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- 03, aniversário de ordenação presbiteral de Dom Girônimo 
Zanandréa, 1964).

 - 07, 10h, missão canônica de ministros na sede paroquial 
São Roque de Benjamin Constant do Sul.

- 14, Missão canônica e renovação de mandato de ministros 
na sede paroquial São Roque de Itatiba do Sul. 

- 22, 14h, reunião do Conselho de Presbíteros e Colégio de 
Consultores.

- 24, Período de férias

- 1º, às 08h30, 
reunião dos repre-
sentantes paroqui-
ais do Apostolado 
da Oração, no Cen-
tro Diocesano de 
Pastoral.  

- 03, aniversário 
de ordenação presbiteral de Dom Girônimo Zanandréa, (1964).

- 08, 18h30, reunião do Conselho Econômico, no Centro Di-
ocesano.

- 08 e 09, curso anual de formação pastoral para os padres, no 
Seminário de Fátima. 

- 10, encontro de formação para os padres, organizado pela 
Pastoral Presbiteral, no Seminário de Fátima.

- 11, Dia Mundial da População – 
- 14, comunidade N. Sra. das Dores, Chapadão, Paróquia de 

Paulo Bento, festa do agricultor e do motorista.
- 19 a 21, retiro da coordenação diocesana da Pastoral da Ju-

ventude; 22º Cursilho feminino para jovens, no Seminário N. 
Sra. da Salette, Marcelino Ramos.

- 22, 08h30 às 16h, oficina de formação contínua integrada 
com as coordenadores paroquiais da Pastoral da Criança, no 
Centro Diocesano de Pastoral; 14h, reunião do Conselho de 
Presbíteros.

- 27, primeira romaria da melhor idade no Santuário N. Sra. 
da Salete, Marcelino Ramos.

- 27 e 28, reunião da coordenação regional da Pastoral da 
Juventude, no Centro Diocesano de Pastoral.  

- 28, Festa do padroeiro e de São Cristóvão na sede paroquial 
São Tiago, Aratiba.

- 30, 13h30 às 17h, reunião dos agentes da Cáritas, no Centro 
Diocesano de Pastoral.

Pai nosso, vosso Filho Unigênito, 
Ressuscitado de entre os mortos,
confiou aos discípulos:
“Ide e fazei discípulos todos os povos”.
Recordai-nos que, pelo batismo,
tornamo-nos participantes
da missão da Igreja.
Pelos dons do Espírito Santo, 
concedei-nos a Graça de sermos testemunhas 
do Evangelho, corajosos e vigilantes,
para que a missão confiada à Igreja,
ainda longe de ser realizada,
encontre novas e eficazes expressões
que levem vida e luz ao mundo.
Ajudai-nos, Pai Santo, a fazer 
com que todos os povos possam 
encontrar-se com o amor e a misericórdia 
de Jesus Cristo, Ele que é Deus convosco, 
e vive e reina na unidade do Espírito Santo,
agora e para sempre. Amém.

Senhor Deus, Criador de todas as coisas, vós não ces-
sais de fazer com que se produza abundância de frutos 
com o orvalho do céu e a fertilidade da terra. Nós vos 
agradecemos pelos frutos colhidos e pelos dons recebi-
dos de vossa bondade. Saibamos louvar, sem cessar, a 
vossa misericórdia e fazer bom uso dos bens temporais, 
tendo sempre em vista os bens eternos. E vos pedimos 
que, pelos frutos da terra, aprendamos a partilhar os 
dons com nossos irmãos e irmãs necessitados: os que 
têm fome cheguem a fartar-se e os pobres e necessit-
ados deem glória ao vosso nome, por sermos filhos de 
um mesmo Pai, de cujas mãos procedem os bens para 
utilidade de todos. Por Cristo, nosso Senhor. (do Livro 
de Oração do Cristão Católico, Frei Alberto Bechhäus-
er, OFM, Vozes, 2004).
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Mensagem de Páscoa do Papa Francisco à cidade de Roma e ao mundo (21/4/2019)
A Páscoa é o início de um mundo novo

Queridos irmãos e irmãs, feliz 
Páscoa!

Hoje, a Igreja renova o anún-
cio dos primeiros discípulos: «Jesus 
ressuscitou!» E de boca em boca, de 
coração a coração, ecoa o convite ao 
louvor: «Aleluia!... Aleluia!» Nesta 
manhã de Páscoa, juventude perene 
da Igreja e de toda a humanidade, 
quero fazer chegar a cada um de vós as palavras iniciais da 
recente Exortação Apostólica dedicada particularmente aos 
jovens:

«Cristo vive: é Ele a nossa esperança e a mais bela ju-
ventude deste mundo! Tudo o que toca torna-se jovem, fica 
novo, enche-se de vida. Por isso as primeiras palavras, que 
quero dirigir a cada jovem [e a cada] cristão, são estas: Ele 
vive e quer-te vivo! Está em ti, está contigo e jamais te deixa. 
Por mais que te possas afastar, junto de ti está o Ressuscitado, 
que te chama e espera por ti para recomeçar. Quando te sen-
tires envelhecido pela tristeza, os rancores, os medos, as dúvi-
das ou os fracassos, Jesus estará a teu lado para te devolver a 
força e a esperança» (Chistus vivit, 1-2).

Queridos irmãos e irmãs, esta mensagem é dirigida 
ao mesmo tempo a todas as pessoas e ao mundo inteiro. A 
Ressurreição de Cristo é princípio de vida nova para todo o 
homem e toda a mulher, porque a verdadeira renovação parte 
sempre do coração, da consciência. Mas a Páscoa é também o 
início do mundo novo, libertado da escravidão do pecado e da 
morte: o mundo finalmente aberto ao Reino de Deus, Reino 
de amor, paz e fraternidade. 

Cristo vive e permanece connosco. Mostra a luz do 
seu rosto de Ressuscitado e não abandona os que estão na 
provação, no sofrimento e no luto. Que Ele, o Vivente, seja 
esperança para o amado povo sírio, vítima dum conflito sem 
fim que corre o risco de nos encontrar cada vez mais resig-
nados e até indiferentes. Ao contrário, é hora de renovar os 
esforços por uma solução política que dê resposta às justas 
aspirações de liberdade, paz e justiça, enfrente a crise hu-
manitária e favoreça o retorno em segurança dos deslocados, 
bem como daqueles que se refugiaram nos países vizinhos, 
especialmente no Líbano e Jordânia. 

