grandes coisas começam sempre a 
tomar forma ou a acontecer pelas pequenas decisões ou pe-
los pequenos passos que damos no dia a dia. Por isso, mesmo 
estando o teu coração fragilizado e ferido pela dor, mantém 
o espírito de oração, que alimenta a tua esperança, a confi-
ança e o dom do agradecimento a Deus. O “Senhor Jesus”, 
cujo nascimento celebramos no Santo Natal, é o Senhor da 
vida. Que tu possas encontrá-lo, percorrendo o caminho do 
coração, para ter vida e vida em abundância.
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O frágil presente de Deus (23/12/2018)
Estimados Diocesanos! A celebração do 

Natal é uma grande oportunidade que Deus nos 
oferece a cada ano para revermos a nossa vida a 
partir do nosso relacionamento com os outros, na 
família, no ambiente de trabalho, na sociedade e 
na comunidade na qual celebramos a nossa fé. 

Eu gostaria de reforçar a importância des-
sa oportunidade que Deus nos dá para olharmos 
com amor a vida. Às vezes, nós não nos damos 
conta de que a vida é tão mal cuidada e pouco 
valorizada que o viver, ao invés de nos dar alegria, torna-se 
um caminho marcado pela dor do abandono e do desprezo, 
que percorremos sem muito entusiasmo, ou sem sentir a pre-
sença do amor de Deus que se manifesta também nos gestos 
dos irmãos e irmãs.

A celebração do Natal nos traz presente a família, com 
todos os seus valores e suas fragilidades. Mas nenhuma fra-
gilidade é maior do que aquela da falta de amor, que aban-
dona, esquece ou finge que não existe, não está aberta para 
acolher e proteger a vida, em todas as suas realidades.

Podemos achar que Deus foi injusto porque passou 
tanto tempo preparando e alimentando a esperança do povo 
para a vinda do Messias, o Salvador. E, quando se cumpriu 

o tempo, enviou ao mundo o seu Filho Jesus, na 
frágil aparência de uma criança. Talvez muitos 
se interrogaram no passado, outros continuam se 
perguntando no presente: Onde está o poder do 
Deus dos exércitos, que enviaria o Messias para 
libertar o seu povo?

É uma pergunta que devemos responder 
a partir das atitudes do nosso coração, da nossa 
fé, do nosso acolher o frágil presente de Deus, o 
Senhor Jesus, como o senhor da nossa vida. Que 

ações eu fiz durante este tempo de Advento, que falam da pre-
sença do Senhor na minha vida? Buscamos muitas vezes a 
liberdade, para podermos viver a vida longe dos nossos pais, 
da nossa família, da nossa comunidade e não percebemos que 
acabamos por nos tornarmos escravos do nosso isolamento, 
da nossa falta de amor e comunhão com o próximo. 

No frágil presente de Deus, celebrado no Natal, está a 
força insuperável do amor divino, que assume a fragilidade 
da nossa condição humana para nos dar a dignidade da fil-
iação divina. Que a luz da estrela de Belém, estimado irmão, 
estimada irmã, ilumine os teus passos e a tua vida, para que 
possas viver como filho e filha de Deus. Um abençoado e 
santo Natal a todos.

Avaliar, discernir e anunciar (30/12/2018)
Estimados diocesanos! Estamos prest-

es a concluir o ano de 2018. Creio ser mo-
mento importante para fazermos a avaliação 
do caminho percorrido a partir da nossa vida 
pessoal, familiar, institucional e comunitária. 
Nem sempre é fácil parar para avaliar, porque 
devemos ter a coragem de nos confrontarmos 
com as nossas conquistas e também com as 
coisas que não deram certo, ou não acon-
teceram como planejamos, ou justamente 
porque faltou planejamento, que envolvesse 
as pessoas na família e na comunidade, muitas coisas 
importantes acabaram não acontecendo porque não re-
ceberam atenção adequada da nossa parte.

O hábito de avaliar se faz presente quando temos o 
costume de planejar. Nesse processo, temos longa estra-
da a percorrer. Às vezes, optamos pelo improviso, que 
é característica de uma sociedade em transformação, 
mas já não responde mais às necessidades de uma ação 
evangelizadora que busca responder aos anseios e às 
necessidades espirituais de uma sociedade urbana, na 
qual a comunidade, como lugar de encontro, precisa 
continuamente ser construída e reconstruída através do 
ir ao encontro das pessoas. 

A celebração do “Ano Nacional do La-
icato”, no Brasil, foi um momento importante 
para conscientizar, despertar e envolver ainda 
mais os leigos e leigas na ação evangeliza-
dora da Igreja, mas também foi oportunidade 
para valorizá-los, como protagonistas da cau-
sa do Reino, pelo testemunho de fé que dão 
na sociedade, sendo “Sal da Terra e Luz do 
Mundo” (Mt 5,13-14).

Como povo de Deus a caminho, Igreja 
comunidade de fé, queremos louvar e agrade-

cer ao Senhor pelos acontecimentos deste ano civil que 
está para terminar, pelas graças recebidas e pela sua mi-
sericórdia com as nossas fragilidades. A celebração da 
festa da Sagrada Família, neste domingo, coloca diante 
da bondade e do amor do Senhor Jesus a tua família. Ela 
é o primeiro lugar da nossa existência, no qual precisa-
mos de amor e paz. 

No primeiro dia do novo ano, a Solenidade da 
Santa Mãe de Deus, Maria, marca a caminhada de fé da 
comunidade, junto com a celebração do Dia Mundial da 
Paz. E a mensagem do Papa Francisco para a 52º Dia 
Mundial da Paz começa com uma frase que Jesus disse 
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aos seus discípulos quando os enviou em missão: “Em 
qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: ‘A paz 
esteja nesta casa!’ E, se lá houver um homem de paz, 
sobre ele repousará a vossa paz; se não, voltará para 
vós” (Lc 10, 5-6).

“Oferecer a paz está no coração da missão dos dis-
cípulos de Cristo. E esta oferta é feita a todos os homens 
e mulheres que, no meio dos dramas e violências da 
história humana, esperam na paz.[1] A ‘casa’, de que fala 
Jesus, é cada família, cada comunidade, cada país, cada 
continente, na sua singularidade e história; antes de 

mais nada, é cada pessoa, sem distinção nem discrim-
inação 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”.

Meus mais profundos agradecimentos a todos pela 
participação na caminhada da Igreja de 2018. Que o Es-
pírito Santo continue iluminando os nossos passos, para 
respondermos com amor e generosidade ao convite do 
Senhor Jesus, de anunciarmos o Reino de Deus através 
da nossa vida e missão.

É tempo de encontro! (06/01/2019)
Estimados Diocesanos! Neste do-

mingo celebramos a Solenidade da Epi-
fania do Senhor, que recorda a passagem 
bíblica (Mt 2,1-12) na qual os magos 
do Oriente chegaram a Jerusalém, per-
guntando: “Onde está o rei dos judeus 
que acaba de nascer? Nós vimos a sua 
estrela no Oriente e viemos adorá-lo”.

Num mundo marcado por tanta violência e con-
tradições, onde seguidamente vemos pessoas sendo 
agredidas na sua dignidade existencial, mesmo no am-
biente familiar, os magos nos ensinam a rompermos as 
barreiras do preconceito, para irmos ao encontro do de-
sconhecido, com o coração desarmado e pacificado para 
favorecermos o crescimento da cultura do encontro, que 
valorize a vida, a família e a fraternidade. 

Neste tempo de “férias”, muitas pessoas têm a 
oportunidade de poder viajar para descanso, conhecer 
novos lugares e pessoas, ou mesmo para visitar amigos 
e familiares. É uma grande oportunidade para reforçar-
mos a cultura e os valores do encontro com o outro, 
mesmo diante de realidades novas. Assim, conseguire-
mos derrubar as barreiras do medo e do preconceito, que 

muitas vezes nos levam a nos fecharmos 
em nossas falsas seguranças, impedin-
do-nos de conhecer e reconhecer o rosto 
de Deus que se revela também no outro.

Os magos, para encontrarem a 
luz do mundo, Cristo Jesus, seguiram 
uma estrela, e ao encontrá-lo, de jo-
elhos, O adoraram. Querido irmão, 

querida irmã: Qual é a estrela que orienta a tua vida, a 
tua fé, os teus passos e os teus projetos em relação ao 
futuro? Tu és capaz de perseverar na caminhada, e se-
guir a tua estrela, mesmo quando encontras um Herodes 
na tua vida? Ou és do tipo que desiste fácil, diante das 
primeiras dificuldades que encontra, dá meia volta e 
abandona a caminhada?!

É possível desfrutar a alegria do encontro quando 
podemos contemplar o rosto de quem procuramos, mes-
mo que para isso tenhamos que vencer desafios, colocando 
à prova as nossas resistências interiores, não só as físicas. 
O encontro com os outros fortalece as nossas relações hu-
manas, nos ajuda a valorizar a vida e sentir uma paz inte-
rior, que faz o coração cantar, mesmo no silêncio, um hino 
de louvor ao Deus da criação. 

Nascer e renascer (13/01/2019)
Estimados Diocesanos! Diante de Deus, do mundo, da família, da comunidade, po-

demos sempre louvar e agradecer pelo dom da vida. Ela nos oferece, através das nossas 
escolhas, dos nossos passos, do nosso jeito de ser, do agir e interagir com as pessoas e a 
natureza, grandes oportunidades, para contribuirmos com os nossos pequenos gestos para 
um mundo mais justo, fraterno e solidário.

Podemos ter a tentação de querer sempre apontar os outros como os causadores dos 
males que afligem a humanidade e a nossa vida. Não quero de forma alguma, desconsid-
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erar os males provocados por situações que não estão 
sob o nosso controle, mas nos agridem cotidianamente 
de várias formas, ferindo a nossa vida e a dignidade de 
vida de milhões de pessoas no mundo. 

Por isso, gostaria de salientar o quanto é impor-
tante cada um de nós ter pequenas atitudes em relação 
à Casa Comum, à natureza, que ajudam a melhorar a 
nossa vida e a vida de muitos irmãos e irmãs. A cultura 
do individualismo e da indiferença é extremamente no-
civa à vida das pessoas e da comunidade, porque nada 
contribui para o bem comum. Este se promove através 
de uma participação responsável em relação à coletiv-
idade.

Uma das necessidades básicas e vitais para o ser 
humano e toda a natureza é água. Ela é símbolo univer-
sal, necessidade primária de todos e de cada um em to-
dos os continentes e culturas. Existe a sede da natureza 
por água, pela vida; existe a sede de água que atinge o 

nosso corpo, mas existe também uma sede que se refere 
ao coração e ao espírito, que não podemos menosprezar. 

Neste domingo em que celebramos a Festa do 
Batismo do Senhor pelas mãos de João Batista no rio 
Jordão, não podemos deixar passar despercebido que o 
Espírito Santo O envolveu e uma voz do céu O apre-
sentou ao mundo como o Filho amado de Deus, cuja 
missão era anunciar o Reino e redimir a humanidade 
subjugada pela dor do pecado. É um momento em que 
podemos recordar e celebrar também o nosso batismo, 
pois, através da água batismal, fomos lavados do peca-
do original para renascermos como novas criaturas em 
Cristo Jesus. Que não falte em tua vida, irmão e irmã, 
a água da natureza que sacia o corpo, nem a água do 
amor, da graça e da misericórdia divina que sacia a sede 
do teu coração.

Um caminho a percorrer (20/01/2019)

Estimados Diocesanos! 
Os resultados das urnas das úl-
timas eleições revelaram uma 
forte vontade popular por mu-
dança. E respeitando o resul-
tado das urnas, iniciamos um 
novo ano com novos gover-
nantes, na esfera federal e em 
muitos Estados da Federação. 
Percebe-se no meio empre-
sarial e produtivo uma grande expectativa em relação 
às políticas públicas que favoreçam o crescimento no 
campo econômico, atraiam novos investimentos, au-
mentem a oferta de empregos e favoreçam o desen-
volvimento sustentável a curto, médio e a longo prazo.

Mas, ao mesmo tempo, percebemos muita 
apreensão e incertezas sobre os resultados que teremos 
no campo social, no que diz respeito à dignidade de 
vida de uma grande parcela da nossa população bra-
sileira. São milhares as pessoas em nosso País que de-
pendem dos programas sociais das políticas públicas, 
para terem o básico para sobreviver. Em toda parte, 
percebe-se as angústias geradas pelo desemprego de 
milhões de pessoas, que tocaram a realidade da vida 
pessoal, familiar e comunitária nos últimos anos.

É grande a esperança depositada nos novos gov-
ernantes que apenas iniciaram o mandato! Creio que 

o sonho de todo governante é 
deixar um legado positivo de 
seu governo, no País, no Es-
tado ou no Município. Nem 
sempre é fácil, porque estamos 
ligados a uma conjuntura inter-
nacional, na qual os interesses 
de alguns grupos, muitas vez-
es, para não dizer quase sem-
pre, se sobrepõem às necessi-

dades da maioria da população. 
O bem estar social, fruto de um desenvolvimen-

to econômico que distribua renda, pelo trabalho, em 
todas as camadas da população, é uma meta a ser alca-
nçada e ao mesmo tempo um caminho a ser percorrido 
por todos nós. Podemos ser tentados a esperar um esta-
do paternalista, que providencia tudo, esquecendo que 
não existe, no campo do desenvolvimento como em 
outros, uma mudança duradoura que traga benefícios 
para todos, sem a participação ativa e responsável pelo 
trabalho, com oportunidades na educação, o direito à 
saúde, a moradia, a ética na administração pública e 
uma justiça que trate a todos como iguais perante a lei. 
Sem essa mudança de mentalidade, vamos ser sempre 
o país do futuro, com tantas e aberrantes desigualdades 
sociais no presente. Ou um país rico, com muitos re-
cursos naturais e uma grande parcela da população po-
bre. Que a nossa esperança não seja decepcionada.
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Ordenação diaconal de Lucas André Stein
Comunidade São José – Rio Branco – 03/02/19

Saúdo o Pe. Cleocir Bonetti, Vigário 
Geral da Diocese; o Pe. Maicon Malacarne, 
Coordenador de Pastoral; o Pe. Antonio 
Valentini, Chanceler da Cúria; o Pe. Clair 
Favreto, Diretor e formador do Seminário 
Maior São José; o Pe. Giovani Momo; 
promotor vocacional da nossa Diocese; o 
Pe. Paulo Caovilla, pároco desta Paróquia 
São Francisco de Assis, de Mariano 
Moro, e através dele saúdo todos os 
sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas 
e seminaristas presentes. 

Saúdo o digníssimo prefeito 
municipal de Mariano Moro, senhor Irineu 
Fantin, e manifesto minha alegria pela sua 
presença; através dele, saúdo todas as autoridades civis 
presentes ou representadas.

Com imensa alegria, saúdo o senhor Osmar Luis 
Stein e a senhora Noeli Fátima Stein, pais do seminarista 
Lucas e também seu irmão Luan Felipe. Saúdo os familiares, 
lembrando aqui de modo especial a nona Ilda, o nono 
Fintano, a nona Maria, os tios e tias que sempre estiveram 
muito próximos de ti, Lucas, em toda a tua caminhada de 
vida e vocacional; “in memória”, recordamos o falecido 
nono José Stein. Saúdo os irmãos e irmãs da comunidade 
São José aqui de Rio Branco, das outras comunidades da 
Paróquia São Francisco de Assis que vieram prestigiar 
e louvar a Deus pela vocação do Lucas, os amigos e 
conhecidos de outras comunidades da nossa Diocese e de 
outras, e também os jovens que hoje concluíram as missões 
jovens na Comunidade Santa Rita de Cássia, da COHAB 
Estevam Carraro, em Erechim. 

Queridos irmãos e irmãs, o Senhor nos convida a 
refletirmos sobre o aspecto da nossa vocação e missão neste 
mundo, a partir da nossa fé no Senhor Jesus. Cada um de 
nós é conhecido por Ele muito antes de sermos formados 
no ventre materno. Com o dom da vida, recebemos também 
uma vocação pessoal. Alguns, porém, são consagrados e 
escolhidos para uma missão especial que o Senhor lhes revela 
através de um chamado particular, porém num momento 
bem preciso da vida, na qual são fortalecidos pela presença 
do Senhor, que os sustenta, encoraja e salva.

Toda vocação, dom e carisma, mesmo aquele da 
profecia, têm seu fundamento na caridade, no amor de Deus, 
do qual provêm e no qual são concedidos. Vocação, dons 
e carismas são distribuídos a cada um de nós, para o bem 
comum da comunidade. Devem ser desenvolvidos para a 
edificação do Reino de Deus e o crescimento de todos, na 
comunhão e no amor entre nós e em Cristo Jesus. 

Na caridade, se acredita, se espera, se suporta tudo, 
até se chegar ao conhecimento pleno do Senhor e de si 

mesmo, e à visão do rosto do Senhor, na 
perfeição, que é o cumprimento da vida e do 
amor no seu reino eterno, como nos ensina 
São Paulo na primeira carta aos Coríntios 
(1ª Cor 12,31-13,13).

Entre os discípulos da comunidade 
de Jerusalém, descrita nos Atos dos 
Apóstolos, reinava um perfeito acordo. 
Uma situação de paraíso, que, porém, 
não durou muito tempo. Também entre os 
cristãos daquela comunidade começaram a 
surgir incompreensões. Isso não deve nos 
escandalizar, porque a Igreja, comunidade 
de fé, não é composta de anjos, mas de 
homens e mulheres, com suas fraquezas e 

fragilidades, abertos à graça e à misericórdia do Pai. Esse é 
o povo de Deus, que Cristo amou e ama, pelo qual entregou 
sua vida e derramou seu sangue na cruz. Este é o povo de 
Deus a que somos chamados a servir, através dos ministérios 
diversificados, ou como consagrados, consagradas, ou como 
diáconos, sacerdotes e bispos.

Tomando consciência da sua fragilidade, a 
comunidade de Jerusalém pôde percorrer um caminho de 
amadurecimento, que a fortaleceu na fé e no testemunho de 
fidelidade ao Senhor. Aprendeu a resolver os seus problemas 
e descobriu um modo de responder às suas crescentes 
necessidades, confiando a pessoas dotadas de dons específicos 
algumas responsabilidades que primeiro eram dos Apóstolos. 
Foi o início das comunidades ministeriais, aquelas nas quais 
cada membro era designado para desempenhar um serviço 
em favor dos outros.

