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- 1º, Dia do Trabalhador/a – até 
dia 10, 57ª Assembleia Geral da 
CNBB, em Aparecida, SP
- 05, por representante, crismas na 
igreja N. Sra. Monte Claro, Áurea.
12 – 4º Domingo de Páscoa, Do-
mingo do Bom Pastor – 56º Dia 
Mundial de Oração pelas Vocações, 
Papa: A coragem de arriscar pela 
promessa de Deus – 10h, missa com 
missão canônica na comunidade N. 
Sra. da Salette, Paróquia São Roque, 

Benjamin Constant do Sul. 
- 13, 14h, reunião do Conselho de Presbíteros.
- 14, 08h30, reunião dos padres da Diocese, no Centro Dioc-
esano.
- 19, 5º Domingo de Páscoa -10h, crismas na comunidade 
Santo André Bobola, Centenário, Paróquia de Áurea.  
- 25, 18h30, crismas na igreja N. Sra. do Rosário, Barão de 
Cotegipe. 
- 26, 6º Domingo de Páscoa -10h, crismas na igreja N. Sra. 
Medianeira, Barra do Rio Azul; 10h30, missão canônica na 
comunidade N. Sra. Aparecida, Coxilhão, Paróquia de Ben-
jamin Constant.

- 1º, Dia do Trabalhador/a – 
1º até dia 10, 57ª Assembleia Geral da CNBB, em Aparecida, SP.
- 04 e 05, primeira etapa da Escola da Juventude.
- 06, 19h, reunião da Coordenação de Pastoral ampliada, no Cen-

tro Diocesano.  
- 08, 19h, reunião da Área Pastoral de Aratiba, na sede paroquial 

de Aratiba.
- 12 – 4º Domingo de Páscoa, Domingo do Bom Pastor – 56º 

Dia Mundial de Oração pelas Vocações Sacerdotais e Religio-
sas, mensagem do Papa: “A coragem de arriscar pela promessa 
de Deus” – Dia das mães - festa das capelinhas em Severiano 
de Almeida.

- 13, 08h30 às 16h, oficina de formação contínua integrada com 
as coordenadores paroquiais da Pastoral da Criança, no Cen-
tro Diocesano de Pastoral; 14h, reunião do Conselho de Pres-
bíteros, no Centro Diocesano; celebrações comemorativas aos 
102 anos das aparições de N. Sra. em Fátima, no Santuário 
Diocesano de Erexim.  

- 14, às 08h30, reunião dos Padres e Bispos no Seminário de 
Fátima.

- 15, às 19h30, reunião da Área Pastoral de São Valentim, em 
Benjamin Constant do Sul.

- 18, 08h às 11h30, reunião das assessoras da Infância e Ado-
lescência Missionária junto com o encontro de formação do 
Conselho Missionário Diocesano, em local a definir; 08h30 às 
16h, preparação ao matrimônio, no Centro Catequético da sede 
paroquial de Campinas dom Sul; 08h30, encontro de minis-
tros/as, agentes da Pastoral da Esperança e leigos da Área Pas-
toral de Aratiba, na sede paroquial de Aratiba; 17h, casamento 
coletivo com efeito civil, na Catedral São José. 

- 20, às 09h, reunião das/os coordenadoras/es paroquiais da An-
imação Bíblico-catequética, no Centro Diocesano de Pastoral; 
às 20h, 2ª reunião do ano da equipe de Pastoral Vocacional, no 
Centro Catequético São Cristóvão, Erexim.

- 24, 14h30, tarde de oração do Apostolado da Oração das 
Paróquias da cidade de Erexim, na igreja Santa Luzia, Atlân-
tico.

- 25, 18h30, crismas na igreja N. Sra. do Rosário, Barão de Co-
tegipe.

- 26, reunião da Coordenação Diocesana da Pastoral da Juven-
tude, no Centro Diocesano de Pastoral.

- 27 a 31, Retiro do Presbitério de Erexim, em Veranópolis (ori-
entador, Pe. Carlos James do Santos, SJ)

- 28 – Aniversário de ordenação presbiteral de Dom José Gislon 
(1988) - 13h30 às 17h, reunião dos   agentes da Cáritas, no 
Centro Diocesano de Pastoral.

29
30
31, início da novena em honra ao Sagrado Coração de Jesus e 

Santo Antonio na igreja Sagrado Coração de Jesus, Viadutos.

Programação Diocesana

Oração do 4º Congresso                         
Vocacional do Brasil

Agenda do Bispo - Maio Agenda Pastoral - Maio

Pai Santo, 
“Todo dom precioso e toda 

dádiva perfeita” de ti procedem. 
Teu filho Jesus Cristo 
anunciou o teu Reino de 

amore nos chamou a segui-lo. 
No Espírito Santo 

fomos batizados para responder generosamente a 
essa vocação. 

Por isso te pedimos,
 renova esse convite na Igreja, para que adolescentes 

e jovens possam escutar os teus apelos com olhos atentos 
aos sinais dos tempos. 

Que a Virgem Maria, Senhora Aparecida, 
acompanhe a todos que ouvem a tua voz. E com ela 

possam proclamar: “eis-me aqui, faça-se em mim, Con-
forme a tua palavra”. Amém!
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Secretariado Diocesano De Pastoral
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Mensagem do Papa para o 56° Dia Mundial                 
de Oração pelas Vocações

Foi publicada, no dia 09 de 
março, a Mensagem do Papa Francis-
co para o 56º Dia Mundial de Oração 
pelas Vocações, que ocorrerá no dia 12 
de maio, IV Domingo da Páscoa, in-
titulada: “A coragem de arriscar pela 
promessa de Deus”. 

No início da sua Mensagem, o 
Papa recorda os dois grandes eventos, 
que se realizaram recentemente na Ig-
reja: o Sínodo dedicado aos jovens, 
em outubro de 2018, e a 34ª Jornada 
Mundial da Juventude no Panamá. Estes dois eventos permiti-
ram à Igreja dar ouvidos à voz do Espírito e também à voz dos 
jovens, aos seus interrogativos, às suas fadigas e esperanças.

Por isso, neste Dia Mundial de Oração pelas Vocações, 
Francisco retoma o que partilhou com os jovens no Panamá e 
reflete sobre a chamada do Senhor, que nos torna portadores 
de uma promessa e, ao mesmo tempo, nos pede coragem de 
arriscar com Ele e por Ele.

Logo, promessa e risco: dois aspectos que o Papa propõe 
aos jovens ao contemplar o trecho evangélico da vocação dos 
primeiros discípulos às margens do Lago da Galileia.

Dois irmãos, Simão e André, junto com Tiago e João se 
ocupam da faina diária de pescadores. Nesta cansativa profis-
são, aprenderam as leis da natureza, desafiando-as quando os 
ventos eram contrários e as ondas agitavam os barcos. Em 
certos dias, a pesca abundante recompensava da árdua fadiga, 
mas, outras vezes, o trabalho de uma noite inteira de pesca 
não bastava para encher as redes e voltavam para casa, cansa-
dos e decepcionados.

Como na história de cada vocação, também neste caso 
acontece um encontro: no seu caminho, Jesus encontra aque-
les pescadores e se aproxima deles. A mesma coisa acontece 
para quem escolhe compartilhar sua vida no matrimônio ou 
quando sente o fascínio da vida consagrada. Trata-se da sur-
presa de um encontro e da promessa de uma alegria, capaz de 
saciar a nossa vida.

De fato, Jesus não demorou a fazer a sua “promessa” 
àqueles pescadores: “Farei de vocês pescadores de homens”.

Contudo, a chamada do Senhor não é uma ingerência 
dele na nossa liberdade; não é uma jaula ou um peso que de-
vemos carregar. Pelo contrário, é a iniciativa amorosa com a 
qual Ele vem ao nosso encontro e nos convida a participar de 
um grande projeto.

A vocação é um convite a não ficarmos parados na praia 
com as redes na mão, mas a seguir Jesus no seu caminho, para 
a nossa felicidade e para o bem dos que nos rodeiam.

Claro, aceitar a sua promessa requer coragem de “ar-
riscar”. De fato, os primeiros discípulos, “deixaram logo as 
redes e seguiram Jesus”. Aceitar a chamada do Senhor quer 
dizer deixar-se envolver totalmente e “correr o risco” de en-
frentar um desafio inédito; é preciso deixar tudo o que nos im-

pede de fazer uma escolha definitiva; é 
preciso audácia para descobrir o pro-
jeto que Deus tem para nós. Devemos 
confiar na promessa do Senhor.

No encontro com o Senhor, al-
guém pode sentir-se chamado à vida 
consagrada ou ao sacerdócio. Trata-se 
de uma descoberta que entusiasma e, 
ao mesmo tempo, assusta para se tor-
nar “pescadores de homens” no barco 
da Igreja, dedicando-se totalmente ao 
serviço do Evangelho e dos irmãos, 

colaborando assim com a sua obra. Não há maior alegria do 
que arriscar a vida pelo Senhor!

Francisco conclui a sua Mensagem com um apelo aos 
jovens: “Não sejam surdos à chamada do Senhor! Se Ele os 
chamar, não se oponham, mas confiem nele. Não se deixem 
contagiar pelo medo, que nos paralisa, diante da proposta do 
Senhor. Lembrem-se sempre que o Senhor promete, aos que 
deixam tudo para segui-lo, a alegria de uma vida nova, que 
enche o coração e anima nosso caminho”.

“Queridos amigos, nem sempre é fácil discernir a 
própria vocação e orientar justamente a vida. Por isso, há ne-
cessidade dum renovado esforço por parte de toda a Igreja 
– sacerdotes, religiosos, animadores pastorais, educadores – 
para que se proporcionem, sobretudo aos jovens, ocasiões de 
escuta e discernimento. Há necessidade duma pastoral juvenil 
e vocacional que ajude a descobrir o projeto de Deus, espe-
cialmente através da oração, meditação da Palavra de Deus, 
adoração eucarística e direção espiritual.”

O Papa conclui sua mensagem convidando a olhar para 
Maria. “Como várias vezes se assinalou durante a Jornada 
Mundial da Juventude do Panamá, precisamos de olhar para 
Maria. Na história daquela jovem, a vocação também foi uma 
promessa e, simultaneamente, um risco. A sua missão não foi 
fácil, mas Ela não permitiu que o medo A vencesse. O d’Ela 
‘foi o ‘sim’ de quem quer comprometer-se e arriscar, de quem 
quer apostar tudo, sem ter outra garantia para além da certe-
za de saber que é portadora duma promessa. Pergunto a cada 
um de vós: sentes-te portador duma promessa? Que promessa 
trago no meu coração, devendo dar-lhe continuidade? Maria 
teria, sem dúvida, uma missão difícil, mas as dificuldades 
não eram motivo para dizer ‘não’. Com certeza teria compli-
cações, mas não haveriam de ser idênticas às que se verificam 
quando a covardia nos paralisa por não vermos, antecipada-
mente, tudo claro ou garantido” (Vigília com os jovens, Pana-
má, 26/I/2019).

“Neste Dia, unimo-nos em oração pedindo ao Senhor 
que nos faça descobrir o seu projeto de amor para a nossa 
vida, e que nos dê a coragem de arriscar no caminho que Ele, 
desde sempre, pensou para nós.”

Fonte: Vatican News – a íntegra da mensagem está no caderno das cele-
brações dominicais da Palavra de Deus e no site da Diocese de Erexim e outros.
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Papa aos magistrados:                                               
dedicação sem interesse pessoal  

Importância da justiça para o 
equilíbrio da sociedade recordando 
que os magistrados “são chamados a 
oferecer um sinal da dedicação desin-
teressada”

No dia 09 de fevereiro o Papa 
Francisco recebeu os membros da As-
sociação Nacional dos Magistrados da 
Itália que nestes dias celebra 110 anos 
da sua fundação. Suas palavras foram 
centralizadas sobre o valor fundamental 
da justiça para o equilíbrio da sociedade.

A tradição filosófica apresenta a justiça como uma vir-
tude cardeal, e virtude cardeal por excelência, porque para 
a sua realização concorrem também as outras: a prudência, 
que ajuda a aplicar os princípios gerais de justiça às situações 
específicas; a fortaleza e a temperança, que aperfeiçoam a sua 
consecução. Por conseguinte, a justiça é uma virtude, ou seja, 
uma veste interior do sujeito: não um traje ocasional ou que 
se usa para as festas, mas um hábito que se deve vestir sem-
pre, porque reveste e envolve, influenciando não só as opções 
concretas, mas também as intenções e os propósitos. E é vir-
tude cardeal, porque indica a justa direção e, como um eixo, 
é ponto de apoio e de junção. Sem justiça toda a vida social 
permanece travada, como uma porta que já não se abre, ou 
acaba por chiar e ranger, num movimento lento.

Por conseguinte, para a consecução da justiça devem 
concorrer todas as energias positivas presentes no corpo so-
cial, porque ela, encarregada de restituir a cada um o que é 
seu, se coloca como requisito principal para a consecução da 
paz. A vós, magistrados, a justiça está confiada de modo muito 
especial, pois não só a praticais com entusiasmo, mas também 
a promoveis incansavelmente; com efeito, não se trata de uma 
ordem já realizada que se deve conservar, mas de uma meta 
para a qual tender todos os dias.

Portanto é uma virtude cardeal porque indica a direção 
correta, pois “sem justiça toda a vida social permanece blo-
queada.

As tarefas do magistrado, recordou Francisco, “são a 
promoção dos valores constitucionais, vigilância das regras 
democráticas, e serviço ao bem comum”. Porque o magistra-
do continuou o Papa, é o “interlocutor privilegiado” para os 
órgãos legislativos do Estado exatamente pelo “conhecimento 
direto da vida dos cidadãos”.

Justiça para encontrar a verdade
 “Em uma época na qual com frequência a verdade é 

falsificada, e somos quase envolvidos em um turbilhão de in-
formações fugazes, é necessário que vocês sejam os primeiros 
a afirmar a superioridade da realidade sobre a ideia; de fato, a 
realidade simplesmente é, enquanto que a ideia se elabora”.

Importância da sentença
O Papa prossegue recordando o compromisso dos mag-

istrados no acertamento da realidade 
dos fatos que como se sabe, é mais 
difícil pela quantidade de trabalho que 
lhe é confiada e pela necessidade de 
precisão, aprofundamento e esforço 
continuado de atualização. Depois ad-
verte os Magistrados: 

“Num contexto social no qual 
se considera cada vez mais normal, 
sem qualquer escândalo, a busca do 
interesse individual até em detrimento 
do coletivo, sois chamados a oferecer 
um sinal da dedicação abnegada que o 

vosso Estatuto evoca já no seu primeiro artigo, e que se torna 
possível em virtude da importante prerrogativa da independên-
cia, sobre a qual vigiais desde sempre como Associação Na-
cional. A independência externa, que leva a afirmar com vigor 
o seu caráter não político (cf. Estatuto, art. 2), vos mantenha 
distantes de favoritismos e de correntes, que contaminam es-
colhas, relações e nomeações; e a independência interna (cf. 
Estatuto, art. 1), ao contrário, vos liberte da busca de vantagens 
pessoais, capazes de rejeitar ‘pressão, indicação ou solicitação 
destinada a influenciar indevidamente os tempos e os modos 
de administração da justiça’” (Estatuto, art. 2).

“Precisamente os tempos e os modos como a justiça é 
administrada tocam a carne viva das pessoas, sobretudo das 
mais indigentes, e deixam nelas sinais de alívio e conforto, 
ou feridas de esquecimento e discriminação. Por conseguinte, 
na vossa preciosa tarefa de discernimento e de julgamento, 
procurai respeitar sempre a dignidade de cada pessoa, ‘sem 
discriminações nem preconceitos de sexo, cultura, ideologia, 
raça, religião’ (Estatuto, art. 9). O vosso olhar sobre quan-
tos sois chamados a julgar seja sempre de bondade. ‘Mas a 
misericórdia não teme o julgamento’ (Carta de Tiago 2, 13), 
ensina-nos a Bíblia, recordando que um olhar atento à pessoa 
e às suas exigências consegue captar a verdade de maneira 
ainda mais autêntica. A justiça que administrais se torne cada 
vez mais ‘inclusiva’, atenta aos últimos e à sua integração: 
com efeito, devendo dar a cada um quanto lhe compete, não 
pode esquecer a extrema debilidade que caracteriza a vida de 
tantos e influencia as suas escolhas.”

Código Ético
Por fim o Papa conclui dizendo: o elevado influxo 

moral, expresso com limpidez pelo vosso Código ético, an-
ime sempre a vossa ação, pois não sois apenas funcionários, 
mas modelos diante de todos os cidadãos e particularmente 
em relação aos mais jovens. Por isso me congratulo convosco 
porque tornais presente a memória dos magistrados que sof-
reram e perderam a vida no desempenho fiel da sua função. A 
cada um deles também eu hoje dirijo uma recordação partic-
ular e grata.

O Senhor abençoe todos vós, o vosso trabalho e as 
vossas famílias. Obrigado!
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Papa Francisco: conforto e ajuda                               
aos mais pobres, sem distinção

No dia 28 de fevereiro, o Papa 
Francisco recebeu em audiência cerca 
de 400 membros do Círculo São Pe-
dro, instituição caritativa, na comem-
oração de seus 150 anos de fundação. 

Louvando a Deus por estes 150 
anos e agradecendo aos sócios do Cír-
culo São Pedro de ontem e de hoje, o 
Papa ressaltou que neste longo perío-
do de sua existência jamais faltou ao 
Círculo suas linhas programáticas originárias, sintetizadas em 
três elementos fundamentais: oração, ação, sacrifício.

 “A benemérita instituição de vocês, mesmo presente há 
muito tempo no tecido social romano, traz em si ideais evan-
gélicos e uma vitalidade que a tornam ainda hoje idônea a 
oferecer uma válida contribuição também no campo do acol-
himento e do apostolado da caridade.”

Braço operoso da caridade do Papa 
Recordando este sesquicentenário, o Santo Padre de-

stacou que o Círculo São Pedro teve início em 1869 por inicia-
tiva de alguns jovens romanos, animados pelo desejo de teste-
munhar auxílio concreto e fidelidade incondicionada ao Papa 
Pio IX, num tempo de incompreensões entre Igreja e Estado.

“Essa fidelidade se manifestou mediante gestos de sol-
idariedade em favor dos pobres de Roma”, disse o Pontífice, 
acrescentando que o Círculo se tornou desse modo a longa ma-
nus do Papa para com as faixas mais indigentes da população.

Oração, ação, sacrifício
Louvando a Deus pelo bem realizado nestes 150 anos e 

agradecendo aos Sócios de ontem e de hoje, o Papa ressaltou 
que neste longo período de sua existência jamais faltou ao 
Círculo suas linhas programáticas originárias, sintetizadas em 
três elementos fundamentais: oração, ação, sacrifício.

Tendo-os encorajado a prosseguir com renovado entusi-
asmo, Francisco quis chamar a atenção deles para um desses 
três pontos fundamentais: a oração.

“Se no irmão que encontramos Jesus está presente, en-
tão a atividade de voluntariado pode tornar-se uma experiên-
cia de Deus e de oração”, disse o Pontífice.

“Não se esqueçam da força e da importância da oração 
para vocês e para todos aqueles que estão engajados no tra-
balho caritativo: este requer ser alimentado com oportunas 
pausas de oração e de escuta da Palavra de Deus.”

Fidelidade a Cristo e relação pessoal com Ele na oração 
O segredo da eficácia de todo projeto de vocês é a fi-

delidade a Cristo e a relação pessoal com Ele na oração. “As-
sim vocês estarão prontos a socorrer aqueles que hoje vivem 
em condições de dificuldade ou de abandono”, acrescentou o 
Papa:

“Nossa vida de todos os dias deve ser permeada pela 
presença de Jesus, sob cujo olhar devemos colocar também 
os sofrimentos dos enfermos, a solidão dos anciãos, os te-
mores dos pobres, as fragilidades dos excluídos.”

Dar atenção às novas pobrezas
Também em nossos dias o pre-

cioso serviço de vocês “quer ser ex-
pressão e testemunho vivo do amor 
que a Igreja e em particular a Santa Sé 
dedicam aos pobres e aos sofredores”, 
acrescentou Francisco exortando-os 
a “dar grande atenção às novas po-
brezas buscando, em toda situação de 
dificuldade, oferecer conforto e aux-

ílio aos mais pobres, sem distinção.”
“Indo ao encontro dos pobres, levando alívio aos enfer-

mos e aos sofredores, vocês servem Jesus, o qual assegurou: 
‘Tudo aquilo que fizestes a um destes meus pequeninos, a mim 
o fizestes! (Mt 25, 40).”

Num tempo de grandes mudanças e de persistente pre-
cariedade econômica, disse ainda, “em que a comunidade 
eclesial se sente chamada a anunciar novamente a mensagem 
cristã e sua força de humanização, vocês devem ser consci-
entes de que sua obra tem ainda um papel importante a ser 
desempenhado”.

Francisco concluiu agradecendo por tudo que fazem e 
pelo óbolo de São Pedro, sinal ulterior de abertura às pessoas 
em dificuldade. “Ao mesmo tempo, é uma participação con-
creta com a preocupação da Sé Apostólica em responder às 
crescentes urgências da Igreja especialmente nos países mais 
pobres”, disse por fim.

Na audiência a cerca de 300 membros do Círculo São 
Pedro em 12 de maio de 2018, Papa Francisco também os ex-
ortou a esta especial atenção aos mais necessitados: “Na vossa 
atividade, não tenhais vergonha da carne ferida do irmão, mas 
em cada pessoa sofredora e necessitada sabei entrever o ros-
to de Cristo. Sede missionários corajosos da caridade cristã e 
não vos canseis de dar testemunho da misericórdia e da bon-
dade de Deus, tornando-vos instrumentos de consolação para 
tantas pessoas frágeis e desesperadas.” 

“Tendes diante de vós o exemplo de muitos Santos 
da caridade, já beatificados ou canonizados; mas deixai-vos 
estimular também ‘pelos sinais de santidade que o Senhor nos 
apresenta através dos membros mais humildes deste povo que 
participam também da função profética de Cristo, difundindo 
o seu testemunho vivo, sobretudo pela vida de fé e de cari-
dade’ (Exort. ap. Gaudete et exsultate, 8). O vosso apostolado 
constitui uma ocasião e um instrumento a fim de corresponder 
ao chamado à santidade que o Senhor dirige a cada um de nós. 
Através das obras de caridade, vós permitis que a graça rece-
bida no Batismo frutifique num caminho de santidade, que é o 
fruto da ação do Espírito Santo na nossa vida.”