A Páscoa leva-nos a deter o olhar no Médio Oriente, 
dilacerado por divisões e tensões contínuas. Os cristãos da 
região não deixem de testemunhar, com paciente persever-
ança, o Senhor ressuscitado e a vitória da vida sobre a morte. 
O meu pensamento dirige-se de modo particular para o povo 
do Iémen, especialmente para as crianças definhando pela 
fome e a guerra. A luz pascal ilumine todos os governantes 
e os povos do Médio Oriente, a começar pelos israelitas e os 
palestinenses, e os instigue a aliviar tantas aflições e a buscar 
um futuro de paz e estabilidade.

Que as armas cessem de ensanguentar a Líbia, onde, 
nas últimas semanas, começaram a morrer pessoas indefesas, 
e muitas famílias se viram forçadas a deixar as suas casas. 
Exorto as partes interessadas a optar pelo diálogo em vez da 

opressão, evitando que se reabram 
as feridas duma década de conflitos 
e instabilidade política.

Cristo Vivente conceda a 
sua paz a todo o amado continen-
te africano, ainda cheio de tensões 
sociais, conflitos e, por vezes, ex-
tremismos violentos que deixam 
atrás de si insegurança, destru-

ição e morte, especialmente no Burkina Faso, Mali, Níger, 
Nigéria e Camarões. Penso ainda no Sudão, que está a at-
ravessar um período de incerteza política e onde espero que 
todas as instâncias possam ter voz e cada um se esforce por 
permitir ao país encontrar a liberdade, o desenvolvimento 
e o bem-estar, a que há muito aspira. 

O Senhor ressuscitado acompanhe os esforços feitos 
pelas autoridades civis e religiosas do Sudão do Sul, suste-
ntados pelos frutos do retiro espiritual que, há poucos dias, 
se realizou aqui no Vaticano. Que se abra uma nova página 
da história do país, na qual todos os componentes políticos, 
sociais e religiosos se empenhem ativamente em prol do bem 
comum e da reconciliação da nação.

Nesta Páscoa, encontre conforto a população das regiões 
orientais da Ucrânia, que continua a sofrer com o conflito ain-
da em curso. O Senhor encoraje as iniciativas humanitárias e 
as iniciativas destinadas a buscar uma paz duradoura.

Que a alegria da Ressurreição encha os corações de 
quem sofre as consequências de difíceis situações políticas e 
económicas, no continente americano. Penso de modo partic-
ular no povo venezuelano: em tanta gente sem as condições 
mínimas para levar uma vida digna e segura, por causa duma 
crise que perdura e se agrava. O Senhor conceda, a quantos 
têm responsabilidades políticas, trabalhar para pôr fim às in-
justiças sociais, abusos e violências e realizar passos concre-
tos que permitam sanar as divisões e oferecer à população a 
ajuda de que necessita.

O Senhor ressuscitado oriente com a sua luz os es-
forços que estão a ser feitos na Nicarágua para se encontrar, 
o mais rápido possível, uma solução pacífica e negociada em 
benefício de todos os nicaraguenses.

Perante os inúmeros sofrimentos do nosso tempo, o 
Senhor da vida não nos encontre frios e indiferentes. Faça 
de nós construtores de pontes, não de muros. Ele, que nos 
dá a paz, faça cessar o fragor das armas, tanto nos contextos 
de guerra como nas nossas cidades, e inspire os líderes das 
nações a trabalhar para acabar com a corrida aos armamentos 
e com a difusão preocupante das armas, de modo especial nos 
países mais avançados economicamente. O Ressuscitado, que 
escancarou as portas do sepulcro, abra os nossos corações às 
necessidades dos indigentes, indefesos, pobres, desemprega-
dos, marginalizados, de quem bate à nossa porta à procura de 
pão, dum abrigo e do reconhecimento da sua dignidade.

Queridos irmãos e irmãs, Cristo vive! Ele é esperança e 
juventude para cada um de nós e para o mundo inteiro.

Deixemo-nos renovar por Ele! Feliz Páscoa!
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Tempo de renovada solidariedade internacional, não de nacionalismos
DISCURSO DO PAPA FRANCISCO AOS PARTICIPANTES DA PLENÁRIA DA  

PONTIFÍCIA ACADEMIA DAS CIÊNCIAS SOCIAIS – 02 de maio de 2019
Estimadas irmãs e irmãos!
Dou-vos as boas-vindas e 

estou grato ao vosso Presidente, 
Prof. Stefano Zamagni, pelas suas 
amáveis palavras e por ter aceite 
presidir à Pontifícia Academia das 
Ciências Sociais. Também este 
ano escolhestes abordar um tema 
de atualidade permanente. Infe-
lizmente, temos diante dos olhos 
situações em que certos Estados nacionais desenvolvem as 
suas relações num espírito mais de oposição do que de coop-
eração. Além disso, é preciso constatar que as fronteiras dos 
Estados nem sempre coincidem com demarcações de pop-
ulações homogéneas e que muitas tensões derivam de uma 
reivindicação excessiva de soberania por parte dos Estados, 
com frequência precisamente em âmbitos nos quais eles já 
não são capazes de agir de maneira eficaz para salvaguardar 
o bem comum.

Quer na Encíclica Laudato si’, quer no Discurso aos 
membros do Corpo Diplomático deste ano, chamei a atenção 
para os desafios de caráter mundial que a humanidade deve 
enfrentar, como o desenvolvimento integral, a paz, o cuidado 
da casa comum, a mudança climática, a pobreza, as guerras, 
as migrações, o tráfico de pessoas e de órgãos, a salvaguarda 
do bem comum e as novas formas de escravidão.