Na comunidade de fé primitiva, todos se sentiam irmãos. 
Mesmo assim, uma diferença era reconhecida e tida em grande 
consideração: aquela do ministério, do serviço que cada um 
era chamado a desempenhar em favor dos irmãos. Um único 
Espírito, nos recorda São Paulo, na primeira carta aos coríntios, 
enriquece a comunidade com dons diversos e complementares: 
“a um concede a linguagem da ciência, a outro, aquela da 
sabedoria, a outro, a da fé, a outro, o dom de curar, a outro, 
o poder de operar milagres, tudo para o bem comum (1Cor 
12,7-11). “Cada um viva, - recomendava São Pedro – segundo 
a graça recebida, colocando-a a serviço dos outros, como bons 
administradores da multiforme graça de Deus” (1Pd 4,10).

Os dons com os quais Deus enriquece cada um dos 
seus filhos e filhas não podem ser guardados ou empregados 
de forma egoística, mas devem ser entregues aos destinatários. 
Nesta troca de dons, neste serviço fraterno se realiza o projeto 
de Deus. O mundo que Deus quer ver realizado é aquele 
onde podemos contemplar na vida da comunidade, os dons 
e carismas recebidos de Deus, mas colocados a serviço do 
Reino, servindo o Senhor e aos irmãos na comunhão da fé.
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A Igreja, na sua missão, é chamada a tornar presente 
Cristo no mundo. Missão sublime, mas árdua; que pode 
suscitar temor e medo em quem é chamado a abraçá-la e 
vivê-la. Cada vocação, porém, é sempre acompanhada de 
uma promessa do Senhor que garante: “Não temas, eu estou 
contigo”. A Jacó, que estava em viagem em direção a uma 
terra desconhecida, Deus o conforta com estas palavras: 
“Eu estou contigo e te protegerei aonde quer que vás, não te 
abandonarei” (Gn 28,15); a Moisés que tinha dificuldades em 
aceitar o chamado para ir falar com o Faraó, Deus responde: 
“Eu estarei contigo” (Ex 3,11-12); a Paulo, que em Corinto 
teve a tentação de abandonar a missão, o Senhor lhe diz: 
“Não tenhas medo, porque eu estou contigo e ninguém vai 
fazer-te mal” (At 18,9-10).

Hoje o seminarista Lucas Stein receberá a Sagrada 
Ordem do Diaconato. Qual é a função do Diácono na vida 
da Igreja, comunidade de fé? Na Igreja Católica, temos 
o diaconato permanente, possível também aos homens 
casados, dos quais temos vários na nossa Diocese, e o 
diaconato transitório, isto é, aquele que é ordenado diácono, 
mas tem em vista a ordenação sacerdotal. O rito é o mesmo, 
salvo a questão do estado do celibato, que é pedido aos que 
serão ordenados sacerdotes.

Quando se impõem as mãos sobre quem é ordenado 
diácono “não é para o sacerdócio, mas para o serviço”. 
Na oração consecratória, o bispo pede: “Enviai sobre ele, 
Senhor, nós vos pedimos, o Espírito Santo, que o fortaleça 
com os sete dons da vossa graça, a fim de exercer com 
fidelidade o seu ministério”. O diácono, fortalecido com a 

graça sacramental, serve ao povo de Deus na diaconia da 
liturgia, da palavra e da caridade, mostrando-se servo de 
todos, em comunhão com o bispo e o seu presbitério.

Como ministro do altar, irá proclamar o Evangelho, 
preparar o sacrifício e repartir entre os fiéis o Corpo e o 
Sangue do Senhor. Por mandato do Bispo, poderá presidir 
celebrações, administrar o Batismo, assistir e abençoar 
os Matrimônios, levar o Viático aos agonizantes e oficiar 
as Exéquias. Consagrado pela imposição das mãos, que 
procede dos Apóstolos, exercerá o serviço da caridade em 
nome do Bispo ou do Pároco, como verdadeiro discípulo de 
Cristo, que veio ao mundo não para ser servido, mas para 
servir. Caro Lucas, como Diácono, serás um servidor do 
Evangelho. Serve na caridade e com alegria tanto a Deus 
como aos seres humanos, para que um dia possas escutar da 
boca do Senhor estas palavras: “Servo bom e fiel, entra na 
alegria do teu Senhor!”

Queridos irmãos e irmãs, na vida, as alegrias e as 
dores, as desilusões e as esperanças adquirem um significado 
novo, quando alguém aceita o chamado que Deus lhe faz 
ao coração, para abraçar com amor a sua vocação e missão. 
A graça de Deus nos aponta novos horizontes, nos quais é 
possível perceber que o Senhor continua construindo o seu 
Reino, mesmo tendo presente os erros e o pecado do ser 
humano. 

Que a Virgem Maria, a serva fiel do Senhor Jesus, 
nos aponte sempre o caminho do amor serviço, nas famílias 
e nas comunidades.

Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.

Ordenação Diaconal de Felipe Fioravante Filippini
Igreja São Cristóvão, Erechim, 08/02/2019

“Jesus se aproximou e caminhou com eles” (Lc 24,15)
Saúdo o Pe. Cleocir Bonetti, Vigário Geral da Diocese; o Pe. 

Maicon Malacarne, Coordenador de Pastoral; o Pe. Antonio Valentini, 
Chanceler da Cúria; o Pe. Clair Favreto, Diretor e formador do Seminário 
Maior São José; o Pe. Giovani Momo; promotor vocacional da nossa 
Diocese; o Pe. Alvise Follador, pároco da Paróquia Catedral São José, o 
Pe. Anderson Faenello, pároco desta Paróquia dedicada a São Cristóvão 
e através dele saúdo todos os sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas e 
seminaristas presentes. Saúdo os ministros e ministras extraordinários d a 
sagrada comunhão eucarística, as catequistas, as zeladoras de capelinhas, 
os que estão envolvidos nas pastorais e movimentos, os membros dos 
Conselhos, e também as autoridades civis e militares presentes ou 
representadas.

Com apreço e estima, saúdo os pais do seminarista Felipe 
Filippini, que será ordenado Diácono, o senhor Benjamim Ari Filippini e 
a senhora Ivanilde Ana Filippini, seu irmão Rodrigo, sua irmã Daiane e 
demais familiares. Saúdo os irmãos e irmãs da comunidade Cristo Rei do 
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Lajeado Paca, pertencente à Paróquia Catedral São José, 
onde vive e participa a família Filippini. Saúdo com estima 
o povo de Deus da Paróquia São Cristóvão que nos acolhe, 
lembrando que aqui o Felipe fez seu estágio pastoral nos 
últimos anos. Saúdo o povo de Deus que veio da Paróquia 
Imaculada Conceição de Getúlio Vargas, onde o Felipe 
irá trabalhar, e também das várias comunidades da nossa 
Diocese, que estão aqui para agradecer a Deus pela tua 
vocação e o teu “sim”, Felipe. 

Queridos irmãos e irmãs, o texto do Evangelho 
de Lucas (Lc 24,13-35) que ouvimos narra o encontro 
de Jesus com os discípulos de Emaús. Num primeiro 
momento, poderíamos imaginar que os dois discípulos 
foram privilegiados, pois a narrativa do encontro acontece 
depois da Páscoa, e eles retornavam de Jerusalém, 
portanto, deveriam estar caminhando e levando no coração 
o testemunho do amor de Jesus, a esperança marcada 
pela fidelidade do Mestre, mesmo diante da condenação 
à morte na cruz. Mas Jesus que se aproxima para andar 
com eles encontra dois homens que caminham desiludidos, 
tristes, decididos a deixar para trás a amargura de um 
projeto fracassado. Antes daquela Páscoa, estavam cheios 
de entusiasmo, convencidos de que aqueles dias seriam 
determinantes para as suas expectativas humanas e as do 
povo todo. Percorriam a estrada de retorno desiludidos, 
porque na hora decisiva, Jesus, ao invés de manifestar o 
seu poder, acabou pregado na cruz como um malfeitor 
qualquer. 

Os dois discípulos prosseguiam pensativos e 
mergulhados na desilusão da experiência do fracasso; 
pareciam nem perceber que um desconhecido caminhava 
ao lado deles. Os olhos dos discípulos decepcionados 
não foram capazes de reconhecer o Mestre. Esperança e 
desilusão eram o que levavam no coração. A sensação do 
fracasso deixava vestígios na marca de seus pés no pó da 
estrada. 

Não foi por acaso que Jesus se aproximou dos 
dois discípulos; não é por acaso que ele se aproxima da 
nossa vida, muitas vezes, nos momentos mais difíceis, 
e caminha conosco no silêncio, partilhando conosco as 
nossas desilusões, os nossos fracassos, a nossa dor, o nosso 
pranto. Ele permanece ao nosso lado mesmo quando temos 
a impressão de que o mundo nos abandonou. Ele está ali 
nos escutando, esperando uma oportunidade para revelar 
seu amor, sua solidariedade, sua ternura e compaixão 
através da sua presença silenciosa e consoladora.

Queridos irmãos e irmãs, para todos nós, a vida é 
marcada por tristezas e alegrias, derrotas e vitórias. No 
fundo, somos todos um pouco como os dois discípulos de 
Emaús. Quantas vezes na vida esperamos, quantas vezes 
nos sentimos a um passo da felicidade e, no fim, ficamos 
desiludidos. Mas Jesus não nos abandona, caminha com 
todos nós, caminha ao lado das pessoas desanimadas e 
desiludidas que, cabisbaixas, como peregrinas, percorrem 

as estradas deste mundo rumo à casa do Pai. Caminhando 
com elas, de forma discreta, lhes restitui a esperança.

“Os discípulos de Emaús, ao longo do caminho, 
sem perceber, partilharam com Jesus suas esperanças e 
desilusões, e o Senhor os escutou em silêncio, e revelou-se 
no repartir o pão”. Reconhecer o Senhor é possível somente 
a quem percorreu o caminho dos problemas do ser humano, 
tornando-se plenamente participante da derrota, da solidão, 
da procura da justiça e da verdade, da coerência entre fé 
e vida para construirmos um mundo melhor; da caridade 
que nasce do amor serviço e nos abre os olhos do coração 
para ver o mundo e os irmãos com amor, compaixão e 
solidariedade.

Na mencionada situação, o Cristo, um homem, 
alcança os dois “feridos” naquela estrada. O bom 
Samaritano, Jesus em pessoa, se aproxima deles para 
“enfaixar suas feridas”. Eles estavam muito preocupados 
com aquilo que tinham perdido para poder ver aquilo 
que estava presente, ou quem estava caminhando com 
eles. Estavam muito habituados com o rosto daquele que 
tinham amado para descobri-lo no rosto do ressuscitado. 
Mas a conversa com este bom samaritano lhes fez arder o 
coração, que se encheu de recordações: “Não ardia o nosso 
coração quando ele nos explicava as Escrituras?” “Então se 
lhes abriram os olhos e o reconheceram”. Naquele instante, 
compreenderam tudo: é ele! Jesus está com eles. O nosso 
Deus, não é um Deus ausente, ele passa, está “a caminho”, 
faz história com o seu povo, e nos convida a percorrermos 
um êxodo permanente para segui-lo. 

Para seguir e servir o Senhor Jesus como discípulo, 
servindo o aos irmãos e irmãs na Igreja comunidade de 
fé, o seminarista Felipe Filippini será ordenado Diácono. 
Como diz São Paulo na carta aos Filipenses (Fl 2,5-11), 
Cristo Salvador quis aniquilar-se renunciando às suas 
prerrogativas divinas, tornando-se semelhante aos homens. 
Humilhou-se a si mesmo até a morte. Mas esta não foi o 
suficiente para fazer um Salvador. Aquilo que resgata a sua 
morte, isto é, aquilo que a transfigura, para ele e para nós, 
é o imenso amor com o qual ele doa a sua vida para nos 
libertar da violência e do ódio, para nos tornar disponíveis 
como Ele, a Deus e aos outros, capazes de amar e perdoar, 
de ter confiança, de crer em Deus, no homem e na mulher e 
no seu agir, mesmo se muitas vezes temos desilusões. 

Querido filho, vive intensamente a tua vocação, 
dom de Deus, o teu ministério de Diácono, que não seja 
só um tempo de espera para a ordenação sacerdotal. Serás 
um ministro de Jesus Cristo, que se manifestou como 
servidor dos seus discípulos. Cumpre generosamente a 
sua vontade e, na caridade, serve com alegria tanto a Deus 
como aos irmãos e irmãs. No silêncio do teu coração, 
pede cotidianamente: “Faz-me conhecer, Senhor, os teus 
caminhos, ensina-me as tuas veredas” (Sal 25).

Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
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Notas sobre rompimento
da barragem de Brumadinho, MG

Da Arquidiocese de Belo Horizonte
Minas está de luto
Mais uma “abominação da desola-

ção”, como disse Jesus no Evangelho de 
Marcos, referindo-se aos absurdos nascidos 
das ganâncias e descasos com o outro, com 
a verdade e com o bem de todos: mais uma 
barragem rompida em Minas Gerais, agora 
em Brumadinho, Região Metropolitana de 
Belo Horizonte. A Arquidiocese de Belo 
Horizonte une-se a cada um dos atingidos, 
compartilhando suas dores. Nossas comuni-
dades de fé, especialmente às que servem ao Vale do Para-
opeba, estejam juntas, para levar amparo, ajuda, a todos que 
sofrem diante de tão lamentável tragédia.

Os danos humanos e socioambientais são irreparáveis 
e apontam para uma urgência, já tão evidente: é preciso re-
pensar modelos de desenvolvimento que desconsideram o 
respeito à natureza, os parâmetros de sustentabilidade. Uma 
triste coincidência: nesta sexta-feira, dia 25, quando uma 
barragem se rompe no coração da nossa amada Brumadi-
nho, entrou em pauta, no Conselho da Secretaria Estadual 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, autori-
zação para a retomada da mineração na Serra da Piedade. 
Uma tragédia se efetiva e outra se anuncia.

A Arquidiocese de Belo Horizonte defende, incansa-
velmente, de modo inegociável, a natureza, obra do Criador, 
compreendendo que o ser humano, as plantas e os animais 
devem viver em completa harmonia, pois são todos habitan-
tes do planeta, a Casa Comum.

Rezemos pelas vítimas desta tragédia, unidos ao co-
ração de cada pessoa e de todas as famílias que sofrem, re-
novemos, mais uma vez, o nosso compromisso com a soli-

dariedade. É urgência minimizar a dor dos 
atingidos por mais esse desastre ambiental, 
sem se esquecer de acompanhar, de perto, 
a atuação das autoridades, na apuração dos 
responsáveis por mais um triste e lamen-
tável episódio, chaga aberta no coração de 
Minas Gerais. A justiça seja feita, com luci-
dez e sem mediocridades que geram passi-
vos, com sentido humanístico e priorizando 
o bem comum, com incondicional respeito 
e compromisso com os mais pobres. Minas 
Gerais está de luto.

Dom Walmor Oliveira de Azevedo
Arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte

Juntos por Brumadinho
Diante da tragédia ocorrida em Brumadinho, a Ar-

quidiocese de Belo Horizonte inicia campanha solidária 
para arrecadar roupas, alimentos e água, destinados aos 
atingidos pelo rompimento da barragem.

As doações podem ser entregues no Vicariato Epis-
copal para a Ação Social e Política:

Rua Além Paraíba, 208 – Lagoinha | (31) 3423-2187
Para a população de Brumadinho as doações podem 

ser entregues na Paróquia São Sebastião.
Também é possível doar pela conta:
Vicariato Episcopal para a Ação Social e Política
Banco do Brasil
Agência – 3494-0
Conta Corrente: 26227-7

Da REPAM – Rede Eclesial Pan-Amazônica-Brasil
NOTA DA REPAM SOBRE O ROMPIMENTO DE BARRAGEM EM BRUMADINHO

Não cuidar da Casa Comum “é uma ofensa ao Criador,                                                  
um atentado contra a biodiversidade e, definitivamente, contra a vida” (DAp 125)

Mais uma vez famílias cho-
ram por seus entes queridos e a Terra 
geme em dores de parto. Após três 
anos, Minas Gerais enfrenta outro 
desastre ambiental causado pela ati-
vidade de mineração, tendo a mesma 
empresa como protagonista. A Rede 

Eclesial Pan-Amazônica/REPAM-Brasil, cuja inspiração e ser-
viço situam-se na espiritualidade da ecologia integral, mani-

festa solidariedade às vítimas e familiares afetados pelo rom-
pimento da barragem de rejeitos de mineração no município de 
Brumadinho/MG.

Também lamentamos e nos sentimos estarrecidos com 
as consequências desta atividade que ignora as indicações da 
Igreja, as quais incentivam uma economia a serviço da vida hu-
mana e dos ecossistemas com sua grande biodiversidade (Carta 
Pastoral do CELAM – Discípulos Missionários Guardiões da 
Casa Comum, 93).
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Não é possível dissociar a relação do acontecido desta 
sexta-feira com o desastre de Mariana, cada um com suas terrí-
veis proporções na vida dos mais pobres e consequências para 
o meio ambiente. Este é mais um crime ambiental que nasceu 
e se consolidou pela impunidade dos anteriores. O que sucedeu 
do rompimento da barragem em Mariana ainda não foi repara-
do e os responsáveis não foram criminalmente punidos. Infe-
lizmente, a lógica do rigor contra os infratores da lei ataca cada 
vez mais os pequenos e poupa o grande capital.

Chama atenção o fato de o próprio licenciamento da mina 
Córrego do Feijão e de sua barragem de rejeitos estar impreciso 
e contraditório. A aprovação da expansão da exploração na área 
teve forte resistência da comunidade local.

Com os bispos do Brasil, reforçamos a ideia de que a “ati-
vidade mineradora no Brasil carece de um marco regulatório 
que tire do centro o lucro exorbitante das mineradoras ao preço 
do sacrifício humano e da depredação do meio ambiente com 
a consequente destruição da biodiversidade” (Nota da CNBB 
sobre o rompimento da barragem de Fundão, 25/11/2015).

Consideramos importante também salientar que estamos 
num contexto político de flexibilização das leis ambientais e de 
desmanche dos procedimentos de licenciamento ambiental. A 
atenção para esta realidade também deve estar voltada para a 
Amazônia, nova fronteira mineral cobiçada por grupos interna-

cionais e ofertada pelo governo brasileiro à custa das popula-
ções tradicionais, com riscos a terras indígenas já demarcadas.

A ação das empresas mineradoras é conhecida pelas vio-
lações dos direitos humanos das populações indígenas ou origi-
nárias, tradicionais e campesinas, principalmente as da Amazô-
nia, “onde tendem a ocupar, sem consulta prévia e com o apoio 
dos Estados, os territórios dessas populações, confinando-as 
em espaços de vida cada vez mais reduzidos, limitando, assim, 
as possiblidades de acesso a seus meios tradicionais de subsis-
tência e destruindo suas culturas”. (Carta Pastoral do CELAM 
– Discípulos Missionários Guardiões da Casa Comum, 41)

As perspectivas de expansão dos projetos de mineração 
na Amazônia serão à custa da segurança da população e do 
meio ambiente, mais uma vez por conta do contexto político 
brasileiro, no qual a análise dos riscos tende a ser minimizada e 
os órgãos de fiscalização e monitoramento enfraquecidos, pre-
ferindo-se o automonitoramento das próprias empresas.