!Obrigado também pelo Óbolo de São Pedro, que recol-
heis em todas as igrejas como sinal da vossa participação na 
solicitude do Bispo de Roma para com a pobreza desta cidade. 
A vossa apreciada atividade caritativa seja sempre sustentada 
pela oração e pela referência constante à Palavra de Deus, luz 
que ilumina o nosso caminho.”

Fonte: Vatican News
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Papa: fazer política a partir do Evangelho,            
superando as ideologias

Vinte e seis jovens católicos 
latino-americanos participaram, 
no Vaticano, de um Programa de 
pós-graduação em Doutrina Social 
da Igreja e compromisso político na 
América Latina. 

O seminário foi promovido 
pela Pontifícia Comissão para a 
América Latina (CAL), com co-
laboração do Conselho Episcopal 
Latino-Americano (CELAM) e da 
Fundação Konrad Adenauer.

A finalidade da iniciativa foi difundir a Doutrina Social 
da Igreja para formar uma nova geração de fiéis leigos re-
sponsáveis pelo bem comum na América Latina.

Durante oito dias, os participantes tiveram a opor-
tunidade de ouvir palestras de autoridades de relevo, como 
o secretário de Estado do Vaticano, Card. Pietro Parolin, e o 
presidente da CAL, Card. Marc Ouellet, além de bispos, sac-
erdotes, jornalistas e acadêmicos.

O Papa Francisco recebeu os participantes do mencio-
nado Programa em audiência na manhã do dia 04 de março, 
que ressaltou: “É necessária uma nova presença de católicos 
na política na América Latina”.

Para Francisco, esta “nova presença” não implica so-
mente novos rostos nas campanhas eleitorais, mas, principal-
mente, novos métodos que permitam forjar alternativas que 
simultaneamente sejam críticas e construtivas.

Superar ideologias
O Papa recordou que ser católico comprometido na 

política não significa ser um recruta de algum grupo, organi-
zação ou partido, mas viver dentro de uma comunidade.

“As circunstâncias em que vivemos não mudarão de 
imediato”, constatou o Papa. Todavia, podemos olhar para 
a realidade de maneira nova, podemos viver com renovada 
paixão os desafios na construção do bem comum. “Não nos 
esqueçamos que entrar na política significa apostar na amiza-
de social.”

Francisco citou São Óscar Arnulfo Romero como um 
santo guiado pela Doutrina Social da Igreja e com a mente e o 
coração depositados em Jesus.

Romero inspira os católicos a reencontrarem os mo-
tivos pelos quais vale a pena fazer política, mas a partir do 
Evangelho, superando as ideologias.

A política é uma vocação de serviço
“A política não é a mera arte de administrar o poder, os 

recursos ou as crises. A política é uma vocação de serviço.”
Na América Latina e em todo o mundo, acrescentou 

Francisco, vive-se uma verdadeira “mudança de época”, que 
exige renovar linguagens, símbolos e métodos.

Não se trata simplesmente de melhorar uma estratégia 
de “marketing”, mas aplicar o mesmo método que Deus es-
colheu para se aproximar de nós: a Encarnação.

“Vocês como jovens católicos dedicados a diversas ativ-
idades políticas têm que ser vanguarda no modo de acolher as 
linguagens e os sinais, as preocupações e as esperanças dos seto-
res mais emblemáticos da mudança de época latino-americana.”

Mulheres, jovens e mais po-
bres

O Papa apontou para três 
setores que considera mais sim-
bólicos desta mudança de época: as 
mulheres, os jovens e os mais po-
bres.

Essas três categorias são “lo-
cais do encontro privilegiado com 
a nova sensibilidade cultural emer-

gente e com Jesus Cristo”. “Se não quisermos nos perder num 
mar de palavras vazias, olhemos sempre o rosto das mulheres, 
dos jovens e dos pobres. Devemos olhá-los como sujeitos de 
transformação e não como meros objetos de assistência.”

Eis então que uma nova presença de católicos na políti-
ca é necessária na América Latina – o que não implica so-
mente novos rostos nas campanhas eleitorais, mas, principal-
mente, novos métodos que permitam forjar alternativas que 
simultaneamente sejam críticas e construtivas.

Inspiração do Evangelho
Para isso, é preciso valorizar o povo e os movimentos 

populares de um modo novo. “Fazer política inspirada no 
Evangelho a partir do povo em movimento pode se tornar 
uma maneira poderosa de sanar nossas frágeis democracias e 
de abrir o espaço para reinventar novas instâncias representa-
tivas de origem popular.”

O Pontífice convidou os jovens a viverem sua fé com 
grande liberdade, sem jamais acreditar que existe uma única 
forma de compromisso político para os católicos. “Um parti-
do católico: quem sabe foi esta a primeira intuição no desper-
tar da Doutrina Social da Igreja que, com o passar dos anos, 
se foi ajustando ao que realmente tem que ser a vocação do 
político hoje em dia na sociedade, cristão. Não funciona mais 
o partido católico.”

Francisco concluiu seu discurso dizendo: Gosto de 
repetir que devemos evitar sempre as colonizações culturais, 
não, as colonizações ideológicas, há aquelas económicas 
porque as sociedades têm uma dimensão de “coloneidad”; ou 
seja, de serem abertas a uma colonização. Então devemos de-
fender-nos de tudo. A tal propósito permito-me revelar uma 
intuição. Caberá a vós regular e corrigir, ou não o fazer, mas é 
uma intuição que deixo nas vossas mãos, se não quiserdes er-
rar o caminho da América Latina: a palavra é “mestiçagem”. 
A América Latina nasceu mestiça, conservar-se-á mestiça, 
crescerá unicamente mestiça, e este será o seu destino. Foi 
precisamente São Juan Diego, indígena pobre e excluído, o 
instrumento pequeno e humilde que Santa Maria de Guada-
lupe escolheu para uma grande missão que deu origem ao 
rosto pluriforme da grande nação latino-americana. Confie-
mo-nos à sua intercessão a fim de que, quando nos faltarem 
as forças na luta pelo nosso povo, recordemos que é precisa-
mente na fragilidade que a força de Deus pode manifestar-se 
plenamente (cf. 2 Cor 12, 9). E que a Morenita del Tepeyac 
nunca se esqueça da nossa amada “Pátria Grande”, isto é a 
América Latina, uma Pátria Grande em gestação, que nunca 
se esqueça das nossas famílias e de quantos mais sofrem. E 
vós não vos esqueçais de rezar por mim. Obrigado.

Fonte: Vatican News
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Servir ao Senhor servindo aos irmãos! (27/01/2019)

A Voz da Diocese

Estimados Diocesanos! A linguagem do 
amor, da caridade e da fé consegue romper as 
barreiras das distâncias linguistas, culturais, 
geográficas e aproximar as pessoas para par-
tilharem momentos de convivência que se tor-
nam inesquecíveis. 

A Igreja, comunidade de fé, encerra neste 
domingo a 34ª Jornada Mundial da Juventude 
no Panamá. Louvado seja Deus, por esta ini-
ciativa do então Papa João Paulo II, hoje São 
João Paulo II, que, vindo do Leste Europeu, promoveu a Jor-
nada Mundial da Juventude, para aproximar os jovens que 
partilhavam a mesma fé em Cristo Jesus. 

Numa sociedade globalizada e conectada pelos no-
vos meios de comunicação social, podemos interagir com 
as várias realidades dos cinco Continentes, sem sairmos da 
nossa casa, da nossa cidade ou do nosso “pequeno mundo”, 
onde tudo está tão perto dos olhos e ao mesmo tempo pode 
estar muito distante do coração, dos meus sentimentos e da 
realidade que envolve a minha vida. Posso ser um cidadão 
do mundo, conectado com centenas de pessoas, e viver numa 
profunda solidão, porque não tenho um amigo ou alguém 
com quem conversar.

Se olharmos somente a realidade 
sócio-econômica das nações e povos, podere-
mos ver grandes abismos que os separam. Mas 
quando olhamos o mundo, tendo presente a di-
mensão humana, podemos ver que fazemos par-
te de uma grande família, com tantas diferenças 
linguísticas, culturais, religiosas, econômicas e 
“ideológicas”. Mesmo assim, somos capazes 
de encontrar forças para superarmos as muitas 
divergências, e percorrermos juntos o caminho 

da solidariedade que promove o cuidado da vida e da digni-
dade das pessoas.

Por isso, a Jornada Mundial da Juventude, é muito 
mais do que um encontro de jovens, de várias culturas dos 
cinco Continentes que professam a mesma fé. É um mo-
mento para podermos ver a “dimensão da fé”, que está no 
coração dos jovens; de vermos que os jovens têm disponibi-
lidade no coração para se colocarem a “serviço do Senhor” e 
dos irmãos. Podem ser os grandes protagonistas de uma Ig-
reja missionária, samaritana, em saída, que não tem medo de 
ir ao encontro das novas realidades “que conhecemos”, mas 
podemos continuar fingindo que não vemos. Que o Espírito 
Santo, reacenda em nós o ardor missionário. 

A lama da indiferença (03/02/2019)
Estimados Diocesanos! Na história 

da humanidade, as datas sempre foram 
um referencial que serviram para marcar 
os acontecimentos épicos de uma civili-
zação, de um povo, de imperadores, de 
reis e profetas; dos fundadores das várias 
religiões e correntes religiosas em todos 
os cantos do nosso planeta.

No calendário do ano civil, praticamente, todos os 
países do mundo se orgulham de recordar o dia da inde-
pendência, de uma revolução ou guerra que marcou um de-
terminado momento da sua história e da sua vida. As datas 
celebradas representam quase sempre um feito heróico, mas 
também um recomeçar, tendo no coração a esperança de um 
novo amanhã. Podem também ser o símbolo de um momen-
to marcado pela dor e o sofrimento. Recordar ou comemorar 
é sempre uma oportunidade para manter viva a história e 
lembrar às novas gerações que o ser humano tem dentro de 
si a capacidade de fazer o bem, mas também de infligir sof-
rimento e dor ao seu semelhante.

Nós, brasileiros, recordamos várias datas consideradas 
importantes na história da nossa “jovem” nação brasileira, 
que nos fazem percorrer a linha do tempo, pontuada por fa-
tos de “bravura” e pelo descaso e omissão em relação à “vida 
das pessoas”. A partir deste ano, o dia 25 de janeiro, entrará 
para a história do nosso país não como um fato para ser 

comemorado, mas lamentado e prantea-
do, lembrando de todos aqueles e aquelas 
que foram sepultados vivos por um rio de 
lama, enquanto estavam nas suas casas, 
no ambiente de trabalho ou descansando 
em merecidas férias no interior do Estado 
de Minas Gerais. 

Por mais breve que seja a vida de 
quem passa por este mundo, ela tem duas datas marcantes, a 
chegada e a partida. Podemos dizer que a chegada é sempre 
esperada, salvo raras exceções. A partida, porém, é cheia de 
imprevistos; pode acontecer em decorrência de diversos as-
pectos, como a fragilidade do corpo, a ação dos fenômenos 
da natureza, a imprudência ou descuido nosso ou dos nossos 
semelhantes que provoca muitos acidentes no dia a dia, a 
violência, etc.. Mas fica difícil entender e justificar a perda 
de tantas vidas, num único dia, por um acidente que poderia 
ter sido evitado, se tivessem sido levadas em consideração 
as recentes lições de uma tragédia similar.

Profundamente entristecidos pelo ocorrido, manifesta-
mos nossos sentimentos às famílias enlutadas pela perda de 
seus entes queridos, sepultados por um mar de lama em Bru-
madinho. Que o mar de lama da ganância de organizações 
econômicas, da indiferença e da omissão do poder público 
não mate também a esperança de justiça dos familiares e 
sobreviventes.
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Ser presença que conforta (10/02/2019)
Estimados Diocesanos! Na caminha de 

fé do povo de Deus, a Igreja tem manifesta-
do sua solidariedade e preocupação com as 
várias realidades que tocam e afligem a vida 
das pessoas. Neste dia 11 de fevereiro, festa 
de N. Sra. de Lurdes, como Igreja comuni-
dade de fé, celebramos a 27ª Jornada Mundi-
al do Doente.

O Papa Francisco, na sua mensagem 
alusiva esta Jornada, faz uma reflexão so-
bre a gratuidade do cuidado aos enfermos, no âmbito da 
família e da comunidade, partindo de uma frase extraída 
do Evangelho de São Mateus: “Recebestes de graça, dai 
de graça” (Mt 10, 8). Estas foram as palavras pronunciadas 
por Jesus, quando enviou os apóstolos para anunciarem o 
Evangelho, para que, através de gestos de amor gratuito, se 
propagasse o seu Reino.

A Igreja acolhe com amor de Mãe todos os seus filhos 
e filhas, mas a exemplo da mãe de família, que dispensa uma 
atenção especial ao filho ou filha doente, ela também tem 
uma solicitude especial pelos enfermos, na sua dimensão 
pastoral e evangelizadora. Não importa qual é o contexto 
social de quem está acometido de doença. Ele precisa de 
atenção profissional, mas também de ternura familiar, co-
munitária, “de gestos gratuitos, imediatos e simples, como 
uma carícia, pelos quais fazemos sentir ao outro q ue nos é 

‘querido’”, nos recorda o Papa Francisco na 
sua mensagem.

Como cristãos, devemos ter presente 
os valores evangélicos da vida. Por isso, 
não podemos pactuar ou ceder à cultura do 
descarte e da indiferença, ou silenciar diante 
do individualismo que fragmenta a cultura 
do cuidado da vida, da colaboração nas co-
munidades e na própria família, deixando à 
mercê do acaso os enfermos e os mais fra-

gilizados pelo contexto social. 
Seria muito bom se pudéssemos ter presente, na nossa 

caminhada de vida, que todos nós já dependemos um dia 
de alguém para sobreviver, menciona o Papa Francisco na 
sua mensagem. Quando nascemos, todos nós fizemos a ex-
periência do ser pobre, necessitado e indigente, porque tive-
mos a necessidade dos cuidados de profissionais, dos nossos 
pais, e quem sabe, dos nossos avós, ou de outras pessoas 
para viver. Mesmo na vida adulta, por mais bem sucedida 
que possa ser uma pessoa na vida profissional, ela nunca 
conseguirá, “ver-se livre da necessidade e da ajuda alheia”, 
no cotidiano da vida, mas também para deixar o palco da sua 
existência neste mundo. Reconhecer esta interdependência 
nos ajuda a olhar a vida com humildade, perceber a neces-
sidade de quem está enfermo e a praticar com coragem a 
solidariedade, como virtude indispensável à existência.

A fé e o testemunho (17/02/2019)
Estimados Diocesanos! Quem de nós já 

foi provado na sua fé, pelos acontecimentos 
da história pessoal, sabe o quanto é dolorido, 
mas também o quanto podemos crescer espir-
itualmente diante dos sofrimentos que a vida 
nos apresenta na nossa caminhada de pere-
grinos neste mundo. Mas não peregrinos sem 
destino, que vagam sem ocaso nos desertos da 
vida, mas peregrinos que levam no coração a 
esperança de um dia poder contemplar a face do Pai na sua 
casa, na morada eterna.

Como cristãos, não podemos nem ser discípulos, nem 
aprofundarmos a nossa fé no Senhor, se não acreditarmos 
na sua ressurreição. Ela é o coração da vida cristã, a mo-
tivação que sustenta o anúncio da Igreja e a âncora que nos 
faz manter a esperança através das mudanças de cada época 
da história, das culturas, também quando a oposição do mal 
tenta ofuscar a pureza dos olhos do coração, que recebem do 
Ressuscitado a luz para crer. 

Somente à luz da fé, podemos acreditar na plenitude 
da vida e discernir-la na realidade do nosso hoje. Como con-
hecê-la, desejá-la e esperá-la longe da fé em Cristo Jesus, 
que é verdadeiramente o ressuscitado, que nos abraça com 
a sua humanidade glorificada, restituindo ao nosso espíri-

to consciente a imagem de Deus? É a fé que 
transcende as coisas mesquinhas, fruto da 
ganância, do egoísmo, dos erros e da vonta-
de humana tornada frágil e inconsciente pelo 
pecado. É a fé, que nos revela a obra de Deus 
e transforma o tecido humano, converte o ser 
humano de egoísta em criatura capaz de com-
paixão e de misericórdia em relação ao seu 
semelhante.

A fé, portanto, é dimensão transformadora, e tal trans-
formação acontece através da nossa conformação a Cristo. 
Se Deus fez coisas tão grandes, a ponto de tornar-se por 
amor, filho do homem, nascendo da Santíssima Virgem Ma-
ria, muito mais poderá fazer com a força deste mesmo amor, 
para levar o homem e a mulher a unirem-se a ele! Como 
discípulos e discípulas do Senhor Jesus, pela força da sua 
ressurreição, devemos conservar a fé no coração e testemu-
nhá-la na ação, na capacidade de ler aquilo que o Senhor 
escreve com amor e ternura sobre cada linha da minha vida, 
aqui e agora. O Senhor não escreve o futuro que ainda não 
existe, mas a realidade do presente que toca a vida de cada 
um de nós, daqueles que riem e dos que choram, dos sãos 
e dos enfermos, dos saciados e dos que clamam por um 
pedaço de pão. 
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Amar para superar as                                                            
limitações humanas (24/02/2019)

Estimados Diocesanos! A 
caminhada da vida é feita, nor-
malmente, em pequenos pas-
sos, superando os desafios das 
nossas limitações humanas. O 
realismo com o qual nos depa-
ramos na nossa caminha de fé, e que nos é anunciado como 
boa notícia através da Palavra de Deus, é aquele que nos 
faz reconhecer que na vida existem também os inimigos. In-
imigos fora de nós e inimigos dentro de nós, até o inimigo 
por excelência que sabemos estar sempre de plantão. 

Portanto, quando Jesus nos convida a amar os nossos 
inimigos nos tira imediatamente da tentação de nos dobrar-
mos sobre nós mesmos, ou de nos fecharmos em torno de 
um discurso estéril de que sempre somos vítima, pelo qual, 
frequentemente, somos tentados a tornar o próximo bode ex-
piatório dos nossos problemas. O realismo divino reveste de 
amor também o inimigo. Jesus não veio para consolar o nos-
so senso de humilhação, mas para nos sacudir da indiferença 
que nos faz assumir sempre o discurso de vítima da situação.

As nossas atitudes em relação aos outros podem não 
expressar ou seguir os ensinamentos do “Mestre” Jesus aos 

seus discípulos. “A vós que 
me escutais, eu digo: Amai os 
vossos inimigos e fazei o bem 
aos que vos odeiam, bendizei os 
que vos amaldiçoam, e orai por 
aqueles que vos caluniam...” 

(Lc 6,27-28). Podemos alimentar no nosso coração um es-
pírito de vingança em relação aos que nos fazem o mal, ao 
invés de nos deixarmos conduzir pelas palavras do Evangel-
ho, que conduzem à reconciliação e à paz.

Muitas vezes, agimos mais pelo impulso de vingança 
do que motivados pela lei suprema do amor que tem a forma 
de cruz. Foi essa a lei abraçada por Jesus, e é esta a lei que 
ele propõe aos seus discípulos e discípulas de ontem e de 
hoje. Mas para abraçar o mais sublime jeito de amar, aquele 
com o qual o Pai nos ama e pelo qual podemos ser recon-
hecidos como filhos e filhas, precisamos percorrer o camin-
ho da conversão, do despojamento interior, do desapego do 
nosso egoísmo, da nossa vontade de humilhar o outro para 
podermos brilhar, esquecendo que o outro também é filho de 
Deus, mesmo tendo as suas limitações, quem sabe fruto da 
falta de amor.

A estrela desconhecida! (03/03/19)
Estimados Diocesanos! A nossa realidade 

cultural brasileira, composta pela miscigenação 
de raças e povos, transparece com força nas 
manifestações do nosso carnaval, principal-
mente nas celebrações de rua, onde muitas pes-
soas, por alguns “dias”, deixam de lado as agru-
ras da vida, para viver um momento de glória, 
exaltado pelas cores das plumas, das roupas, 
das mirabolantes fantasias e dos carros alegóricos.   

Além da identidade cultural regional, expressa nos 
vários ritmos, podemos observar a riqueza das manifes-
tações artísticas do nosso povo, que não se deixa abater pe-
las mazelas sociais, frutos muitas vezes do descaso do poder 
público e da falta de políticas públicas que proporcionem 
saneamento básico, principalmente nas periferias das nossas 
cidades brasileiras. 

Podemos pactuar com a política da indiferença, que fe-
cha os olhos diante da degradação social, ética e moral do 
povo, nas mais variadas esferas da sociedade. Mas isso não 
vai nos manter imunes ou nos “blindar” da realidade que está 
ao nosso redor. Uma realidade despojada do brilho dos holo-

fotes, das cores das fantasias, na qual a pessoa 
deixa de ser estrela, para ser José e Maria, em 
busca de trabalho, tentando prover o próprio sus-
tento e o da família com o pão de cada dia.

O nosso povo, mesmo vivendo muitas 
vezes em situação de exclusão social, sabe ser 
criativo, e até irreverente, quando tem a opor-
tunidade de apresentar-se, ser estrela e brilhar 

no palco da avenida, sob a luz dos holofotes, não da fama 
pessoal, mas no anonimato do figurante, que na passarela, 
ofuscado pelo brilho da fantasia, vive um dia de glória e 
manifesta a sua alegria de poder vestir uma fantasia.

Entre fantasia e realidade, podemos ter um grande abis-
mo, onde a dignidade da vida está constantemente ameaçada 
pela falta de trabalho, de educação, de saneamento básico, 
etc. Mas a maior ameaça para todos nós, em todos os extra-
tos sociais, pode vir da falta de respeito e amor pela vida. A 
banalização do dom da vida coloca a nossa sociedade num 
estado de fragilidade, em que o medo, a violência e a indif-
erença passam a dominar a nossa existência, não importa o 
brilho da fantasia que estamos vestindo.
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Quaresma – Quarta-feira de cinzas
(Catedral, 06/3/2019)
Saúdo os sacerdotes, o diácono 

e todo o querido povo de Deus aqui 
presente, que, com fé, humildade e 
confiança, veio colocar a vida diante 
do Senhor e da sua misericórdia, deix-
ando que ele o conduza num camin-
ho de conversão e purificação neste 
tempo da Quaresma que hoje inicia-
mos, através das práticas da esmola, 
da oração e do jejum. Queremos abrir 

os ouvidos e as portas do coração, para escutar o chamado 
do Senhor, que, através das palavras da profecia de Joel, nos 
pede para voltar à sua misericórdia.