S. Tomás tem uma bonita noção do que significa um 
povo: «Assim como o Sena não é um rio determinado pela 
água que flui, mas por uma origem e um leito específicos, 
pelo que é considerado sempre o mesmo rio, não obstante 
a água que corre seja diferente, do mesmo modo um povo é 
o mesmo não pela identidade de uma alma ou dos homens, 
mas pela identidade do território, ou ainda mais, das leis 
e do modo de viver, como diz Aristóteles no terceiro livro 
da Política» (As criaturas espirituais, a. 9, ad 10). A Igreja 
exortou sempre ao amor ao próprio povo, à pátria, ao res-
peito pelo tesouro das várias expressões culturais, pelos usos 
e costumes e pelos modos corretos de viver, radicados nos 
povos. Ao mesmo tempo, a Igreja admoestou as pessoas, os 
povos e os governos a propósito dos desvios deste apego, 
quando redunda em exclusão e ódio pelo próximo, quan-
do se torna nacionalismo conflituoso que levanta muros, 
aliás, até racismo ou antissemitismo. A Igreja observa com 
preocupação o ressurgimento, um pouco em toda a parte no 
mundo, de correntes agressivas contra os estrangeiros, espe-
cialmente os migrantes, assim como aquele crescente nacio-
nalismo que omite o bem comum. Assim, corre-se o risco de 
comprometer formas já consolidadas de cooperação inter-
nacional, insidiam-se as finalidades das Organizações inter-

nacionais como espaço de diálogo 
e de encontro para todos os países 
num nível de respeito recíproco, e 
impede-se a consecução dos Ob-
jetivos do desenvolvimento suste-
ntável aprovados em unanimidade 
pela Assembleia Geral das Nações 
Unidas, no dia 25 de setembro de 
2015.

É doutrina comum que o Es-
tado esteja ao serviço da pessoa e dos agrupamentos naturais 
de pessoas, como a família, o grupo cultural, a Nação como 
expressão da vontade e dos costumes profundos de um povo, 
o bem comum e a paz. No entanto, muitas vezes os Estados 
estão ao serviço dos interesses de um grupo predominante, 
além disso por motivos de lucro económico que oprime, en-
tre outros, as minorias étnicas, linguísticas ou religiosas que 
se encontram no seu território.

Nesta ótica, por exemplo, o modo como uma Nação 
recebe os migrantes revela a sua visão da dignidade humana 
e da sua relação com a humanidade. Cada pessoa humana é 
membro da humanidade e tem a mesma dignidade. Quando 
uma pessoa ou uma família é obrigada a deixar a própria 
terra, deve ser recebida com humanidade. Eu disse várias 
vezes que as nossas obrigações em relação aos migrantes 
articulam-se em volta de quatro verbos: acolher, proteger, 
promover e integrar. O migrante não é uma ameaça à cultu-
ra, aos costumes e aos valores da Nação que o recebe. Tam-
bém ele tem um dever, que consiste em integrar-se na Nação 
que o acolhe. Integrar não significa assimilar, mas partilhar 
o tipo de vida da sua nova pátria, contudo permanecendo ele 
mesmo como pessoa, portador de uma sua vicissitude bi-
ográfica. Deste modo, o migrante poderá apresentar-se e ser 
reconhecido como uma oportunidade para enriquecer o povo 
que o integra. Compete à autoridade pública proteger os mi-
grantes e regular os fluxos migratórios mediante a virtude da 
prudência, assim como promover o acolhimento de maneira 
que as populações locais sejam formadas e encorajadas a 
participar conscientemente no processo de integração dos 
migrantes que são recebidos.

Também a questão migratória, que constitui um dado 
permanente da história humana, revitaliza a reflexão sobre 
a natureza do Estado nacional. Todas as nações são fruto da 
integração de ondas sucessivas de pessoas ou de grupos de 
migrantes e tendem a ser imagens da diversidade da humani-
dade, embora permaneçam unidas por valores, recursos cul-
turais comuns e costumes sadios. Um Estado que suscitasse 
os sentimentos nacionalistas do próprio povo contra outras 
nações ou grupos de pessoas, deixaria de cumprir a própria 

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/speeches/2019/january/documents/papa-francesco_20190107_corpo-diplomatico.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/speeches/2019/january/documents/papa-francesco_20190107_corpo-diplomatico.html
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missão. Pela história sabemos para onde conduzem desvios 
semelhantes; penso na Europa do século passado.

O Estado nacional não pode ser considerado como um 
absoluto, como uma ilha em relação ao contexto circundan-
te. Na atual situação de globalização não apenas da econo-
mia, mas também dos intercâmbios tecnológicos e culturais, 
o Estado nacional já não é capaz de proporcionar sozinho o 
bem comum às suas populações. O bem comum tornou-se 
mundial e as nações devem associar-se em vista do próprio 
benefício. Quando um bem comum supranacional é identi-
ficado claramente, é necessária específica autoridade, legal e 
concordemente constituída, capaz de facilitar a sua aplicação. 
Pensemos nos grandes desafios contemporâneos da mudança 
climática, das novas formas de escravidão e o da paz.

Enquanto, segundo o princípio de subsidiariedade, a 
cada Nação deve ser reconhecida a faculdade de agir na me-
dida do seu alcance, por outro lado, grupos de nações viz-
inhas — como já é o caso — podem fortalecer a própria 
cooperação atribuindo o exercício de algumas funções e 
serviços a instituições intergovernamentais que administrem 
os seus interesses comuns. Espera-se que, por exemplo, na 
Europa não se perca a consciência dos benefícios alançados 
ao longo deste caminho de aproximação e concórdia entre 
os povos, empreendido depois da segunda guerra mundial. 
Ao contrário, na América Latina Simón Bolivar impeliu os 
líderes da sua época a forjar o sonho de uma Pátria Grande, 
que saiba e possa receber, respeitar, abraçar e desenvolver a 
riqueza de todos os povos. Esta visão cooperativa entre as 
nações pode mover a história, relançando o multilateralis-
mo, oposto quer aos renovados impulsos nacionalistas, quer 
a uma política de hegemonia.

Deste modo a humanidade evitaria a ameaça do recur-
so a conflitos armados todas as vezes que surgir uma dis-
puta entre Estados nacionais, assim como eludiria o perigo 
da colonização económica e ideológica das superpotências, 
evitando a opressão do mais forte sobre o mais frágil, pre-
stando atenção à dimensão global sem perder de vista as di-
mensões local, nacional e regional. Diante do desígnio de 
uma globalização imaginada como “esférica”, que nivela as 
diferenças e sufoca a localização, é fácil que voltem a surgir 
tanto os nacionalismos, como os imperialismos hegemónic-
os. A fim de que a globalização possa ser benéfica para to-
dos, deve-se pensar em atuar uma sua forma “poliédrica”, 
travando uma luta saudável em prol do reconhecimento 
mútuo entre a identidade coletiva de cada povo e nação, e a 
própria globalização, de acordo com o princípio segundo o 
qual o todo vem antes das partes, de maneira a alcançar um 
estado geral de paz e de concórdia.