Depositamos a nossa esperança de mais justiça e cuidado 
com a Casa Comum n’Aquele que veio para que todos tenham 
vida, e a tenham em abundância (cf. João, 10, 10b).

Brasília, 25 de janeiro de 2019
Cardeal Cláudio Hummes, Arcebispo Emérito de São 

Paulo/SP, Presidente da REPAM-Brasil

Nota de Solidariedade da CNBB  com os atingidos pela tragédia de Brumadinho
“Toda a criação, até o presente, está gemendo como que em dores de parto” (Rm 8,22)

 A tragédia em 
Brumadinho, região 
metropolitana de Belo 
Horizonte, Minas Ge-
rais, vem confirmar a 
profecia de São Paulo 
VI: “Por motivo de 
uma exploração que 
não leva em conside-
ração a natureza, o ser 

humano começa a correr o risco de a destruir e de vir a ser, também 
ele, vítima dessa degradação (Discurso à FAO, (16/11/1970).

Por ocasião do “Desastre de Mariana”, também em Minas 
Gerais, o Conselho Episcopal de Pastoral da CNBB afirmava que 
“é preciso colocar um limite ao lucro a todo custo que, muitas ve-
zes, faz negligenciar medidas de segurança e proteção à vida das 
pessoas e do planeta” (25/12/2015). “O princípio da maximização 
do lucro, que tende a isolar-se de todas as outras considerações, 
é uma distorção conceitual da economia” (Laudato Sì, 195). Esse 
princípio destrói a natureza e a pessoa humana.

É muito triste constatar que o “desastre de Mariana” tenha 
ensinado tão pouco. É urgente que a atividade mineradora no Brasil 
tenha um marco regulatório que retire do centro o lucro exorbitante 
das mineradoras ao preço do sacrifício humano e da depredação do 
meio ambiente, com a consequente destruição da biodiversidade. 
“O meio ambiente é um bem coletivo, patrimônio de toda a huma-
nidade e responsabilidade de todos” (Laudato Sì, 95).

As famílias e as comunidades esperam da parte do Executi-
vo rigor na fiscalização, do Legislativo, responsabilidade ética de 

rever o projeto do Código de Mineração, e do Judiciário, agilidade 
e justiça.

Unidos à família arquidiocesana de Belo Horizonte, assumi-
mos como nossas as palavras do seu Arcebispo Dom Walmor Oli-
veira de Azevedo: “É urgência minimizar a dor dos atingidos por 
mais esse desastre ambiental, sem se esquecer de acompanhar, de 
perto, a atuação das autoridades, na apuração dos responsáveis por 
mais um triste e lamentável episódio, chaga aberta no coração de 
Minas Gerais. A justiça seja feita, com lucidez e sem mediocridades 
que geram passivos, com sentido humanístico e priorizando o bem 
comum, com incondicional respeito e compromisso com os mais 
pobres” (25/01/2019).

A Presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Bra-
sil (CNBB) expressa solidariedade e oferece orações ao Senhor da 
Vida em favor das famílias, das comunidades da Arquidiocese de 
Belo Horizonte, atingidas pelo rompimento da barragem da minera-
dora Vale. Convidamos cada pessoa cristã a se associar aos irmãos 
e irmãs que sofrem com a perda de seus entes queridos e de seus 
bens.

A esperança de viver na “Casa Comum” anime os nossos 
passos, e a fé na ressurreição ilumine a nossa dor!

Brasília-DF, 26 de janeiro de 2019.
Cardeal Sérgio da Rocha, Arcebispo de Brasília, Presidente 

da CNBB
Dom Murilo S. R. Krieger, SCJ, Arcebispo de Salvador, Vi-

ce-Presidente da CNBB
Dom Leonardo Ulrich Steiner, OFM, Bispo Auxiliar de Bra-

sília, Secretário-Geral da CNBB
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Nota da Comissão Especial da CNBB                                             
sobre combate ao trabalho escravo no Brasil

28 DE JANEIRO DIA NACIONAL DE COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO
 “O mato não era baixo, como 

tinham prometido. Era um junquirão 
alto, coisa para trator fazer.

 O capim era maior que nós, e era 
tão quente que chegava a dar agonia.

Tinha dias que o gato passava 
debochando.

Falava que ali era onde o filho 
chorava e a mãe não ouvia”.

 (Francisco das Chagas Bastos, trabalhador rural, res-
gatado na Fazenda Brasil Verde-PA)

1. A Comissão Episcopal Pastoral Especial para o En-
frentamento ao Tráfico Humano, da Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil-CNBB, se manifesta neste 28 de janei-
ro – Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo – a todas 
as pessoas e instituições que se empenham na erradicação 
deste crime.

2. O trabalho escravo viola a grandeza de filhos e fi-
lhas, destrói a imagem de Deus, cerceia a liberdade daqueles 
que foram resgatados por Cristo (Gl 5,1). A exploração do 
ser humano, através do trabalho escravo, é um grave des-
respeito aos direitos da pessoa humana, à sua dignidade e 
especialmente uma violação grave ao direito de trabalhar em 
condições dignas, recebendo um salário justo. O trabalho é 
dimensão constitutiva do ser humano e não oportunidade 
para violação da sua dignidade.

3. O Dia Nacional de Combate ao trabalho escravo foi 
instituído em memória do assassinato de três auditores fis-
cais do trabalho e seu motorista, em 28 de janeiro de 2004, 
quando fiscalizavam fazendas da zona rural de Unaí (MG). 
Ao mesmo tempo, esse dia é um convite para a sociedade 
brasileira tomar consciência da realidade do trabalho escra-
vo. O direito da pessoa de não ser mantida em estado de es-
cravidão ou servidão é reconhecido, no direito internacional, 
como norma irrevogável.

4. A sociedade tem a tarefa de conduzir-se por uma 
economia que preze a dignidade humana acima de tudo e 
isso implica, entre outras coisas, em eliminar a prática do 
trabalho escravo em qualquer relação de trabalho, seja na 
agropecuária, na construção civil, na indústria têxtil, nas car-
voarias, nos serviços hoteleiros ou até em serviços domésti-
cos. De 1995 a 2018, já foram libertados de trabalho escravo 
50.731 trabalhadores (fonte: SIT), de um total de 52.942, 
encontrados nesta condição pela fiscalização do trabalho, 
entre eles 716 estrangeiros. Torna-se agravante o fato des-
sa modalidade do tráfico humano atingir também crianças e 
adolescentes (191 neste mesmo período).

5. Nosso olhar está voltado tam-
bém aos irmãos e irmãs imigrantes e 
refugiados, especialmente venezuela-
nos, que estão expostos à exploração, 
devido à sua situação de alta vulnerabi-
lidade e por necessitarem, com urgên-
cia, de um trabalho para prover o seu 
sustento e o da família. Evidencia-se, 
pois, a importância de tratar com res-
peito os imigrantes e refugiados que 

chegam ao Brasil, e dar-lhes condições dignas de acolhida, 
assistência e inserção. O mesmo princípio vale para os bra-
sileiros em situação de migração.

6. Urge reafirmar, de forma inequívoca, o inalienável 
valor da vida e da dignidade humana que transcende qual-
quer objetivo econômico. Neste sentido devemos acompa-
nhar com muita atenção os projetos de lei que volta e meia 
tentam retroceder na política de combate ao trabalho escravo 
construída no Brasil sem interrupção desde 1995.

7. Lembramos a obrigação do Estado brasileiro – rei-
terada recentemente pela Corte Interamericana de Direitos 
Humanos na Sentença do caso Brasil Verde – de continuar 
assumindo ações que inibem a prática do trabalho escravo. 
Igualmente, reitera-se o apelo para que se esmere na pro-
teção e defesa dos que lutam pelo fim do trabalho escravo, 
sejam funcionários públicos, sejam membros da sociedade 
civil. A busca pela reinserção decente das pessoas libertadas 
também requer atenção e adoção de políticas públicas facili-
tadoras deste processo.

8. Lembramos aos brasileiros e brasileiras as palavras 
do Papa Francisco por ocasião do Dia Mundial da Paz: “Lan-
ço um veemente apelo a todos os homens e mulheres de boa 
vontade e a quantos, mesmo nos mais altos níveis das insti-
tuições, são testemunhas, de perto ou de longe, do flagelo da 
escravidão contemporânea, para que não se tornem cúmpli-
ces deste mal, não afastem o olhar à vista dos sofrimentos de 
seus irmãos e irmãs em humanidade, privados de liberdade e 
dignidade, mas tenham a coragem de tocar a carne sofredora 
de Cristo, o Qual Se torna visível através dos rostos inume-
ráveis daqueles a quem Ele mesmo chama os «meus irmãos 
mais pequeninos» (Mt 25, 40.45)”.

9. Que Jesus Cristo, Aquele que habitou no coração 
de Santa Bakhita, a escrava que testemunhou a esperança, 
nos anime a proclamar que a vida e a dignidade de qualquer 
pessoa passam pelo trabalho digno e sua justa valorização.

Brasília-DF, 23 de janeiro de 2019.
Dom Enemésio Lazzaris, Bispo de Balsas/MA, Presi-

dente da Comissão Episcopal Pastoral Especial para o En-
frentamento ao Tráfico Humano/CNBB
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Dom José oficializa Pe. Jóssi Golembiewski como 
Pároco da Paróquia do Bairro Progresso

Em missa concelebrada pelos padres 
Cleocir Bonetti, Vigário Geral da Diocese, Pe. 
Jair Carlesso, pároco em Barão de Cotegipe, 
e Valtuir Bolzan, pároco em Severiano de Al-
meida, na noite do 20 de janeiro, Dom José 
oficializou o Pe. Jóssi Golembiewski como 
pároco da Paróquia São Francisco do Bairro 
Progresso de Erechim. 

Ele sucede ao Pe. Tranquilo Manfrói, da 
Congregação dos Pobres Servos da Divina Pro-
vidência, que encerrou sua presença e atividade 
na Diocese, depois de atuar nela desde 2006. 

Dom José, na homilia, a partir das leituras do segun-
do domingo do tempo comum, com o evangelho narrando 
o casamento de Caná da Galileia, no qual Cristo realizou 
seu primeiro milagre e seus discípulos creram nele, destacou 
a importância da fé, a intercessão de Maria, pela qual seu 
Filho transformou a água em vinho, e a participação ativa 

de todos os fiéis em comunidades vivas de fé, 
esperança e caridade, animadas pelo padre, que 
consagra sua vida ao serviço da Igreja. 

Em seguida, convidou Pe. Jóssi a reno-
var seus compromissos de ordenação presbite-
ral, ao assumir a nova função, e lhe entregou os 
símbolos principais dela, a Bíblia, a estola e a 
chave do Sacrário, recordando-lhe suas obriga-
ções na condução da Paróquia. 

Pe. Jóssi nasceu no dia 10 de setembro de 
1980, em Gaurama. Foi ordenado padre no dia 
19 de setembro de 2009, em Centenário. Como 

padre, atuou na Paróquia santa Luzia até o final de 2009, 
onde estava como diácono. Depois, foi vigário paroquial da 
Paróquia São Pedro, Erechim, Pároco da Paróquia N. Sra. 
Aparecida, Bairro Bela Vista, Erechim, novamente vigário 
paroquial da Paróquia São Pedro, vigário paroquial e admi-
nistrador da Paróquia de Barão de Cotegipe até agora.

Pe. Davi assume Paróquia Santa Ana de Carlos Gomes
Uma semana após ter sido substituí-

do na Paróquia São Francisco de Assis, de 
Mariano Moro, Pe. Davi Oliveira Pereira 
foi oficializado por Pároco da Paróquia 
Santa Ana de Carlos Gomes Dom José em 
missa na sede da mesma na manhã deste 
último domingo de janeiro, sucedendo ao 
Pe. Carlos Pontel, que será Pároco da Pa-
róquia da Barra do Rio Azul a partir do dia 
02 de fevereiro. O novo Pároco de Mariano Moro, Pe. Paulo 
Rogério Caovila concelebrou a missa, bem como o chanceler 
da Cúria Diocesana, Pe. Antonio Valentini Neto. 

No início de sua homilia, Dom José agradeceu ao Pe. 
Carlos por sua disponibilidade em assumir nova função, lem-
brando que quando iniciou seu trabalho em Carlos Gomes, a 
Paróquia vivia um momento delicado. Desejou ao Pe. Davi 
que seu ministério na nova Paróquia seja testemunho de Cris-
to, sumo sacerdote, a quem está ligado pela ordenação presbi-
teral. Recordou alguns aspectos da missão do pároco, entre os 
quais a formação das lideranças e do povo de Deus, fortale-
cendo o vínculo entre as comunidades e destas com a Diocese 
em comunhão com o Papa. Depois refletiu sobre as leituras e 
o evangelho do domingo, que destacavam a proclamação da 
Palavra de Deus numa grande assembleia do Povo de Deus 
em Jerusalém e na sinagoga de Nazaré, na qual Cristo anuncia 
o início de um tempo novo da graça divina. 

Depois de convidar o Pe. Davi a renovar seus compro-
missos de ordenação presbiteral, entregou-lhe a Bíblia exor-

tando-o a anunciar a viver intensamente 
a missão de anunciar a Palavra de Deus, 
que precisa de sua voz para chegar ao 
povo. Entregando-lhe a estola, pedindo 
que acolha as pessoas manifestando-lhes 
misericórdia divina, especialmente no sa-
cramento da confissão. Dando-lhe a chave 
do Sacrário, recordou-lhe a celebração da 
eucaristia, alimentando-se a si e ao povo 

com o Pão do Céu.
No final da celebração, Luciele Kovalski Buratti sau-

dou o novo Pároco em nome do Conselho Econômico e de 
toda a Paróquia.  (Adiante, íntegra de sua saudação)

Por sua vez, Pe. Davi transmitiu sua primeira mensa-
gem aos novos paroquianos, saudando o Bispo, os padres pre-
sentes, as lideranças e os visitantes. Disse que Deus o chamou 
para esta nova missão e ele a assumia com toda a disposição. 
Ali estava para lançar as sementes da Palavra de Deus no ter-
reno fértil do coração dos irmãos e irmãs na fé; para ir ao en-
contro das pessoas, especialmente as machucadas e abatidas; 
para promover a paz. Como a missão é árdua, conta a graça 
divina e com o auxílio de todos, lideranças, jovens, ministros 
e ministras. Sem eles, não é ninguém, mas juntos serão mui-
tos na edificação do Reino de Deus, que é também de todos. 
Lembrou a necessidade de organização e planejamento na 
realização da missão, seguindo as diretrizes diocesanas e da 
Igreja no Brasil, bem como as leis da sociedade civil. Cada 
um dando a sua parte, alcançar-se-á muitos frutos. 
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Paróquia Imaculada Conceição                                   
de Getúlio Vargas acolhe novo Pároco

A partir do dia 27 de janeiro, 
Pe. Valtuir Bolzan é o novo Pároco 
da Paróquia Imaculada Conceição de 
Getúlio Vargas. Ele foi oficializado 
na função por Dom José em missa 
às 19h na igreja da sede paroquial, 
concelebrada por 4 padres, com a 
participação de um diácono, muitos 
ministros, uma delegação de mais 
40 pessoas de Severiano de Almeida 
onde atuou nos últimos dois anos. Ele substitui o Pe. Agos-
tinho Francisco Dors, que assumirá a Paróquia São Pedro de 
Erexim, no dia 10 de fevereiro. Trabalhará com o Pe. Isalino 
Rodrigues, vigário paroquial. 

Lembrando a missão do padre, Dom José, em sua 
homilia, ressaltou também a necessidade indispensável da 
participação de todos na vida paroquial, observando que, 
por vezes, alguns querem apenas que a Igreja esteja a seu 
serviço, dando-se o direito de questionar seus agentes e sua 
organização. Comentou as leituras e o Evangelho do dia, 
ressaltando a Palavra de Deus na formação das lideranças e 
do povo. (Adiante, íntegra da homilia)

Concluída a homilia, o Bispo convidou o novo Páro-
co a confirmar os compromissos da ordenação presbiteral, 
lembrando-lhe aspectos principais de sua missão, o anúncio 
da Palavra de Deus, a celebração dos sacramentos, especial-
mente da Eucaristia, simbolizados na Bíblia, na estola e na 
chave do Sacrário que lhe entregou. 

No final da missa, Shirlei Olukoski, em nome de todas 
as pastorais, movimentos e conselhos da Paróquia saudou 
o novo Pároco. Manifestou consciência de que a missão é 

exigente. Por isso, a comunidade 
reza pelas vocações e para os padres 
serem fortalecidos pela graça divina. 
Disse que quando o padre chega, os 
paroquianos ficam felizes, mas quan-
do parte, ficam entristecidos. Expres-
sou certeza de que o novo Pároco 
realizará grande e bom trabalho, as-
segurando-lhe que pode contar com 
todos.

Em nome da delegação de Severiano de Almeida, na 
qual estava também o Prefeito Municipal, Vanessa Miotto, 
acompanhada do esposo, Anselmo e dois filhos, expressou 
gratidão ao Pe. Valtuir pelo trabalho realizado naquela Paró-
quia. Garantiu aos membros da Paróquia Imaculada Concei-
ção que estavam recebendo um valiosíssimo presente. De-
sejou ao Pe. Valtuir frutuosa missão em sua nova paróquia.

Pe. Agostinho, como ex-pároco de Getúlio Vargas, re-
novou seus agradecimentos ao povo, manifestados em cele-
bração anterior. Desejou ao novo Pároco excelente trabalho, 
junto com o vigário paroquial, o diácono e todas as lideran-
ças.

Por sua vez, Pe. Valtuir cumprimentou diversas pesso-
as, flou de seu jeito de trabalhar, colocando-se inteiramente 
à disposição de todos. 

Antes da bênção final, Dom José ressaltou a presença 
dos dois seminaristas que em breve serão ordenados diáco-
nos, Lucas André Stein e Felipe Fioravante Filippini. Frisou 
que a Paróquia sempre ajudou muito as vocações e acolheu 
seminaristas para estágio pastoral e podia ver neles resultado 
de sua oração e apoio aos futuros padres.