 “Voltai” (Jl v. 12), é a primeira palavra que Deus nos 
dirige no início da caminhada do tempo quaresmal. Como 
uma sinfonia é construída sobre um tema musical dominante 
e repetitivo, assim o retorno é um dos temas dominantes da 
Quaresma, uma palavra chave, que de forma silenciosa e 
um pouco escondida sai como um sussurro durante todos os 
quarenta dias que hoje começamos a viver, em preparação 
à Páscoa do Senhor. “Voltai para mim (v.12) com todo o 
vosso coração”, nos pede o Senhor. Nestas palavras sentimos 
o desejo ardente de Deus de anular a distância que nos se-
pare dele, de nos tirar do deserto em que vivemos, sem a sua 
presença, para nos aproximarmos dele, naquele jardim onde 
ele ama passear em nossa companhia (cf. Gen 3,8). São João 
Crisóstomo escreveu que “a essência da vida cristã consiste 
em esperar no retorno”. Com o início da Quaresma, esta es-
perança acontece.

Na sinfonia da quaresma, outro tema dominante, junto 
com aquele do retorno, é a reconciliação. De novo a Sagrada 
Escritura nos convida, não tanto a invocarmos o Senhor, mas 
a acolher a súplica que ele nos dirige, pela boca do apóstolo 
São Paulo: “Deixai-vos reconciliar com Deus” (1ª Cor v. 20). 
Geralmente, quando temos qualquer dificuldade de nos rec-
onciliarmos com alguém, principalmente quando pesa mais 
sobre nós o erro, que provocou a distância do outro, fica difí-
cil também percorrer o caminho do encontro, aliás, até um 
encontro casual com a pessoa com quem não estamos bem, 
gera desconforto. Mas o nosso Deus não é assim. Podemos 
nos apresentar diante dele, mesmo estando no pecado, com o 
coração cheio de confiança na reconciliação. E nós temos a 
prova de que Deus é Pai, amoroso e misericordioso: ter-nos 
dado o que tinha de mais precioso para demonstrar esse amor, 
o seu Filho, Jesus.

Queridos irmãos e irmãs, quando precisamos partir 
para uma viagem, nos preparamos colocando na mala tudo 
aquilo que julgamos ser necessário ou de que vamos precisar. 
É o próprio Jesus que nos indica o que precisamos para poder 
fazer a viagem quaresmal: a esmola, a oração e o jejum. Para 
o cristão não são “bagagens” novas. Na verdade, o Mestre 
não nos oferece ensinamentos sobre o significado desses três 
passos. Mas Ele nos exorta a prestar atenção à maneira ou ao 
modo como iremos vivê-los na nossa vida de fé. 

Deus não olha as aparências, olha o coração (1Samu-
el 16,7). Esmola, oração e jejum não são prestações que de-
vemos a Deus para obter alguma coisa, mas são, a porta de 
acesso para entrar numa relação do tu a tu com ele. Somente 
ali, no segredo do coração, na intimidade de tal relação, po-
deremos experimentar a alegria e a paz que o estar na sua pre-
sença sempre nos proporciona. Ele mesmo é a recompensa, a 
única capaz de satisfazer o desejo do nosso coração, que é a 
vida plena, na sua casa.

Com o “austero símbolo das cinzas”, iniciamos hoje o 
tempo favorável da Quaresma. Inclinaremos a nossa cabeça 
para que sejam colocadas nela as cinzas, com o desejo de 
renascer, através de uma vivência intensa, marcada pela con-
versão interior, que produz frutos nas nossas atitudes cotidi-
anas, para podermos celebrar a Páscoa do Senhor, completa-
mente renovados pela graça e a misericórdia de Deus”.

A Quaresma é um tempo favorável à mudança de vida, 
porque nos indica o caminho para podermos renascer segun-
do “a imagem do Senhor ressuscitado”. É um caminho con-
creto e humilde, que pode ser praticado por todos nós, cada 
um segundo as necessidades da sua própria vida. A Igreja, 
como mãe solícita, que sofre com a dor dos seus filhos e fil-
has, causada pelo pecado, indica o caminho da esmola, da 
oração e do jejum, como meios de purificação, que preparam 
o nosso coração para acolher a graça redentora do Senhor 
em nossa vida. É um caminho penitencial porque nos pede 
de reduzir a pó o homem velho que existe em nós, o homem 
voltado sobre si mesmo e sobre o próprio egoísmo. 

Mas, como toda prática penitencial cristã, não tem por 
finalidade reduzir o homem ao pó, nem mesmo levá-lo a uma 
auto-realização que deixa vazio e insatisfeito o seu coração. É 
um caminho que abre em nós o espaço para a ação do Espírito 
do Senhor, de modo que a centelha da vida divina, que foi 
acesa em nós no dia do nosso batismo, possa transformar em 
fogo do Espírito as cinzas que receberemos em nossa cabeça, 
e forjar em nós uma nova criatura.  

A Igreja Católica no Brasil, através da Campanha da 
Fraternidade deste ano, que tem como tema: Fraternidade 
e Políticas Públicas, e o lema: “Serás libertado pelo direito 
e pela justiça” (Is 1,27), extraído do livro do profeta Isaías, 
quer ajudar seus filhos e filhas e percorrerem um caminho de 
renovação espiritual, tendo presente a realidade da nossa so-
ciedade brasileira, marcada por profundas feridas e cicatrizes 
sociais. Através de Políticas Públicas, que partam de um olhar 
sobre a realidade dos mais vulneráveis, poderemos construir 
um país mais justo e fraterno, que ofereça dignidade de vida 
para todos. 

O homem novo, que renasce de uma caminhada quares-
mal, é nova criatura reconciliada consigo mesma, com Deus, 
com os irmãos, com a natureza da Casa Comum, e seus dias 
são marcados pela justiça, a fraternidade e o amor. 

Este é o dom que o tempo da quaresma quer reavivar 
em nós, para chegarmos à noite de Páscoa prontos para “rece-
bermos a coroa da vida nova em Cristo ressuscitado, ao invés 
das cinzas” (Is 61,3).

Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
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Mensagem de abertura da                                          
Campanha da Fraternidade -2019

(Catedral, 06 de março)
Queridos irmãos e irmãs 

presentes aqui na igreja Catedral 
São José, da Diocese de Erexim, e 
também aqueles que nos acompan-
ham através das Rádios - Difusão 
Sul Riograndense AM de Erechim 
e com ela e com ela as rádios já 
mencionadas e outros meios de co-
municação.

A Igreja recorda, faz 
memória, torna visível, celebra, recolhe a vida de Cristo 
no dia a dia da comunidade de fé no Ano Litúrgico. Ele 
atualiza na comunidade a vida, a morte e a ressurreição 
de Jesus Cristo. Dentro das celebrações do Ano Litúrgi-
co, nos é oferecido o tempo de revisão, de conversão, de 
transformação, que é a Quaresma. É caminho de trans-
formação em Cristo.

Neste tempo de Quaresma, a Igreja Católica no 
Brasil, através da Campanha da Fraternidade, oferece 
uma realidade a ser meditada, refletida, rezada. A deste 
ano, com o tema: Fraternidade e Políticas Públicas, e 
o lema: “Serás libertado pelo direito e pela justiça” (Is 
1,27), tem como objetivo geral: “Estimular a partici-
pação em Políticas Públicas, dos cristãos católicos, à luz 
da Palavra de Deus e da Doutrina Social da Igreja, para 
fortalecer a cidadania e o bem comum, como sinais de 
fraternidade”. 

Como cristãos, somos chamados a participar da 
transformação da sociedade. A nossa participação é 
fundamental. Não devemos ser cristãos omissos, indif-
erentes às leis e Políticas Públicas que não tenham pre-
sente o bem comum e a dignidade humana. 

Podemos dizer que o tema da CF deste ano, im-
pacta diretamente na vida dos brasileiros, sobretudo dos 
mais vulneráveis. Falar de “Políticas Públicas” não é falar 
de “política” ou de “eleições”, mas significa se referir a 
um conjunto de ações a serem implementadas pelos ge-
stores públicos, com vistas a promover o bem comum, na 
perspectiva dos mais pobres da sociedade. Refletir sobre 
Políticas Públicas é importante para entender a maneira 
pela qual elas atingem a vida cotidiana, o que pode ser 
feito para melhor formatá-las e quais as possibilidades 
de se aprimorar sua fiscalização. Em resumo: “Políticas 
Públicas” são ações e programas desenvolvidos pelo Es-
tado para garantir e colocar em prática direitos previstos 
na Constituição Federal e em outras leis.

Queridos irmãos e irmãs, 
manifestando a nossa gratidão ao 
Senhor da vida, que nos ama com 
ternura e misericórdia de Pai, ini-
ciamos hoje o tempo da Quaresma, 
tendo presente que o ponto de par-
tida e chegada dos cristãos é Jesus 
Cristo. Com o olhar voltado para 
ele, na força do Espírito Santo, so-
mos chamados a dar testemunho 
da presença do Reino de Deus no 

mundo, através da nossa vida de fé e das nossas obras de 
misericórdia corporais e espirituais. 

Os que seguem Jesus e o anunciam pela Palavra 
e pelo testemunho formam a comunidade dos seus dis-
cípulos missionários, a Igreja. Portanto, a Igreja é uma 
comunidade de fé, formada pelos batizados e chamada 
a dar testemunho desta fé no mundo, como discípula, 
missionária, profética e misericordiosa.

A fé tem a força de manter viva a nossa esperança 
no mundo transformado pela morte e ressurreição de Je-
sus. Na nossa vida continuamente somos provados pelo 
pecado, através dos sinais de morte que assolam a nos-
sa sociedade e trazem sofrimento e dor no coração das 
pessoas e da comunidade. Como homens e mulheres de 
fé, seguidores e seguidoras de Jesus, não podemos nos 
deixar abater pelas contradições, pela violência e pela 
injustiça. No testemunho fiel da misericórdia do Pai, rev-
elada em Jesus, os discípulos missionários, se alimentam 
da Palavra de Deus, da Eucaristia e da caridade, para não 
esmorecerem no caminho para a casa do Pai.

 “Não deixemos que passe em vão este tempo fa-
vorável! Peçamos a Deus que nos ajude a realizar um 
caminho de verdadeira conversão. Abandonemos o 
egoísmo, o olhar fixo em nós mesmos, e voltemo-nos 
para a Páscoa de Jesus; façamo-nos próximo dos irmãos 
e irmãs em dificuldade, partilhando com eles os nossos 
bens espirituais e materiais. Assim, acolhendo na nos-
sa vida concreta a vitória de Cristo sobre o pecado e a 
morte, atrairemos também sobre a criação a sua força 
transformadora”. (Papa Francisco, Mensagem para a ab-
ertura da Campanha da Fraternidade deste ano).

Queridos irmãos e irmãs, tendo presente o amor e a 
misericórdia de Deus, damos início ao tempo da Quares-
ma, e declaro aberta a Campanha da Fraternidade deste 
ano na nossa Diocese de Erexim. Que Deus vos abençoe 
com ternura e misericórdia.
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Mensagem do Papa Francisco por ocasião                                                                     
da abertura da Campanha da Fraternidade 2019 no Brasil

Queridos irmãos e irmãs do Brasil!
Com o início da Quaresma, somos 

convidados a preparar-nos, através das práti-
cas penitenciais do jejum, da esmola e da 
oração, para a celebração da vitória do Sen-
hor Jesus sobre o pecado e a morte. Para in-
spirar, iluminar e integrar tais práticas como 
componentes de um caminho pessoal e co-
munitário em direção à Páscoa de Cristo, a 
Campanha da Fraternidade propõe aos cristãos brasileiros o hori-
zonte das “políticas públicas”.

Muito embora aquilo que se entende por política pública seja 
primordialmente uma responsabilidade do Estado cuja finalidade é 
garantir o bem comum dos cidadãos, todas as pessoas e instituições 
devem se sentir protagonistas das iniciativas e ações que promo-
vam «o conjunto das condições de vida social que permitem aos 
indivíduos, famílias e associações alcançar mais plena e facilmente 
a própria perfeição» (Gaudium et spes, 74).

Cientes disso, os cristãos - inspirados pelo lema desta Cam-
panha da Fraternidade «Serás libertado pelo direito e pela justiça» (Is 
1,27) e seguindo o exemplo do divino Mestre que “não veio para ser 
servido, mas para servir” (Mt 20,28) - devem buscar uma participação 
mais ativa na sociedade como forma concreta de amor ao próximo, 
que permita a construção de uma cultura fraterna baseada no direito e 
na justiça. De fato, como lembra o Documento de Aparecida, «são os 
leigos de nosso continente, conscientes de sua chamada à santidade 
em virtude de sua vocação batismal, os que têm de atuar à maneira de 
um fermento na massa para construir uma cidade temporal que esteja 
de acordo com o projeto de Deus» (n. 505).

De modo especial, àqueles que se 
dedicam formalmente à política - à que os 
Pontífices, a partir de Pio XII, se referiram 
como uma «nobre forma de caridade» (cf. 
Papa Francisco, Mensagem ao Congresso 
organizado pela CAL-CELAM, 1/XII/2017) 
– requer-se que vivam «com paixão o seu 
serviço aos povos, vibrando com as fibras ín-
timas do seu etos e da sua cultura, solidários 

com os seus sofrimentos e esperanças; políticos que anteponham o 
bem comum aos seus interesses privados, que não se deixando in-
timidar pelos grandes poderes financeiros e mediáticos, sendo com-
petentes e pacientes face a problemas complexos, sendo abertos a 
ouvir e a aprender no diálogo democrático, conjugando a busca da 
justiça com a misericórdia e a reconciliação» (ibid.).

Refletindo e rezando as políticas públicas com a graça do 
Espírito Santo, faço votos, queridos irmãos e irmãs, que o caminho 
quaresmal deste ano, à luz das propostas da Campanha da Fraterni-
dade, ajude todos os cristãos a terem os olhos e o coração abertos 
para que possam ver nos irmãos mais necessitados a “carne de Cris-
to” que espera «ser reconhecido, tocado e assistido cuidadosamente 
por nós» (Bula Misericordiae vultus, 15). Assim a força renovadora 
e transformadora da Ressurreição poderá alcançar a todos fazendo 
do Brasil uma nação mais fraterna e justa. E para lhes confirmar 
nesses propósitos, confiados na intercessão de Nossa Senhora Apa-
recida, de coração envio a todos e cada um a Bênção Apostólica, 
pedindo que nunca deixem de rezar por mim.

Vaticano, 11 de fevereiro de 2019.
FRANCISCUS PP.

Nota de solidariedade da CNBB à diocese de Mogi das Cruzes
Brasília-DF, 19 de março de 2019
Prezado Irmão, dom Pedro Luiz 

Stringhini,
No 7º dia do trágico fato ocor-

rido na escola estadual Raul Brasil, 
em Suzano, na região metropolitana 
de São Paulo que resultou na morte de 
cinco alunos, duas funcionárias, um 

comerciante e dos próprios autores do atentado, a Conferência Nacio-
nal dos Bispos do Brasil (CNBB), depois de refletir e rezar, envia um 
abraço fraterno de solidariedade ao senhor, às famílias das vítimas, à 
comunidade escolar atingida por essa violência e a todas as comuni-
dades da Diocese de Mogi das Cruzes.

A Escola, no dizer do Papa Francisco, é o lugar da prática es-
perança e da não violência: “Com efeito, a educação é fazer nascer, é 
fazer crescer, coloca-se na dinâmica do dar a vida. E a vida que nasce 
é a fonte mais borbulhante de esperança: uma vida orientada para a 
busca da beleza, da bondade, da verdade e da comunhão com os outros 
em vista de um crescimento comum. Estou convicto de que os jov-
ens de hoje têm sobretudo necessidade desta vida que constrói futuro” 
(Plenária da Congregação Católica, fev, 2017).

A violência praticada em qualquer parte e com qualquer filho 
ou filha de Deus é um pecado que clama aos céus, mas quando se dá 
no ambiente escolar, colhendo vidas de adolescentes inocentes, ater-

rorizando crianças e tornando protagonistas outros jovens marcados 
pelo desejo de matar forma-se um quadro que deve levar-nos a uma 
profunda reflexão sobre a cultura da morte que tanto se expande em 
nossos tempos. Uma cultura que se manifesta nos discursos de ódio, 
sobretudo nas redes sociais, no recurso fácil às armas e na banalização 
da vida humana.

Diante dessa cultura, nos adverte Papa Francisco: “Quem se 
deixa contagiar por esta atmosfera, entra facilmente na voragem de um 
terrível círculo vicioso: perdendo o sentido de Deus, tende-se a perd-
er também o sentido do homem, da sua dignidade e da sua vida; por 
sua vez, a sistemática violação da lei moral, especialmente na grave 
matéria do respeito da vida humana e da sua dignidade, produz uma 
espécie de ofuscamento progressivo da capacidade de enxergar a pre-
sença vivificante e salvífica de Deus”.

A CNBB esteve e está unida ao senhor, às vítimas e a seus fa-
miliares, intercedendo em oração para que encontrem consolo e paz 
em suas almas, à comunidade da escola Raul Brasil e a todos os irmãos 
e irmãs da diocese de Mogi das Cruzes.

Em Cristo,
Cardeal Sergio da Rocha, Arcebispo de Brasília, Presidente da CNBB

Dom Murilo Krieger, Arcebispo de Salvador, Vice-presidente da CNBB

Dom Leonardo Ulrich Steiner, Bispo auxiliar de Brasília, Secretário-ger-
al da CNBB.

Fonte: CNBB
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Suzano: Papa Francisco convida a promover a cultura da paz
Diante da “abominável tragédia” em Escola de Suzano, SP, o 

Papa, através do Secretário de Estado, Cardeal Pietro Parolin, envi-
ou telegrama ao bispo de Mogi das Cruzes, dom Pedro Luiz Stringh-
ini, manifestando sua solidariedade e conforto espiritual às famílias 
atingidas por aquele “insano ataque”.

«EXMO. E REVMO.
DOM PEDRO LUIZ STRINGHINI
BISPO DE MOGI DAS CRUZES
PROFUNDAMENTE ENTRISTECIDO PELA NOTÍCIA 

DO INSANO ATAQUE CONTRA ALUNOS, PROFESSORES E 
FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA ESTADUAL RAUL BRASIL, NA 
CIDADE DE SUZANO, SUA SANTIDADE O PAPA FRANCIS-
CO DESEJA ASSEGURAR ATRAVÉS DE VOSSA EXCELÊN-
CIA REVMA. SOLIDARIEDADE E CONFORTO ESPIRITUAL 
ÀS FAMÍLIAS QUE PERDERAM SEUS ENTES QUERIDOS, 
AO MESMO TEMPO QUE ELEVA ORAÇÕES PELA RECUPER-
AÇÃO DOS FERIDOS. O SANTO PADRE CONVIDA A TODOS, 
DIANTE DESTA ABOMINÁVEL TRAGÉDIA, A PROMOVER A 
CULTURA DA PAZ COM O PERDÃO, A JUSTIÇA E O AMOR 
FRATERNO, COMO JESUS NOS ENSINOU. COMO PENHOR 
DE CONFORTO, O PAPA FRANCISCO CONCEDE ÀS PESSOAS 
ATINGIDAS POR ESTE LUTO E QUANTOS PARTICIPAM NA 
MISSA DE EXÉQUIAS A BÊNÇÃO APOSTÓLICA

CARDEAL PIETRO PAROLIN
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SUA SANTIDADE». 
Fonte: Vatican News

Nota de pesar Diocese de Mogi da Cruzes face ao Massacre 
em Suzano 

Enquanto Diocese, todo o clero e fiéis leigos, unimo-nos em 
oração pelos atingidos neste brutal ataque à Escola Raul Brasil, nas 
preces pelos falecidos, inclusive pelos autores deste triste ocorrido, 
pedindo a Deus que os acolha na Sua misericórdia e pela recuperação 
dos que foram atingidos.

Como filhos do príncipe da Paz, repudiamos qualquer ato de 
violência, e pedimos a Deus a graça de sermos promotores da paz em 
nosso país e no mundo.

Com uma saudação fraterna e dolorosa, nós nos unimos a todos.
Mogi das Cruzes, 13 de março de 2019
Pe. Antônio Robson Gonçalves - Vigário Geral da Diocese de 

Mogi das Cruzes
Dom Pedro Luiz Stringhini - Bispo Diocesano de Mogi das 

Cruzes.

Fonte: A12.com

Cardeal Scherer celebra missa pelas vítimas de tragédia em Suzano
O Cardeal Odilo Pedro 

Scherer, Arcebispo Metropol-
itano de São Paulo, presidiu 
missa na Catedral da Sé, na 
tarde do dia 18 de março, pe-
las vítimas do ataque à Escola 
Estadual Professor Raul Bra-
sil, em Suzano (SP), ocorrido 
no dia 13 anteiror. Na Eucar-
istia, foram recordados os 10 
mortos e 11 feridos na tragédia 
que abalou o Brasil.

Violência irracional
Na homilia, Dom Odilo 

expressou solidariedade aos familiares que perderam seus en-
tes e manifestou “firme e clara condenação desse e outros tipos 
de atos semelhantes de violência irracional”.  

O Cardeal convidou, ainda, a assembleia a refletir sobre 
o significado desses acontecimentos que têm se multiplicado 
pelo mundo, recordando o atentado a duas mesquitas da Nova 
Zelândia, no dia 15 de março, que deixou 50 mortos, e o ataque 
a tiros que matou três pessoas na Holanda naquele dia 18.  

“O que leva alguém a atentar contra a pessoa do próximo 
sem motivo, a ponto de lhe tirar a vida ou feri-la gravemente? 
O que leva a isso? Quais são as motivações? Isso é sintoma de 
algo muito mais grave, que talvez esteja mais difundido do que 
possamos imaginar”, afirmou.  

Sociedade doente 
Dom Odilo destacou que a sociedade está doente e que 

“o vírus da violência e do ódio contagiante” tomaram conta da 
sociedade. “A sociedade está doente de desrespeito à dignidade 
da pessoa do próximo. Doente porque perdeu o rumo, os valores 
a partir dos quais é possível edificar a convivência, a paz, o res-
peito e a dignidade humana”, acrescentou.  

Fazendo uma analogia sobre as enfermidades causadas pela 
ingestão de alimentos deteriorados, o Arcebispo indagou sobre 
quais tipos de alimentos têm nutrido as pessoas na atualidade.  

“Do que se alimentavam esses dois jovens que re-
solveram cometer esse ato insano? A quem ouviam? Quem lhes 
dava alimento ou onde procuravam sustento para suas vidas? O 
que lhes dava motivações?”, continuou.  

Cura pelos valores 
Por outro lado, Dom Odilo afirmou que a boa saúde da 

sociedade está nos valores bons e altos. “O remédio será voltar 
aos verdadeiros valores humanos, éticos e morais que se tra-
duzem na justiça, nas relações sociais, no respeito profundo à 
dignidade de cada pessoa”, frisou.  