As instâncias multilaterais foram criadas na esperança 
de poder substituir a lógica da vingança, a lógica do domí-
nio, da opressão e do conflito com a lógica do diálogo, da 
mediação, do compromisso, da concórdia e da consciência 
de pertencer à mesma humanidade na casa comum. Sem 

dúvida, é preciso que tais organismos garantam que os Es-
tados sejam representados efetivamente, com iguais direitos 
e deveres, de maneira a evitar a crescente hegemonia de po-
deres e grupos de interesse que impõem as próprias visões 
e ideias, assim como novas formas de colonização ideológi-
ca, não raramente desrespeitadoras da identidade, dos usos 
e dos costumes, da dignidade e da sensibilidade dos povos 
envolvidos. O ressurgimento destas tendências continua a 
debilitar o sistema multilateral, com o resultado de uma es-
cassa credibilidade na política internacional e de uma pro-
gressiva marginalização dos membros mais vulneráveis da 
família das nações.

Encorajo-vos a perseverar na busca de processos des-
tinados a superar o que divide as nações e a propor novos 
caminhos de cooperação, especialmente no que se refere aos 
novos desafios da mudança climática e das novas formas 
de escravidão, bem como ao excelso bem social, que é a 
paz. Infelizmente, hoje a época do desarmamento nuclear 
multilateral parece ultrapassada e já não move a consciên-
cia política das nações que possuem armas atómicas. Aliás, 
parece que se começa uma nova temporada de confronto 
nuclear inquietante, porque anula os progressos do passado 
recente e multiplica o risco de guerras, inclusive devido ao 
possível funcionamento defeituoso de tecnologias altamente 
avançadas, mas sempre sujeitas ao imponderável natural e 
humano. Se, agora, não apenas na terra mas também no es-
paço, forem colocadas armas nucleares ofensivas e defensi-
vas, a chamada nova fronteira tecnológica terá aumentado, e 
não diminuído, o perigo de um holocausto nuclear.

Por conseguinte, o Estado é chamado a assumir maior 
responsabilidade. Mesmo mantendo as caraterísticas de 
independência e de soberania, e continuando a perseguir 
o bem da própria população, hoje ele tem a tarefa de par-
ticipar na edificação do bem comum da humanidade, ele-
mento necessário e essencial para o equilíbrio mundial. Este 
bem comum universal, por sua vez, deve adquirir um valor 
jurídico mais acentuado a nível internacional. Certamente 
não me refiro a um universalismo nem a um internacional-
ismo genérico, que descuida a identidade dos diferentes po-
vos: com efeito, ela deve ser sempre valorizada como con-
tribuição única e indispensável em vista do maior desígnio 
harmonioso.

Caros amigos, como habitantes da nossa época, cris-
tãos e académicos da Pontifícia Academia das Ciências So-
ciais, peço-vos que colaboreis comigo para propagar esta 
consciência de uma renovada solidariedade internacional, 
no respeito pela dignidade humana, pelo bem comum, no 
respeito pelo planeta e pelo supremo bem da paz.

Abençoo todos vós, abençoo o vosso trabalho e as 
vossas iniciativas. Acompanho-vos com a minha oração e 
também vós, por favor, não vos esqueçais de rezar por mim.

Obrigado!
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A Indústria minerária para o bem comum
Discurso do Papa Francisco Aos Participantes no Encontro Promovido pelo Dicastério para 

o Desenvolvimento Humano Integral sobre a Indústria Minerária – 03/5/2019
 Estimados irmãos e irmãs!
Dou a minhas boas-vindas 

a todos vós e agradeço ao Cardeal 
Turkson a sua introdução. 
Agradeço-vos por terdes vindo 
ao Vaticano para enfrentar este 
diálogo sobre o tema “Indústria 
mineira para o bem comum”.

Na Encíclica Laudato si’, 
sobre o preocupante estado do 
Planeta, frisei a exigência de «en-
trar em diálogo com todos acerca da nossa casa comum» (n. 
3). Temos necessidade de um diálogo que responda efetiva-
mente tanto ao clamor da terra como ao clamor dos pobres (cf. 
ibid., 49). De modo particular, aprecio que, no vosso encontro, 
representantes das comunidades concernidas pelas atividades 
mineiras e responsáveis das companhias mineiras se tenham 
reunido em volta da mesma mesa. Isto é louvável e é um passo 
essencial no caminho do progresso. Devemos encorajar este 
diálogo a fim de que continue e se torne norma e não exceção. 
Congratulo-me convosco porque vos aventurastes no caminho 
do diálogo recíproco com espírito de honestidade, coragem e 
fraternidade.

As condições precárias da nossa casa comum devem-se 
principalmente a um modelo económico, seguido por demasi-
ado tempo. É um modelo voraz, orientado para o lucro, com 
um horizonte limitado e baseado na ilusão do crescimento 
económico ilimitado. Mesmo se com frequência assistimos 
ao desastroso impacto sobre o mundo natural e na nossa vida, 
ainda resistimos à mudança. «Os poderes económicos contin-
uam a justificar o sistema mundial atual, onde predomina uma 
especulação e uma busca de receitas financeiras que tendem a 
ignorar todo o contexto e os efeitos sobre a dignidade humana 
e sobre o meio ambiente» (ibid., 56).

Estamos cientes de que «o mercado, por si mesmo, não 
garante o desenvolvimento humano integral nem a inclusão 
social» (ibid., 109) e «a proteção ambiental não pode ser as-
segurada somente com base no cálculo financeiro de custos e 
benefícios» (ibid., 190). Precisamos de uma mudança de para-
digma em todas as nossas atividades económicas, inclusive as 
de mineração.

Neste contexto, o título do vosso encontro, “Atividade 
mineira para o bem comum”, é muito apropriado. O que im-
plica concretamente? Permiti que eu faça algumas reflexões a 
este respeito que poderiam ser úteis no vosso diálogo.

Antes de tudo, a atividade mineira, assim como cada 
atividade económica, deveria estar ao serviço da inteira comu-
nidade humana. Como escreveu São Paulo vi: «Deus destinou 
a terra e tudo o que nela existe ao uso de todos os homens e de 
todos os povos, de modo que os bens da criação afluam com 
equidade às mãos de todos».(1) Este é um pilar do ensinamento 

social da Igreja. Nesta perspetiva, 
a participação das comunidades 
locais é importante em cada fase 
dos projetos das atividades de 
mineração. «É sempre necessário 
alcançar consenso entre os vários 
actores sociais, que podem trazer 
diferentes perspectivas, soluções 
e alternativas. Mas, no debate, 
devem ter um lugar privilegia-
do os moradores locais, aqueles 

mesmos que se interrogam sobre o que desejam para si e para 
os seus filhos e podem ter em consideração as finalidades que 
transcendem o interesse económico imediato» (Enc. Laudato 
si’, 183). 