Pe. João Dirceu Nardino sucede                                 
Pe. Valtuir Bolzan em Severiano de Almeida

Depois de dez anos de atividades 
na Paróquia Santa Teresinha de Esta-
ção, Pe. João Dirceu Nardino passa a 
atuar na Paróquia São Caetano de Seve-
riano de Almeida, onde foi oficializado 
Pároco na noite do dia 1º de fevereiro 
por Dom José, em missa concelebrada 
pelo ele e por outros 5 padres, com a 
participação de 2 diáconos, diversos 
ministros, uma delegação de Estação e 
muitos membros das comunidades de Severiano de Almeida. 

No início da celebração, Dom José solicitou a leitura 
do documento de nomeação do Pe. Nardino para sua nova 

função e apresentou-o a seus novos pa-
roquianos, recordando que, além dos 
10 anos em Estação, trabalhou 9 anos 
no Seminário de Fátima e cinco na Ca-
tedral Diocesana e que, neste ano, ce-
lebrará seu jubileu de prata presbiteral. 

Na homilia, depois de agrade-
cer ao Pe. Bolzan pelos 2 anos de ação 
pastoral em Severiano de Almeida, 
observou ao Pe. Nardino que estava 

trocando as planícies da região de Estação pelos vales de 
Severiano, nas proximidades do Rio Uruguai. Destacou a 
missão do Pároco de animador da comunidade paroquial e 
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de formador do povo e das lideranças. Observou aos presen-
tes que o Pároco não conduz a Paróquia sozinho, mas com os 
agentes das diversas pastorais e dos membros dos diferentes 
conselhos. A partir dos textos bíblicos da liturgia do dia, que 
falavam da perseverança na fé e da semente lançada na terra 
pelo agricultor, exortou a todos ao constante crescimento na 
vida cristã, sendo ao mesmo tempo semeadores e colhedores 
dos frutos da Palavra de Deus. 

Tendo convidado o novo Pároco a renovar seus com-
promissos sacerdotais, entregou-lhe a Bíblia, a estola e a 
chave do sacrário recordando-lhe a missão de anunciar a Pa-
lavra Deus, celebrar os sacramentos, especialmente a euca-
ristia e a confissão, dons com os quais fortalece a vida de fé 
do povo a ele confiado e a dele próprio.

No final da celebração, Rosana Lucini, em nome da 
Paróquia, saudou o novo Pároco e renovou agradecimentos 
ao Pe. Bolzan. O Prefeito Municipal, Milton Vendrúscolo 
também referiu-se ao trabalho do Pe. Bolzan na Paróquia e 

assegurou ao novo Pároco a disposição de trabalho conjunto 
da municipalidade com a Paróquia em favor do povo. Pe. 
Bolzan expressou sua gratidão aos ex-paroquianos e desejou 
frutuoso trabalho ao Pe. Nardino. Este, por sua vez, declarou 
que chegava em Severiano de Almeida com a disposição de 
conviver, trabalhar, rezar, aprender e crescer numa caminha-
da conjunta com todos os membros da Paróquia. Testemu-
nhou que se sentiu muito bem acolhido desde seu primeiro 
contato com seu novo campo de ministério sacerdotal. 

Lida a ata da oficialização do novo Pároco, Dom José 
concluiu a celebração ressaltando a oração e a ajuda finan-
ceira das famílias às vocações sacerdotais, fez alusão à or-
denação diaconal de dois futuros padres nos próximos dias, 
Lucas André Stein e Felipe Fioravante Filippini e deu a bên-
ção final. 

Os participantes da missa foram convidados a se des-
locar ao salão para a confraternização, desfrutando de ali-
mentos colocados em comum. 

Pe. Carlos Pontel passa da Paróquia Santa Ana 
para a de N. Sra. Medianeira

Depois de trabalhar 4 anos na Pa-
róquia dedicada à Mãe de Jesus, San-
ta Ana, de Carlos Gomes, Pe. Carlos 
Pontel passa a trabalhar na Paróquia N. 
Sra. Medianeira, da Barra do Rio Azul, 
um dos títulos daquela que deu Cristo 
ao mundo por obra do Espírito Santo. 
Ele foi oficializado na função por Dom 
José, em missa na noite do dia 02 de fe-
vereiro, festa da Apresentação de Cris-
to ao Templo, popularmente designada N. Sra. dos Nave-
gantes. Além do Pe. Carlos, outros 5 padres concelebraram 
a missa, um deles aquele o precedeu por 8 anos na Barra do 
Rio Azul, Pe. Nelson Caetano Longo, que assumirá a função 
de Vigário Paroquial de Barão de Cotegipe.

No início da homilia, Dom José agradeceu ao Pe. Nel-
son pelo trabalho realizado na Paróquia N. Sra. Medianeira, 
com seu jeito simples, humilde e fraterno. Desejou ao Pe. 
Carlos um ministério frutuoso, testemunhando Cristo Sumo 
Sacerdote e Pastor, junto àquela comunidade, marcada por 
grande fé, que conserva o legado de marcante vida cristã 
dos antepassados. Depois, a partir das leituras bíblicas do 
domingo, refletiu sobre o aspecto profético da vocação de 
Jeremias, de Cristo e de todo o cristão. Destacou a exortação 
de Deus a Jeremias de não ter medo porque estaria com ele. 
Mesmo rejeitado, ameaçado de morte, ele permaneceu fiel 
até o fim, Jesus, que se apresenta como profeta que veio para 
realizar tudo o que a respeito dele dizia a Sagrada Escritura, 
curou as enfermidades do corpo e do espírito dos que tinham 
fé. Convidou a todos a se perguntarem se conhecem, procla-
mam e testemunham a Palavra de Deus, se praticam a cari-

dade, que dá sentido a tudo, conforme 
a segunda leitura dominical. Ressaltou 
também que a origem da vocação está 
em Deus que ama a cada pessoa an-
tes do próprio nascimento. Insistiu na 
necessidade de contínuo crescimento 
no seguimento de Cristo, sem buscar 
novidades e modismos, mas aprofun-
dando a Palavra de Deus, a exemplo 
de Nossa Senhora. Concluiu sua refle-

xão enfatizando que ninguém tenha medo de seguir Cristo e 
realizar sua vocação com amor, generosidade e dedicação. 

Na sequência do rito de oficialização de Párocos, o 
Bispo convidou Pe. Carlos a renovar suas promessas sacer-
dotais e lhe entregou os símbolos de sua função, a Bíblia, 
a estola e a chave do Sacrário. Exortou-o a ajudar o povo a 
conhecer e a viver a Palavra de Deus, a ser misericordioso 
como Deus o é com ele, a alimentar a vida do povo e a sua 
com o Pão da Palavra e o da Eucaristia. 

No final da celebração, saudaram o novo Pároco e 
agradeceram ao que deixava a Paróquia Valcir José Bagatini, 
em nome de toda a comunidade, Ellen Grando, em nome do 
Conselho Econômico e o Prefeito Municipal, Marcelo Arru-
da. Pe. Nelson, que se despedia da comunidade, agradeceu 
a colaboração recebida em seus 8 anos na Paróquia, pediu 
escusas por eventuais falhas e assegurou que leva a todos na 
sua lembrança. Pe. Carlos, por sua vez, agradeceu a recepti-
va acolhida recebida e declarou que procuraria realizar sua 
missão com total disponibilidade, contando com a participa-
ção de todos. 
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Mais de 130 pessoas de Campinas do Sul acom-
panham Pe. Dalla Rosa para Estação

Depois de nove anos 
como pároco da Paróquia 
N. Sra. dos Navegantes de 
Campinas do Sul, Pe. Dir-
ceu Dalla Rosa foi oficia-
lizado Pároco da Paróquia 
Santa Teresinha de Estação 
por Dom José, em missa 
concelebrada por ele e ou-
tros seis padres, às 19h do 
dia 09 de fevereiro. Entre os 
padres concelebrantes, esta-
vam Pe. João Dirceu Nardino, ex-pároco de Estação, que já 
assumiu a função de Pároco da Paróquia São Caetano, de 
Severiano de Almeida, e Pe. Paulo Bernardi, designado Pá-
roco em Campinas do Sul. Mais de 130 pessoas de Campi-
nas do Sul acompanharam Pe. Dirceu Dalla Rosa ao iniciar 
sua nova função. Os três diáconos de Campinas e os dois de 
Estação e mais de 30 ministros das Paróquias participaram 
da celebração.

Na introdução de sua homilia, Dom José expressou 
agradecimentos ao Pe. João Dirceu Nardino, por seus onze 
anos de ministério em Estação, onde pensava celebrar seu 
jubileu de prata presbiteral, mas que pelo sim ao chamado 
de Deus, aceitou nova missão junto ao povo de Severiano 
de Almeida. Agradeceu igualmente ao Pe. Dalla Rosa por 
seu trabalho pastoral em Campinas do Sul por nove anos. 
Depois, refletiu sobre o chamado de Deus ao profeta Isaías, 
a São Paulo e aos primeiros apóstolos, convidados a serem 
“pescadores de homens”, conforme as leituras bíblicas des-
te segundo domingo de fevereiro. Caracterizou a circuns-
tância em que Deus chamou cada um deles e ressaltou que 
Ele continua a chamar colaboradores para sua obra. Ele não 
salva ninguém sem a sua própria colaboração. Ressaltou 
que servir ao Senhor servindo ao seu povo é a missão do 
Sacerdote. Exortou a rezar pelos que anunciam o Evange-
lho, especialmente por aqueles que são perseguidos e por 
seus perseguidores. 

Após a homilia, seguiu o rito de oficialização de pá-
rocos, convidando Pe. Dirceu Dalla Rosa a confirmar seus 
compromissos de ordenação presbiteral e entregando-lhe os 
símbolos que expressam sua missão. Ao entregar-lhe a Bí-
blia, lembrou-lhe que Deus conta com ele como colabora-
dor para que sua Palavra chegue a seus novos paroquianos. 
Entregando-lhe a estola, recordou-lhe que deve exercer a 
missão de ministro da misericórdia. E ao dar-lhe a chave do 
sacrário, estimulou-o a se alimentar do Pão da Eucaristia 
e servi-lo ao povo para prosseguir na peregrinação rumo à 
casa do Pai celeste. 

Após a oração final 
da missa, houve alguns pro-
nunciamentos.

- do casal Rogério e 
Marilene Bombana, dando 
as boas-vindas ao novo Pá-
roco;

- do Pe. Nardino, re-
novando seus agradeci-
mentos ao povo de Estação 
e assegurando ao Pe. Dalla 
Rosa que vai se sentir muito 

bem naquela Paróquia e desejou-lhe frutuosa ação evange-
lizadora;

- da Vice Prefeita, Maria Helena Tonin, enaltecendo a 
inesquecível passagem do Pe. Nardino por Estação e dan-
do as boas-vindas ao novo Pároco com votos de que Deus 
o ilumine, o acompanhe e cubra de bênçãos na sua nova 
missão. Afirmou que a Igreja Católica sempre foi presença 
marcante no município, não só na dimensão religiosa, mas 
também social. 

- de Paulo Roberto Giacomolli, pela Paróquia de Cam-
pinas do Sul manifestando apreço pelo intenso trabalho de 
evangelização, organização pastoral e administrativa do Pe. 
Dalla Rosa. Convidou o povo de Estação a acolher o novo 
pároco e oferecer-lhe apoio e ajuda necessários para que 
exerça aí também sua vocação e missão com o mesmo entu-
siasmo e a mesma dedicação com as viveu em Campinas do 
Sul. Garantiu ao ex-pároco que todos continuarão a rezar por 
ele e por mais vocações sacerdotais, religiosas e leigas. 

- do Pe. Dalla Rosa. Começou dizendo que iniciava 
com alegria e esperança a jornada de ser o coordenador da 
caminhada da igreja da Paróquia de Santa Teresinha, que 
abrange os municípios de Estação, Erebango e Ipiranga do 
Sul. Convidou a todos a olhar para o passado com gratidão 
pela ação de Deus e pela presença do Evangelho em suas 
vidas; a olhar para ao presente, colaborando para que a Pa-
róquia seja sempre a casa mãe, que acolhe, educa e evan-
geliza; a olhar para o futuro com os olhos de Cristo. Refe-
riu-se ao trabalho do Pe. Nardino. Manifestou confiança no 
trabalho conjunto com o vigário paroquial, Pe. Maximino 
Tiburski. Saudou as autoridades, garantindo-lhe sua cordial 
colaboração. Consciente das próprias limitações, pediu a 
compreensão e a colaboração de todos. (adiante, a íntegra 
de sua primeira mensagem aos novos paroquianos).

Lida a ata de posse do novo Pároco, Dom José deu a 
bênção final da celebração e os participantes dirigiram-se 
ao salão comunitário para a confraternização com pratos 
colocados em comum.
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Pe. Agostinho Dors sucede a Pe. Paulo Bernardi 
na Paróquia São Pedro de Erechim

Em missa concelebrada por 9 
padres, às 19h do dia 10 de fevereiro, 
Dom José oficializou Pe. Agostinho 
Francisco Dors, ex-pároco da Paró-
quia Imaculada Conceição de Getú-
lio Vargas, como Pároco da Paróquia 
São Pedro, de Erechim. A missa teve 
a participação de 4 diáconos, em torno 
de 20 ministros, representantes das di-
versas comunidades da Paróquia São 
Pedro e uma caravana de 70 pessoas de Getúlio Vargas. 

No início da celebração, Pe. Paulo Bernardi, até agora 
Pároco por 7 anos da Paróquia São Pedro, fez a apresenta-
ção dos diversos grupos presentes. Dom José apresentou Pe. 
Agostinho Dors a seus novos paroquianos e pediu a leitura do 
documento de sua nomeação de Pároco. Apresentou também 
o Diácono Lucas André Stein, com a leitura do documento de 
sua nomeação, que fará o estágio final de sua preparação para 
a ordenação presbiteral na Paróquia São Pedro, sob a orienta-
ção do seu Pároco.

Na homilia, o Bispo dirigiu-se ao Pe. Paulo destacando 
que enfrentou diversas dificuldades no início de seu trabalho 
na Paróquia São Pedro e que revitalizou a ação pastoral, a 
administração e a organização da infraestrutura das comuni-
dades. Desejou ao Pe. Agostinho frutuoso trabalho na nova 
Paróquia, sob a inspiração do Apóstolo São Pedro, depois de 
12 anos de zelosa ação pastoral em Getúlio Vargas. Disse tam-
bém que o Diácono Lucas exercerá seu ministério sob a sua 
orientação. Prosseguiu refletindo sobre a vocação do profeta 
Isaías, de São Pedro e seus companheiros de pesca, chama-
dos por Cristo a serem “pescadores de homens”, conforme as 
leituras bíblicas do domingo. Observou que Deus chama em 
circunstâncias diversas. A Isaías, durante uma solene liturgia; 
a São Pedro e companheiros, em seu local de trabalho, o lago 
de Genesaré. Isaías e São Pedro declararam-se indignos do 
chamado divino por se reconhecerem pecadores. Mas Deus 
quis contar com eles assim mesmo, transformando-os inte-
riormente com sua graça. Exortou a todos a estarem atentos 
aos apelos de Deus, garantindo que a resposta positiva a Deus 
transforma a vida das pessoas e da história. Recomendou a 
oração pelos que anunciam o Evangelho, pelas vocações da 
Igreja, especialmente sacerdotais e religiosas. 

Depois de sua reflexão, pediu ao Pe. Agostinho que re-
novasse os compromissos da ordenação presbiteral, em vis-
ta do encargo em que iria ser oficializado. Simbolizando sua 
missão de Pároco, entregou-lhe a Bíblia, a estola e a chave 
do sacrário. Ao fazê-lo, exortou-o a imitar Cristo com todas 
as suas forças, a ser ministro da misericórdia e do perdão de 
Deus e a revigorar-se continuamente pelo Pão do Altar que 
deve servir aos irmãos e irmãs. 

Antes da conclusão da celebra-
ção, fizeram uso da palavra:

- Otília Loch, pelas comunida-
des, setores de pastoral, movimentos 
e conselhos da Paróquia, dando as bo-
as-vindas ao Pe. Agostinho e ao Diá-
cono Lucas, cujo ministério será luz, 
força e alento na vida dos paroquia-
nos. Disse-lhes que poderão contar 
com o diálogo, a oração e a disposição 

de colaboração de todos, comprometidos o que devem ser, sal 
da terra e luz do mundo. Agradeceu à Paróquia de Getúlio 
Vargas pela participação no ministério do Pe. Agostinho, que 
agora será colocado a serviço desta Paróquia. Renovou agra-
decimentos ao Pe. Paulo, já expressos em diversos momentos.

- Shirlei Olukoski e Maria Benvegnú, pelos represen-
tantes da Paróquia de Getúlio Vargas. Recordou que quando 
Pe. Agostinho lá chegou, procuraram frases bonitas de boas-
-vindas, com grande expectativa por seu trabalho, pois haviam 
ouvido ótimas referências da atividade dele em São Valentim, 
onde estivera anteriormente. Agora, podiam comprovar tudo o 
que tinham ouvido, ressaltando que sua presença em Getúlio 
Vargas foi uma verdadeira bênção. Disse aos membros da Pa-
róquia São Pedro que estavam recebendo verdadeira joia. Con-
cluíram sua manifestação convidando a cantar ”amigos para 
sempre”, expressando seus sentimentos pelo Pe. Agostinho.

- Pe. Paulo, que começou dizendo que muita gente cita 
o Papa Francisco, mas que é difícil concretizar o que ele pro-
põe. Referindo-se a ele, disse ter procurado ser pastor “com 
cheiro das ovelhas”. Esforçou-se por tratar a todos da mesma 
forma e que se sentiu gratificado pelas muitas demonstrações 
de carinho e gratidão que recebeu nos últimos dias. Garantiu 
ao Pe. Agostinho que pode contar com ele e desejou-lhe ótimo 
trabalho.