Cardeal chamou a atenção para o trecho do Evangelho 
proclamado na missa do dia, no qual Jesus diz aos discípulos: 
“Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericor-
dioso. Não julgueis e não sereis julgados; não condeneis e não 
sereis condenados; perdoai, e sereis perdoados.” (Lc 2,36-37) 

“Quando se retribui o mal com o mal, o ódio com ódio, 
violência com violência, isso só pode resultar em mais ódio, 
mais violência, mais tristeza. Jesus ensina a humanidade a cu-
rar o coração, a vida, a convivência social mediante uma ati-
tude positiva, não simplesmente de não violência, mas de mi-
sericórdia e compaixão”, assinalou.   
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Paróquia de Jacutinga reúne ministros e catequistas
Sessenta pessoas, entre cateq-

uistas e ministros da evangelização, 
da caridade e extraordinários da co-
munhão eucarística, procedentes das 
comunidades da paróquia Santo Antô-
nio de Jacutinga, situadas em quatro 
municípios: Jacutinga, Ponte Preta, 
Campinas do Sul e Quatro Irmãos, es-
tiveram reunidas por mais de três horas 
no salão paroquial, na manhã ensolara-
da do dia 23 de fevereiro.

O encontro começou com acolhida aos participantes 
e celebração da Palavra. A seguir, foi feita uma breve abor-
dagem sobre Campanha da Fraternidade que neste ano tem 
como tema as políticas públicas. Outro assunto que aprofun-
damento foi a catequese de iniciação à vida cristã, principal-
mente no que diz respeito à pessoa acompanhante para cada 
catequizando. Foram consideradas as orientações do bispo 
diocesano quanto à escolha e compromissos desta pessoa. 

Depois, em grupos específicos, os par-
ticipantes abordaram assuntos próprios.

Junto ao grupo dos ministros, três 
assuntos tiveram destaque: encamin-
hamentos da trezena de Santo Antô-
nio, que tem como tema: “Com Santo 
Antônio, em busca do bem comum”, e 
o lema: “A vida, o bem maior!”; indi-
cação de três ministros para participar 

do Seminário de Liturgia previsto para os dias 26 e 27 de 
abril em Erechim; encaminhamento da Pastoral da Conso-
lação e da Esperança, com agendamento de um encontro de 
todos os ministros da paróquia para o dia 6 de julho, sábado, 
das 9 às 11h, em Jacutinga.

Terminado o encontro, os participantes voltaram para 
casa, cantarolando o refrão do canto da trezena de Santo Antô-
nio: “Que todos nós sejamos UM! Viver unidos é melhor! To-
dos em busca do bem comum! A vida plena, o bem maior!

Em seu aniversário, Dom José oficializa                     
novo Pároco em Marcelino Ramos

Neste sábado, 23, dia de seu 
aniversário natalício, Dom José presidiu 
missa às 19h na igreja São João Batista 
de Marcelino Ramos oficializando Pe. 
José Ladimir Balbinotti, missionário sa-
letino, como Pároco daquela Paróquia. 
Concelebraram a missa os padres Ático 
Fassini, do Santuário da Salette, e An-
tonio Valentini Neto, do Centro Dioce-
sano.

No início da celebração, Pe. Ático, representante do Con-
selho Provincial da Congregação dos Missionários da Salette, 
saudou o Bispo diocesano por seu aniversário e lhe apresen-
tou Pe. Ático, designado pelo Conselho da Congregação, como 
Pároco daquela Paróquia. Leu mensagem do Coordenador Pro-
vincial, pe. Ildefonso Salvadego, na qual louva a Deus pelos 
90 anos de atuação dos missionários saletinos na região, pela 
disponibilidade do Pe. José Ladimir Balbinotti em assumir a 
Paróquia, dizendo que terá a ajuda dos padres do Santuário da 
Salette. Agradeceu o apoio de Dom José aos missionários sa-
letinos e disse que eles procuram trabalhar em sintonia com 
as diretrizes da Diocese. O Bispo, por sua vez, apresentou Pe. 
José a seus novos paroquianos, que o acolheram com expres-
siva salva de palmas. 

Iniciando a homilia, Dom José agradeceu ao Pe. Nelci 
Miranda por sua atuação na Paróquia como Pároco nos últi-
mos três anos, desejando que N. Sra. da Salette o sustente em 
sua nova missão no santuário a ela dedicado na França e ao 
Pe. José que o sucede em Marcelino Ramos. Observou que o 

Pároco precisa da participação de todos 
os batizados, leigos leigas, nas diversas 
pastorais e conselhos na responsabili-
dade da formação espiritual e manter o 
vínculo de comunhão entre as comuni-
dades da Paróquia e desta com a Dio-
cese. Refletiu sobre as leituras bíblicas 
da missa que acentuavam a necessidade 
do perdão generoso a todos, pois Deus é 
misericordioso com todos. Exortou a to-

dos a cultiva o amor para superar qualquer sentimento de ódio 
e de vingança. 

No rito de oficialização de Párocos, motivou o Pe. José a 
confirmar os compromissos assumidos na ordenação presbiter-
al e lhe entregou os símbolos das principais dimensões de sua 
função, a Bíblia, a estola e a chave do sacrário.

Depois da oração final da missa, a Senhora Rosane Ol-
iveira Holleweguer, vice-coordenadora do Conselho da sede 
paroquial, apresentou as boas-vindas ao Pe. José, com votos 
de fecundo pastoreio. Assegurou-lhe a participação, o apoio e a 
oração de todos em sua missão em Marcelino Ramos. 

Pe. José saudou os novos paroquianos, dizendo que 
chegava como irmão, amigo e missionário da Salette para ser 
o pastor que Deus quer para o seu povo. Manifestou sua dis-
posição de atuar em sintonia com as diretrizes da Diocese e da 
CNBB, contando com a participação de todos.

Lida a ata, Dom José deu a bênção final aos participantes. 
Após a missa, houve confraternização na casa paroquial.
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Pe. Cezar em lugar de Pe. Gladir na Paróquia          
N. Sra. da Salette, Três Vendas, Erechim

Retornando às atividades pastorais 
permanentes após ano sabático, tempo de 
estudo e revitalização sacerdotal, Pe. Cezar 
Menegat assumiu a função de vigário pa-
roquial da Paróquia N. Sra. da Salete, do 
Bairro Três Vendas em Erechim, na missa 
das 09h30 na igreja da sede paroquial, no dia 
24 de fevereiro. Ele foi apresentado à comu-
nidade pelo Pároco, Pe. André Lopes com 
a leitura do documento de nomeação para a 
função do Bispo Diocesano. Ele sucede ao Pe. Gladir Giacomel, 
licenciado para realizar também um tempo sabático. 

Na homilia, Pe. André ressaltou o trabalho do Pe. Gladir na 
Paróquia como Pároco de 2008 a 2016 e como Vigário paroquial 
em 2017 e 2018. Em nome da Paróquia, manifestou-lhe profunda 
gratidão. Apresentou as boas-vindas ao novo Vigário Paroquial, Pe. 
Cezar Menegat, desejando-lhe frutuoso ministério. Depois refletiu 
sobre as leituras bíblicas do domingo que ressaltavam a misericór-
dia de Deus e a prática do amor e do perdão. 

No final da celebração houve manifestações de agradecimento 
ao Pe. Gladir e de acolhida ao Pe. Cezar, com a entrega de brindes. 

Ao expressar seu agradecimento, Pe. 
Gladir convidou sua mãe a ficar junto dele, 
ressaltando o apoio e a segurança que lhe 
dá. Declarou-se feliz pelos anos que esteve 
na Paróquia.  Destacou a convivência com 
diversos padres com os quais atuou, os fun-
cionários e os colaboradores nas diversas 
pastorais. Disse que permanecerá unido à 
Paróquia e pediu perdão por erros ou falhas 
cometidos. Concluiu desejando frutuoso 

ministério ao Pe. Cezar, assegurando-lhe que encontra excelente 
grupo de agentes nas diversas pastorais e muitas pessoas desejosas 
de colaborar. 

Pe. Cezar expressou sua alegria em atuar agora como Vigário 
Paroquial na Paróquia, uma vez que esteve colaborando com ela no 
último ano. Disse que veio colaborar com o Pároco, Pe. André, no 
trabalho em andamento. 

Após a bênção final, todos foram recepcionados no salão da 
comunidade onde foi servido almoço de confraternização de agra-
decimento e acolhida para mais de 500 pessoas.

Coordenação Diocesana de Pastoral                           
da Juventude projeta atividades do ano

Em sua segunda reunião do ano 
no dia 24 de fevereiro, a Coordenação 
Diocesana da Pastoral da Juventude 
acolheu as e os jovens que passaram a 
integrá-la, representando suas áreas pas-
torais. A partir da Assembleia Diocesa-
na, realizada em dezembro passado, os 
participantes traçaram os passos para 
o triênio 2019 a 2021, buscando con-
cretizar seus sonhos de jovens que têm 
ousadia de se doar radicalmente ao projeto do Reino de Deus. 

Ao ritmo de “Sonhos e Pandorgas”, canção de autoria 
do Pe. Sala, sabendo que “a missão é grande e o desafio é 
bem maior”, as e os jovens procuraram organizar e debater 
as realidades das juventudes da Diocese e as atitudes concre-

tas para eles mesmos “darem de com-
er” a quem tem fome. Entendem que 
é seu dever, enquanto jovens protago-
nistas, apresentar a pessoa e o projeto 
de Jesus às/aos jovens que ainda não 
O conhecem, para então, construírem 
outro mundo possível, com vida em 
abundância para todas e todos. 

Segundo a liberada para a Secre-
taria Diocesana para a Pastoral da Ju-

ventude, Rocheli Koralewski, foi um dia repleto de abraços, 
de palavras bonitas e de novidade, com o desejo de que a 
Coordenação Diocesana tenha força e coragem para condu-
zir esse caminhar!  Há muitas novidades para o ano. 

Coordenadoras Paroquiais de Pastoral da Saúde 
estudam tema da Campanha da Fraternidade
Em sua primeira reunião anual, na manhã do dia 25 

de fevereiro, representantes paroquiais de Pastoral da Saúde, 
sob a coordenação de Maria Busatta, partilharam atividades 
realizadas, viram atividades para o ano e ressaltaram a im-
portância da visita aos enfermos em suas casas e nos hospi-
tais, transmitindo-lhes sempre muita esperança. 

Com assessoria da jovem Rocheli Koralewski, liberada 
para a secretaria diocesana da Pastoral da Juventude, refleti-
ram sobre a Campanha da Fraternidade deste ano, cujo tema 
é “Fraternidade e Políticas Públicas”, com o lema “Serás lib-
ertado pelo Direito e pela Justiça”. A assessora ressaltou que 
o tema é abordado na metodologia “ver, julga e agir”. Visa 



COMUNICAÇÃO DIOCESANA - Maio de 2019

16 Notícias

motivar a “participação em Políti-
cas Públicas, à luz da Palavra de 
Deus e da Doutrina Social da Ig-
reja, para fortalecer a cidadania e 
o bem comum, sinais de fraterni-
dade”. Analisando os problemas 
sociais que podem ser entendidos 
como doenças da sociedade, de-
stacou que as políticas públicas são uma espécie de remédio 
para tratá-las. Ela ajudou o grupo a aprofundar o conceito 
de política e de políticas públicas - para que servem, como 
são criadas e executadas. Estimulou-as a viverem sua missão 
como cristãs-leigas, agentes da Pastoral da Saúde, em suas 
comunidades. 

Ao visitar o grupo, Dom José lembrou algumas ativ-
idades previstas para este ano, Assembleia Diocesano da 

Ação Evangelizadora, em setem-
bro, Assembleia Geral da CNBB 
com reformulação das Diretrizes 
Gerais da Evangelização da Igreja 
no Brasil, em maio, a Assembleia 
Especial do Sínodo dos Bispos 
para a Amazônia, o Mês Mis-
sionário Extraordinário, em out-

ubro. Ressaltou a importância e a necessidade do cuidado 
com a vida, da prevenção da saúde, além do acompanhamen-
to aos idosos e enfermos. Enfatizou que enquanto tivermos 
pessoas voluntárias e solidárias, temos esperança de vida. As 
pessoas precisam de presença amiga na nova dinâmica da 
sociedade. Desejou a todas as participantes da reunião ótimo 
trabalho neste ano e lhes deu a bênção. 

Bispo, padres e diáconos encaminham Assembleia 
Diocesana da Ação Evangelizadora

Dom José presidiu a pri-
meira reunião anual dos padres 
e diáconos da Diocese no dia 26 
de fevereiro, no Seminário de 
Fátima.  A oração inicial con-
templou eventos previstos para 
este ano como a Campanha da 
Fraternidade durante a quares-
ma, a assembleia especial do 
Sínodo dos Bispos para a Região 
Pan-Amazônica, o Mês Mis-
sionário Extraordinário em ou-
tubro, entre outros. O assunto 
principal do encontro foi a 14ª 
assembleia diocesana a ser re-
alizada em setembro deste ano. 
Outros pontos da pauta foram questões administrativas, 
seminário diocesano de liturgia, visitas pastorais e orde-
nações presbiterais, cursos de formação para leigos, Lar 
Sacerdotal, diversas comunicações e apresentação de novos 
responsáveis em algumas funções.

Assembleia Diocesana
De quatro em quatro anos, a Diocese de Erexim re-

aliza sua assembleia adequando suas diretrizes pastorais 
às Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no 
Brasil, estabelecidas pela Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil também a cada quadriênio. Estas novas Diretriz-
es serão definidas na Assembleia da Conferência Episcopal 
em maio deste ano e a assembleia diocesana será realizada 
em setembro. Para prepará-la, a Coordenação Diocesana de 
Pastoral organizou uma equipe composta pelos padres Mai-
con Malacarne, Jair Carlesso, Jean Carlos Demboski, Irmã 
Geneci Dalmagro e os leigos Ademir e Rosemeri Rovani, 

Olivo e Janesca Guedes, Gustavo 
Flach, com assessoria de Rodrigo 
de Andrade, de Curitiba. 

Na reunião desta terça-fei-
ra, Rodrigo de Andrade, douto-
rando em Teologia pela Pontifícia 
Universidade Católica de Curi-
tiba, conduziu reflexão sobre o 
planejamento pastoral. Membros 
da equipe apresentaram aspectos 
da preparação e realização da 
assembleia diocesana. Rodrigo 
iniciou sua exposição lembrando 
conceitos negativos em relação 
ao planejamento, contrapon-
do aspectos de sua importância 

e necessidade. O planejamento faz projetar, acompanhar e 
avaliar a ação. Faz evitar o improviso e administrar impre-
vistos. Parte da realidade para uma ação conjunta em vista 
da comunhão e da unidade, tendo como horizonte o Reino 
de Deus.

A proposta metodológica da assembleia tem como tex-
to iluminador a passagem do evangelho segundo São Lu-
cas dos discípulos de Emaús, sobre a qual Pe. Jair Carlesso 
elaborou texto que foi distribuído a todos. Inclui pré-assem-
bleias em três níveis com instrumentais distintos, por grupos 
de Paróquias, por setores, pastorais, movimentos e serviços 
diocesanos e por grupos além da organização eclesial. Tem 
como princípios a missionariedade, o discipulado, a partic-
ipação e a comunhão. Tem diversas etapas, organização da 
equipe, tempo de sensibilização e escuta, sistematiza ção, 
indicação de prioridades e exigências a partir das pré-assem-
bleias, realização da assembleia com aprovação da proposta 
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do Plano, execução e acompanha-
mento do mesmo. 

Seminário diocesano de 
Liturgia

Será realizado na noite do dia 
26 e dia 27 de abril, no Seminário 
de Fátima, com a participação dos 
padres e três representantes por 
Paróquia, sobre a presidência das celebrações, com assesso-
ria da Irmã Penha Carpanedo, da Associação dos Liturgistas 
do Brasil. 

Cursos de formação para leigos
A Escola Diocesana de Formação realizará Curso de 

Servidores na Área Pastoral de Erechim nas terças-feiras das 
19h15 até às 22h, no Centro Diocesano, a partir de 19 de 
março e na Área Pastoral de Gaurama, nas quartas-feiras, a 
partir do dia 20 de março. Em Aratiba, haverá Curso de Te-
ologia para leigos pelo Instituto de Teologia de Passo Fun-
do, nas sextas-feiras, das 19h15 às 22h, durante dois anos, 
a partir do dia 08 de março. Neste ano haverá ainda curso 
da Escola da Consolação e da Esperança em data e local a 
serem definidos. 

Novos responsáveis em funções na Diocese
Durante a reunião dos padres e diáconos, Dom José 

apresentou o novo Pároco da Paróquia São Francisco de As-
sis de Mariano Moro, o padre carlista Paulo Rogério Caovi-
la; o novo Pároco da Paróquia São João Batista de Marceli-
no Ramos, o padre saletino José Ladimir Balbinotti; a nova 
coordenadora da Infância e Adolescência Missionária, Ir. 
Geneci Dalmagro, da Congregação das Irmãs Franciscanas 
de Maria Auxiliadora da fraternidade do Bairro Progresso; a 
nova liberada para a secretaria de Pastoral da Juventude, Ro-
cheli Koralewski; os dois novos diáconos a serem ordena-

dos padres neste ano, Lucas André 
Stein e Felipe Fioravante Filippini; 
o novo padre, Edegar Passaglia, 
Vigário Paroquial na Paróquia São 
Cristóvão. 

Lar Sacerdotal – Padre Dir-
ceu Balestrin, pela equipe de Pas-
toral Presbiteral, apresentou os 

passos dados na adaptação de parte do Seminário de Fátima 
para acolhida a padres idosos e/ou doentes. Dom José enfati-
zou a necessidade da colaboração de todos para um espaço 
que garanta o tratamento com dignidade aos padres na etapa 
final da vida.

Ordenações presbiterais - Dom José informou as da-
tas previstas para a ordenação presbiteral dos diáconos Fe-
lipe Fioravante Filippini e Lucas Stein. Felipe, dia 20 de 
setembro, às 19h, na Catedral São José. Lucas, dia 21 de 
dezembro, às 09h30, na igreja São Francisco de Assis, Mari-
ano Moro. 

Visita Pastoral em 2019 - O Bispo comunicou que 
neste ano, sua visita pastoral será a participação nas reuniões 
das Áreas e pré-assembleias. 

Dados biográficos de Rodrigo Andrade
É natural de Curitiba, onde nasceu no dia 09 de setem-

bro de 1984. Está concluindo doutorado em Teologia pela 
Pontifícia Universidade Católica da Capital Paranaense. Co-
ordena o Observatório das Juventudes e o Instituto Ciência e 
Fé daquela Universidade. Presta assessoria a Dioceses e a or-
ganizações religiosas. Atua também no Projeto “a Cátedra” da 
Pontifícia Fundação “Scholas Ocurrents”, atividade iniciada 
pelo Cardeal Bergoglio, hoje Papa Francisco, quando atuava 
na Argentina, que engloba esporte, arte e tecnologia em vista 
da Cultura do Encontro, com parcerias com Universidades. 

Pastoral Vocacional reflete Campanha                          
da Fraternidade e planeja atividades do ano

A equipe de Pastoral Vo-
cacional  realizou sua primeira 
reunião do ano na noite do dia 
25 de fevereiro, no Centro Cate-
quético da sede paroquial da 
Paróquia Imaculada Conceição 
de Getúlio Vargas. O grupo foi 
acolhido pelos casais vocaciona-
is daquela Paróquia e pelo recém 
ordenado Diácono Felipe Fioravante Filippini, que atua na 
mesma. 

A reunião teve três momentos.
1º) estudo da Campanha da Fraternidade: a coorde-

nadora da equipe vocacional, Rosemary Rovani, conduziu  
reflexão em torno da Campanha da Fraternidade, partindo 

da metodologia própria da mes-
ma: Ver, Julgar e Agir. Rosemary 
salientou que falar de “Políticas 
Públicas” não é falar de “políti-
ca” ou “eleições”, mas significa 
se referir a um conjunto de ações 
a serem implementadas pelos 
gestores públicos, com vistas a 
promover o bem comum na per-

spectiva dos mais pobres da sociedade. Fundamentado nest-
es três importantes pilares (ver, julgar e agir), o Texto-Base 
da CF foi cuidadosamente pensado para despertar o desejo 
de “participação em Políticas Públicas, à luz da Palavra 
de Deus e da Doutrina Social da Igreja, para fortalecer a 
cidadania e o bem comum, sinais de fraternidade”.
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2º) programação de atividades
- Reuniões da equipe: 
-- dia 20/05, às 20h, Paróquia São Cristóvão, em Erechim;
-- dia 24/06, às 20h, Paróquia Nossa Senhora da Salete, Três 

Vendas, Erechim;
-- dia 05/08, às 20h, no Seminário de Fátima, em Erechim;
-- dia 16/09, às 20h, na Catedral São José, em Erechim;
-- dia 18/11, às 20h, Paróquia Nossa Senhora do Rosário, em 

Barão de Cotegipe;
- Encontros Vocacionais, no Seminário de Fátima, das 9h às 

15h: 
-- dias 05 de abril; 21 de junho; 23 de agosto; 25 de outubro. 
- início da caminhada em vista da elaboração do Plano da 

Pastoral Vocacional;

 3º) partilha de atividades realizadas ou em andamento
- experiências com as capelinhas vocacionais;
- Ação Evangelizadora: Cada Comunidade Uma Nova Vo-

cação;
- passos na articulação do setor vocação e missão (Serviço 

de Animação Vocacional-SAV) com setores mais afins, 
Animação Missionária; Conselho Missionário Diocesano 
– COMIDI; Infância e Adolescência Missionária – IAM; 
Seminários e Casas de Formação; Pastoral Presbiteral; 
Núcleo Diocesano dos Religiosos – CRB; Comissão dos 
Diáconos Permanentes; Comissão dos Ministros Extraor-
dinários da Comunhão Eucarística.

Coordenação de Pastoral aprofunda processo da    
14ª Assembleia Diocesana da Ação Evangelizadora

A equipe de preparação 
da 14ª Assembleia Diocesana 
da Ação Evangelizadora, pro-
gramada para os dias 06 e 07 de 
setembro, apresentou o processo 
que está sendo pensado para a 
equipe da Coordenação de Pas-
toral, em reunião dia 25 de fe-
vereiro. O texto iluminador será 
a passagem do Evangelho de São Lucas sobre os discípulos 
de Emaús (Lc 24,13-35). O processo prevê pré-assembleias 
em três níveis: por grupos de paróquias, por pastorais e mov-
imentos organizados e em outros grupos para fora da Igreja. 
Haverá, para isso, instrumentais específicos de avaliação e 

escuta das realidades. A equipe 
apresentou os quatro princípios 
do processo: missionariedade, 
discipulado, comunhão e partici-
pação. o plano de trabalho inclui 
tempos específicos, ou seja, ativ-
idades antes, durante e depois da 
Assembleia. O grupo da Coorde-
nação deu sugestões, mas apro-

vou o processo apresentado. 
Pe. Maicon Malacarne, coordenador diocesano de pas-

toral, referiu-se ao Seminário Diocesano de Liturgia, à aber-
tura da Campanha da Fraternidade de 2019, aos projetos de 
formação que acontecerão na diocese, entre outros assuntos.