À luz do iminente Sínodo sobre a Amazónia, gostaria 
de frisar que «é indispensável prestar uma atenção especial às 
comunidades aborígenes com as suas tradições culturais. Não 
são apenas uma minoria entre outras, mas devem tornar-se 
os principais interlocutores, especialmente quando se avança 
com grandes projetos que afetam os seus espaços» (ibid., 146). 
Estas comunidades vulneráveis têm muito para nos ensinar. 
«Com efeito, para eles, a terra não é um bem económico, mas 
dom gratuito de Deus e dos antepassados que nela descans-
am, um espaço sagrado com o qual precisam de interagir para 
manter a sua identidade e os seus valores[...]. Em várias partes 
do mundo, porém, são objeto de pressões para que abandonem 
suas terras e as deixem livres para projetos extrativos e agro-
pecuários que não prestam atenção à degradação da natureza 
e da cultura» (ibidem). Exorto todos a respeitar os direitos hu-
manos fundamentais e a voz das pessoas destas bonitas mas 
frágeis comunidades. 

Em segundo lugar, a atividade mineira deveria estar ao 
serviço da pessoa humana e não o contrário. O Papa Bento 
escreveu, «nas intervenções em prol do desenvolvimento, há 
que salvaguardar o princípio da centralidade da pessoa huma-
na, que é o sujeito que primariamente deve assumir o dever 
do desenvolvimento».(2) Cada pessoa é preciosa aos olhos 
de Deus e os seus direitos humanos fundamentais são sagra-
dos e inalienáveis, independentemente da condição social ou 
económica. A atenção à tutela e ao bem-estar das pessoas en-
volvidas nas atividades mineiras, assim como o respeito dos di-
reitos humanos fundamentais dos membros das comunidades 
locais e de quantos defendem as suas causas são princípios não 
negociáveis. Só a responsabilidade social da empresa não é 
suficiente. Devemos garantir que as atividades de mineração 
levem ao desenvolvimento humano integral de cada pessoa e 
da inteira comunidade.

Em terceiro lugar, é necessário encorajar o desenvolvi-
mento de uma economia circular, especialmente na esfera das 
atividades mineiras. Penso que a observação dos meus irmãos 

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/speeches/2019/may/documents/papa-francesco_20190503_incontro-industria-mineraria.html#1
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/speeches/2019/may/documents/papa-francesco_20190503_incontro-industria-mineraria.html#2


Diocese de Erexim - RS

7Papa Francisco

Bispos da América Latina, feita na sua recente Carta pasto-
ral sobre as atividades de mineração, seja muito pertinente. 
Eles escrevem: «Por “mineração” entendemos uma tendência 
desenfreada do sistema económico a transformar em capital 
os bens da natureza. A ação de “extrair” a maior quantidade 
de minerais no tempo mais breve possível, convertê-los em 
matérias-primas e fatores produtivos que a indústria utilizará, 
serão transformados em produtos e serviços que outros comer-
cializarão, a sociedade consumirá e portanto a própria natureza 
receberá em forma de lixo poluidor, é um circuito consumista 
que se cria com velocidade e risco cada vez maiores».(3)

Devemos denunciar e evitar esta cultura do descarte. «O 
sistema industrial, no final do ciclo de produção e consumo, 
não desenvolveu a capacidade de absorver e reutilizar resíduos 
e escórias. Ainda não se conseguiu adotar um modelo circular 
de produção que assegure recursos para todos e para as ger-
ações futuras e que exige limitar, o mais possível, o uso dos 
recursos não-renováveis, moderando o seu consumo, maximi-
zando a eficiência no seu aproveitamento, reutilizando e reci-
clando-os» (Enc. Laudato si’, 22). A promoção de uma econo-
mia circular e a abordagem “reduzir, reutilizar, reciclar” estão 
também em grande sintonia com o Consumo Sustentável e os 
Modelos de Produção promovidos no 12º Objetivo de Desen-
volvimento Sustentável das Nações Unidas. Além disso, as 
tradições religiosas apresentaram sempre a sobriedade como 
componente-chave de um estilo de vida ético e responsável. A 
sobriedade é vital inclusive para salvar a nossa casa comum. 
«Felizes os mansos, porque possuirão a terra» (Mt 5, 5).

Queridos irmãos e irmãs, os nossos esforços e a nossa 
luta para salvaguardar a casa comum são deveras um percurso 
ecuménico, que nos desafia a pensar e agir como membros de 
uma casa comum (oecumene). Sinto-me particularmente feliz 
que o vosso encontro tenha reunido representantes de Igrejas 

e Comunidades de fé de todo o mundo. Agradeço também 
aos representantes da indústria mineira por ter aderido a este 
colóquio. Precisamos de agir juntos para curar e reconstruir a 
nossa casa comum. Somos todos chamados a «colaborar, como 
instrumentos de Deus, no cuidado da criação, cada um a partir 
da sua cultura, experiência, iniciativas e capacidades» (LS 14).

Faço votos por que o vosso encontro seja deveras um 
momento de discernimento e possa levar a uma ação concre-
ta. Desejo, como escreveram os Bispos latino-americanos, que 
possais «analisar, interpretar, discernir o que é apropriado ou 
não das atividades mineiras nos territórios e, por conseguinte, 
propor, planear, agir para transformar o nosso estilo de vida, 
influenciar as políticas de energia mineira dos Estados e gover-
nos, assim como as políticas e as estratégias das empresas que 
se dedicam à extração, a fim de realizar o bem comum e um 
autêntico desenvolvimento humano, sustentável e integral».(4)

O vosso encontro é importante porque estais a tratar 
questões que concernem o porvir da nossa casa comum e o 
futuro dos nossos filhos e das gerações vindouras. «Exige-se 
ter consciência de que é a nossa própria dignidade que está em 
jogo. Somos nós os primeiros interessados em deixar um pla-
neta habitável para a humanidade que nos vai suceder. Trata-se 
de um drama para nós mesmos, porque isto chama em causa 
o significado da nossa passagem por esta terra» (Enc. Laudato 
si’, 160). Nunca percais de vista este grande horizonte!