- Pe. Agostinho, dizendo de início que não falaria muito 
porque os representantes de Getúlio Vargas já o escutaram por 
12 anos e que seus novos paroquianos o escutariam de agora 
em diante. Observou que mudar faz bem, mas não é fácil. Po-
rém, o abraço da despedida e o calor da acolhida fazem supe-
rar o custo das transferências. Pelos contatos que já teve com 
pessoas e algumas comunidades da nova Paróquia, percebeu 
quanto trabalho o Pe. Paulo desenvolveu na ação pastoral, na 
organização administrativa, na formação de lideranças e como 
é estimado por sua dedicação. Agradeceu aos paroquianos de 
Getúlio Vargas pelo apoio, pela colaboração, pelos serviços 
para que pudesse realizar seu trabalho de padre junto a eles. 
Retomando a palavra de Isaías “eis-me aqui, envia-me”, dian-
te do chamado de Deus, conforme a leitura da missa, declarou 
que ele estava chegando com a mesma determinação e pode-
riam contar com ele, dentro de suas limitações.
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Pe. Paulo Bernardi assume Paróquia N. Sra. dos 
Navegantes, de Campinas do Sul

Em missa às 19h30 do dia 13 
de fevereiro, Dom José oficializou 
Pe. Paulo Cesar Bernardi como Pá-
roco da Paróquia N. Sra. dos Nave-
gantes de Campinas do Sul. Além do 
Pe. Paulo, outros cinco padres conce-
lebraram a missa que teve a partici-
pação de seis diáconos, 35 ministros, 
membros das comunidades urbanas 
e rurais de Campinas do Sul e uma 
caravana com mais de 120 pessoas da Paróquia São Pedro de 
Erechim, onde ele foi Pároco nos últimos sete anos. Pe. Paulo 
sucede ao Pe. Dirceu Dalla Rosa, que atuou em Campinas do 
Sul nos últimos nove anos e que assumiu a Paróquia Santa 
Teresinha de Estação dia 09 passado. 

No início de sua homilia, Dom José recordou que sob o 
olhar e a proteção de N. Sra. dos Navegantes, Pe. Dirceu exer-
ceu seu ministério presbiteral em Campinas do Sul. Desejou 
que ela o acompanhe em sua nova missão na Paróquia de Es-
tação, que inclui os municípios de Ipiranga do Sul e Erebango. 
Desejou ao Pe. Paulo que possa viver sua nova função inspira-
do na doação de São Pedro a Cristo e com a intercessão de N. 
Sra. dos Navegantes. Continuando, referiu-se ao evangelho da 
missa que narrava a pregação de Jesus à multidão, sentado na 
barca de São Pedro no Lago de Genesaré e da ordem de que 
ele e os companheiros avançassem para águas mais profundas 
e lançassem as redes para a pesca. Mesmo que tivessem passa-
do a noite pescando sem nada apanhar, confiado na Palavra de 
Cristo, Pedro lançou as redes e obteve pesca extraordinária. O 
bispo fez então relação com a experiência de padres, de pais de 
família, de professores e outros que, diante de aparentes poucos 
resultados podem sentir-se tentados a não procurarem novas 
iniciativas. Insistiu na necessidade de recomeçar sempre a par-
tir da confiança em Deus. Citou o Papa João Paulo II na Carta 
Apostólica sobre o início do novo milênio, afirmando que as 
Palavras de Cristo a Pedro de avançar para águas mais profun-
das sugerem lembrar com gratidão o passado, viver com paixão 
o presente e abrir-se com confiança ao futuro. 

Concluída sua reflexão, motivou Pe. Paulo a renovar os 
compromissos assumidos em sua ordenação. Entregando-lhe 
a Bíblia, a estola e a chave do sacrário, recordou-lhe aspectos 
de sua missão de anunciar a Palavra de Deus, presidir a Euca-
ristia e conduzir o povo a ele confiado. 

Antes da leitura da ata e da bênção final, houve as se-
guintes manifestações;

- de Marisa Fátima Chiesa Soligo e Paulo Giacomolli 
agradecendo ao Pe. Dirceu Dalla Rosa por seus nove anos de 
trabalho em Campinas do Sul. Com o poema “Inquilinos do 
tempo”, de Benjamin Gonzáles Buelta, ressaltaram que ele 
chegou em Campinas, trabalhou, lutou, conquistou, construiu, 
sofreu, teve muitas alegrias e agora parte para nova missão. 
Deixa ensinamentos e exemplos. Ficam a amizade, o reco-

nhecimento e o carinho de seus nove 
anos de guia e pastor; Permanecem 
aqueles sentimentos que o tempo não 
destrói nem a traça corrói. 

- do Pe. Dirceu Dalla Rosa, que 
disse sentir-se feliz por ter vivido seu 
ministério sacerdotal em Campinas 
e agradeceu a todos os paroquianos, 
pois o que pôde realizar não o fez so-
zinho, mas sim com eles, para o lou-

vor e a glória de Cristo. Externou reconhecimento a todos os 
que exercem algum serviço ou ministério nas comunidades, 
exortando a que ninguém se sinta liberado com a mudança de 
pároco, pois a Paróquia, ou melhor, Deus continua contando 
com todos. Desejou bom trabalho ao Pe. Paulo, colocando-se 
à disposição para qualquer informação ou ajuda de que ve-
nha precisar. Manifestou imensa gratidão a Deus e pedido de 
perdão se não pôde servir a todos como deveria, em razão de 
suas limitações. Assegurou sentir muita alegria e que valeu a 
pena o que viveu com todos. Relacionou diversas razões pelas 
quais valeu a pena ser padre na paróquia. (Adiante, íntegra da 
sua mensagem)

- de Vera Lúcia Fontana, acolhendo o novo Pároco, Pe. 
Paulo Bernardi. Citando Papa Francisco, para quem o sacer-
dote é dom do Coração de Cristo, dom para a Igreja e para o 
mundo, garantiu ao Pe. Paulo que a Paróquia o acolhia com 
alegria e espírito fraterno como novo pastor. Apresentou-lhe 
as lideranças pastorais que desejam ardentemente permanecer 
servindo as comunidades sob seu pastoreio, depois de terem 
atuado com o Pe. Dirceu. 

- de Vanusa Witschinski, pela Paróquia São Pedro de 
Erechim, que manifestou o reconhecimento da mesma ao Pe. 
Paulo, ressaltando que deixou a marca da competência, do 
trabalho, do zelo, da criatividade, da disciplina, da harmonia 
de artista e decorador, de administrador de muito amor pela 
Igreja, que costuma caracterizar como povo de Deus. Ex-
pressou-lhe agradecimento pela sua bravura, sua inspiração 
e competência em deixar a Paróquia muito mais organizada, 
harmônica e bonita. Desejou também que possa continuar as-
sim em sua nova função.

- do Pe. Paulo Bernardi, que, se por um lado estava 
apreensivo pelo imenso campo de trabalho da nova Paróquia, 
por outro, estava com plena disposição para realizá-lo dando 
o máximo de si. Agradeceu às diversas manifestações de aco-
lhida e ajuda na sua chegada. Expressou especial reconheci-
mento ao Pe. Dirceu por seu carinho e solicitude em colocá-lo 
a par do andamento da Paróquia, dizendo-lhe que não precisa 
esperar convite para visitá-la. Disse entender o sentimento do 
povo de Campinas por sua saída e que o mesmo constatou 
com o da Paróquia São Pedro, de onde vinha. Observou que 
esta é a experiência periódica dos padres, que devem estar 
disponíveis a Cristo que chama e envia. 
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Comunidade São Sebastião de Erebango                      
celebra seu centenário

Dom José presidiu a missa 
festiva da comemoração do padro-
eiro da comunidade São Sebastião 
de Erebango, da Paróquia Santa 
Teresinha de Estação, alusiva ao 
seu centenário, no dia 20 de janei-
ro. A celebração foi precedida por 
uma grande procissão do trevo de 
entrada da cidade até a igreja, com 
as imagens dos padroeiros das co-
munidades próximas carregadas em carros alegóricos, com a 
participação de cavalarianos, motociclistas e outros grupos. 

No início da missa, concelebrada pelo Pároco e pelo 
Vigário paroquial de  Estação, Pe. João Dirceu Nardino e 
Maximino Tiburski, com a participação de muitos ministros, 
foi lido histórico da comunidade. 

Dom José, na homilia, a partir das leituras do segundo 
domingo do tempo comum, com o evangelho narrando as 
bodas de Caná, nas quais Cristo realizou seu primeiro mi-
lagre transformando a água em vinho, ressaltou a força da 
fé, a intercessão de Maria, o testemunho do mártir São Se-

bastião e a vida comunitária dos 
pioneiros. Animados de fé e de es-
perança, superaram muitos obstá-
culos e privações. Exortou a todos 
a preservarem o precioso legado 
deles, fortalecendo a comunidade 
e, movidos pela fé, prosseguir no 
desenvolvimento socioeconômico 
para o bem de todos. Lembrando 
a presença de Cristo no casamento 

de Caná da Galileia, destacou a importância da família, fonte 
da vida, santuário do amor, patrimônio da humanidade.

A comunidade de Erebango, como outras, organizou-
-se a partir da construção da Ferrovia que liga Passo Fundo a 
Marcelino Ramos, iniciada em 1902. O Governo do Estado 
do Rio Grande do Sul criou a Comissão de Terras, localizada 
em Getúlio Vargas que, na época se chamava Erechim. Em 
1908, o Bispo de Porto Alegre, única diocese do Estado, criou 
o Curato de Getúlio Vargas, que abrangia toda a região. Em 
1919, foi construída a primeira capela da comunidade Ereban-
go, hoje pertencente à Paróquia Santa Teresinha de Estação.

Comunidade de Rio Branco, Mariano Moro,             
vive sua primeira ordenação diaconal

Na tarde-noite do dia 03 de feverei-
ro, no seu salão comunitário completamen-
te lotado, a comunidade São José, de Rio 
Branco, Paróquia São Francisco de Assis, 
de Mariano Moro, viveu sua primeira or-
denação diaconal, a do seminarista Lucas 
André Stein, realizada por Dom José em 
missa concelebrada por 20 padres, com a 
participação de 4 diáconos, religiosas e os 
seminaristas da Diocese de Erexim. Entre 
os participantes, caravana com mais de 50 
pessoas da Paróquia N. Sra. da Salette, Três Vendas, Ere-
chim, onde Lucas realizou atividades pastorais nos últimos 
3 anos. A animação da música e do canto esteve a cargo Pe. 
José Carlos Sala e equipe. 

No início da celebração, Pe. Paulo Rogério Caovila, 
Pároco de Mariano Moro, fez a acolhida a todos e a apresen-
tação das diversas comunidades. 

Na homilia, Dom José refletiu sobre a vocação e a 
missão de cada pessoa, à luz da fé. Deus, que nos ama an-
tes mesmo do nascimento, com o dom da vida, nos dá uma 
vocação, concedendo dons e carismas para vivê-las. Recor-
dou que as primeiras comunidades cristãs, caracterizadas 

por sua união fraterna e fidelidade a Deus, 
apesar das fragilidades humanas, davam es-
pecial destaque aos ministérios ordenados. 
À luz do Espírito Santo, foram aprendendo 
a responder às necessidades e aos desafios 
que iam surgindo. Os dons de cada mem-
bro eram vividos pelo bem de todos. Assim, 
a Igreja ia realizando sua missão de tornar 
presente Cristo no mundo. Tarefa exigente e 
difícil. Mas Deus garante estar sempre com 
quem chama e envia. Referiu-se à função 

do diácono, observando que há o permanente, que pode ser 
casado e aquele que será ordenado padre. O diácono serve 
ao povo de Deus na diaconia ou serviço da liturgia, da Pa-
lavra e da caridade, sem esquecer que há o serviço de cada 
pessoa na família, no ambiente de trabalho, na comunidade. 
O diácono pode presidir celebrações da Palavra, administrar 
o Batismo, assistir e abençoar os Matrimônios, levar o Viá-
tico aos agonizantes e oficiar as Exéquias. Exortou o orde-
nando a servir na caridade e com alegria tanto a Deus como 
aos seres humanos, para que um dia possa escutar da boca do 
Senhor estas palavras: “Servo bom e fiel, entra na alegria do 
teu Senhor!” (Adiante, íntegra da homilia do Bispo
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Após a homilia, 
o reitor do Seminário 
Maior São José pediu 
ao Bispo que ordenasse 
diácono o seminarista 
Lucas. Este interrogou o 
candidato sobre suas dis-
posições para este minis-
tério e sua disposição de 
lhe dedicar obediência e reverência. Seguiu-se a ladainha de 
todos os santos, durante a qual o ordenando ficou prostrado 
em sinal de sua fragilidade humana e necessidade absoluta do 
auxílio divino. Concluída a ladainha, o Bispo impôs as mãos 
sobre o ordenando e proferiu a oração da ordenação diaconal. 
Os pais e o irmão o revestiram com a estola e a veste diaconal 
e o Bispo lhe entregou o Evangeliário, expressando a mis-

são de anunciar e teste-
munhar da Boa Nova da 
Salvação. 

No final da cele-
bração, Pe. Paulo agra-
deceu a presença e a 
participação de todos. O 
novo diácono também 
fez seus agradecimen-

tos. Dom José referiu-se ao processo de acompanhamento e 
formação dos vocacionados ao ministério presbiteral, apre-
sentou os atuais seminaristas da Diocese e, com os padres, 
invocou bênção divina especial sobre o novo diácono e so-
bre todos os participantes da celebração. 

Após a cerimônia, houve confraternização com ali-
mentos partilhados. 

Ordenação diaconal de futuro padre                             
na igreja São Cristóvão de Erechim

Dom José ordenou diácono o 
seminarista Felipe Fioravante Filippi-
ni na igreja São Cristóvão de Erechim, 
às 19h30 do dia 08 de fevereiro, em 
missa concelebrada por 23 padres e 
participada por 4 diáconos, religiosas, 
seminaristas, fiéis da Paróquia local, da 
comunidade Cristo Rei, Lajeado Paca, 
da Catedral São José, onde a família do 
ordenado reside, e de Getúlio Vargas, 
onde ele trabalhará neste ano.

Foi a segunda ordenação diaco-
nal nesta semana. Domingo passado foi 
ordenado Lucas André Stein, na comu-
nidade de Rio Branco, Paróquia São 
Francisco de Assis de Mariano Moro.

Pe. Anderson Faenello, Pároco 
da Paróquia São Cristóvão, acolheu e 
apresentou os diversos participantes. Pe. Sala e equipe animaram 
os cantos. 

Na homilia, Dom José refletiu a partir da passagem do Evan-
gelho que narra o encontro dos discípulos de Emaús, da qual o novo 
diácono escolheu seu lema, “Jesus se aproximou e caminhou com 
eles”. Aqueles discípulos voltavam de Jerusalém para sua casa, 
amargurados e decepcionados depois da morte de Cristo que haviam 
seguido. Sem eles o reconhecerem, o próprio Jesus os alcançou e 
andou com eles, explicando-lhes o que era dito a seu respeito na 
Sagrada Escritura. Com a luz da Palavra de Deus, reconheceram que 
era ele próprio, o Bom Samaritano que lhes curou as feridas da de-
cepção e lhes devolveu a alegria e a esperança. O bispo ressaltou que 
o seminarista Felipe seria ordenado diácono para servir aos irmãos 
e irmãs na Igreja comunidade de fé, como discípulo missionário de 
Cristo. Ele também destacou que Cristo continua a caminhar com 
todas as pessoas em sua peregrinação de fé, de modo especial quan-
do passam por dificuldades, renovando-as em sua graça para pros-

seguirem até a casa do Pai. Concluiu 
sua mensagem ao povo exortando o jo-
vem Felipe a cumprir generosamente a 
vontade de Cristo, a servir com alegria 
tanto a Deus como aos irmãos e irmãs 
e que, no silêncio de seu coração, peça 
diariamente a graça de conhecer os ca-
minhos divinos. 

Em seguida, Pe. Clair Favreto, 
reitor do Seminário Maior São José, 
pediu ao Bispo que ordenasse diácono 
o jovem Felipe, informando que estava 
devidamente preparado para tal minis-
tério. Depois de interrogá-lo sobre suas 
disposições pessoais para a ordenação, 
Dom José convidou o povo a cantar a 
ladainha de todos os santos, impôs as 
mãos sobre o jovem e recitou a oração 
da Igreja para o momento. A família do 

jovem o revestiu com a estola e a túnica próprias do diácono e Dom 
José lhe entregou o livro dos Evangelhos, símbolo da missão de 
anunciar e viver a Boa Nova da Salvação. 

No final da celebração, Dom José agradeceu a todos pela 
oração e ajuda financeira pelas vocações, ressaltando que Deus 
sempre acolhe o que se pede com fé. Recomendou que as famílias e 
as comunidades continuem a rezar com toda confiança por todas as 
vocações, especialmente as sacerdotais e religiosas. 

O novo diácono também dirigiu sua mensagem aos presen-
tes. Manifestou sua gratidão a Deus, fonte de todos os dons, à sua 
família, ao Bispo, aos padres, particularmente aos formadores, à 
comunidade em que nasceu e àquelas nas quais exerceu trabalhos 
pastorais. Recordou Dom Girônimo e o Pe. Luiz Warken que se 
encontram enfermos, pedindo a oração por eles. 

Concluída a celebração, houve confraternização no salão pa-
roquial com alimentos partilhados pelos participantes.
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Devotos de N. Sra. de Lourdes                                         
de muitas localidades na gruta de Mariano Moro 

Dom José presidiu 
a procissão e a missa da 
84ª Romaria de N. Sra. de 
Lourdes na gruta a ela de-
dicada em Mariano Moro, 
dia 10 de fevereiro, véspera 
da data da aparição de Ma-
ria Santíssima na localidade 
do mesmo nome na França. 
A missa foi concelebrada 
pelo Pároco da Paróquia São Francisco de Assis, de Maria-
no Moro, Pe. Paulo Rogério Caovila, que está na função há 
um mês. Participaram da missa dois diáconos e muitas pes-
soas de comunidades da margem gaúcha e catarinense do 
Rio Uruguai das proximidades de Mariano Moro. À tarde, 
o pároco realizou a bênção da saúde com o Santíssimo Sa-
cramento.

Na homilia, Dom José refletiu sobre a vocação do pro-
feta Isaías, de São Pedro e seus companheiros de pesca, con-
forme as leituras deste segundo domingo de fevereiro. Deus 
que chamou a eles chama a cada batizado para ser discípulo 
e missionário de seu Filho Jesus como leigo ou religioso ou 
ministro ordenado. Deus chama em circunstâncias diversas. 
A Isaías, durante uma solene liturgia no Templo; a Pedro e 
companheiros, depois de uma noite de pescaria sem resul-
tado. Dom José também se referiu ao 27º Dia Mundial do 
Doente, nesta segunda-feira, mencionando aspectos da men-
sagem do Papa Francisco para o mesmo. Ele a intitula “Re-
cebestes de graça, de graça dai”, conforme o Evangelho de 

São Mateus. Porque o dia 
do enfermo teria celebra-
ção especial em Calcutá, 
na Índia, onde Santa Tereza 
que leva o nome da cidade, 
dedicou sua vida aos po-
bres e doentes, Francisco 
destaca a figura da Santa 
como modelo de caridade 
que tornou visível o amor 

de Deus pelos pobres e os doentes e foi dispensadora gene-
rosa da misericórdia divina, fazendo-se disponível a todos, 
através do acolhimento e da defesa da vida humana, dos nas-
cituros e daqueles abandonados e descartados. Para Francis-
co, a misericórdia 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. O Papa destaca o valor da 
vida humana, dom inestimável, mas desprezado pela cultura 
do descarte. Enfatiza a ação dos voluntários, que têm tanta 
importância no campo social da saúde e que vivem de modo 
eloquente a espiritualidade do Bom Samaritano. Exorta a to-
dos a promover a cultura da gratuidade e do dom, indispen-
sável para superar a cultura do lucro e do descarte. Por fim, 
deseja que Nossa Senhora, Saúde dos Enfermos, nos ajude 
a partilhar os dons recebidos com o espírito do diálogo e 
mútuo acolhimento, a viver como irmãos e irmãs, cada um 
atento às necessidades dos outros, a saber dar com coração 
generoso, a aprender a alegria do serviço desinteressado.