Escola Diaconal São Lourenço inicia terceiro e últi-
mo ano de formação dos atuais alunos

Com a palavra de 
Dom José e encamin-
hamentos do Pe. Jair 
Carlesso, pelo Instituto 
de Teologia de Passo 
Fundo, a Escola Diaco-
nal São Lourenço da 
Arquidiocese de Passo 
Fundo e da Diocese de 
Erexim iniciou o ter-
ceiro e último ano de 
formação dos atuais mais de 30 alunos na noite do dia 
primeiro de março, no Seminário de Fátima. 

Dom José en-
alteceu o esforço dos 
participantes que, em 
meio a suas ocupações 
profissionais e compro-
missos familiares, res-
ervam uma sexta-feira 
à noite e um sábado a 
cada quinze dias para 
frequentar a Escola. 
Ressaltou que quem 

opta por servir a Igreja sustenta sua caminhada na força 
da fé. Desejou que esta etapa confirme a opção feita. In-
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formou que a Diocese de Erexim está constituindo uma 
comissão composta de 4 padres para um acompanhamen-
to mais personalizado a cada aluno da Escola Diaconal. 
Observou também que os agentes de pastoral, especial-
mente os Diáconos, estão a serviço do povo de Deus, em 
sua comunidade e Paróquia, independentemente de quem 
seja o Pároco e o Bispo da Diocese.

Pe. Jair apresentou o Pe. Clair Favreto, Reitor do 
Seminário Maior São José em Passo Fundo, que será o 
professor de liturgia e de teologia dos sacramentos nas 
próximas aulas. Este último ano terá as seguintes matérias 
e respectivos professores: Introdução à liturgia e teologia 
dos sacramentos com Pe. Clair; Comunicação na liturgia, 
homilética, com Pe. Rene Zanandréa; Fundamentos e teo-
logia da espiritualidade, com Pe. Cezar Menegat; Funda-

mentação bíblica e teológica, planejamento e metodologia 
pastoral, com Pe. Ivanir Rodighero; Ação social da Igreja, 
ministério da caridade, com Diácono Ricardo Rossato; 
Pastoral familiar, com Pe. Edson Pereira; Ecumenismo 
e diálogo inter-religioso, com Pe. Ari dos Reis; Organi-
zação e administração pastoral, com Pe. Rene Zanandréa; 
Direito Canônico, com Pe. Dirceu Balestrin; Retiro espir-
itual, com orientador a ser definido. 

Diácono Reinaldo Balbinot, da Paróquia N. Sra. da 
Salette, Três Vendas, Erechim, acompanha o grupo na 
parte da infraestrutura. 

No sábado de manhã o grupo participou de missa 
presidida pelo Pe. Clair na Capela da Reconciliação do 
Santuário N. Sra. de Fátima.

Abertura do ano formativo no Seminário                 
Maior São José, em Passo Fundo

Dom José presidiu missa de abertura das atividades do ano no 
Seminário Maior São José da Diocese de Erexim em Passo Fundo, 
no dia 28 de fevereiro, concelebrada pelo Reitor do mesmo, Pe. 
Clair Favreto.

Neste ano o Seminário conta com dois seminaristas da Dio-
cese de Chapecó, Valnei Stuelp que inicia os estudos teológicos e 
Diego Isotton que está no terceiro ano de teologia. Os seminaristas 
da Diocese de Erexim são André Basso e Lucas de Grandi, que es-
tavam no propedêutico em Erechim ano passado e iniciam a Filoso-
fia na Universidade de Passo Fundo (UPF); Guilherme Dall’Agnol 
e Thomas Ársego, ambos começam o 2º ano de Filosofia também 
na UPF; e Leonardo Fávero, do 2º ano de Teologia no Itepa.

Jovens da Diocese de Erexim                                               
em encontro alternativo ao carnaval em Bagé

A Renovação Carismática Católica (RCC) jovem do Rio Grande 
do Sul realizou encontro estadual, alternativo ao carnaval, em Bagé, 
nos dias 2 e 3 de março, com a participação de 500 jovens aproxi-
madamente. Entre eles, estavam jovens da RCC de Erechim, Paulo 
Bento, Viadutos e Mariano Moro. 

Os participantes refletiram sobre o amor de Deus, com pre-
gações de Heber Campos e Ricardo, pregadores da RCC de São Paulo 
e Curitiba, tiveram oportunidade de confissão, viveram adoração ao 
Santíssimo Sacramento e momentos de animação e festa de carnaval 
diferente. 

A missa de encerramento foi presidida pelo Bispo de Bagé, 
Dom Cleonir Paulo Dalbosco, que se manifestou muito feliz com a 
participação de tantos jovens nesse encontro alternativo ao carnaval. 
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Dom José lança a Campanha da Fraternidade           
na Catedral Diocesana

Em ato transmitido por diversas 
rádios da região, às 18h do dia 6 de 
março, quarta-feira de cinzas, na Cat-
edral Diocesana, Dom José fez a ab-
ertura da Campanha da Fraternidade 
deste ano na Diocese de Erexim. A 
Campanha tem por tema Fraternidade 
e Políticas Públicas, com o lema “Será 
libertado pelo direito e pela justiça”, 
e foi lançada em nível regional, em 
Porto Alegre, sexta-feira passada, e 
em nível nacional na manhã desta quarta-feira, com a men-
sagem do Papa.

Dom José iniciou seu pronunciamento recordando as 
diversas celebrações do mistério de Cristo no Ano Litúrgi-
co da Igreja, o qual oferece o tempo da quaresma, iniciado 
com o rito da imposição das cinzas, como tempo de revisão, 
de conversão, de transformação à luz da Palavra de Deus. 
Referindo-se ao tema e ao lema da Campanha da Fraterni-
dade, destacou que os cristãos são chamados a participar da 
transformação da sociedade, não podendo ser omissos, in-
diferentes às leis e Políticas Públicas que não tenham pre-
sente o bem comum e a dignidade humana. Observou que 
falar de “Políticas Públicas” não é falar de “política” ou de 
“eleições”, mas significa se referir a um conjunto de ações 
a serem implementadas pelos gestores públicos, com vis-
tas a promover o bem comum, na perspectiva dos mais po-
bres da sociedade. Políticas Públicas são ações e programas 
desenvolvidos pelo Estado para garantir e colocar em prática 
direitos previstos na Constituição Federal e em outras leis. 
Ressaltou a oportunidade especial da graça divina no tem-
po quaresmal, que não deve ser desperdiçado. Recordando 

as permanentes dificuldades da vida, 
referiu-se à força da fé para manter 
viva esperança no mundo transforma-
do pela morte e ressurreição de Jesus. 
Exortou a todos a abandonar o egoís-
mo, voltar-se para a Páscoa de Jesus e 
fazer-se próximo dos irmãos e irmãs 
em dificuldade, partilhando com eles 
os bens espirituais e materiais. Con-
cluiu sua manifestação declarando 
aberta a Campanha da Fraternidade 

deste ano na Diocese de Erexim.
Na sequência, presidiu missa, concelebrada pelos pa-

dres da Catedral, Alvise Follador e Jean Carlos Demboski e 
os padres Adelar De Davi e Antonio Valentini Neto, com o 
rito da imposição as cinzas. 

Na homilia, ressaltou o apelo do profeta Joel de o povo 
voltar-se para o Senhor em verdadeira conversão, seguin-
do outro apelo, de São Paulo, de deixar-se reconciliar com 
Deus, conforme as leituras bíblicas da quarta-feira de cinzas, 
que abre o tempo da quaresma. Tempo da prática mais inten-
sa do jejum, da oração e da esmola, no espírito apresentado 
por Cristo no evangelho do dia. Aludiu também à Campanha 
da Fraternidade, pela qual a Igreja quer ajudar seus filhos 
e filhas a percorrerem um caminho de renovação espiritu-
al, tendo presente a realidade da sociedade brasileira, mar-
cada por profundas feridas e cicatrizes sociais. Através de 
Políticas Públicas, que partam de um olhar sobre a realidade 
dos mais vulneráveis, conforme a temática da Campanha 
da Fraternidade, poder-se-á construir um país mais justo e 
fraterno, que ofereça dignidade de vida para todos. 

Campanha da Fraternidade apresentada                
na Câmara de Vereadores de Erechim

A Diocese de Erexim realizou 
encontro de apresentação da Campanha 
da Fraternidade deste ano sobre Políti-
cas Públicas na Câmara Municipal de 
Vereadores na tarde do dia 06 de março, 
quarta-feira de cinzas, início da quares-
ma para as Igrejas cristãs, com a pre-
sença do Senhor Prefeito, Luiz Fran-
cisco Schmidt, do Bispo Diocesano, 
Dom José Gislon, alguns padres, dois 
secretários da administração, vários vereadores, assessores 
e diversas lideranças. 

Inicialmente, o Presidente do Legislativo Municipal, 

Alderi Oldra, acolheu a todos, res-
saltando a importância do momento e 
a iniciativa oportuna da Coordenação 
Diocesana de Pastoral ter sugerido a 
Casa do Povo para realizá-lo, em vista 
da temática da Campanha da Fraterni-
dade deste ano. 

Pe. Maicon Malacarne, Coorde-
nador Diocesano de Pastoral, referiu 
que, em nome da comissão da Cam-

panha, dirigiu-se ao Presidente da Câmara propondo este 
encontro, tendo plena receptividade. Agradeceu pela parce-
ria, encaminhando a apresentação de uma resenha histórica 
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da Campanha e da temática da atual, 
“Fraternidade e Políticas Públicas” 
com o lema “Serás libertado pelo 
direito e pela justiça”, inspirado no 
profeta Isaías, pelo Pe. Antonio Val-
entini Neto, chanceler do Bispado.

Ele apresentou a natureza da 
Campanha, seu histórico com os 
assuntos tratados em suas 56 edições 
e seus objetivos permanentes. Res-
saltou que a Campanha é atividade 
de evangelização desenvolvida no tempo da quaresma para 
ajudar os cristãos e as pessoas de boa vontade a viverem 
a fraternidade em compromissos concretos no processo de 
transformação da sociedade a partir de um problema específ-
ico. É campanha com espírito do Concílio Vaticano II, con-
sagrada bandeira pela vida, realizada incialmente em Natal, 
RN, e dioceses da região em 1962 e em âmbito nacional em 
1964. Tem como objetivos permanentes despertar o espírito 
comunitário e cristão, educar para a fraternidade a partir da 
justiça e do amor, exigência central do evangelho, e reno-
var a consciência da responsabilidade de todos pela ação da 
Igreja na evangelização, na promoção humana, em vista de 
uma sociedade justa e solidária. 

Expôs o conceito de Políticas Públicas – conjunto de 
ações a serem implementadas pelos gestores públicos, em 
vista do bem comum, na perspectiva dos mais pobres da so-
ciedade. Mencionou os diversos passos de uma política públi-
ca, identificação de uma necessidade, sua inserção na “agen-
da de governo”, a definição de ações para solução da mesma 
e avaliação constante. Referiu os objetivos desta Campanha, 
seu cartaz, seu hino e a abordagem de sua temática no texto 
base seguindo a metodologia Ver-Julgar-Agir. A Campanha 
tem o objetivo geral de estimular a participação em Políticas 
Públicas, à luz da Palavra de Deus e da Doutrina Social da 

Igreja para fortalecer a cidadania e o 
bem comum, sinais de fraternidade. 
Entre os objetivos específicos estão: 
conhecer como são formuladas as 
Políticas Públicas, exigir ética na sua 
formulação e concretização e que as-
segurem os direitos sociais dos mais 
vulneráveis. 

Por fim, convidou a todos a 
acompanhar um vídeo produzido pela 
organização da Campanha da Frater-

nidade para complementar sua exposição.
O ato foi concluído por Dom José Gislon que agra-

deceu ao Presidente da Câmara Municipal pela cedência do 
espaço e de sua infraestrutura. Enfatizou que os vereadores 
e vereadoras, pelo voto popular, receberam um mandato do 
povo, e que a Câmara é lugar privilegiado, onde ressoam 
com mais intensidade os anseios e as esperanças dos ci-
dadãos. Nela, nascem, através do diálogo e do entendimento 
entre as forças políticas, as leis que protegem e respondem 
às necessidades do povo. Considerou o fortalecimento das 
Políticas Públicas sociais, na quais a dignidade humana, a 
solidariedade e o “direito de se ter direito” sejam condição 
política e religiosa da missão humana na terra, verdadeira 
prática do Evangelho. Destacou a missão de Cristo de traz-
er vida abundante para todos, desejando que seja defendida 
e promovida com amor e generosidade, através das ações 
pessoais e através das Políticas Públicas que regem a nos-
sa sociedade. Concluiu sua manifestação solicitando ao Pe. 
Maicon a leitura da mensagem do Papa Francisco para a ab-
ertura da Campanha da Fraternidade deste ano.

O Presidente da Câmara agradeceu a presença do Sen-
hor Prefeito Municipal e de todos os presentes, concluindo 
o encontro.

Encontro de jovens e celebração das mártires        
da caminhada em Erechim

Concretizando compromisso das 
missões jovens, realizadas no final de 
janeiro e início de fevereiro, de formar 
grupos, jovens realizaram encontro na 
sede paroquial N. Sra. Aparecida, Bair-
ro Bela Vista, Erechim, na tarde do dia 
09 de março, no encerramento da se-
mana das mulheres. Refletiram sobre 
o tema da Campanha da Fraternidade 
deste ano, Políticas Públicas, com o lema “serás libertado 
pelo direito e pela justiça” e sobre a Campanha Nacional de 
Enfrentamento aos ciclos da Violência contra a Mulher. 

Após o encontro, participaram da missa da comuni-

dade, presidida pelo Pe. Giovani Momo, 
coordenador diocesano da pastoral 
vocacional e responsável pelo curso 
propedêutico no Seminário de Fátima. 
Na missa, fizeram memória das mártires 
da caminhada. 

A semana das mulheres teve como 
objetivo resgatar a presença das mul-
heres na Bíblia, na ciência, na arte e na 

cultura e as mártires das grandes causas humanas, engajan-
do jovens cristãs e cristãos no enfrentamento a todas as for-
mas de violência contrárias ao projeto de Jesus de vida em 
abundância para todos e todas. 
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Apostolado da Oração reflete sobre quaresma        
e Campanha da Fraternidade 

Em sua primeira reunião do ano na manhã do dia 11 de março, no Cen-
tro Diocesano, representantes paroquiais do Apostolado da Oração, refletiram e 
rezaram a partir da quaresma e da Campanha da Fraternidade que trata de políti-
cas públicas. Pe. Paulo Bernardi, pároco da Paróquia N. Sra. dos Navegantes de 
Campinas do Sul e Diretor Diocesano do Apostolado da Oração, destacou aspec-
tos do lema da Campanha da Fraternidade, “serás libertado pelo direito e pela 
justiça”; incentivou a visita aos doentes; motivou a participação no Dia Eucarísti-
co Nacional, nos dias 08 e 09 de junho, no Santuário Nacional de Aparecida, SP. 

Em seu contato com o grupo, Dom José recordou a dimensão missionária do Apostolado da Oração, em comunhão 
com o sucessor de São Pedro, o Papa Francisco que realiza diversas viagens apostólicas, especialmente a países nos quais 
os cristãos enfrentam dificuldades e mesmo perseguições na prática da fé. Agradeceu a todos pelo trabalho realizado e ao 
Pe. Paulo por ter aceitado continuar na função de Diretor Diocesano do Apostolado da Oração, depois de assumir a Paróquia 
de Campinas do Sul. Concluindo sua mensagem, concedeu sua bênção aos participantes da reunião.  

Zeladoras de capelinhas programam o ano              
e estudam Campanha da Fraternidade

R e p r e s e n -
tantes da coorde-
nação paroquial de 
zeladores e zelado-
ras de 16 paróquias 
da Diocese partic-
iparam de reunião 
na tarde do dia 11 

de março, no Centro Diocesano de Pastoral, com o Pe. Moa-
cir Noskoski, pároco da Paróquia N. Sra. da Glória de Erval 
Grande e assessor diocesano do grupo. Depois de acolher a 
todos e motivar a oração inicial, Pe. Moacir conduziu a pro-
gramação das atividades do ano, ficando assim definidas: en-
contro de formação sobre a devoção mariana, dia 13 de maio, 
das 13h30 às 16h, no Centro Diocesano de Pastoral;  encontro 

para preparar a animação do terço e da missa da primeira tarde 
da novena de Fátima, dia 09 de setembro as 13h30, partic-
ipação no terço e na missa da primeira tarde da novena da 
Romaria de Fátima no Santuário Diocesano em Erechim, dia 
4 de outubro,  às 14h; retiro com as coordenações paroquiais 
das zeladoras das capelinhas, dia 25 de novembro, na sede 
paroquial Santa Isabel da Hungria, Três Arroios, com saída de 
ônibus do Centro Diocesano, às 08h30. 

Visitando o grupo, Dom José dirigiu a todos sua pala-
vra de incentivo na animação da oração mariana nas famílias 
e o incentivo às vocações sacerdotais e religiosas.  

Por fim, o grupo refletiu aspectos da Campanha da 
Fraternidade deste ano sobre Políticas Públicas, com o lema 
“Será libertado pelo direito e pela justiça”.

Pastoral da Pessoa Idosa prepara                              
comemoração dos seus 15 anos

Representantes da Pastoral da Pessoa Idosa estiveram reunidas no 
Centro Diocesano, na manhã do dia 14 de fevereiro. Foram acolhidas 
pelo coordenador diocesano de pastoral, Pe. Maicon Malacarne, que de-
stacou a importância do cuidado que realizam junto a diversas pessoas 
em suas visitas às famílias. Com a assessoria de Rocheli Koralewski, da 
Pastoral da Juventude, refletiram sobre o tema da Campanha da Frater-
nidade, Políticas Públicas. O grupo encaminhou a comemoração dos 15 
anos da Pastoral da Pessoa Idosa nas Paróquias e em nível diocesano. 

A celebração diocesana será no dia 10 de novembro, no Centro de Eventos do Seminário de Fátima. Para a comemoração 
destes 15 anos, está sendo prevista a confecção de um estandarte, com a participação de todas as Dioceses. O grupo indicou 
duas representantes para integrar o Conselho Missionário Diocesano, Idesse Santin e Rosmari de Lourdes Benazzi. 
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Setor de Animação Bíblico-Catequética reflete    
sobre Reconciliação e Campanha da Fraternidade

Representantes das 
coordenações do Setor de 
Animação Bíblico-Cate-
quética de 28 das 30 
paróquias da Diocese de 
Erexim participaram do 
primeiro encontro anu-
al de formação, dia 18 de 
março, no Centro de Pasto-
ral. Refletiram sobre recon-
ciliação, com assessoria do Pe. Cezar Menegat, e sobre 
Campanha da Fraternidade, que trata de Políticas Públi-
cas, com assessoria de Rocheli Koralewski, da Pastoral da 
Juventude.

Pe. Maicon Malacarne, coordenador diocesano de pas-
toral, destacou o processo de preparação da Assembleia Di-
ocesana da Ação Evangelizadora, marcada para o início de 

setembro. 
Dom José agradeceu 

aos participantes por seu 
trabalho na educação da 
fé dos catequizandos e sua 
integração na vida comu-
nitária. Referiu-se também 
à missão do acompanhante 
de cada catequizando que 
deve participar de diversos 

momentos de sua caminhada catequética, sendo o padrin-
ho de crisma do mesmo. Deve ser alguém que participa 
da vida da comunidade católica e não de outra. Enfatizou 
que a ação dos e das catequistas refaz as comunidades. 
Por fim, invocou a bênção sobre o grupo, lembrando São 
José, patrono da Igreja Universal e padroeiro da Diocese, 
cuja solenidade transcorreria no dia seguinte.

Comissão de ministros e servidores da Diocese de   
Erexim aprofunda processo da assembleia diocesana

Membros da Comissão 
de Ministros e Servidores 
da Diocese de Erexim re-
alizaram reunião na man-
hã do dia 18 de março, no 
Seminário de Fátima, sob 
a coordenação do seu as-
sessor, Pe. Cleocir Bonetti, 
Vigário Geral da Diocese. 

Depois da oração ini-
cial, Dom José falou ao grupo, agradecendo o trabalho 
desenvolvido pela comissão e por todos os ministros e 
ministras em suas respectivas comunidades. Destacou o 
esforço da Diocese em favorecer a formação de ministros 
para animar a vida delas. Em suas visitas pastorais, con-
stata a importância deles para o fortalecimento da vida 
cristã do povo. Recomendou o apreço à celebração litúr-
gica com a comunhão eucarística, fonte da vida cristã. Por 
intercessão de São José, Patrono da Igreja Universal e Pa-
droeiro da Diocese, cuja solenidade seria celebrada no dia 
seguinte, invocou a bênção sobre o grupo.

Na sequência, Pe. Jair Carlesso, Pároco da Paróquia 
N. Sra. do Rosário de Barão de Cotegipe e professor do 
ITEPA, apresentou texto que elaborou para a fundamen-
tação do processo de preparação da Assembleia Dioce-
sana da Ação Evangelizadora, marcada para o início de 
setembro. No texto, ele ressalta a razão de ser da Igreja, 

a evangelização, a ser re-
alizada na mística do se-
guimento a Jesus Cristo. 
Toma como fio condutor a 
passagem do evangelho de 
São Lucas que narra o en-
contro de Cristo ressuscita-
do com os dois discípulos 
de Emaús na tarde do dia 

da Páscoa. O Ressuscitado parte da realidade daqueles 
dois para ajudá-los a entender o mistério de sua paixão, 
morte e ressurreição. A Assembleia Diocesana deve partir 
da realidade da região para encontrar pistas de evangeli-
zação que respondam aos desafios de hoje. Se o mundo 
influencia e marca a vida da Igreja, ela, por sua vez, pode 
e deve contribuir para a transformação dele. 