Com afeto abençoo-vos, assim como as vossas famílias 
e as vossas comunidades. Por favor, rezai também por mim. 
Obrigado!

1. Encíclica Populorum progressio, 22.
2. Encíclica Caritas in veritate, 47.
3. Celam, Discípulos missionários guardiões da casa comum. Discerni-

mento à luz da encíclica Laudato si’, Bogotá, janeiro de 2018, 11.
4. Ibid., n. 12.

ORAÇÃO A MADRE TERESA (parte)
 Memorial Madre Teresa – Skopje, Maceônia, 7/5/2019

Deus, Pai de misericórdia e de todo o bem, agrade-
cemo-Vos pelo dom da vida e do carisma de Santa Madre 
Teresa.

Na vossa infinita Providência, a chamastes para dar 
testemunho do vosso amor entre os mais pobres da Índia e 
do mundo.

Ela soube fazer bem aos mais necessitados, porque 
reconheceu em cada homem e mulher o rosto do vosso 
Filho.

Dócil ao vosso Espírito, tornou-se a voz suplicante dos 
pobres e de todos aqueles que têm fome e sede de justiça.

Acolhendo o grito de Jesus na cruz «tenho sede», 
Madre Teresa dessedentou a sede de Jesus na Cruz, realizan-
do as obras do amor misericordioso.

Pedimo-vos, Santa Madre Teresa, mãe dos pobres, a 
vossa particular intercessão e a vossa ajuda, aqui, na cidade 

do vosso nascimento, onde era a vossa casa.

Aqui recebestes o dom do renascimento nos sacramen-
tos da Iniciação Cristã.

Aqui ouvistes as primeiras palavras da fé na própria 
família e na comunidade dos fiéis.

Aqui começastes a ver e a conhecer as pessoas neces-
sitadas, os pobres e os humildes.

Aqui aprendestes com os próprios pais a querer bem  
aos mais necessitados e a ajudá-los.

Aqui, no silêncio da igreja, ouvistes a chamada de 
Jesus para O seguir, como religiosa, nas missões.

Daqui vos pedimos: intercedei junto de Jesus para que 
também nós obtenhamos a graça de estar vigilantes e atentos 
ao grito dos pobres, daqueles que estão privados dos seus 
direitos, dos doentes, dos marginalizados, dos últimos.

Alcançai-nos a graça de vos ver 
nos olhos de quem nos olha, 
porque precisa de nós.

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/speeches/2019/may/documents/papa-francesco_20190503_incontro-industria-mineraria.html#3
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/speeches/2019/may/documents/papa-francesco_20190503_incontro-industria-mineraria.html#4
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://w2.vatican.va/content/paul-vi/pt/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_26031967_populorum.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate.html
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Trabalho e dignidade (Voz da Diocese, 28/4/2019)
Nós também, como os primeiros 

discípulos, muitas vezes, temos o 
coração tomado pelo medo e pelas in-
certezas. Deixamos que o sofrimento 
e o desânimo, aos poucos, nos afastem 
das pessoas que nos querem bem, da 
família, da comunidade e até de Deus. O 
caminho mais curto para sair desta situ-

ação é deixar-nos encontrar pelo Ressuscitado, que quer e 
pode transformar o nosso medo em alegria, as nossas mortes 
em vida, curar as feridas da alma que se expressam frequen-
temente no corpo e nos impedem de amar como o Senhor 
nos amou e nos ama, mesmo nas nossas fragilidades e lim-
itações.

Nesta semana, no dia primeiro de maio, quarta-feira, 
celebraremos o Dia do Trabalho, do Trabalhador e Trabalha-
dora e de São José Operário. Não podemos deixar de trazer 
presente, diante do Ressuscitado, o grande número de tra-
balhadores do nosso país desempregados. São pais, mães e 
jovens em busca de um trabalho. Trabalho é muito mais que 
um emprego, pois ele significa dignidade, significa amar, é 
um elemento fundamental para a dignidade da pessoa huma-
na, nos recorda o Papa Francisco.

Estimados Diocesanos! Neste 
domingo, renovados espiritualmente 
pela participação na festa da Páscoa, 
na qual recordamos e celebramos a res-
surreição de Cristo Jesus, a vitória da 
vida sobre a morte, a Igreja nos convi-
da, como comunidade de fé, a celebrar-
mos a festa da Divina Misericórdia.

 Queremos celebrá-la como filhos e filhas de Deus, 
conscientes das nossas limitações e fragilidades humanas, 
na humildade, mas com o coração cheio de confiança na sua 
Divina Misericórdia, que nos olha, não como pecadores ou 
pecadoras que devem ser apedrejados, mas amados, perdoa-
dos e reconciliados pelo seu amor e por sua graça redentora.

Como discípulos e discípulas do Senhor Jesus, não 
devemos nos esconder, muito menos nos fecharmos demon-
strando temor e medo diante do mundo que pede e precisa 
do testemunho da nossa fé no Ressuscitado. Devemos ser, 
no mundo, a partir da realidade onde vivemos e atuamos, 
portadores de esperança, anunciadores da misericórdia e da 
salvação que nasceu da entrega da vida do Cristo na cruz. O 
nosso Deus, cujo nome é Amor, morreu por nós por amor e 
ressuscitou porque é amor. 

Testemunhar e anunciar o Ressuscitado
(Voz da Diocese, 05/5/2019)

Estimados Diocesanos! O tempo pascal 
é oportunidade para refletirmos sobre a nossa 
missão de discípulos e discípulas do Ressuscit-
ado no mundo, à luz de tudo aquilo que cele-
bramos no Tríduo Pascal e na Páscoa do Senhor 
Jesus. Longe de nós a tentação de retornarmos 
para as barcas que ficaram às  margens do lago, 
depois de aceitar o convite do Mestre, de acom-
panhá-lo no anúncio do Reino. Não devemos ser 
cristãos que choram a Paixão e morte do Senhor 
Jesus, mas esquecem de celebrar a sua vitória 
sobre a morte, através da ressurreição no domingo da Pás-
coa.

A cada dia, nas pequenas e nas grandes escolhas, so-
mos chamados a testemunharmos a nossa identidade de 
cristãos, através da nossa fé. Mas não o fazemos sozinhos, 
pois fazemos parte de uma grande família, de irmãos e 
irmãs, que em muitos lugares do mundo são perseguidos 
por serem cristãos, por serem discípulos e discípulas do 
Senhor Jesus e O testemunharem através de sua vida de fé. 