Tríduo pelo bom êxito do ano escolar
Do dia 14 a 16 de fevereiro, professores, alunos, funcionários de escolas, pais de 

alunos e outros participantes das missas no Santuário de Fátima realizaram tríduo pelo 
bom êxito do ano escolar, motivados pela Pastoral da Educação e pelo próprio Santuário.

A missa de quinta-feira foi presidida pelo Pe. Maicon Malacarne, Pároco da 
Paróquia N. Sra. Aparecida, Bairro Bela Vista e Coordenador Diocesano de Pasto-
ral, com a animação do Cursilho jovem. A de sexta-feira, pelo Pe. Cezar Menegat, 
Vigário Paroquial da Paróquia N. Sra. da Salette e assessor da Pastoral da Educação 
com animação de membros da mesma. A de sábado teve a presidência do Pe. Valter 
Girelli e foi concelebrada pelo Giovani Momo, assistente do Curso do Propedêutico, 
tendo a animação da equipe do Santuário. Esta celebração seguiu a liturgia domini-
cal, que destacava a importância da confiança absoluta em Deus e a proclamação das 
bem-aventuranças segundo evangelista São Lucas. Pe. Valter ressaltou o caminho da 
verdadeira felicidade, superando o egoísmo, a autossuficiência que conduzem a uma 
felicidade ilusória. 

Nas orações, houve pedido confiante a Deus de paz nas escolas, nas famílias e 
nas diversas instituições educacionais e de intercessão a Nossa Senhora para a reali-
zação dos projetos de todos para este novo ano escolar.
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Falece Carlos Luiz Zorzi
Depois prolongada enfermidade, 

decorrente de hepatite C, faleceu na noi-
te do dia 14 para 15 de fevereiro Carlos 
Luiz Zorzi, que por algum tempo exer-
ceu o ministério presbiteral.

Ele nasceu no dia 08 de agosto de 
1964, em Paulo Bento. Filho de José e 

Tereza Zorzi, atualmente residindo em Erechim. Ele era o 
terceiro de cinco irmãos. Um deles, David, da Plaxmetal, 
já falecido em consequência de acidente na empresa que 
dirigia. 

Cursou da 1ª a 4ª série (antigo primário), na Escola 
Estadual João Germano Imlau; da 5ª a 8ª séries (antigo gi-
násio) e o segundo grau, no Seminário de Fátima. Cursou 
a Faculdade de Filosofia no antigo Seminário Imaculada 
Conceição de Viamão e a Teologia no Instituto de Teolo-
gia de Passo Fundo. Foi ordenado padre no dia 09 de maio 

de 1992, na Catedral São José. Antes de sua ordenação, 
fez estágio pastoral na Diocese de Imperatriz, Maranhão, 
por seis meses. 

Como padre exerceu as seguintes funções: Vigário 
paroquial de Itatiba do Sul e Barra do Rio Azul, de maio 
de 1992 a agosto de 1993; Pároco da Barra do Rio Azul, 
de agosto de 1993 a fevereiro de 1995; Vigário paroquial 
da Catedral São José de fevereiro a dezembro de 1995, 
quando recebeu licença para ser capelão da Marinha Bra-
sileira, na qual permaneceu até 2006 e depois deixou o 
ministério. 

Seu corpo foi velado na capela mortuária do Bairro 
Espírito Santo. Às 17h do dia 15, houve missa de corpo 
presente na igreja Divino Espírito Santo. Depois, foi leva-
do para crematório em Passo Fundo. Lá o corpo ficaria até 
a chegada dos dois filhos da mulher com quem se havia 
unido. Ele não tinha filhos com ela. 

Manifesto de jovens                                                                  
pelo cuidado da Casa Comum

 Entre as diversas 
atividades desenvolvidas nos 
dias anteriores à 34ª Jornada 
Mundial da Juventude, 
de 22 a 27 de janeiro, no 
Panamá, com a presença 
do Papa Francisco, esteve o 
simpósio sobre “Conversão 
ecológica em ação”. No seu 
término, os participantes 
divulgaram manifesto com 
cinco pedidos aos políticos e às insituições competentes, 
bem como aos Bispos. Às autoridades e instituições 
civis pedem enfrentar “com decisão e, sem mais tardar”, 
emergências imperiosas. Aos políticos, pedem: alcançar 
100% da energia renovável, em sintonia com o Acordo 
de Paris de limitar o crescimento do aquecimento global 
a 1,5ºC; dirigir o olhar para as migrações, aplicando o 
Pacto mundial por uma migração segura, ordenada e 
regular; trabalhar a fim de proteger ao menos 30% dos 
ecossistemas do planeta até 2030, com atenção especial 
para as comunidades indígenas que vivem nestas regiões 
de elevada biodiversidade, de acordo com a Convenção 
da ONU sobre diversidade biológica”; “acesso universal e 
equânime à água potável até 2030, como previsto pelo sexto 
objetivo de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 
da ONU”; adoção de um modelo de economia ‘circular’, 

para “superar o mito moderno 
do progresso material 
ilimitado e o paradigma do 
crescimento sem limites”. 
Aos bispos, solicitam “apoiar 
os jovens na realização de 
programas voltados para 
o cuidado da casa comum 
e, em particular, favorecer 
projetos de defesa daquele 
‘pulmão do planeta’ que é 

a floresta amazônica com seus habitantes indígenas”. 
Pedem também acelerar a aplicação da Laudato Si, 
“mediante programas educacionais e de formação em 
todos os níveis, acompanhados por iniciativas especiais 
para cultivar a dimensão ecológica da fé, inclusive através 
da celebração anual do Tempo da Criação”; a promoção 
de “uma conversão dos estilos de vida cultivando a 
simplicidade e a sustentabilidade, passando a utilizar 100% 
de energia renovável nas estruturas eclesiais e alcançar o 
objetivo de emissões zero de carbono até 2030 ou antes 
disso”; a adoção de “linhas-mestras sobre investimentos 
éticos que distanciem os capitais dos combustíveis 
fósseis, considerando que, se se quiser respeitar o limite 
estabelecido pelo Acordo de Paris, devemos manter no 
subsolo a maior parte do carburante fóssil”.
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Estudo revela aumento da distância entre mais    
ricos e pobres em 2018

A distância entre os mais ricos e os 
mais pobres aumentou ainda mais no ano 
passado, segundo relatório global divul-
gado dia 21 de janeiro pela Organização 
Não Governamental Oxfam. De acordo 
com o estudo, a fortuna dos bilionários 
do mundo aumentou 12% em 2018 (cerca 
de US$ 900 bilhões), ou US$ 2,5 bilhões 
por dia, enquanto a metade mais pobre do 
planeta (3,8 bilhões de pessoas) viu sua riqueza reduzida em 
11% no ano passado. O relatório intitulado “Bem Público ou 
Riqueza Privada?”, lançado às vésperas do Fórum Econômi-
co Mundial de Davos, afirma que o número de bilionários no 
mundo quase dobrou desde a crise financeira de 2007-2008, 
saltando de 1.125 em 2008 para 2.208 em 2018. O relatório 
cita dados da revista “Forbes”, apontando que o Brasil tinha 
42 bilionários em 2018, com riqueza total de US$ 176,4 bi-

lhões. Segundo a ONG, a criação de taxa 
extra de 0,5% sobre a riqueza dos bilio-
nários que fazem parte do 1% mais rico 
do planeta arrecadaria mais do que o sufi-
ciente para colocar na escola 262 milhões 
de crianças que hoje estão fora, além de 
garantir serviços de saúde que poderiam 
salvar a vida de mais de 3 milhões de pes-
soas. A diretora da Oxfam Brasil afirma 

que “os governos precisam entender que investir em servi-
ços públicos é fundamental para enfrentar as desigualdades 
e vencer a pobreza. E para isso é necessário que os mais 
ricos e as grandes corporações contribuam de maneira mais 
justa”, destacando que no país os 10% mais pobres da so-
ciedade pagam mais impostos proporcionalmente do que os 
10% mais ricos.

Coleta em favor do Congresso Eucarístico em 2020
De 12 a 15 de novembro 

de 2020, será realizado o 18º 
Congresso Eucarístico Nacional, 
na Arquidiocese de Olinda e 
Recife, PE. Será o segundo 
Congresso Eucarístico Nacional 
em Recife. O primeiro foi nos 
mesmos dias de novembro de 
1939. O tema do Congresso é; 
“Pão em todas as mesas” e o lema 
“repartiam o pão com alegria e 
não havia necessitados entre eles”. Como vem acontecendo 
nos últimos Congressos Eucarísticos, as Arquidioceses e 
Dioceses do Brasil ajudam aquela que sedia o evento a dar 
conta das despesas em prepará-lo e realizá-lo através de uma 
coleta em todas as suas comunidades. Desta vez, a coleta é 
feita com maior antecedência porque as despesas começam 
bem antes do mesmo. A data da coleta em nível nacional 
será na proximidade de nossa Romaria. Por isso, em nossa 
Diocese é antecipada para os dias 09 e 10 deste mês, próximo 
sábado e domingo.  Assim sendo, pede-se que a coleta nas 
celebrações das comunidades do segundo domingo deste 
mês seja enviada à secretaria paroquial e esta a remeta para 
a Cúria Diocesana que a encaminhará para a Arquidiocese 
de Olinda e Recife.

Desafio do tema e do lema do Congresso Eucarístico 
de Recife

 No lançamento da preparação do Congresso, no dia 
12 de novembro passado, o Arcebispo de Olinda e Recife, 

Dom Antonio Fernando Saburido, 
recordou a passagem do evangelho 
de São João na qual Jesus desafia 
os discípulos a darem de comer à 
multidão faminta e ressaltou que 
o desafio é fazer com que o tema 
do Congresso – “Pão em todas 
as mesas”, não fique restrito na 
formulação simpática, mas se 
traduza realmente  em solidariedade 
e ajude a retomar a Eucaristia como 

fonte e estímulo à verdadeira partilha do pão, como a chamava 
o livro dos Atos dos Apóstolos. Salientou a especial relação de 
carinho que dom Helder Câmara, que foi Arcebispo de Olinda 
e Recife e cujo processo de beatificação está em andamento, 
possuía pela Eucaristia. Recordou: “Ele nunca aceitou separar 
Eucaristia da preocupação com a justiça social”.  

A logomarca do Congresso
Possui como elementos o 

Pão e o vinho, a comunidade em 
torno da mesa, a água do batismo 
e as pontes do Recife. Segundo 
as autoras, Irmãs Pias Discípulas 
do Divino Mestre, “É uma síntese 
de tudo aquilo que o Congresso 
Eucarístico vem nos transmitir. Ela traz como seu ponto central 
a Eucaristia, que nos alimenta, que é pão partido e partilhado 
na vida do povo, no mundo, inserido em uma sociedade, em 
um meio tão marcado por conflitos e situações diversas”.
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Nova liberada para a secretaria da Pastoral            
da Juventude da Diocese de Erexim

A jovem Rocheli Koralewski as-
sumiu, no início deste ano, a secretaria 
da Pastoral da Juventude da Diocese de 
Erexim, substituindo ao jovem Felipe 
Toniolo que passa a acompanhar, volun-
tariamente, a secretaria regional da mes-
ma pastoral. 

Rocheli é filha única de Roberto 
Koralewski, agricultor e caminhoneiro, e 
de Marli Fátima Jakubowski Koralews-
ki, empregada doméstica. Até os 18 
anos, viveu na companhia deles, em 
Centenário. Como seu pai era caminhon-
eiro e estava sempre em viagem, guarda 
muitas memórias de quando era criança 
e trilhava o caminho para a Igreja, Cape-
la Santo André Bobola, pertencente à 
Paróquia Nossa Senhora do Monte Claro 
(a Senhora de Częstochowa, Nossa Sen-
hora Negra da Polônia), na companhia 
da mãe. Em 2011, após uma missa, foi convidada a fazer 
parte do grupo de jovens Nova Geração e, na época, não 
imaginava que a aceitação daquele convite iria construir 
muito do que ela é  hoje. O grupo foi o espaço no qual viveu 
e compreendeu intensamente o que é ser comunidade, além 
de tecer muitas relações de amizade e companheirismo. 

Mas ela só foi conhecer a Pastoral da Juventude em 
2013, porque o grupo que passou a integrar não tinha ligação 
direta com a Diocese. Naquele ano, pela participação na Jor-
nada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro – mais de 30 
jovens de Centenário participaram do evento – aquele grupo 
recebeu uma das etapas da Escola da Juventude. 

O mencionado encontro de formação a marcou muito 
e a empolgou pelo projeto do Reino, que, carinhosamente, 

chamavam de Civilização do Amor. 
Conheceu o então liberado da Pastoral 
da Juventude da Diocese que se tornou 
um de seus melhores amigos, que lhe fa-
lou muito de Jesus e seu jeito de ser com 
todas as pessoas. Ele a fez perceber que é 
amor, não julga, não castiga, não conde-
na e por isso passou a amá-lo ainda mais. 

Em 2014, Rocheli foi convidada 
a representar sua área pastoral, área de 
Gaurama, na Coordenação Diocesana 
da Pastoral da Juventude. A partir desse 
convite passou a dedicar seus finais de 
semana às atividades da Pastoral da Ju-
ventude. Durante os dias úteis em 2016 
e 2017, trabalhou como professora de 
língua inglesa; depois conseguiu bolsas 
na universidade, por meio das quais estu-
dou educação popular de base freireana 
e cosmologia guarani. Hoje é graduanda 

no curso de licenciatura em Ciências Sociais na Universi-
dade Federal da Fronteira Sul - campus Erechim, pois quer 
ser professora. Passa os seus dias na Betânia (nome que 
dado à casa que alugou para morar com mais três jovens: seu 
amigo Samuel e suas amigas Rejane e Isabel). E testemunha: 
“agora, com muito entusiasmo, estou no serviço da secretar-
ia liberada da Pastoral da Juventude até o final do triênio”  
(2019-2020-2021). “Quero dedicar minha vida para que as 
pessoas, em especial as e os jovens, tenham a oportunidade 
de conhecerem o projeto ao qual eu fui apresentada, o pro-
jeto do Reino. Quero que as juventudes da diocese tenham 
vida em abundância e que aprendam, passinho por passinho, 
com base no amor e na sensibilidade, que vale a pena sonhar 
e ter esperança em um outro mundo possível.”

Missões jovens continuam na Paróquia                    
da Bela Vista de Erechim

As e os jovens que participaram das “Missões Jovens” na comu-
nidade Santa Rita de Cássia, da COHAB Estevam Carraro da Paróquia 
N. Sra. Aparecida, Bela Vista, Erexim, de 31 de janeiro a 3 deste mês 
assumiram o compromisso de ser grupo de jovens, realizando encon-
tros nas 4 comunidades da Paróquia. Assim, no dia 16 de fevereiro, 
estiveram na comunidade Santa Bárbara, COHAB JK; Santo Antonio, 
Linho; Santa Rita de Cássia, Estevam Carraro e N. Sra. Aparecida, 
Bela Vista, sede paroquial. Segundo a liberada para a secretaria da 
Pastoral da Juventude da Diocese de Erexim, Rocheli Koralewski, foi 
muito bonito. Os próximos encontros serão no dia 09 de março. 
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Pastoral da Criança realiza o primeiro encontro 
de formação do ano

Representantes paroquiais da 
Pastoral da Criança participaram 
do primeiro encontro de formação 
deste ano no dia 18 de fevereiro, no 
Centro Diocesano de Pastoral e Ad-
ministração.

A coordenadora diocesana, 
Marinês Agnoletto, conduziu o mo-
mento inicial de oração com reflex-
ão sobre a alegria de celebrar e as 
conseqüências do nosso “Sim” com 
responsabilidade. Padre Giovani Momo assessorou o estudo, 
salientando quanto é importante o líder conhecer a história 
da Pastoral da Criança para consolidar o seu “Sim”. Refletiu 
também sobre as três principais atividades realizadas men-
salmente pelo Líder da pastoral da criança, com destaque 
para a celebração da vida.

O dia da Celebração da vida é uma atividade impor-
tante. Nesse dia, que acontece uma vez por mês, as famílias 
se reúnem para celebrar as gestantes e as crianças que estão 
bem e para se ajudar quando estão em dificuldades. O encon-
tro é um momento de fortalecer o sentimento de família, que 
torna possível unir as pessoas para “viverem em comum”, 
que é o sentido de comunidade. Nele são estreitados os laços 
de fraternidade entre gestantes e seus companheiros, mães, 

pais, familiares e é valorizada a re-
sponsabilidade de uns pelos outros. 
Todos se juntam na busca de mu-
danças na melhoria da qualidade de 
vida das famílias e, portanto na das 
crianças e gestantes. O dia da cele-
bração da vida é um testemunho de 
fé. Mostra a solidariedade e a partic-
ipação de uma comunidade na busca 
de seus direitos de cidadania.

Outra atividade realizada é a “Visita Domiciliar”, 
quando o líder tem a oportunidade de conversar sem pressa 
com a gestante, os pais e familiares das crianças. Com isso 
pode conhecer melhor a situação da vida e as necessidades 
das famílias, para poder ajudá-las.

A terceira atividade é a Reunião para Reflexão e Aval-
iação. Nessa reunião, os líderes avaliam o trabalho realizado 
e também conversam, aprendem mais e celebram.

O encontro foi finalizado na Capela da Reconciliação 
do Santuário Nossa Senhora de Fátima, em um momento de 
profundo encontro e intimidade com Jesus na adoração ao 
Santíssimo Sacramento, conduzido pelo Padre assessor.

Informação de Marinês Agnoletto, coordenadora dioc-
esana da Pastoral da Criança.