O grupo propôs que seja realizado um encontro 
com ministros e servidores em cada paróquia para refle-
tir sobre este processo da Assembleia Diocesana e indicar 
aspectos específicos da ação pastoral dos ministros em 
suas comunidades. Estas indicações serão analisadas pela 
comissão em sua próxima reunião, dia 22 de julho, tam-
bém no Seminário de Fátima. A terceira e última reunião 
da comissão será no dia 25 de novembro, no Centro Dioc-
esano de Pastoral. 
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Escola Diocesana de Formação inicia                       
Curso de Servidores em Erechim e Gaurama

Pe. Maicon Malacarne, Co-
ordenador Diocesano de Pastoral 
e Diretor da Escola Diocesana de 
Formação e Tânia Madalosso, 
secretária da mesma e coordena-
dora do Setor de Animação Bí-
blico-Catequética, acolheram 51 
dos 55 alunos previstos do novo 
Curso de Servidores em Erechim, 
no Centro de Pastoral, na noite do 
dia 19 de março. Eles são das 7 Paróquias da Área Pastoral de 
Erechim e de algumas outras. Terão aulas nas terças-feiras até 
o início de dezembro sobre a dimensão humana do servidor e 
da servidora de comunidade, Bíblia, Igreja, Liturgia, canto na 
liturgia, sacramentos, ensino social da Igreja, espiritualidade, 
catequese e iniciação à vida cristã.

 No início das atividades, Pe. Maicon apresentou os 
objetivos da Escola, capacitar novas lideranças, qualifican-
do-as e motivando-as para ser Igreja na Diocese de Erexim; 
proporcionar método de leitura bíblica com dimensão lib-
ertadora; aprofundar o conhecimento da Igreja ao longo da 
história para compreender o ser Igreja hoje; desenvolver o 
conhecimento e a vivência dos sacramentos e sua importân-
cia e outros. Ele também referiu alguns aspectos exigidos 
dos participantes quanto à sua relação com a comunidade e 

algumas qualidades pessoais. Em 
relação à comunidade: terem vin-
culação, estabilidade, aceitação 
e atuação nela. Algumas quali-
dades pessoais: serem pessoa de 
fé, ter espírito de serviço e gra-
tuidade, capacidade de liderança, 
de disponibilidade, maturidade e 
testemunho de vida e abertura à 
formação permanente. 

Curso de Servidores em Gaurama
Com 120 alunos da Paróquia São Luiz Gonzaga de 

Gaurama, no ano de seu centenário, e 23 de Viadutos, a Es-
cola de Formação da Diocese iniciou Curso de Servidores 
em Gaurama, na noite do dia 20 de março. A abertura do 
curso foi com missa presidida pelo Pároco local, Pe. Ivacir 
João Franco e concelebrada pelo Pároco a Paróquia Sagrado 
Coração de Jesus, de Viadutos, Pe. Valdemar Zappelini, e 
pelo Coordenador Diocesano de Pastoral e Diretor da Esco-
la, Pe. Maicon Malacarne. 

Após a missa, no Salão Paroquial, Pe. Maicon apre-
sentou a proposta do Curso, seus objetivos, os princípios a 
serem cultivados pelos participantes no seu relacionamento 
com a comunidade e na sua vida pessoal, os dias e os temas 
das aulas, como na abertura do curso em Erechim.

Equipe de Pastoral Vocacional realiza                      
retiro em clima de quaresma

Pe. Cleocir Bonet-
ti, Vigário Geral da Dio-
cese, orientou retiro para 
22 integrantes da equipe 
de Pastoral Vocacional 
da Diocese de Erexim no 
dia 16 de março, véspera 
do segundo domingo da 
quaresma, na comuni-
dade N. Sra. da Saúde da 
Paróquia São João Batista de Marcelino Ramos. 

Em suas reflexões, Pe. Bonetti retomou o tema do 
Ano Nacional do Laicato, “cristãos leigos e leigas sal da 
terra e luz do mundo”, conforme o início do capítulo 5 de 
São Mateus, que traz as bem-aventuranças proclamadas 
por Cristo na montanha e a referência às duas figuras do 
sal e da luz. 

Porque o dia seguinte, segundo domingo da quares-
ma, traria o evangelho da transfiguração de Jesus com 

três apóstolos, Pe. Bonetti 
convidou o grupo a fazer 
a experiência de estar na 
montanha com o Senhor 
a fim de descer à planície 
do dia a dia transfigurados 
por sua graça. Partindo da 
natureza e da função do 
sal e da luz, fez diversas 
referências práticas para a 

vida dos discípulos missionários de Cristo. O sal conserva 
os alimentos e lhes dá sabor, desde que usado na medida 
certa. A luz destrói as trevas e indica o caminho a seguir. 
O cristão deve impregnar a sociedade do sabor e da luz 
de Deus para transfigurá-la e ajudá-la a vencer a indif-
erença, as desigualdades, a exclusão e outros males. Mas 
primeiro ele próprio precisa deixar-se iluminar pela luz do 
Evangelho e tomar o sabor que ele dá a quem o assimila. 
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Conselho Missionário Diocesano                             
reflete experiência missionária no Pará

Em sua primeira reunião 
deste ano, dia16 de março, 
no Centro de Pastoral, 18 in-
tegrantes do Conselho Mis-
sionário Diocesano acompan-
haram relato de experiência 
missionária numa Diocese 
do Pará e retomaram diversas 
atividades já programadas.

Depois da oração inicial, animada pela Ir. Geneci Dalma-
gro, coordenadora diocesana da Infância e Adolescência Mis-
sionária, Dom José recordou a centralidade da missão na Igreja, 
destacando períodos mais ou menos intensos de sua história e o 
impulso missionário  desencadeado pelo Papa Francisco.

Leonardo Fávero, do Seminário Maior São José em 
Passo Fundo, cursando o segundo ano de teologia no Itepa, 
relatou sua participação na 12ª ação missão missionária no 
amplo território da área pastoral Santa Maria na Diocese de 
Santarém, PA, nos dias 03 a 27 de janeiro deste ano.  A ação 
teve por inspiração a passagem do evangelho “vamos para 
o outro lado do mar” (Mc 4,35) e teve a participação de 35 
missionários de todo o Brasil que visitaram 6.500 famílias.

Segundo Leonardo, aquela Diocese tem o cuidado 
de formar “padres pastores” e não “padres professores”. O 
contexto geral da área da missão é de elevada drogadição, 
extração ilegal de madeira com intenso desmatamento e nu-
merosos incêndios, processo de empobrecimento dos ribei-
rinhos que vivem da pesca, pelo preço insuficiente do seu 
trabalho e o acesso muito limitado às políticas públicas de 
desenvolvimento humano. O espaço geográfico tem extensão 
de água muito grande, visto que está na bacia hidrográfica 
do rio Amazonas, com dois ambientes, as regiões de várzea, 
inundadas nas cheias dos rios, e as regiões de terra firme, nas 
quais é possível a agricultura e pecuária convencionais. Os 
ambientes de várzea são geralmente menos desenvolvidos, 
em alguns pontos ainda não há redes elétricas ou acesso à in-
ternet ou telefones. O povo é em sua grande maioria simples 
e muito acolhedor. 

Para Leonardo, experiên-
cia o fez valorizar muito mais 
as condições relativamente fa-
voráveis da nossa região e con-
statar de perto que a falta de 
conforto e condições não são 
empecilhos para a felicidade. 
Muitas dificuldades da missão 
estão mais no missionário do 
que no espaço da missão.

Após o relato, o Diácono Lucas Stein, em estágio pas-
toral na Paróquia São Pedro de Erechim, retomou atividades 
previstas para este ano: 

- encontros de formação por Área Pastoral e em Ere-
chim em cada Paróquia;

- I Congresso Missionário Diocesano, dia 17 de agos-
to, no salão da Igreja São Cristóvão de Erechim; 

- Missão Diocesana, dia 19 de outubro, na Comuni-
dade Sagrado Coração de Jesus, Paróquia São Cristóvão. 

- III Congresso Missionário Nacional de Seminaristas, 
de 10 a 14 de julho, em Santo Antônio da Patrulha, RS;

- encontro anual de formação do Conselho Missionário 
Regional (Comire), de 12 a 14 de julho, também em San-
to Antonio da Patrulha, RS. Neste encontro, dia 13, haverá 
“um shows de evangelização” comemorando os 25 anos do 
Projeto Igrejas Solidárias Regional Sul 3 da CNBB-Moçam-
bique;

- encontros mensais de formação missionária na sede 
do Regional Sul 3 da CNBB, em Porto Alegre.

Ir. Geneci lembrou da necessidade de se prever a orga-
nização do encontro da Infância e Adolescência Missionária 
dos Estados do Sul País (“Sulão”), de 15 a 17 de novembro, 
no Seminário de Fátima. 

 A próxima reunião ordinária do Comidi será no dia 15 
de junho, com reflexão o Documento Missão e Cooperação 
Missionária, a cargo dos seminaristas.

Falece Religiosa que trabalhou no                        
Seminário de Fátima e Colégio São José

Com 88 anos de vida, 66 dos quais de vida religiosa na Congregação das Irmãs Franciscanas de 
Maria Auxiliadora, faleceu, no dia 1’8 de março, em Passo Fundo, a Ir. Alena Trentin, que trabalhou 3 
anos no  Seminário de Fátima e um no  Colégio  Franciscano São Jose. Problemas renais e pulmonares 
foram a causa da morte.

Era natural de Severiano de Almeida, onde nasceu no dia 07 de fevereiro de 1931. Filha dos agri-
cultores Domingos Trentin e Amábile Prezzi Trentin, recebeu o nome de Honilde e na Congregação de 
Alena. Mais tarde, sua família se mudou para Campinas do Sul. No dia de sua primeira comunhão, ainda 
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em Severiano de Almeida, percebeu o chamado vocacional 
vendo as irmãs que lá residiam e trabalhavam. Amadureceu 
sua resposta a Deus pelo ambiente de sua família profunda-
mente cristã, da leitura de revistas cristãs, do clima voca-
cional que havia em casa e na comunidade e da oração que 
faziam diariamente pelas vocações.

A família Trentin deu três filhas à Congregação: Irmãs 
Gisela (in memoriam), Irmã Italina, e Irmã Alena. 

Aos 17 anos ingressou na casa de formação em Três 
Arroios, prosseguindo os estudos básicos e fez seu Postu-
lantado em 1951. Um ano depois, vestiu o hábito religioso, 
recebendo o nome de Alena. Concluído o noviciado, em ja-
neiro de 1953 emitiu os primeiros Votos e os definitivos no 
dia 6 de janeiro de 1957, em Três Arroios. 

Irmã Alena foi sempre sensível às necessidades das 
pessoas, fiel nas pequenas e grandes coisas, simples, des-
complicada, de boa convivência, de profunda fé e oração. 
Era generosa e dedicada no serviço de recepção e acolhida 
às pessoas, em especial nos anos que colaborou na sede pro-
vincial. Discreta e silenciosa, soube viver com o pouco e 
ser feliz e, ao mesmo tempo, soube dar muito de si mesma e 
fazer os outros felizes.

Tinha o dom das artes manuais, aprimorando-se at-
ravés dos cursos de corte e costura, bordado à mão e à máqui-
na, tricô e técnicas domésticas. Costurou e teceu muito para 
as irmãs e para os pobres. Também confeccionou e bordou 

muitas túnicas, estolas, toalhas e panos sagrados para o altar 
de igrejas e cuidou com carinho dos espaços sagrados. 

Irmã Alena participou de cursos bíblicos, de catequese 
e pastoral da saúde, preparando-se e aprimorando-se sem-
pre, para ser uma boa ministra extraordinária da Comun-
hão Eucarística, missão que exerceu com muito carinho nas 
fraternidades por onde passou, nas paróquias, visitando as 
famílias e levando a Comunhão aos doentes. Esta foi sua 
grande universidade: o amor à Eucaristia e a caridade para 
com as pessoas.

Debilitada em sua saúde física e mental, nos últimos 
seis anos recebeu cuidados especiais na fraternidade Betânia, 
em Passo Fundo, junto à Sede Provincial da Congregação.

Devota de São José, faleceu na véspera da solenidade 
dele. Certamente está com ele, com N. Sra. e Santa Maria 
Bernarda, a fundadora da Congregação.

Seu corpo foi sepultado no Memorial da Paz, em Pas-
so Fundo.

Irmã Alena trabalhou em atividades domésticas, corte 
e costuma, sacristã no Hospital de Paverama, no Asilo Santo 
Antonio de Cruz Alta, na Casa de Retiros Betânia em Porto 
Alegre, Hospital São Roque de Severiano de Almeida, na 
Escola Santo Antonio de Pejuçara, na sede provincial da 
Congregação em Passo Fundo, no  Seminário de Fátima e 
no Colégio Franciscano São José de Erexim e no Hospital 
Santa Isabel de Gaurama.

Cáritas Brasileira leva rompimento de barragens 
no Brasil à sessão de Direitos Humanos da ONU

Uma delegação brasileira apresenta 
em evento paralelo, durante a 40ª sessão 
do Conselho de Direitos Humanos da Or-
ganização das Nações Unidas, em Gene-
bra, a situação de violações dos direitos 
humanos dos atingidos por rompimentos 
de barragens no Brasil.

No dia 19 demarço, uma delegação 
brasileira apresenta em evento paralelo, durante a 40ª ses-
são do Conselho de Direitos Humanos da Organização das 
Nações Unidas, em Genebra, a situação de violações dos di-
reitos humanos dos atingidos por rompimentos de barragens 
no Brasil, com destaque para os crimes socioambientais de 
Mariana (MG) e Brumadinho (MG).

A articulação para o evento foi liderada pela Cáritas 
Brasileira, como explica o assessor jurídico, Igor Ferrer: “A 
ideia de fazer um evento paralelo durante a Reunião do Con-
selho de Direitos Humanos da ONU se deu a partir da articu-
lação da Cáritas Brasileira com a Cáritas Internacional. Vimos 
que esta é uma oportunidade para levar as informações sobre 
o que acontece no Brasil para a comunidade internacional. 
Vamos fazer também uma série de reuniões estratégicas com 
a participação de atingidos pelos rompimentos das barragens 
em Mariana e em Brumadinho, além de representantes da Co-

ordenação Nacional do Movimento de 
Pequenos Agricultores e do Movimento 
pela Soberania Popular na Mineração”, 
explica o assessor.

Em Genebra
Nesta situação de graves violações 

de direitos humanos, o evento paralelo 
tentará apresentar os impactos reais e 

potenciais das violações de barragens que ocorreram devido 
às condições precárias das atividades de mineração no Brasil, 
visando, em última instância, impulsionar o governo a for-
necer às comunidades afetadas o acesso necessário à infor-
mação, fornecimento de alimentos e serviços básicos; defend-
er um processo eficaz e inclusivo de mediação e diálogo com 
as comunidades afetadas e a sociedade civil; criar um me-
canismo de proteção para garantir a segurança da população 
em áreas com riscos de novos desabamentos de barragens.

Mônica dos Santos é membro da Comissão dos Atingi-
dos pela Barragem do Fundão – Mariana e está em Genebra. 
Ela recorda que as pessoas não morreram somente no dia 5 de 
novembro, dia da tragédia em Mariana, mas as pessoas vêm 
morrendo a cada dia.

Fonte: Vatican News
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14ª Assembleia Diocesana da                                      
Ação Evangelizadora - Pe. Jair Carlesso

A mística evangelizadora da prática de Jesus - Lc 24,13-35

Pe. Jair Carlesso, integrante da equipe 
da 14ª Assembleia Diocesana da Ação Evan-
gelizadora, a pedido dela, elaborou texto 
“inspirador” do processo de preparação da 
Assembleia. Ele toma como referência a pas-
sagem do evangelho de São Lucas que narra 
o encontro dos dois discípulos de Emaús com 

Cristo Ressuscitado na tarde do domingo de Páscoa. Alguns 
documentos da Igreja fazem referência a esta passagem. En-
tre eles: A Mensagem da IV Conferência Geral do Episcopado 
Latino-americano e Caribenho, em Santo Domingo, de 12 a 28 
de outubro de 1992 e o Documento Final da XV da Assembleia 
Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos sobre “os jovens, a fé e 
o discernimento vocacional”, datado de 27 de outubro de 2018.  

No contexto atual, marcado por profundas mudanças, so-
bretudo tecnológicas e culturais e num processo de urbanização 
e empobrecimento das populações, deparamo-nos, como Igreja, 
com grandes desafios pastorais, provenientes da realidade que 
nos cerca. À luz da fé, todo momento de crise exige mudanças 
e toda situação de injustiça e opressão requer discernimento e 
libertação, sob pena de fazer da religião “fator de alienação” ou 
de “tornar a fé cínica”. 

Decorrente do mandato de Jesus (Mc 16,15; Mt 10,6-8; 
28,19-20), a missão da Igreja é evangelizar (EN 14) “todos os 
povos” (Mt 28,19), para que se tornem seus discípulos mis-
sionários, “na dinâmica do Bom Samaritano” (DAp 135). Se-
guir é o termo que abre (Mt 4,20,22.25), define (Mt 19,21.27) 
e encerra (Jo 21,22) a pedagogia de Jesus. A espiritualidade 
do seguimento a Jesus Cristo apresenta-se, portanto, como o 
caminho a ser percorrido por todos os cristãos na vida e na 
missão evangelizadora. 

Ao se tratar da elaboração do Plano Diocesano da Ação 
Evangelizadora, há de se levar em conta, por um lado, o contexto 
diocesano atual e, sobretudo, as necessidades pastorais e, por out-
ro, a prática de Jesus. A prática pedagógica de Jesus apresenta-se 
como a mística inspiradora de seus discípulos/as missionários/
as, em todos os tempos e lugares, para que o projeto do Reino de 
Deus seja o horizonte da missão evangelizadora da Igreja. 

Para Jesus, o projeto do Reino de Deus estava em pri-
meiro lugar e acima de qualquer coisa. Ele mesmo dizia aos 
discípulos: “Buscai em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua 
justiça” (Mt 6,33). À luz da prática de Jesus, vemos que o plano 
pastoral está acima dos interesses pessoais. O próprio Jesus deu 
sua vida pela causa do Reino de Deus: “Desci do céu, não para 
fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou” 
(Jo 6,38). O Plano de Pastoral orienta e conduz a ação evange-
lizadora dos agentes e a vivência da fé da comunidade eclesial.

Por isso, optamos por um texto bíblico referencial, in-
spirador da Assembleia Diocesana. Dentre as inúmeras possi-
bilidades, pela riqueza que apresenta, tomamos Lc 24,13-35, 
conhecido como os discípulos de Emaús. 

A ressurreição de Jesus, fundamento da mensagem cristã
Lucas 24 inicia com um anúncio central. Jesus é “Aquele 

que vive”, é o “vivente” (v. 5), não estando mais preso às ama-
rras da morte. Dois homens informaram às mulheres que foram 
ao túmulo: “Ele não está aqui, ressuscitou” (v.6). O crucificado 
está vivo. Deus o ressuscitou, arrancando-o do poder da morte. 

A ressurreição de Jesus é a novidade absoluta confessada 
tanto por Paulo (Rm 6,4-11; 1Cor 15,3-8) como também pelos 
quatro evangelistas (Mt 28,1-20; Mc 16,1-20; Lc 24,1-52 e Jo 
20-21). Todos estes escritos convergem geograficamente para 
Jerusalém e teologicamente para a ressurreição. Significa que a 
morte não foi a última palavra sobre Jesus. Sua vida e seu pro-
jeto não terminaram com o seu sepultamento. A razão pela qual 
a causa de Jesus foi/é levada em frente foi a sua ressurreição, 
razão de ser da Igreja. Por isso, a ressurreição de Jesus é o “fun-
damento” da “mensagem cristã”.

O acontecimento da ressurreição, revelado do alto, apre-
senta-se como “ponto decisivo” e “critério de medida” da vida 
cristã. A partir da ressurreição de Jesus, tudo passa a ter um 
novo sentido e direcionamento. Porém, não basta simplesmente 
saber a respeito deste acontecimento. Os discípulos acharam a 
notícia das mulheres “um delírio e não acreditaram” (Lc 24,11). 
Somente o encontro com o ressuscitado tirará as dúvidas e os 
impulsionará decididamente para a missão. 

Assim, em Jerusalém revela-se a grande ação salvadora 
de Deus e, ao mesmo tempo, o ponto de partida da missão da 
Igreja. A razão de ser da Igreja é continuar a obra iniciada por 
Jesus (At 1,1), porque Deus o ressuscitou. Hoje, a Igreja encon-
tra em Jesus ressuscitado seu ponto de partida, sua razão de ser 
e a pedagogia inspiradora de sua missão.

Dois caminhantes e um peregrino: caminhar é preciso
Jesus enviou os 

setenta e dois discípulos, 
“dois a dois”, às cidades, 
casas e povoados aonde ele 
próprio devia ir (Lc 10,1ss). 
Eles eram portadores de um 
projeto de esperança e de 
paz (10,5), implicando mui-
ta coragem (10,3) e despo-

jamento (10,4). Foram enviados para anunciar que “o Reino 
de Deus estava próximo” (10,9). Essa missão foi assumida e 
realizada com empenho e “alegria” (10,17). 

Em um contexto completamente diferente encontram-se 
os “dois discípulos” que vão para Emaús. Eles estão a camin-
ho, mas não se sentem enviados. Caminham desolados, sem 
a expectativa do anúncio que antes tinham a fazer (10,1ss). 
Mas caminham dialogando entre si sobre os acontecimentos 
transcorridos com Jesus. Isso faz pensar no quanto é importante 
a memória da vida e dos ensinamentos de Jesus na vida das 
pessoas e comunidades em meio às grandes dificuldades do dia 
a dia.
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Jesus, que em seu ministério tomava a iniciativa de se 
aproximar das pessoas e foi uma presença contínua na vida dos 
seus discípulos, acompanhando-os permanentemente, aprox-
imou-se dos dois e pôs-se a caminhar com eles. Caminhar é 
preciso. Assim como Jesus foi uma presença viva na vida dos 
Doze, acompanha-os, agora, num contexto de profunda crise 
de fé. Neste caminhar, Jesus realiza um processo metodológico 
auxiliando-os a ressignificar a compreensão do messianismo 
que tinham de Jesus. 

Em um contexto de Assembleia Diocesana da Ação 
Evangelizadora, isso faz a gente se perguntar pelo que, hoje, 
preocupa o povo das comunidades, paróquias e diocese? O que 
é assunto de conversa no cotidiano das casas, no trabalho, na 
rua, no lazer? Que projetos movimentam a vida e as lutas do 
povo? Enquanto cidadãos e enquanto Igreja, que caminhos es-
tão sendo tomados? Quem se aproxima e dá ouvidos para dia-
logar com as pessoas em suas necessidades e crises? Quem é o 
Cristo Ressuscitado para as pessoas, hoje? Como ele é perce-
bido? 