Testemunhar o amor do Cristo ressuscitado, em meio 
aos sinais de morte que ferem a vida dos nossos irmãos e 

irmãs, requer de nossa parte um olhar de espe-
rança, sem deixar de clamar pela justiça e pela 
misericórdia do Pai. Ao mesmo tempo, temos o 
dever de ajudá-los para que sejam fortes e per-
severantes diante da violência que lhes rouba a 
vida, mas não lhes pode roubar a fé no Ressus-
citado, que caminha conosco na nossa história 
feita de alegrias, dores e esperanças, e impul-
siona a nossa fé, para acreditarmos na força do 
amor, que será vitoriosa sobre todas as formas 
de violência que procuram ferir e destruir a vida.

O tempo pascal nos convida a vivermos como cris-
tãos, fortalecidos na fé pelo testemunho do Ressuscitado, 
anunciando Jesus vivo e presente em nosso meio. Ele nos 
pede para estar conosco nas nossas situações difíceis, nos 
pede para redescobrirmos a verdade da cruz, para acolher-
mos a sua presença e a sua ternura, especialmente quando 
a noite da fé envolve a nossa vida. Pede-nos sinceridade de 
coração, de termos confiança nele, de acreditarmos na vida. 
“Não fujamos da ressurreição de Jesus; não nos demos 
por vencidos, aconteça o que acontecer” (Papa Francisco, 
Evangelii Gaudium 3).
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Discernir para seguir a voz do coração
(Voz da Diocese, 12/5/2019)

Estimados Diocesanos! 
Neste segundo domingo de maio 
e quarto de Páscoa, no qual temos 
a figura do Bom Pastor, a Igreja 
nos convida a celebrarmos o 56º 
Dia Mundial de Oração pelas vo-
cações sacerdotais e religiosas. Como filhos e filhas amados 
do Pai, colocamos diante do Senhor as nossas mães, as que 
nos acompanham no caminho da vida, mas também as que 
nos geraram e já partiram levando no coração a esperança de 
habitarem para sempre na casa do Pai. Creio que todos nós 
deveríamos manifestar gratidão, através de gestos e atitudes, 
para com aquela pessoa que nos trouxe à vida, ou assum-
iu esse papel fundamental de “mãe”, do cuidar da vida, por 
amor ao ser humano. 

 A dignidade da mulher e o dom da maternidade, consa-
grado por Deus nas Sagradas Escrituras, nem sempre foi enten-
dido como um bem a ser tutelado na família, na comunidade e 
na história da humanidade. A mentalidade, muitas vezes per-
versa, que ainda persiste em muitas realidades sociais, de que 
a mulher não tem direito à dignidade de vida, tem reflexos na 
vida pessoal, familiar e social das comunidades e na sociedade 
em geral. O sofrimento estampado no rosto de muitas mães 

esconde, através de um “silêncio” 
forçado, a dor que fere de morte 
seu coração, sua liberdade e sua 
dignidade de mulher e mãe.

Penso que dentro da camin-
hada vocacional ou da escolha de 

vida de todo jovem há sempre a preocupação, a oração e o 
coração de uma mãe. Creio que diante das incertezas na hora 
do discernimento e da escolha, devemos lembrar e olhar para 
Maria, que acolheu o “Verbo”, Jesus, para a vida. “Na história 
daquela jovem, a vocação também foi uma promessa e, si-
multaneamente, 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 apos-
tar tudo, sem ter outra garantia para além da certeza de saber 
que é portadora duma promessa. Maria teve, sem dúvida, uma 
missão difícil, mas as dificuldades não foram motivo para diz-
er “não” (Vigília com os jovens, Panamá, 26/I/2019).

Neste Dia, unimo-nos em oração pedindo ao Senhor 
pelas nossas mães, mas também que nos faça ouvir, discernir 
e 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. Parabéns e gratidão a todas as mães.

Igreja e Missão (Voz da Diocese, 19/5/2019)
Estimados Diocesanos! No dia 

10 deste mês, foi concluída a 57ª As-
sembleia Geral da Conferencia Na-
cional dos Bispos do Brasil (CNBB) 
em Aparecida SP. A Assembleia, que 
acontece todos os anos, além de ser um 
encontro fraterno e de colegialidade 
entre os Bispos, é também um momen-
to privilegiado para nos colocarmos na escuta de Deus, sob o 
olhar materno e a ternura da Virgem Maria, Mãe Aparecida, 
deixando que o Espírito Santo ilumine as nossas decisões e 
nos fortaleça na fidelidade à missão que os apóstolos rece-
beram do Senhor Jesus: “Ide pelo mundo inteiro e proclamai 
o Evangelho a toda criatura!” (Mc 16,15).

 Na Assembleia deste ano, foram aprovadas as novas 
Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Bra-
sil (2019-2023). Elas constituem uma das expressões mais 
significativas da colegialidade e da missionariedade da nos-
sa Igreja no Brasil. As novas Diretrizes nos apontam os de-
safios e nos envolvem num processo de missão, tendo pre-
sente “o mundo urbano atual, cuja mentalidade está presente 
na cidade e no campo. Este ambiente, embora marcado por 
contradições e desafios, é o lugar da presença de Deus, es-
paço aberto para o anúncio e a vivência do Evangelho”. 

O anúncio do Evangelho de Je-
sus Cristo é a missão primeira da Ig-
reja, lembrando que o próprio Jesus, o 
missionário do Pai, veio anunciar a boa 
nova do Reino de Deus. Mas o fez ol-
hando a realidade da vida das pessoas 
que encontrou pelo caminho, tendo 
presente suas dores, angústias, alegrias 

e esperanças. Por isso, a nossa missão como Igreja, não pode 
estar longe da realidade da vida do nosso povo. Mesmo nos 
dias atuais, com tantas contradições, a missão do anúncio 
do Evangelho deve ser acompanhada pelo testemunho do 
amor caridade, que sabe ver os caídos à margem do camin-
ho, ouvir seus lamentos, curar e enfaixar suas feridas, para 
que possam retomar o caminho da vida com dignidade. 