70 mil homens rezam o terço no Santuário de Aparecida
Mais uma 

vez, uma das prin-
cipais e maiores 
Romarias do San-
tuário Nacional 
reuniu milhares de 
devotos dos gru-
pos de Terços dos 
Homens, para cel-
ebrar e rezar pelo 
11º ano consecuti-

vo aos pés da Senhora Aparecida.
Faixas, cartazes, camisetas personalizadas e terços nas 

mãos, caracterizaram a presença dos diversos grupos procedentes 
dos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato 
Grosso do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo, Sergipe, Goiás, 
Distrito Federal, Paraíba e Bahia. Todos cadastrados com ante-
cedência na página oficial da Romaria, para garantir participação 
nesse importante encontro anual e ter a oportunidade de concorrer 
à peregrinação da Imagem da Mãe Aparecida.

A programação da 11ª Romaria do Terço dos Homens teve 
início no dia 15 de fevereiro com a santa missa das 18h, presidida 

por Dom Gil Antônio Moreira, Arcebispo de Juiz de Fora (MG) e 
Referencial para o Terço dos Homens.

Na celebração, os homens do terço entoaram o hino do 
movimento, mostrando a força dos homens que rezam e rog-
am pela intercessão da Mãe Aparecida, por suas famílias e pela 
caminhada pessoal na fé.

A celebração foi encerrada com a adoração e benção dos 
homens com o Santíssimo Sacramento  pelo Caminho do Rosário, 
até o Porto Itaguaçu, local do encontro da Imagem de Aparecida. 

Como preparação do coração dos participantes da Romaria, 
para a intensa programação do sábado (16), o Santuário organizou 
uma noite de vigília na Capela do Santíssimo. 

A programação no dia 16 começou bem cedo, com a acol-
hida dos grupos em frente à Tribuna Bento XVI, para a celebração 
eucarística das 7h30. Nem a leve chuva antes do início da cele-
bração,  nem o tempinho nublado que persistiu durante a Santa 
Missa, foram capazes de afastar os 78 mil homens presentes na 
maior Romaria que o Santuário Nacional de Aparecida recebe.

Presidida pelo Arcebispo de Aparecida, Dom Orlando 
Brandes, para uma multidão de pessoas em frente a Tribuna Papa 
Bento XVI, o Terço dos Homens se mostra mais forte ano a ano.

Fonte: A12.com



Diocese de Erexim - RS

29Notícias

Coleta para a Evangelização 2018 – 16 de dezembro – 3º Dom. Adv.

Paróquia TOTAL
Catedral São José - Erechim  R$ 5.986,90 

Imaculada Conceição - Getúlio Vargas  R$ 3.667,85 

São João Batista - Marcelino Ramos  R$ 739,00 

N. Sra. dos Navegantes - Campinas do Sul  R$ 2.272,50 

São Pedro - Erechim R$ 715,30 

Santa Teresinha - Estação  R$ 1.797,80 

N. Sra. da Salette - Três Vendas - Erechim R$ 2.212,15 

N. Sra. do Rosário - Barão de Cotegipe R$ 1.256,30 

 São Tiago - Aratiba R$ 978,03 

 Sta. Isabel da Hungria - Três Arroios R$ 600,35 

 Sto. Antonio - Jacutinga  R$ 1.066,30 

São Cristóvão - Erechim R$  360,50 

 São Valentim – São Valentim  R$ 1.286,25 

N. Sra. Aparecida – Bela Vista - Erechim R$ 1.780,00 

São Luiz Gonzaga - Gaurama R$ 929,35 

São Caetano - Severiano de Almeida R$ 1.494,55 

DISTRIBUIÇÃO:- Diocese: 45% = 15.078,77;
- CNBB – Nacional: 35% = 11.727,93; 

- Regional: 20%  = 6.701,68.

Tratar da Amazônia é colocar o Brasil                       
na vanguarda da defesa da vida no planeta

 “Sei quanto este Sínodo está sen-
do um sinal de esperança para o nosso 
povo, sobretudo aqueles que nunca são 
ouvidos”, afirmou o arcebispo de Manaus 
(AM), dom Sérgio Eduardo Castriani, em 
artigo publicado no jornal O Tempo deste 
domingo, 17 de fevereiro. Comentando 
o processo de preparação e as reações 
em torno do Sínodo Especial para a Pan-
Amazônia, convocado pelo papa Francis-
co, o arcebispo ressalta que falar sobre o cuidado com o meio 
ambiente “não é um atentado contra a soberania nacional, mas é 
colocar nossa pátria na vanguarda da defesa da vida no planeta”.

O arcebispo conhece a realidade amazônica desde 1979, 
no início de sua trajetória presbiteral. Seu ministério episco-
pal, desde 2000, também acontece na região (Tefé e Manaus). 
Atualmente, faz parte da Comissão Episcopal Especial para 
a Amazônia da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB).

No processo de preparação do Sínodo Especial para a 
Amazônia, que contou com eventos de consulta às dioceses e co-
munidades, dom Sérgio ressalta o que viu e testemunhou, como 
o encontro de bispos com ribeirinhos e comunidades indígenas, 
reuniões de jovens “que puderam se expressar livremente sobre 
temas antes vistos como tabus em rodas de conversa e escutas 
que se multiplicaram por todo o território panamazônico”.

“A preocupação de todos é a evangelização e a maior de-
manda é que se pensa na Eucaristia, que não pode ser celebrada 
por falta de ministros. São preocupações que vem de longe. A 
estas se juntam à preocupação com a Casa Comum, numa Eco-
logia Integral. E neste aspecto os povos originários tem muito a 
nos ensinar. Também os ribeirinhos adquiriram a arte de viver e 
conviver na floresta”, explica.

De acordo com o arcebispo de 
Manaus, os melhores projetos de desen-
volvimento sustentável são os que aliam 
conhecimento científico e sabedoria pop-
ular: “O Sínodo da Amazônia já é um 
evento bem-sucedido porque já provocou 
um grande mutirão de participação nas 
reflexões nunca visto em Sínodos anteri-
ores. É o Povo de Deus que caminha na 
história e que quer ser ouvido em questões 

que são vitais para a humanidade”.
Sobre as acusações e monitoramentos à Igreja por ocasião 

do Sínodo, dom Sérgio se mostrou surpreso, uma vez que não 
nada foi feito de secreto: “Centenas de textos de trabalho foram 
distribuídas. O que levou a esta suspeita? Tudo indica que é o 
medo de críticas e de oposição. Além disto, atribuir a preparação 
do Sínodo a uma orientação política da Igreja Católica mostra 
que a Igreja é pouco compreendida”.

Quando se questiona a competência da Igreja para tratar 
dos temas relacionados à vida dos povos e o cuidado da casa 
comum, o arcebispo ressalta a presença eclesial na Amazônia 
desde o início da sua ocupação pelos europeus. “Tem um conhe-
cimento da realidade que vem da convivência dos seus ministros 
com o povo”, reforça.

“Os bispos que participarão da Sínodo são pastores aten-
tos à vida do rebanho e agem sem segundas intenções quando 
defendem seus direitos e denunciam a violação dos mesmos. Os 
missionários estiveram entre os primeiros a descrever a região 
e seus habitantes. A Igreja encara com seriedade a sua missão e 
sempre procurou o melhor para os seus fiéis. Não jogamos para 
a plateia e nem visamos o dinheiro fácil e abundante que sempre 
atraíram os olhares cobiçosos para esta região, fonte inesgotável 
de riquezas”, salienta.

Fonte: CNBB

São Pedro - Sede Dourado R$ 148,15 

Sagrado Coração de Jesus - Viadutos R$ 987,40 

N. Sra. da Glória - Erval Grande R$ 822,15 

São Roque - Itatiba do Sul R$ 168,20 

Santa Luzia, Bairro Atlântico - Erechim R$ 254,00 

N. Sra. Medianeira - Barra do Rio Azul R$ 212,00 

 N. Sra. de Fátima - Entre Rios do Sul  R$ 422,00 

Santa Ana - Carlos Gomes R$ 342,10 

N. Sra. Monte Claro - Áurea R$ 1.101,05 

S. Fco. de Assis - Mariano Moro  R$ 300,00 

São Roque - Benjamin Constant do Sul R$ 410,00 

N. Sra. das Dores - Capo Erê R$ 175,00 

Sagrado Coração de Jesus - Paulo Bento R$ 685,00 

São Fco. de Assis – B. Progresso – Erechim  R$ 281,20 

Pe. Luiz Warken R$ 57,00 

TOTAL    R$ 33.508,38 
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Cada um por si e Deus por todos!
Dom Francisco Biasin, Bispo de Barra do Pirai- Volta Redonda (RJ)

Normalmente os ditados 
populares expressam de forma 
simples e sucinta a sabedoria de 
um povo. Mas há também al-
gumas exceções. Uma delas, ao 
meu entender, se expressa num 
ditado popular que diz: “Cada 
um por si e Deus por todos”.

Não conheço a sua origem e por isso não me atrevo a 
dar um juízo moral sobre isso. Em todo caso, embora res-
peitando a cultura popular, podemos afirmar que não se tra-
ta de um ditado inspirado pelo evangelho de Jesus e pela 
sua prática. É egoísmo refinado achar que cada um é por si, 
pois o evangelho, retomando a sabedoria do Primeiro Testa-
mento, nos lembra que somos chamados a “amar o próximo 
como a si mesmo!”

Além do mais, o Deus revelado por Jesus como Pai 
“nosso”, não pode satisfazer as vontades de “cada um por 
si”, pois nos vê e nos ama como filhos e filhas que provém 
do seu amor e formam uma única família.

Como não se trata de um ditado recente, reparamos 
que ele é a expressão de uma cultura entranhada na cabeça e 
no coração de muitos, manifestando um egoísmo muito forte 
pelo qual cada um aprende a se virar, sem refletir se vai prej-
udicar ou não a outras pessoas: importante é levar vantagem 
em tudo para si próprio.

Tudo isso é reforçado hoje pela mídia, sobretudo pe-
las redes sociais. Ficamos impressionados ao ver o uso con-
tínuo que muitas pessoas delas fazem e a dependência que 
esses meios de comunicação criam quando não são usados 

com moderação e prudência. Eles isolam cada vez mais as 
pessoas levando-as a viver num mundo fictício, dando-lhes 
a ilusão de ter amigos e amigas que, por serem “virtuais”, 
carecem de concretude, de afeto e de reciprocidade.

É muito mais gostoso dar e receber um abraço ou um 
sorriso, olhar uma pessoa nos olhos do que todas as men-
sagens do Whatsapp ou do Facebook ou ainda dos outros 
meios que usamos, onde podemos selecionar e excluir os 
nossos relacionamentos, encaminhar o que recebemos e etc.

A realidade é outra! E a realidade você não pode ex-
cluí-la nem eliminá-la porque ela existe! Assim as pessoas! 
Elas existem e encontrando-as a gente se relaciona e se posi-
ciona. Infelizmente o ditado “cada um por si e Deus por to-
dos” pode ser aplicado também à vida das pessoas e levá-las 
a fazer justiça com suas próprias mãos. O individualismo ou 
os interesses podem induzir a eliminar quem atrapalha!

Por isso fiquei estarrecido e amedrontado depois de ler 
o decreto assinado no dia 15 de Janeiro p.p. pelo Presidente 
da República. Trata-se da liberação, praticamente geral, da 
posse e uso de armas de fogo. Não se trata mais só de legíti-
ma defesa: é violência amparada pela lei.

Como Pastor, quero, posso e devo manifestar a minha 
indignação e repúdio total a esse decreto; ao mesmo tempo, 
expresso minha concreta e irrenunciável adesão à palavra de 
Jesus: “Bem aventurados os que constroem a paz, porque 
serão chamados filhos de Deus” (Mt 5,9).

Não à flexibilização das regras para posse e uso de ar-
mas de fogo pela população! É antievangélico! Quanto mais 
armas, mais mortes!

Oração por Brumadinho
Dom Walmor Oliveira de Azevedo, Arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte

Misericordioso Deus, / Pai 
de toda consolação, / ungi nossos 
corações, / flagelados pela dor, / 
com o óleo compassivo e terno do 
vosso amor, / para curar as feri-
das de nossa alma, / firmar-nos 
na certeza de que somos vossos 
filhos e filhas, / resgatando em 
nós a consciência da fraternidade 

solidária, / pela graça de perdoarmos a quem nos ofende e 
desrespeita a dignidade maior, / a pessoa humana. 

Firmai nossos passos na convicção do bem / e no 
caminho da justiça para que tenhamos forças e sabedoria / na 
correção dos descompassos e prejuízos nascidos da ganância 
pelo lucro / sob o domínio da idolatria do dinheiro, / e vidas 

não sejam ceifadas / e a casa comum preservada para o bem 
de todos.

Amado Senhor Jesus, / com vosso olhar de Mestre, Sal-
vador e Redentor do mundo, / do alto de vossa Cruz, / unidos 
na confiança em vós, / machucados, / enxergamos a devas-
tação de nossa gente e de nossa terra, em Brumadinho, / Minas 
Gerais e no Brasil, / resultado de cidadanias desqualificadas, 
/ leis inadequadas, / interesses distanciados do bem comum.

Em vosso coração, fonte perene da vida nova, / deposi-
tamos e vemos os nossos, pai, mãe, filho, esposos, genro, nora, 
neto, avô e avó, primos, parentes e amigos que partiram desta 
vida, / vítimas de crime ambiental e contra a humanidade.

Ecoe nos corações as verdades do vosso amor, / certos 
de que a Verdade nos libertará / porque viestes para que to-
dos tenham vida / e vida em abundância.
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Espírito Santo de amor, / mestre de nossa santificação e 
humanização, / conscientes de que somos criaturas de Deus, 
/ seus filhos e filhas, / morada vossa, / vinde em auxílio de 
nossa fraqueza / e renovai em nossos corações o grito amo-
roso de Abba / Pai, / despertando no coração de cada homem 
e mulher / o sentido e o compromisso da fraternidade e do 
respeito incondicional à dignidade humana, / fazendo bro-
tar sabedoria e clarividência para que os julgamentos sejam 
justos, / na contramão da impunidade, / por escolhas não 
manipuladas.

Os governantes encontrem o gosto do exercício de seu 
poder na promoção da vida, / com especial predileção pelos 
pobres e sofredores; / os representantes do Povo amem a 
honestidade para servir na verdade; / os que ocupam car-

gos sejam competentes, / os que crêem sejam testemunhas 
credíveis; / os construtores da sociedade pluralista sejam 
autênticos servidores, / e nós todos sejamos simples e qual-
ificados cidadãos, / vivendo a vida segundo vossa força am-
orosa!

Para que não se repita a tragédia ambiental e humana 
de Brumadinho, / entre outras tragédias acontecidas e anun-
ciadas, / produzidas pelo descompasso da ganância e da falta 
de amor, / e não sejam varridas vidas humanas e o meio am-
biente da face da terra, / abrimo-nos confiantes ao amor de 
Deus nosso Pai, / comprometidos no seguimento do amado 
Senhor Jesus, / guiados pela força amorosa do Divino Es-
pírito Santo, / para construir um mundo melhor / enquanto 
todos caminhamos rumo ao Reino definitivo. Amém.

Mineradoras lesam a humanidade
Dom Joaquim Giovani Mol Guimarães, Reitor da PUC Minas,                                              

Bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte
Riquezas das Minas Gerais, seus minérios e tantas 

outras maravilhas, que tão generosamente nos foram dadas 
pelo Criador, transformaram-se em sua perdição. Minas vê, 
gravíssima e rapidamente, seus rios, lagos, afluentes, terras 
agricultáveis, comunidades e suas culturas sendo dizimadas. 
São cometidos crimes contra a vida humana, contra o meio 
ambiente e contra o direito de viver em comunidade e em 
família.

Na Encíclica Laudato si, o Papa Francisco nos alerta 
para a necessidade da urgente compreensão de que o Planeta 
agoniza e clama contra o mal que provocamos por causa do 
uso irresponsável e do abuso dos bens que Deus nele colo-
cou.

O que foi legado ao homem para que prospere e tenha 
uma vida plena e a transmita às futuras gerações, a ação 
irrefreavelmente gananciosa e criminosa das minerado-
ras destrói em tão pouco tempo. Vemo-nos diante da débil 
regulação deste setor pelo Legislativo, eivado de pessoas 
financiadas por essas empresas e que são autorizadas pelo 
Executivo, imiscuído em múltiplos interesses nem sempre 
republicanos e precariamente fiscalizadas pelos órgãos que 
existem para isso. Soma-se a isso um Judiciário leniente, en-
simesmado, caríssimo, insensível, pretensioso e divorciado 
do povo brasileiro. Foi assim em Mariana, pela Vale/Samar-
co, até hoje “na justiça”; é assim em Brumadinho, pela Vale. 
Não podemos deixar que assim continue.

Não houve um acidente nessas Minas Gerais. Houve 
um crime ambiental e um homicídio coletivo. Uma matança 
de pessoas, animais e do meio ambiente. Quase mataram 
também a esperança, a fé, a dignidade e o amor das pes-
soas que sobraram, agora terrível e indescritivelmente sof-
ridas, mas em processo curativo, em reconstrução, soer-
guimento, revitalização e retomada de posse de sua brava 

dignidade. Como não há uma 
empresa mineradora em ab-
strato, as pessoas que nela at-
uam e têm responsabilidade 
sobre esta tragédia devem ser 
rigorosamente punidas, para 
que, juntamente com a miner-
adora, não caiam em desgraça 
também os que exercem os 
poderes acima citados e já tão 
pouco acreditados. Conscien-
temente, as mineradoras optam, por serem mais baratos, por 
modelos de exploração de minério de ferro e de outros me-
tais mais danosos ao meio ambiente e à vida humana. O lu-
cro exorbitante, quase ilimitado, com pouco retorno à socie-
dade por meio do poder público, é o único critério e preside, 
inconsequentemente, as decisões em relação aos modelos de 
exploração dos recursos naturais.

Por causa dessa sede insaciável e enlouquecida por 
riquezas cada vez maiores, “que a traça e a ferrugem destro-
em e os ladrões roubam” (Mt 6,19), concentradas sempre 
mais nas mãos de pouquíssimas pessoas, empresas mantêm 
trabalhadores na pobreza a vida inteira e expostos à morte. 
A mineração em nosso País se tornou eticamente insuste-
ntável, calamitosa e de altíssimo risco para a vida humana e 
toda a vida existente em suas áreas de atuação.

A dimensão cruel e potência danosa da reincidência 
desses crimes nos apontam que apenas o fato de não se trata-
rem de um contexto de conflito armado é que os distingue de 
que sejam entendidos como crimes de lesa-humanidade. As 
práticas de seus infratores, afinal, se mostram sistemáticas, 
resultam da clareza dos riscos e danos de suas ações em co-
vardes atos desumanos e contra a população civil.
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Por isso mesmo, urge que as pessoas, organizações e 
instituições que valorizam a vida humana, que querem de-
fender a natureza dessa progressiva e suicida destruição, se 
insurjam contra esse modelo de negócio que enriquece tão 
poucos, destruindo a vida de tantos. Do modo que se realiza, 
esta economia mata, repito o Papa Francisco, o maior líder 
humanitário do mundo atual.