A realidade como ponto de partida
O relato dos discípulos de Emaús faz inicialmente uma 

leitura da realidade. Essa se apresenta como ponto de partida 
para a ação evangelizadora. Os dois discípulos tinham acom-
panhado e aprendido com Jesus. Estavam cheios de expectati-
vas. Porém, a prisão, condenação e morte de Jesus na cruz os 
desorientou completamente. A fé em Jesus e seu projeto ruiu. 
Ao mesmo tempo, Jesus não tinha sido o messias poderoso e 
triunfante, que estava na compreensão deles: “Nós esperáva-
mos que fosse ele quem iria redimir Israel; mas faz três dias que 
todas essas coisas aconteceram” (Lc 24,21). Tudo não passava 
de uma ilusão. Apesar de terem ouvido informações de que o 
crucificado estaria vivo (Lc 24,22-24), a lembrança dos fatos 
cruéis não lhes saía do coração. Em meio a essa realidade de 
desolação, resolveram abandonar tudo, esquecer a experiên-
cia vivida com Jesus e voltar para casa, a segurança anterior. 
Caminham, portanto, de volta decepcionados, sem objetivo e 
sem perspectivas.

Porém, o caminho se faz caminhando. As crises e a 
caminhada podem ser oportunidades de novos aprendizados. E 
foi isso que aconteceu com os dois. A iniciativa foi de Jesus 
que, como “peregrino” (v.18), aproximou-se e interessou-se por 
eles (v.15). Ele não interrompeu o assunto. Sua atitude foi de 
caminhar com eles, escutá-los e descobrir o que os preocupava, 
qual era a realidade que os envolvia. Desta forma, foi inteiran-
do-se da situação. A escuta foi fundamental para entender o que 
se passava na vida deles. Aproximar-se e escutar é dispor-se a 
conhecer e sentir de perto a necessidade do outro. O desânimo, 
o medo e a incerteza os impediam de enxergar um horizonte 
diferente. A tristeza tirava-lhes o brilho dos olhos. A esperança 
havia caído por terra, “seus olhos estavam como vendados, in-
capazes de reconhecê-lo” (v.16). 

Jesus aproximou-se da forma mais simples possível, 
apresentando-se como desinformado e aberto ao diálogo. En-
trou pela porta das preocupações que ocupavam a vida deles 
e começou a fazer perguntas: “O que andais conversando pelo 

caminho?” (v.17). Os dois estavam abalados com os aconte-
cimentos e ficaram surpresos, a ponto de interrogá-lo: “És o 
único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu 
nestes dias?” (v.18). A decepção deles se deve à falta de com-
preensão dos fatos. 

Nesse caminho, Jesus ouviu as dúvidas e os questiona-
mentos dos caminhantes. Aproximou-se sem julgamentos e 
sem condenações. Caminhou, perguntou, dialogou... Estabele-
ceu uma relação de sujeito para sujeito. Jesus se fez igual a eles 
e não os infantilizou. Valorizou tudo o que eles viviam e sen-
tiam. Sua preocupação esteve inteiramente voltada para saber e 
sentir o que se passava neles. 

Essa prática de Jesus apresenta-se como indicativo ped-
agógico fundamental no processo de preparação da Assembleia 
Diocesana da Ação Evangelizadora: ir ao encontro das pessoas, 
fazer perguntas, deixar falar, ouvir, anotar e sistematizar! É 
essa relação dialógica que faz emergir as reais necessidades, as 
carências e as potencialidades em vista de uma ação evangeli-
zadora eficaz. 

O relato dos discípulos de Emaús é, portanto, um convite 
para cultivar uma pedagógica sensibilidade na ação evangeli-
zadora. Trata-se de um processo que implica o envolvimento 
de todas as coordenações, lideranças e membros das pastorais, 
movimentos e comunidades. Concretamente, vivemos um tem-
po de fechamento e de não participação na vida comunitária, 
eclesial e também um arrefecimento em outras esferas da socie-
dade. O desafio é a abertura ao diálogo, a escutar, amar, como 
fez Jesus com os discípulos no caminho! Este foi o primeiro 
passo de Jesus. Desta forma ele os conquistou. Com isto, o 
caminho para a evangelização estava aberto. 

A Palavra de Deus, luz no caminho
Jesus “passou fazendo o bem” (At 10,38) e “fez bem 

todas as coisas” (Mc 7,37). Em seus ensinamentos, constante-
mente Jesus retomava as Escrituras e salientava a importância 
da Palavra de Deus para a vida das pessoas: “Não só de pão 
vive o homem, mas de toda a Palavra que sai da boca de Deus” 
(Mt 4,4). Ao concluir a leitura do profeta Isaías na Sinagoga 
de Nazaré, disse: “Hoje se cumpriu aos vossos ouvidos essa 
passagem da Escritura” (Lc 4,21). Desta forma ressaltou a atu-
alidade da Palavra de Deus, sempre “viva e eficaz” (Hb 4,12), 
na vida do leitor. 

Além de estarem “tristes” por causa dos acontecimen-
tos, os dois estavam com os “olhos vendados” (v.16), não 
reconhecendo Jesus. Esperávamos que ele fosse..., mas... 
(v.21). Há uma tensão entre o que Jesus foi e o que esperavam 
dele. Para eles, Jesus seria apenas um líder histórico e nacio-
nalista, nada mais! Segundo a compreensão que tinham, com 
a morte de Jesus não havia mais o que fazer! Não conseguiam 
ir além da cruz. 

Por isso, depois de caminhar longo trajeto, de escutá-los 
e dialogar com eles, Jesus percebeu o senso comum teológico 
dos dois. Começou, então, a intervir na situação deles, fazen-
do uso do critério mais importante da tradição judaica, as Sa-
gradas Escrituras: “Como sois sem inteligência e lentos para 
crer em tudo o que os Profetas falaram!” (v.25). Com calma 
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e com uma pedagogia envolvente, retomou as Escrituras para 
ajudá-los a fazer um julgamento do momento presente e lançar 
uma nova luz diante dos acontecimentos. A Sagrada Escritura 
é uma “lâmpada” que, quando acesa, projeta uma “luz” nova 
no “caminho” (Sl 119,105) das pessoas, abrindo os horizontes, 
sobretudo àquelas que estão nas trevas. Ela é um “instrumento” 
para ajudar a ver a realidade histórica a partir do Plano de Deus 
e a agir nessa mesma realidade, transformando-a. 

A Sagrada Escritura foi mostrando uma perspectiva nova 
na vida deles. Jesus ajudou-os a darem esse passo, abrindo-lhes 
um novo horizonte. Ajudou-os a compreender o momento 
histórico em que estavam vivendo e a perceber a presença do 
Ressuscitado no meio deles. A Palavra de Deus fez eles deix-
arem para trás a tristeza e a dor da morte e a passarem a olhar 
para frente com alegria e esperança nova! 

A Palavra, meditada, compreendida profundamente e 
rezada, faz “arder o coração”, encanta as pessoas pelo projeto 
de Jesus e seu seguimento. Foi isso que fez Jesus com os dois, a 
ponto deles dizerem um ao outro: “Não estava ardendo o nosso 
coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as 
Escrituras?” (v.32). Esta parece ser a missão da Igreja: fazer a 
Palavra de Deus “arder o coração” das lideranças, do povo, das 
comunidades. Encantá-los no seguimento a Jesus Cristo e na 
realização de seu projeto de libertação. 

No contexto da Assembleia Diocesana da Ação Evange-
lizadora, esse aspecto traz à tona a importância e a necessidade 
de se ter uma fé e uma prática cristã fundamentadas na Palavra 
de Deus, “alimento da alma”, “fonte pura e perene da vida es-
piritual” (DV 21) e “fundamento” (DV 18) da fé, da espirituali-
dade cristã e da missão da Igreja. Isso aponta para a necessidade 
de superar o senso comum teológico com uma qualificada e 
permanente formação bíblica, teológica e pastoral das lider-
anças e do povo em geral. A Palavra de Deus abre os olhos e 
nos ajuda a estarmos no mundo sem compactuarmos com ele. 

Na celebração, o encontro transformador
No caminho, Jesus retomou as Escrituras. Foi um passo 

fundamental. Eles, porém, continuavam caminhando na direção 
de Emaús e Jesus caminhava com eles. Ao se aproximarem do 
povoado para onde iam, e já familiarizados com Jesus, eles 
tomaram a iniciativa de convidá-lo para permanecer com eles: 
“Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando!” (v.29). 
Aquele peregrino não era mais um estranho. Jesus inspira-
va-lhes confiança e aceitou o convite. Entrou com eles na casa, 
seu espaço íntimo, e estando “à mesa com eles, tomou o pão, 
abençoou-o, partiu-o e distribuiu-o a eles” (v.30). São os gestos 
e palavras utilizados quando saciou as multidões (Mt 14,19; Mc 
6,41; Lc 9,16) e na Última Ceia (Lc 22,17-20; 1Cor 11,23-25). 

As palavras de Jesus e o gesto da partilha do pão naquela 
casa culminam uma longa trajetória de Jesus com eles fazendo 
com que eles descobrissem, na pessoa daquele peregrino, o 
Ressuscitado: “Então seus olhos se abriram e o reconhece-
ram!” (v.31). Vê-se aqui a importância da celebração. Ela 
transformou a vida, a compreensão e o olhar deles. Essa re-
feição os fez darem-se conta de que não estavam “órfãos”, 
como o próprio Jesus havia dito (Jo 14,18), pois estavam 
caminhando com Jesus. 

Para Lucas, essa caminhada de Jesus com os discípulos 
representa o longo processo pedagógico necessário para formar 
as consciências e a fé das pessoas. Não basta apenas uma ativi-
dade. É o conjunto das ações que transforma a maneira de pen-
sar e de agir das pessoas. Foi, porém, a experiência do encontro 
pessoal com ele, na Ceia Eucarística, na qual ele se fez alimen-
to, que fortaleceu a fé, “abriu os olhos”, animou-os e os reen-
caminhou para a missão. A celebração foi a culminância desse 
processo transformador. A partir daquele momento Jesus “ficou 
invisível” (v.31). Sua presença passou a ser vista nos gestos e 
palavras de seus discípulos. 

No contexto da Assembleia Diocesana da Ação Evange-
lizadora, este aspecto faz retomar a importância das celebrações 
Eucarísticas e da Palavra de Deus em nossas comunidades. É na 
acolhida do Pão da Palavra e do Pão da Eucaristia que alimen-
tamos a fé, a esperança cristã e a mística que nos faz lutar por 
dias melhores. Por isso, o valor fundamental da participação na 
celebração! Isso aponta para a necessidade de qualificarmos e 
dinamizarmos as celebrações, para que nelas se celebre a vida 
e nos ajudem a “abrir os olhos” diante do contexto de alienação 
e opressão e façam “arder o coração” e nos impulsionem para 
uma ação transformadora em nossos meios, sendo momentos 
culminantes e fontes de evangelização. 

A comunidade, termômetro da fé 
A Palavra de Deus ajuda a entender os fatos e aquece o 

coração. A celebração abre os olhos e faz perceber a presença 
do Ressuscitado nas pessoas e nos mais diversos sinais de vida, 
partilha, solidariedade, amor... Com o coração aquecido e com 
os olhos abertos eles foram impulsionados a sair do desânimo 
e a se reintegrarem na comunidade para darem testemunho do 
Cristo Ressuscitado e de seu projeto. Por isso, ao reconhecerem 
Jesus, retomaram o caminho para Jerusalém. Há um novo olhar, 
uma nova motivação, uma luz no horizonte.

O encontro de Jesus com os discípulos de Emaús se deu 
num clima de diálogo e comunhão fraterna. A explicação das 
Escrituras e a partilha do pão os fizeram repensar o projeto de 
vida. Por isso, retornar a Jerusalém significa retomar o discip-
ulado que, por causa das dificuldades da vida ou de interesses 
pessoais, como frequentemente ocorre hoje, havia sido deixa-
do de lado. O reencontro com a comunidade os fortaleceu e os 
(re)encantou no seguimento de Jesus, pois “Ele ressuscitou!” 
(Lc 24,6). 

Para a Igreja Primitiva, a conversão a Cristo implicava 
num processo, com alguns passos: 1º) a pessoa era evangeliza-
da mediante o anúncio da Palavra de Deus (At 2,14-36); 2º) a 
Palavra de Deus acolhida gerava a fé (At 4,4; Rm 10,17); 3º) a 
partir da fé, a pessoa era batizada (At 8,26-40); 4º) batizada a 
pessoa era inserida na comunidade cristã, eclesial, como segui-
dora de Cristo. A participação comunitária era o termômetro da 
fé. Assim, a descoberta de Jesus e seu projeto fazia os primeiros 
cristãos integrarem-se na vida comunitária. Hoje, num contex-
to marcado sobretudo pelo avanço tecnológico e pelo processo 
de urbanização, salienta-se cada vez mais o individualismo e o 
estabelecimento de relações virtuais. Muitas pessoas veem a Ig-
reja como uma mera entidade prestadora de serviços religiosos. 
Por isso, uma forte tendência é o abandono da vida comunitária 
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ou a dificuldade por assumir serviços pastorais. Diante disto, 
somos convidados a acolher a lição de Emaús de restabelecer 
a vinculação com a comunidade cristã. A comunidade não nos 
deixa sozinhos. Viver é sempre um conviver. Nós não nos sal-
vamos sozinhos. Isso vale tanto para o sentido histórico como 
também para o escatológico. 

No contexto da Assembleia Diocesana da Ação Evange-
lizadora, este aspecto faz retomar a dimensão comunitária de 
nossa fé. Muitos são os motivos que hoje levam pessoas a aban-
donarem a comunidade. A fé e a oração têm, por um lado, uma 
dimensão pessoal. Porém, hoje, muitas pessoas acentuam isso 
como justificativa para não participar da comunidade. Por sua 
vez, a fé e a oração têm também uma dimensão comunitária, 
pois não vivemos individualmente ou apenas em família, mas 
em comunidade e em sociedade e é na comunidade que cele-
bramos o Mistério Pascal de Cristo e os Sacramentos da vida 
cristã. O Papa Francisco lembra que “a Igreja não cresce por 
proselitismo, mas por atração” (EG 14). Diante disto, o que faz-
er para despertar nas pessoas o comprometimento com a comu-
nidade e com a participação nas celebrações? 

Eram dois discípulos, Cléofas e um anônimo
Chama atenção o fato de um dos discípulos de Emaús 

não ter nome. Um simples acaso? Interpretaríamos que não. 
Aquele que não tem nome representa os que não têm lugar na 
sociedade. Significa que Jesus veio ao encontro não somente 
dos reconhecidos, mas, sobretudo, dos desconhecidos, dos ex-
cluídos, dos esquecidos, dos insignificantes para a sociedade, 
dos sem nome. Por isso, Jesus recomendou que seus discípulos 
se dirigissem primeiramente a estes: “Ide, antes, às ovelhas per-
didas da casa de Israel” (Mt 10,6). 

Hoje, em nossa sociedade, os sem nome, sem vez e sem 
voz são muitos, são milhões. Esta realidade não ocorre por aca-
so, pois é fruto de um modelo político, econômico, cultural, 
religioso, social excludente e que atinge a todos. A atenção de 
Jesus foi igual para os dois, pois Ele mesmo havia dito: “Eu 
vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância” (Jo 
10,10). Ao mesmo tempo Jesus mostrou que a grande atenção 
deve ser dada aos caídos (Lc 10,29-37). O Apóstolo Paulo, ao 
dirigir-se à Igreja de Jerusalém, disse que lhe foi pedido uma 
questão: que na missão eles “se lembrassem dos pobres” (Gl 
2,10). Romper com a indiferença. Como posicionar-se diante 
de um contexto marcado pela pobreza e pela exclusão, frutos 
da injustiça institucionalizada, que constitui um pecado social? 
Em nossa diocese/paróquia, quem são os sem nome? Como es-
tão sendo atendidos?  

Anunciar o Evangelho “a todas as nações”
Lc 24 inicia anunciando que Jesus ressuscitou e conclui 

com o envio missionário dos discípulos. Depois de retornarem 
e se reintegrarem na comunidade e de partilharem as experiên-
cias vividas (v.33-35), o próprio Ressuscitado apresentou-se 
no meio deles anunciando-lhes o dom da ressurreição: “A paz 
esteja convosco” (v.36). Dialogando com eles, tirou-lhes as 
dúvidas, fez refeição com eles e, antes de sua ascensão (v.50-
52), enviou-os definitivamente em missão “a todas as nações, 
a começar por Jerusalém” (v.47). Para bem desempenharem 

a missão, prometeu-lhes serem “revestidos da força do Alto” 
(v.49). 

É diante disto que entendemos o apelo do Papa Francisco 
por uma Igreja “em saída missionária” (EG 20). “Conhecer a 
Jesus é o melhor presente que qualquer pessoa pode receber; tê-
lo encontrado foi o melhor que ocorreu em nossas vidas, e fazê-
lo conhecido com nossa palavra e obras é nossa alegria” (DAp 
29). Entendemos que essas palavras são, de fato, luz para nossa 
ação evangelizadora. Diante disso, alerta-nos o Papa Francisco: 
“Não nos deixemos roubar o entusiasmo missionário” (EG 80). 
O desafio da Assembleia Diocesana é de nos ajudar a sermos 
uma Igreja Missionária. 

Considerações finais 
Os dois discípulos partiram de Jerusalém sombrios e 

decepcionados e retornaram comovidos e entusiastas. São 
dois movimentos que acontecem com motivações totalmente 
diferentes. O que provocou essa mudança foi o encontro com 
um peregrino, desconhecido, que se aproximou e caminhou 
com eles. O diálogo perpassou toda a trajetória, provocando a 
grande mudança na vida dos dois. Esse aspecto faz ver que a 
fidelidade ao Evangelho depende da fidelidade à realidade em 
que estamos inseridos. 

Num contexto em que o abismo entre ricos e pobres não 
cessa de crescer e de inseguranças em relação aos projetos 
político-sociais, faz-se necessário retomar os eixos fundamen-
tais da tradição eclesial latino-americana: “a profética e audaz 
opção pelos pobres”; uma evangelização que “responda a per-
guntas reais”; a simultaneidade da “conversão pessoal e das 
estruturas” como condição para a eficácia da ação evangeliza-
dora, num mundo marcado pela “injustiça estrutural”; um mod-
elo de Igreja, “pobre e de pequenas comunidades, como sinal 
e instrumento do Reino de Deus na história”; a necessidade de 
uma reflexão teológica articulada com as práticas de libertação 
dos sem nome. 

Lc 24 faz ver que a ressurreição de Jesus é o fundamen-
to da mensagem cristã, o motor que impulsiona o processo da 
ação evangelizadora, a qual necessita partir da realidade e ser 
iluminada pela Palavra de Deus. A celebração da Eucaristia 
em comunidade alimenta e sustenta a fé, (re)enviando-nos em 
missão nas comunidades e na sociedade.

Para o Papa Francisco, “tomar o ‘tempo como superi-
or ao espaço’ significa privilegiar as ações, pois são elas que 
geram novos dinamismos, que redundam em mudanças dura-
douras (EG 223). O mais importante é gerar processos e não 
buscar resultados imediatos (EG 224), que não transformam” 
(Brighenti). 

O mundo influencia e marca a vida da Igreja. Por sua vez, 
a Igreja pode/deve contribuir com a transformação do mundo. 
Por isso, a Assembleia Diocesana da Ação Evangelizadora é 
um momento fundamental da caminhada pastoral da Igreja di-
ocesana. Ela tem por finalidade revigorar, redirecionar e dar 
novo ânimo à ação evangelizadora. O diálogo, que perpassou 
as relações entre Jesus e os dois discípulos apresenta-se como o 
caminho a ser tomado em sua realização.
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“Vamos para o outro lado do mar” (Mc 4, 35), 
disse o Senhor aos discípulos

Leonardo Fávero1

 “Vamos para o outro lado do 
mar” (Mc 4, 35), disse o Senhor aos 
discípulos. O eco deste convite gan-
hou nova voz na Área Pastoral Santa 
Maria, da Diocese de Santarém – PA 
e inspirou a XII Experiência Mis-
sionária, da qual participaram cerca 
de 32 missionários e missionárias – 
seminaristas, religiosas e vocaciona-

das – de quatro Estados do Brasil (RS, SP, BA, PA), e até da 
Nova Zelândia, entre os dias 03 e 27 de janeiro de 2019.

A Área Pastoral Santa Maria é uma “quase” paróquia. 
Ela tem um vigário que nela reside e que atende o povo de Deus 
que lá vive. É uma região muito extensa e os meios de acesso 
são através de estradas, em alguns lugares, ou embarcações, em 
outros. Um meio de transporte muito comum são as rabetas: 
pequenos cascos com um motor que substitui o esforço braçal 
do remo. Nelas, é transportado de tudo, desde pessoas até mer-
cadorias e outras cargas.

A realidade local é impressionante. Existem chagas pro-
fundas. Há estruturas que empobrecem os moradores e tra-
balhadores: a extração ilegal de madeira e o baixo preço da 
pesca, por exemplo. Além disso, em grande parte dessa região, 
o acesso aos meios de comunicação são limitados, como o aces-
so à internet e ao sinal de telefone, mas também ao saneamento 
básico e outras infraestruturas, como rede elétrica e água trata-
da. A saúde e educação são precárias em muitas comunidades.

Ao me deparar com tudo isso, posso afirmar com toda 
certeza que aprendi uma lição que levarei comigo para o resto 
da minha vida: diante da concretude da realidade na qual nos 
inserimos é necessário discernir aquilo que é do contexto local 
daquilo que é limitação da pessoa [do missionário]. Cito por 
quê: diante da dificuldade do acesso às comunidades, o fato 
de ter que se deslocar com as rabetas, sem colete salva-vidas, 
e sem saber nadar, enfrentando um rio profundo e de forte cor-
renteza, é uma dificuldade que é minha. Saber nadar, remar, 
pilotar rabeta, se virar nas ondas do rio, tudo isso é parte do 
cotidiano daquele povo. Sou eu quem não sabe. É difícil para 
mim, não para eles. E se poderia continuar: sou eu quem estra-
nha a alimentação e a carne de caça (jacaré, tracajá, capivara, 
macaco, etc.). São limitações minhas. Por outro lado, é preci-
so discernir também quais são as estruturas e posturas que, de 
fato, empobrecem o povo e tornam sofrida a vida: longa distân-
cia até a cidade, até os postos de saúde, à escola, etc.

Ainda assim, existe uma alegria no povo paraense que é 
uma verdadeira escola de conversão: seu jeito simples de viver, 
de acolher a nós que fomos de longe, seu sorriso largo e abraço 
apertado são sinais de esperança para este mundo. 

Nesse sentido, pude presenciar algo que enche o coração: 
as águas do rio Amazonas e dos outros rios da região são man-

1 Seminarista da Diocese de Erexim, acadêmico do 2º ano de Teologia na Itepa Faculdades.

tenedores da vida. Lá, se é pescador por natureza, não por 
profissão, embora a pesca seja fonte de renda. Nos lugares em 
que não há eletricidade, consequentemente, não se tem freezer 
ou geladeira. Quando a pesca dá boa, abundante, a abundância 
é partilhada. O pescador passa nas casas e oferece peixe. Isso 
significa que é possível uma economia que supera a lógica do 
acúmulo. Trabalha-se todos os dias, come-se todos os dias. O 
cronos funciona diferente. Isso choca o nosso modo de vida, 
herdado dos imigrantes italianos, alemães, poloneses, enfim...

A constituição e organização familiar também são difer-
entes do nosso padrão. É muito forte o respeito aos mais vel-
hos e mais velhas. Eles e elas são costumeiramente chamadas 
de pai e mãe, e todos os outros são filhos e filhas, quer seja 
cunhado(a), netos(as), primo(as). É interessante que numa casa 
há muitas crianças, todas parentes entre si, cujos pais ou mães 
de sangue estão fora trabalhando, enfim, mas nenhuma delas 
fica desassistida. Recebem comida, abrigo, carinho, educação 
e aprendem uma série de valores que em alguns lugares mais 
próximos vão sendo ou deixados de lado ou ao menos trans-
formados.

A experiência missionária é transformadora. Ela trans-
forma o missionário. Ela transforma a missionária. Ela faz ar-
der o desejo de retornar, de querer conviver mais, de se deixar 
envolver pela missão, e nessa saída – geográfica e existencial 
– permite fazer uma experiência profunda com o Ressuscitado 
que caminha junto com o povo.

Nesse sentido, a religiosidade popular é muito forte e al-
cança expressões muito belas nos festejos, no jeito de celebrar, 
no carinho com a liturgia, no esforço e na alegria na celebração. 
Devido às distâncias, muitas comunidades celebram missa 
poucas vezes no ano. Contudo, o protagonismo dos leigos é 
muito expressivo: participam de semanas de formação bíblica, 
o ministério da palavra é muito comum – ainda que os minis-
tros extraordinários da comunhão eucarística não sejam tan-
tos, já que poucas comunidades têm a presença permanente do 
Santíssimo. Assim, muitas comunidades se reunem nos domin-
gos para a celebração da Palavra sem a comunhão eucarística.

Para concluir, faço uso de uma expressão de Dom Flávio 
Giovenale, ex-bispo de Santarém e agora Bispo de Cruzeiro 
do Sul, Acre: “nós queremos formar padres pastores”. Essa ex-
pressão é muito acertada para aquela realidade, e na verdade, 
para toda a Igreja dos nossos tempos. Penso que quanto mais 
nossa ação pastoral, e arrisco dizer, quanto mais nossa vocação 
e nosso jeito de ser estiverem próximos do modelo de pas-
toreio do Bom Pastor, melhor anunciaremos o Evangelho com 
a vida, inspirando nos outros o despontar daquela curiosidade 
que faz querer conhecer o Evangelho vivente (EG 287). Por 
isso, acredito muito na força evangelizadora que a missão tem. 
Afinal, o Concílio Vaticano II afirmou, e continua afirmando: a 
atividade missionária é função principal e santíssima da Igreja 
(AG, 29).
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Fraternidade e Políticas Públicas

Dom Adelar Baruffi, Bispo Diocesano de Cruz Alta
A conversão quaresmal, vivi-

da pessoalmente e em comunidade, 
inclui também a realidade social. É, 
com certeza, a dimensão mais ex-
igente de vivência da Quaresma, 
como caminho de conversão e ren-
ovação de nosso batismo, seguindo 
Cristo Crucificado-Ressuscitado. 
Por isso, a Igreja no Brasil apresenta 
a todos os católicos a Campanha da 

Fraternidade, que sempre tem o apoio e uma palavra de 
incentivo do Santo Padre. 

Neste ano, o tema é “Fraternidade e Políticas Públi-
cas”. O lema é “Serás libertado pelo direito e pela justiça” 
(Is 1,27). O direito e a justiça são dois temas bíblicos que 
norteiam uma ordem social justa. O objetivo desta cam-
panha é “estimular a participação em Políticas Públicas, 
à luz da Palavra de Deus e da Doutrina Social da Igre-
ja para fortalecer a cidadania e o bem comum, sinais de 
fraternidade” (CNBB, Texto-base CF 2019, n.12). Mas, o 
que são políticas públicas? “São ações e programas que 
são desenvolvidos pelo Estado para garantir e colocar em 
prática direitos que são previstos na Constituição Federal 
e em outras leis” (Idem, n.14). É a ação do Estado que 
busca garantir os direitos e deveres dos cidadãos, para que 
ninguém seja lesado ou desassistido. 

Mas um católico precisa se preocupar com isso? Elas 
contemplam todos os cidadãos, mas sobretudo as pessoas 
que são empurradas para a margem da sociedade. Como 
cristãos, o olhar sobre as políticas públicas diz respeito 
às obras de misericórdia, como concretização de nossa fé 
que nos pede que reconheçamos no irmão pobre e sofre-

dor o rosto de Cristo. A livre iniciativa do mercado, por 
si só, é fria e excludente. O desenvolvimento econômico 
tende a produzir concentração de renda e riqueza. Cabe 
às políticas públicas ter um olhar sobre a pessoa humana, 
antes que ao lucro, e, por isso, oferecer acesso a todos na 
área da educação, saúde e segurança, por exemplo. 

Dois princípios evangélicos devem nortear a busca 
das políticas públicas: o diálogo e a misericórdia. O pri-
meiro diz respeito à participação para dialogar com todos 
os segmentos da sociedade organizada. Com certeza, a fé 
cristã, com sua antropologia, tem uma importante pala-
vra a dizer. Por isso, as formas mais comuns de diálogo 
se dão na participação em audiências públicas, conselhos 
gestores de direitos, conferências, fóruns, etc.. Por outro 
lado, temos o princípio da misericórdia. A justiça inclui 
“também dar algo a quem nada possui ou não merece. A 
justiça de modo nenhum pode ser praticada levando em 
conta a meritocracia” (Idem, n.117). A meritocracia, por 
si só, não é expressão de um valor evangélico. Ela é indi-
vidualista. Não tem rosto. O Papa Bento XVI falou “que 
o desenvolvimento econômico, social e político preci-
sa, se quiser ser autenticamente humano, dar espaço ao 
princípio da gratuidade como expressão da fraternidade” 
(Caritas in Veritate, n. 35).

A Igreja no Brasil convida a todos os católicos a 
superarem a distância entre fé e vida e, através de um 
conhecimento aprofundado do evangelho de Cristo e da 
Doutrina Social da Igreja, “cultivar um profundo desejo 
de mudar o mundo”, porque “a Igreja não pode nem deve 
ficar à margem na luta pela justiça” (Francisco, Evangelli 
Gaudium, n. 183). Quais as políticas públicas que mere-
cem especial atenção na realidade na qual vivemos? 

4º VOCACIONAL DO BRASIL
  A Igreja do Brasil está se 

preparando para o 4º. Congresso 
Nacional da Vocacional, sentimos 
a necessidade de refletir sobre a 
questão das vocações em nossa 
realidade eclesial, sabemos que é 
urgente apresentar o tema vocacio-

nal, dando-lhe o devido lugar na pastoral de conjunto. 
Os novos contextos sócio-eclesiais exigem ousadia na 
apresentação de propostas vocacionais e a correspon-
dente aplicabilidade entre os jovens e famílias, para que 
a urgente Cultura Vocacional seja promovida entre nós. 
Por isso, promover um evento vocacional em âmbito na-

cional significa sensibilizar, animar e incrementar a Cul-
tura Vocacional nas comunidades eclesiais. A reflexão, 
o estudo do tema ‘vocações’ e a partilha de experiências 
locais fortalece a consciência vocacional da Igreja.

O 4º. Congresso Vocacional deseja provocar a ne-
cessidade de se refletir sobre o sentido último da vida, 
sobre a necessidade da oração em prol das vocações e 
acima de tudo expandir o tema vocacional para todos os 
âmbitos eclesiais e sociais, principalmente sobre a arte 
do discernimento vocacional tão urgente e necessário em 
nossa pastoral.

O 4º. Congresso Vocacional do Brasil acontecerá 
entre os dias 05 a 08 de setembro de 2019, no Centro de 
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Eventos do Santuário Nacional Nossa Senhora de Apa-
recida, em Aparecida-SP. Contaremos com a participação 
de todos os regionais e dioceses do Brasil, com um pú-
blico estimado em 650 pessoas. E também participa da 
organização e promoção deste evento a Conferência dos 
Religiosos do Brasil – CRB e o Instituto de Pastoral Vo-
cacional do Brasil – IPV. As vagas serão disponibilizadas 
para os convidados e delegados, conforme já informado 
aos coordenadores regionais.

Todos os batizados são convidados a aprofundar 
este tema “Vocação e discernimento” e, de uma maneira 
especial, os bispos, sacerdotes, consagrados, religiosos e 
leigos, envolvidos no Serviço de Animação Vocacional do 
Brasil. E, para que todo o povo de Deus viva também o 
Congresso Vocacional, se faz necessário alcançar todos, 
por isso deve haver uma programação, a nível Diocesa-
no e também nos Regionais da CNBB, para que ganhem 
eco, desde antes do Congresso Vocacional, o tema e as 
reflexões que serão tratados e sirva como uma preciosa 
contribuição para os dias do Congresso Vocacional.

Para que alcance a todos, que sejam realizados En-
contros Diocesanos para o repasse, estudo e reflexão do 
Texto Base do Congresso já disponível pelas Edições 
CNBB. Para a melhor organização sugerimos que seja re-
alizada até março de 2019, de acordo com a realidade de 
cada Diocese.

Um momento importante nesta preparação para 
o 4º. Congresso Vocacional do Brasil, é a realização do 
Pré Congresso Regional, para que seja envolvido maior 
números de pessoas, para o estudo e reflexão do tema. E 
também nesta oportunidade, deverá ser respondido por to-
dos o questionário avaliativo (Cf. anexo 2) que contribuirá 
para as reflexões dos assessores durante o congresso, e 
deverá ser enviado à secretaria do Congresso. Sugerimos 
que seja realizado até junho de 2019.

Enfim, contamos com a participação e envolvimento 
de todos neste importante momento de nossa caminhada 
vocacional do Brasil, e pedimos ao Senhor da messe, que 
continue enviando operários e operárias para Sua messe.

Fraternalmente,
Dom Jaime Spengler, Arcebispo de Porto alegre – 

RS, Presidente da CMOVC
Dom José Roberto Fortes Palau, Bispo Auxiliar Di-

ocese de São Paulo – SP, Bispo Referencial PV/SAV – 
CMOVC

Pe. Elias Aparecido da Silva, Diocese de Uruaçu – 
GO, Coordenador Nacional Pastoral Vocacional

a) Tendo presente o que foi indicado para a “Realização 
do pré-congresso regional” (página 88 do Texto Base);

b) Considerando a letra g, que fala da resposta ao 
questionário avaliativo a ser enviado para a Secretaria 

Geral do IV Congresso Vocacional, no e-mail (pvnaciona-
lcnbb@gmail.com);

c) Partindo do questionário refletido nas paróquias/
dioceses, e fazendo uma síntese, convidamos a responder 
às seguintes questões:

PERGUNTAS AOS PRÉ CONGRESSOS                  
REGIONAIS DA PASTORAL VOCACIONAL

1. Quanto ao tema do Congresso – “vocação e dis-
cernimento” -, quais os maiores desafios hoje a pastoral 
vocacional em teu Regional? Apresente dentre eles as 
duas principais urgências e possíveis sugestões para su-
perá-las.

2. Avaliar a realidade de seu Regional, e verificar se 
ele consegue responder à necessidade de um discernimen-
to vocacional, respeitando todas as etapas do itinerário 
vocacional, e oferecendo aos vocacionados/as os elemen-
tos necessários para uma decisão vocacional consciente e 
madura na fé?

3. Em nossa atividade pastoral (Projetos Regionais, 
Paroquiais e Diocesanos) estamos atingindos os jovens? 
E se sim, qual o perfil dos jovens que estão vindo até a 
Igreja, nos processos vocacionais? (Estrutura de fé, idade, 
escolaridade, vivencia eclesial, etc.) E ainda mais, o que 
estamos fazendo para alcançar os adolescentes e jovens 
que não estão inseridos no âmbito eclesial?

4. Levantar, a partir da própria realidade do Region-
al, iniciativas que estão contribuindo ou que podem aju-
dar no processo de discernimento vocacional, iluminando 
também outras realidades eclesiais.

5. No processo de discernimento vocacional se faz 
necessário, entre outros elementos, o aporte das ciências 
humanas, uma equipe vocacional preparada, a direção es-
piritual, a formação adequada dos responsáveis e a indi-
cação de um projeto de vida. Como e de que modo estas 
exigências hoje estão presentes no trabalho serviço de an-
imação vocacional, ou que poderiam ser implementadas?

6. O Sínodo dos Bispos, com o tema “Jovens, fé e 
discernimento vocacional’, é um acontecimento funda-
mental na vida e para a missão da Igreja. A partir do IV 
Congresso, e sua temática, o que seu Regional espera que 
seja assumido pela animação vocacional, que permita val-
orizar ainda mais a família e os jovens, propiciando um 
caminho de fé que leve ao um verdadeiro e efetivo discer-
nimento vocacional?

7. Alguma indicação para a realização do 4°. Con-
gresso Vocacional e para o importante trabalho do Pós 
congresso?

Fonte: 4º Congresso Vocacional do Brasil
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Dinâmica do Setor de Animação Bíblico-Catequética (115)
Tânia Madalosso 

O perdão
Texto Bíblico: Mt 18,21-35 
Objetivo: Reconhecer a im-

portância e a necessidade de per-
doarmos a quem nos ofende.

Material: Pedrinhas médias, ou bolas de pingue-
pongue da mesma quantidade que o número de participantes.

Procedimento: Entregue uma pedrinha a cada catequi-
zando. Explique que a pedrinha foi atirada neles por alguém 
e decidiram guardar a pedra para devolvê-la quando tiverem 
oportunidade. Deverão ficar com ela nas mãos, não soltar 
para nada, enquanto não devolver. A seguir peça aos cate-
quizandos que realizem atividades diversas, e enfatize que 
não podem abrir a mão que está com a pedrinha ou bolinha 
de maneira nenhuma, quem abrir a mão sai fora da brinca-
deira:– Bater palmas; – fazer um círculo; – brincar de bata-

ta-quente; – fazer de conta que estão enviando uma mensagem 
pelo celular ou fazendo as tarefas da escola, etc.

A seguir questione se eles sentiram-se incomodados 
ao realizar as atividades com a pedrinha na mão. Não teria 
sido melhor realizar as atividades com as mãos livres? E se a 
pessoa que atirou nunca mais aparecer? Agora peçam a eles 
imaginarem que a pedra é uma ofensa ou mágoa que não foi 
perdoada por eles.

Questione: – Uma mágoa, uma ofensa atrapalha a vida 
de quem a carrega?  – O que acontece quando não perdoa-
mos? – Quando não liberamos perdão a uma pessoa (quando 
não largamos a pedra) quem mais sofre? Quem fica mais in-
comodado?  – Como e quando perdoar?   – A quem perdoar?

Repita as atividades acima só que agora sem a pedra 
nas mãos para que percebam a diferença. Explicar que quando 
liberamos o perdão a alguém nos sentimos livres e mais leves. 
Termine a dinâmica com a leitura do texto bíblico.

119ª Receita de Culinária 
Maria Busatta, integrante da Pastoral da Saúde

Bolo de feijão com                    
calda de açúcar

INGREDIENTES:
250 g de feijão carioca ou branco co-

zido com o caldo (sem tempero)
½ kg de farinha de trigo
250 g de açúcar
3 ovos inteiros
1 colher (chá) de noz moscada

100 ml de óleo
1 colher de sopa de fermento em pó
Primeiro misturar os ingredientes secos: farinha de tri-

go, açúcar, noz moscada e separar. Bater no liquidificador o 
feijão com os ovos e o óleo. Depois misturar com os ingredi-
entes secos, adicione a noz moscada e por último o fermento.

OBS: pode-se substituir o açúcar refinado ou mascavo.

Bolo de fubá cremoso
1 xícara de fubá
3 xícaras de açúcar
1 xícara de farinha de trigo
1 pires de queijo ralado
4 xícaras de leite
3 ovos
2 colheres de manteiga
1 colher de fermento em pó
*Bater a manteiga e as gemas com parte do açúcar.
*Misturar os outros ingredientes e bata bem.
*Por último juntar as claras em neve e o fermento mis-

turando com cuidado.
*Colocar em forma untada e leve ao forno quente.

O TEMPO - Olavo Bilac
Sou o tempo que passa, que passa  
Sem princípio, sem fim, sem medida 
Vou levando a Ventura e a Desgraça, 
Vou levando as vaidades da Vida 
 
A correr, de segundo em segundo 
Vou formando os minutos que correm... 
Formo as horas que passam no mundo, 
Formo os anos que nascem e morrem. 
 

Ninguém pode evitar os meus danos... 
Vou correndo sereno e constante: 
Desse modo, de cem em cem anos, 
Formo um século e passo adiante. 
 
Trabalhai, porque a vida é pequena 
E não há para o tempo demora! 
Não gasteis os minutos sem pena! 
Não façais pouco caso das horas!
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Ervas e Plantas Medicinais (117)
Pe. Ivacir João Franco – CNF/MT nº. 0120.

Rabanete
Raphanus sativus, L.
Pertence à família das Crucíferas
Também conhecido como: Rábano

O Rabanete é uma planta 
herbácea nutritiva, da horta. Quando 
adulto chega a atingir até 50 cm de 
altura. Apresenta folhas ramificadas 
e flores brancas com listras rosa após 
horas de florescimento. A sua raiz é um 

bulbo branco ou vermelho que é sua parte comestível. Nas 
hastes dos seus ramos apresenta pequenas bagas que contêm 
sementes e estas favorecem a sua reprodução. Desenvolve-
se geralmente no final da primavera até o inicio do outono.

Propriedades medicinais
O rabanete tem as vitaminas B, que é a maior 

responsável pela manutenção da saúde emocional e mental 
do ser humano; C, que é um antioxidante que tem capacidade 
de proteger o organismo dos danos provocados pelo estresse, 
e equilibra o mesmo de modo geral; Cálcio, que fortalece 
os ossos e os dentes; Fósforo, que ajuda no crescimento, 
na recuperação do organismo, proporciona energia, vigor, 
colaborando na metabolização das gorduras e amidos, atenua 
as dores da artrite, estimulam dentes e gengivas saudáveis; 
Enxofre, que purifica a pele, fortalece as unhas em geral; 
Ferro, essencial para produção dos glóbulos vermelhos do 
sangue, do pigmento da pele, do tecido muscular; Sódio, que 
ajuda a melhorar o movimento, a dilatação e a contração dos 
vasos sanguíneos do corpo; Potássio, que ajuda a regular 
a pressão arterial e fortalecer as artérias; Magnésio, cuja 
finalidade é auxiliar e prevenir o envelhecimento e a morte 
das células do organismo todo e Sais Minerais.

Êle é emenagogo, propriedade que provoca 
menstruação; aperiente, que abre o apetite, os poros da 
pele e facilita o movimento dos líquidos; estomáquico, que 
restabelece o funcionamento do estômago; vermífugo, que 
elimina vermes; colerético, que aumenta a secreção biliar; 
antibiótico, que impede a proliferação ou o desenvolvimento 
de certos tipos de micróbios; peitoral, que diminui dores no 
peito e estimulante das funções cerebrais.

Seu consumo natural favorece a digestão de modo 
em geral e é útil no tratamento do fígado e dos intestinos. 

Usado em forma de suco ou consumido naturalmente 
ajuda a combater o escorbuto, as infecções da vesícula biliar 
e previne a formação de cálculos renais.

Apresenta propriedades digestivas e diuréticas, 
estimula o apetite, evita doenças urinaria, regula a vesícula e 
combate vermes diversos. 

Obs.: Não foram encontradas contra indicações 
na literatura consultada. Porém nenhuma planta deve ser 
utilizada sem um bom conhecimento ou orientação medica 
e profissional.

Aniversários - maio
- 2, Pe. Cezar Menegat - N. 1967;
- 3, Pe. Agostinho F. Dors - N. 1961;
- 4, Diác. Osmar Antonio Lorenzi - N. 1954;
- 14, Clarice B. Barbieri, N. 1965; 

 Ir. Vitória Margarida Chinvelski, N. 1957;
- 20, Diác. Almeri Bornelli, N. 1943;
- 22, Diác. Selin José Picoli, O. 1983;
- 27, Pe. João Dirceu Nardino, N. 1966;
- 28, Dom José Gislon, OP. 1988.

Junto à Cruz de Cristo, há força no sofrimento
 “... dentro do nosso sofrimen-

to está o de Jesus, que carrega conos-
co o seu peso e revela o seu sentido. 
Quando o Filho de Deus subiu à cruz 
destruiu a solidão do sofrimento e 
iluminou a sua escuridão. Desta for-
ma somos postos diante do mistério 
do amor de Deus por nós, que nos 
infunde esperança e coragem: esper-
ança, porque no desígnio de amor de 
Deus também a noite do sofrimento 

se abre à luz pascal; e coragem, para enfrentar qualquer ad-
versidade em sua companhia, unidos a Ele.

O Filho de Deus feito homem não privou a experiência 
humana da doença e do sofrimento mas, assumindo-os em si, 

transformou-os e reduziu-os. Reduzidas porque já não têm a 
última palavra, que é ao contrário a vida nova em plenitude; 
transformados, porque em união com Cristo, de negativas 
podem tornar-se positivas. 

Em virtude do Batismo e da Confirmação somos 
chamados a conformar-nos com Cristo, Bom Samaritano de 
todos os sofredores. 

São João, o discípulo que estava com Maria aos pés da 
Cruz, faz-nos ir às nascentes da fé e da caridade, ao coração 
de Deus que «é amor» (1 Jo 4, 8.16), e recorda-nos que não 
podemos amar a Deus se não amarmos os irmãos. Quem está 
aos pés da Cruz com Maria, aprende a amar como Jesus. 
(Papa Francisco na mensagem para o 22º Dia Mundial do 
Doente, 11/02/2014)
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Sempre ligada em você!

Irmãs 
Franciscanas 
da Sagrada 
Família de 

Maria

Rua Polônia, 125 – Centro 
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