É inadmissível a persistência desse modelo econômi-
co de enriquecimento pela destruição. É impossível contin-
uarmos aceitando que a natureza, obra-prima de Deus, seja 

sistematicamente destruída. E que milhares de trabalhadores, 
idosos e crianças, mulheres e jovens, prevalentemente os 
mais pobres e humildes, sejam diariamente expostos ao risco 
de morrer em função de uma ganância deplorável.

Precisamos, talvez como nunca antes, como nos convo-
ca o Papa Francisco, cujo nome tem inspiração em São Fran-
cisco de Assis, “exemplo por excelência pelo cuidado com o 
que é frágil e a ecologia integral, vivida com alegria e autenti-
cidade” (Laudato si), de um debate que una a todos, porque o 
desafio ambiental diz respeito e tem impacto sobre todos nós.

Piedade de Minas
Dom Walmor Oliveira de Azevedo, Arcebispo metropolitano de Belo Horizonte

Piedade de Minas, grito que 
brota do coração de cada pessoa, uma 
vez mais, convocando toda a socie-
dade mineira a buscar novos rumos. 
Caminhos que sejam condizentes com 
a história tricentenária do Estado, suas 
tradições religiosas e culturais, com 
o coração bom de seu povo, adorna-
do por valores e princípios. Todos se 
unam por uma nova etapa civilizatória 

que respeite as singulares belezas naturais de Minas – dos 
campos aos sertões, da Mata Atlântica ao alto das montanhas. 
Piedade de Minas, uma prece por compaixão que deve inspi-
rar gestos cidadãos, alicerçados na solidariedade com os que 
sofrem as consequências de tragédias criminosas – a exemplo 
das que ocorreram em Brumadinho, em Bento Rodrigues e 
em tantos outros lugares.

Piedade de Minas! Seja esse grito um clamor por com-
paixão, pela indignação sagrada que gera a coragem necessária 
à concretização de um sonho: fazer surgir um Estado difer-
ente, livre de crimes praticados contra seus próprios filhos 
e o meio ambiente. É a partir desse clamor que cada pessoa 
poderá enxergar melhor o que acontece em tantos lugares, es-
pecialmente no Coração de Minas, a Serra da Piedade, com 
quase 1700 metros de altitude, reunindo incontestável beleza 
arquitetônica, cultural, religiosa, paisagística e ambiental, e 
inadmitir qualquer pretensão gananciosa de mineradoras, com 
a devida oposição técnico-científica e legal.

No entorno desse lugar sagrado, está ocorrendo o que 
não poderia acontecer, com perdas e prejuízos incalculáveis 
para todo o povo mineiro. Essa situação precisa ser mudada, 
o que requer corajosa lucidez das competências judiciárias, 
ação destemida de instâncias governamentais e legislativas. 
A audaciosa determinação para corrigir descompassos, ilumi-
nada pelo clamor “Piedade de Minas”, pode conduzir o Es-
tado a novos horizontes. O passo primeiro rumo à mudança 
é identificar, responsabilizar e punir quem provoca tragédias 
humanas e ambientais, fazendo valer a lei. Urgente também é 

uma configuração sócio-política e econômica voltada para a 
promoção do bem de toda a sociedade, com atenção especial 
aos que já sofreram graves perdas provocadas pela agressiva 
exploração da natureza.

Para isso, todos os segmentos da sociedade devem se unir 
e formar única voz, exigindo mudanças nos procedimentos da 
atividade minerária. No Brasil e, particularmente, em Minas 
Gerais, é preciso parar tudo o que está comprovadamente 
errado e promover recomeços, a partir de um horizonte hu-
manitário. Esse parâmetro garante a salvaguarda do meio am-
biente, o indispensável equilíbrio que assegura bem-estar social 
e a proteção do planeta – a Casa Comum. A referência central 
deve ser, em todos os campos – ciência, técnica, economia – o 
respeito irrestrito ao ser humano e às demais criaturas.

A complexa crise na relação entre ser humano e meio 
ambiente deve ser superada. Minas Gerais clama pelo fim da 
exploração cega de seus recursos, na voz de todos. Essa mu-
dança é a única possibilidade capaz de reverter o acelerado pro-
cesso que está fazendo o “Estado Diamante” tornar-se um mar 
de lamas que destrói vidas, mata belezas, enlutando o povo.

Combater a idolatria do dinheiro, que cega pessoas di-
ante das reais necessidades humanas e naturais, seduzindo 
mentes e corações, é um desafio a ser assumido por todos. 
Essa idolatria sustenta atitudes patológicas que transformam 
contextos sociais em verdadeiras sucursais do inferno. O 
Papa Francisco, constantemente, alerta sobre a configuração 
de uma economia “sem rosto”, descompromissada com obje-
tivos verdadeiramente humanos. A religiosidade mineira, na 
força da fé cristã, não cederá espaço a esses novos ídolos que 
têm desconsiderado o valor da vida.

O sentimento a ser cultivado é o de piedade, para super-
ar a indiferença causada pela ganância sem limites. O luto do 
povo mineiro cobre todos, indicando que é hora de ousar e efe-
tivar mudanças para que não ocorram novas tragédias. Minas 
não pode ser a mesma. Sobre os alicerces de sua rica história, 
a partir do exercício da cidadania, de modo condizente com os 
nobres valores de seu povo, o Estado deve iniciar um novo cic-
lo para a sua história. Tenham todos Piedade de Minas!
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Brumadinho, Poesia e Profecia
Maria Clara Lucchetti Bingemer

 Há cinco dias, os helicópteros cruzam os céus de 
Brumadinho. Voam sobre a lama da barragem que rompeu 
e arrastou vidas humanas, animais, vegetais, tudo enfim 
que era vivo e respirava. Derrubou construções erguidas 
em nome do progresso e da arte. Arrastou planos, projetos, 
futuro, memória. Soterrou sonhos, alegrias, confiança, 
esperança. A barragem que rompeu ainda não chegou ao 
seu destino. Busca caminho até o mar e enquanto isso 
polui o rio e destrói a vida e o futuro das comunidades 
que dele vivem.

Os helicópteros têm outro destino que não o 
mar. Voam para resgate de vivos e mortos. Chegam 
onde estão bombeiros e cães farejadores. E estes lhes 
entregam mais um corpo para transportar. Os helicópteros 
levantam aquele corpo do solo que o sepultou na lama 
assassina. E cada vez que alçam voo levando pendurada 
em sua fuselagem a macabra e sagrada carga que devem 
fazer chegar ao necrotério, ao caixão, ao sepultamento, 
escrevem também nos céus a indignação de todo um 
povo. Juntamente com o respeito pelas vidas que se 
foram e agora se dirigem à sua última morada, o Brasil 
experimenta dor e raiva. Treme e se revolta pela tragédia 
anunciada e nunca justificada.

A Samarco ainda não purgou seu desastre de três 
anos atrás e este acontece outra vez e em maior escala. 
Os presidentes, diretores, técnicos, supervisores dão as 
mesmas explicações. Ou talvez nem sequer as deem. 
Murmuram um discurso tão sem sentido quanto vazio. 
Simplesmente porque não há explicação possível. Não há 
justificativa para que a exploração das minas vá pouco a 
pouco dando mordidas e dentadas crescentemente vorazes 
nas montanhas. As montanhas que formam a paisagem 
das Minas e inspiraram poetas e escritores geniais agora 
são túmulo de centenas de vítimas que a lama soterrou e 
sufocou.

A consciência do que se passou é muito clara. 
Não se trata de desastre ambiental quando a natureza 
se desordena e se enfurece e despeja um tsunami, uma 
erupção vulcânica sobre cidades e paisagens. Ou quando 
a terra treme e se abre, tragando vidas inesperadamente. 
Não, não se trata de algo incontrolável e para além 
das possibilidades de previsão e cuidado humanos. 
Trata-se de um crime. Fruto da ganância, da cobiça, 
da irresponsabilidade. Tal como as minas de Potosí no 
Alto Peru, hoje Bolívia, foram comparadas à garganta 
de Moloch, que engolia as vidas dos mineiros que nela 
trabalhavam, as mineradoras do estado das Minas Gerais 
fazem barragens inseguras e frágeis, que se rompem e 
vomitam a morte sobre todo o ambiente e os seres vivos 

que encontram pelo caminho.
Diante do tamanho 

do desastre e da tragédia, as 
palavras faltam. Mas a poesia 
ajuda. E nela há não apenas lira 
e canto, mas também denúncia 
e profecia. O poeta maior 
Carlos Drummond de Andrade, 
itabirano de nascimento, 
contemplou muito as montanhas 
de Minas. Pressentiu o que ali 
aconteceria e profetizou com 
versos as tragédias que o Brasil vive nos últimos anos 
com Mariana e agora Brumadinho.

Poeta e profeta, Drummond recorda que se o Rio 
é doce, a Vale é amarga. Essa que se chamou Vale do Rio 
doce e hoje é conhecida apenas como Vale é identificada 
pelo poeta com estatais, multinacionais e muitos ais. 
Ais que se fizeram ouvir em Mariana, em 2015, e agora 
enchem o espaço de Brumadinho. Ais do peito das mães 
e esposas que choram as perdas irreparáveis que a lama 
levou. Ais das moças grávidas cujos maridos jazem 
insepultos e desaparecidos sob a lama de rejeitos.

A “Lira itabirana” de Drummond fala também de 
dívida, interna, externa e eterna. A dívida obriga a correr 
atrás do lucro, a antecipar prazos e tomar decisões errôneas 
que têm as consequências mortais que se conhece. E se 
graças à mineradora, toneladas de ferro exportamos, mais 
volumosas são as lágrimas que disfarçamos. Sem berro, 
acrescentará o poeta, conhecedor da resiliência infinita 
do mineiro, do brasileiro. Infinita e eterna é a dívida das 
mineradoras para com as vidas que a lama assassina e 
carregada de rejeitos interrompeu brutalmente.

Drummond pressentiu a destruição de sua cidade, 
de suas montanhas natais pela ação voraz e irresponsável 
das mineradoras. Por isso, sua Itabira lhe doía tanto. Por 
isso lá não voltava. Porque talvez não conseguisse disfarçar 
as lágrimas sem berro. Pois com o enlouquecimento da 
mineração, suas Minas o feriam ao perceber no coração 
da riqueza do minério a cobiça despertada e a escritura 
“de hipoteca e usura” maculando o amor pela terra natal.

Os helicópteros continuam seu triste trabalho. O 
risco alado de seu voo repete o refrão que constrange o 
coração do Brasil: o rio é doce, a Vale amarga.

Maria Clara Bingemer é teóloga, professora 
do Departamento de Teologia da PUC-Rio e autora de 
“Simone Weil – Testemunha da paixão e da compaixão” 
(Edusc), entre outros livros
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Dinâmica do Setor de Animação Bíblico-Catequética (114)

Tânia Madalosso

Levando as cargas uns dos outros”
Texto Bíblico: Gl 6:2; Rm 15:1; Lc 

10:33,34 
Objetivo: auxiliar o grupo a pensar na im-

portância de ouvirmos uns aos outros procuran-
do a forma melhor de ajudar.

Material: Uma folha de papel para cada 
participante e nela escrito o seguinte: “ O meu 

problema é...”; um lápis ou caneta para cada um deles.
Procedimento: Para essa dinâmica o essencial é que 

participem 10 pessoas, mas se seu grupo for maior, você 
pode dividir em dois grupos de 10 ou adaptar. 

O grupo deve sentar-se em forma de círculo. Cada uma 
das pessoas receberá a folha “O meu problema é...” e um lá-
pis ou caneta, e no centro do círculo deve ter uma caixinha 

para colocarem as folhas dobradas, após 
escritas. Ninguém precisa se identificar e 
podem falar a respeito de um problema 
que gostariam de ajuda para si ou aquilo 
que acham que o grupo de adolescentes 
precisa resolver.

Após escreverem, você pega as folhas da caixinha e lê 
os problemas, cada problema lido será discutido por todos e 
apresentadas soluções/ propostas por todos que desejarem 
participar, votarão a melhor solução para cada problema e 
ao final oram juntos.

Discussão:
- Qual a importância de nos ajudarmos uns aos outros?
- Quando soubermos de um problema não devemos ficar 

comentando, então, qual a melhor atitude a tomar para ajudar?

118ª Receita de Culinária
Ana Busatta, integrante da Pastoral da Saúde.

Torta de Chocolate com Mousse
Chantilly

INGREDIENTES MASSA:
8 ovos / 8 colheres (sopa) de açúcar 
6 colheres (sopa) de farinha de trigo
2 colheres (sopa) de chocolate em pó
Bata o açúcar com os ovos até obter uma gemada fofa 

e clara. Misture a farinha e o chocolate sem bater. Coloque 
na forma untada, o fundo forrado com papel também untado. 
Leve ao forno pré aquecido até assar. Desenforme depois de 
frio. Corte em 2 camadas para rechear.

INGREDIENTES DO RECHEIO (MOUSSE)
400 g chocolate de cobertura escuro, picado
1 lata de creme de leite com o soro
3 colheres (chá) d gelatina incolor, hidratada em 2 col-

heres (sopa) de água fria
3 colheres (sopa) GLAÇUCAR
8 claras / 100g de chocolate cobertura escuro, picado
Em banho maria derreta o chocolate com o creme de 

leite. Tire do fogo, junte a gelatina hidratada, e deixe esfri-
ar, misture as claras batidas, adicione o chocolate picado e 
reserve.

INGREDIENTES PARA CALDA
100g de chocolate cobertura escuro 

picado
1 xícara (chá) de leite
2 colheres (sopa) de licor de marras-

quino ou cacau ou chocolate
Derreta o chocolate com o leite. Junte o licor e reserve 

até esfriar.
INGREDIENTES PARA O CHANTILLY
4 colheres (sopa) de GLAÇUCAR
750 ml de creme de leite, gelado
1 colher (chá) de essência de baunilha
Bata tudo junto na batedeira com velocidade mínima, 

até ficar espesso e uniforme. Reserve na geladeira.

MONTAGEM:
Coloque uma das metades da massa no prato de 

serviço.
Umedeça com metade da calda.
Envolva a lateral com um aro feito de cartolina (com 

cerca de 10cm de largura) forrada com papel alumínio un-
tado com óleo de girassol, prenda com durex ou grampeie.

Cubra com o mousse e deixe engrossar na geladeira. 
Sobreponha a outra massa e umedeça com a calda restante.

Deixe na geladeira para firmar, retire a cartolina e 
decore com o chantilly.

Variedades
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Ervas e alimentos medicinais (116)

Quebra Pedra
Phyllanthus niruri, L.
Pertence à família das Eu-

forbiáceas
Também conhecido como: 

Erva-pombinha, arrebenta-pedra, 
angiquinho, treme-treme.

O Quebra Pedra é uma 
pequena planta que quando adulta 
chega a atingir até 50 cm de altu-
ra. Apresenta folhas pequenas, de 
cor verde e verde azulada. Está em 

todas as regiões brasileiras e se desenvolve muito entre as 
pedras nas calçadas, nas hortas e nos jardins. Prefere solos 
duros e meramente desprovidos de nutrientes. A sua repro-
dução é feita por sementes, e geralmente se desenvolve na 
época do verão.

Propriedades medicinais:
Usa-se as folhas com os pequenos frutos ou sementes.
O chá com esta erva possui vitamina C, que é um antiox-

idante que tem capacidade de proteger o organismo dos danos 
provocados pelo estresse, e equilibra o mesmo de modo geral.

O chá é indicado para combater o ácido úrico, diminuir 
afecções urinárias, problemas ligados à pele, feridas na parte 
interna da boca, males da garganta, afecções da próstata e 
afecções do fígado.

Também para combater a albuminúria, a amenorreia, 
como analgésica, para eliminar areias e cálculos dos rins, 
catarro da vesícula, cistite intestinal, cólicas renais e para 
diminuir a dor provocada por contusões.

Ainda para combater o diabete melitus com poliner-
uropatia, acalmar disenterias, neutralizar edemas, auxiliar na 
eliminação da ureia dos rins e como emético.

O mesmo chá serve também para acalmar a febre pa-
lustre, diminuir dores e cicatrizes de ferimentos ou feridas, 
a gangrena, a gota, hemorragias e a hepatite B; diminuir a 
hipertensão arterial, icterícia, a inapetência, as infecções 
pulmonares, como inseticida de pulgas e piolhos; litíases 
renais, problemas na próstata e como moderadamente relax-
ante muscular. 

Ótimo para diminuir úlceras estomacais e de pele e ao 
mesmo tempo auxiliar no tratamento de verrugas externas.

Obs.: A mulher gestante, lactante e crianças não deve 
consumir o mesmo.

- 4, Pe. Davi Oliveira Pereira, N. 1970;
- 8, Diác. Felipe Filippini N. (1994); 
- 23, Diác. Natalino José Parmeggiani, O. 1972;
- 25, Pe. Jair Carlesso, N. 1963; 
Diác. Lucas André Stein, N. 1995; 
- 26, Pe. Milton Lay Mattia, N. 1941
- 28, Ir. Canísio Puhl, N.1947 (Pastoral da Educação);
- 29, Idesse Santin N. 1948 (Past. Pessoa Idosa).

Aniversários – abril Papa Francisco ao completar 80
(em 17 de dezembro de 2016)

“Há alguns dias tem vindo à minha mente 
uma palavra que parece ruim e que assusta: a ve-
lhice. Ocorre-me aquele verso [de Ovídio]: ‘a pas-
sos silenciosos, a velhice avança na sua direção’. 
É um golpe! Mas é preciso vê-la como mais uma 
etapa da vida, com alegria, esperança. A velhice é 
sede de sabedoria. Esperemos que para mim tam-
bém seja assim”.

Por começar a receber cumprimentos ante-
cipadamente, disse em tom de brincadeira:  “Vou 
contar uma coisa que fará vocês rirem”, avisou. 
“Na minha terra, parabenizar antes da hora dá 
azar, e quem dá parabéns antecipado é pé-frio”. 
Na missa do dia do aniversário pediu aos cardeais 
que orassem para que a sua velhice seja “religio-
sa, tranquila, fecunda e também alegre”, pois “um 
pouco de senso de humor ajuda a seguir em fren-
te”, acrescentou.

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

RESSUSCITOU

Está vivo entre nós
Caminha conosco!

Painel da Ressurreição na  Catedral São José, de Arystarch Kaskurewicz.