Queridos irmãos e irmãs, não importa quanto tem-
po faz que fomos batizados. Todos nós somos convidados 
continuamente a renovarmos o nosso encontro pessoal com 
o Senhor Ressuscitado. Mas isso não acontece se não nos 
deixarmos encontrar por Ele, pois, a vida que Jesus nos dá é 
uma história de amor, uma história de vida que quer se mis-
turar com a nossa e criar raízes na história pessoal da vida 
de cada um.
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Novena da Divina Misericórdia
Santuário do Sagrado 

Coração Misericordioso de Je-
sus, Morro Bonito, Içara, Dio-
cese de Criciúma, SC, 24/4/2019

Saúdo o Pe. Antonio, reitor 
deste Santuário, e através dele os 
padres e diáconos, os religiosos 
e religiosas aqui presentes. Saú-
do os queridos irmãos e irmãs, 
peregrinos e peregrinas, que vi-
eram de perto e de longe para 
participarem desta quinta noite 
da Novena da Divina Misericórdia. Trago ao altar do Senhor 
e coloco diante da sua ternura e infinita misericórdia todos 
os enfermos e seus familiares, os que se encontram aqui no 
Santuário e também aqueles que estão nas famílias, nos hos-
pitais e nas casas de repouso.

Queridos irmãos e irmãs, os apóstolos João e Pedro 
são os dois primeiros discípulos dos doze e aparecem nos 
Atos dos Apóstolos como um “dueto”, no qual João nunca 
toma a palavra. O texto dos Atos dos Apóstolos (At 3,1-10) 
que ouvimos, nos relata que os dois subiram ao Templo para 
a oração das três horas da tarde. Ali havia um homem que 
era levado para pedir esmolas na porta do templo, porque 
deficiente. Com a intenção de receber uma moeda de Pedro 
e João, não hesita em pedir-lhes algo, mas em vez da moe-
da, que o deixaria na mesma condição de mendigo, Pedro 
lhe disse: “Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu 
te dou: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e 
anda! E, pegando-lhe a mão direita, Pedro o levantou” (At 
3,6-7). Aquele homem que foi tocado pela graça divina en-
trou no templo com Pedro e João, andando, pulando e lou-
vando a Deus. Assim,  Deus confirma o seu agir no mun-
do pela pregação dos Apóstolos, fazendo-a acompanhar de 
sinais e prodígios. Em nome de Jesus: significa que o poder 
da pessoa de Jesus Cristo está ligado ao seu próprio nome. 
Louvar a Deus é uma atitude frequente e natural nos discípu-
los do Senhor na comunidade primitiva, na qual o paralítico 
foi curado, mas também na nossa comunidade. É sinal da 
graça de Deus que toca o coração e as feridas do povo fiel do 
Senhor. O louvor anda ligado à atitude de fé do crente que 
vê a ação de Deus na história da humanidade, mas também 
na história da sua vida. 

Só a fé faz ver a dimensão dos milagres e os interpreta 
como gestos divinos. Sem isso, atribuímos os bens ao acaso 
ou às nossas conquistas e os males aos outros. Esvaziamos 
a presença e o agir de Deus na nossa vida, nos tornamos 
senhores de nós mesmos; perdemos o senso de pertença à 
família dos filhos e filhas de Deus. Perdemos a esperança da 
vida eterna, de poder um dia habitar na casa do Pai; deixam-
os de acreditar na sua divina misericórdia, e nos contentam-
os em viver sob o domínio dos nossos pecados e das nossas 

fragilidades, que aos poucos vão 
nos roubando a beleza da vida, a 
força do amor e o sentido da ex-
istência. 

Na nossa sociedade, há 
muito Pedro e João, Maria e José 
estendendo a mão, querendo aju-
dar a quem está prostrado a se 
levantar, a retomar o caminho da 
vida com dignidade. Mas é pre-
ciso que a pessoa aceite mudar 
de vida, aceite ser tocada pelo 

amor e pela misericórdia do Senhor. Às vezes, encontramos 
pessoas que preferem continuar prostradas, como se a vida 
fosse uma esmola de Deus, ao invés de acolhê-la como o 
dom maior dele. Por isso, preferem viver na indiferença ao 
invés de aceitar a mão estendida de Deus, que quer guiá-las 
por um novo caminho, para que possam perceber o amor, 
a ternura e a misericórdia infinita do Senhor. Deixam que 
passe a oportunidade de poderem perceber a grandeza e a 
beleza da vida, mesmo com todas as suas limitações.

Estimados irmãos e irmãs, o texto do Evangelho de 
Lucas que ouvimos nos fala que os discípulos de Emaús 
“reconheceram o Senhor no partir o pão”. Reconhecer o 
Senhor é possível somente a quem percorreu o caminho dos 
problemas do ser humano, tornando-se plenamente partíci-
pe da sua realidade humana feita de derrotas, solidão, dor, 
lágrimas, perdas, alegrias, esperanças, na busca da justiça 
e da verdade, da coerência, do trabalho e do sonho de um 
mundo melhor, através da solidariedade e da caridade. Po-
demos pensar que são muitas coisas, às quais, num primeiro 
momento, podemos ser tentados a pensar que quase ou nada 
têm a ver com a nossa vida, porque somos fortes, autônomos, 
temos autoconfiança em nossas decisões e no nosso modo de 
agir; podemos ter atitudes que demonstram que somos juízes 
de nós mesmos, e, tomados pelo nosso egoísmo, julgamos 
não ser necessária a misericórdia de Deus para chegarmos à 
sua casa paterna.

Mas a experiência dos dois discípulos de Emaús nos 
abre os olhos da mente e do coração para percebermos o 
que podemos mudar na nossa vida pessoal, familiar e co-
munitária, quando deixamos o Senhor caminhar conosco e 
abrimos o coração para falar das esperanças e decepções que 
ferem a nossa vida, a nossa dignidade de filhos e filhas de 
Deus. Eles são testemunhas de que o Senhor nos escuta, nas 
estradas da vida, não importa o quanto longe elas nos levam 
dos seus olhos. 

O Cristo, ressuscitado, numa forma humana, alcança, 
na estrada de Emaús, os dois discípulos “feridos” e decep-
cionados, com os últimos acontecimentos. Jesus, esperança 
de um novo tempo, foi condenado à morte na cruz. Mas 
Deus nos surpreende, como surpreendeu os dois discípulos. 
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O bom samaritano que caminha com eles é Jesus em pessoa, 
se aproxima dos discípulos para “enfaixar as suas feridas”. 
Feridas provocadas pelas decepções, em relação a um son-
ho de grandeza e de poder, de um reino terreno, enquanto o 
Senhor tinha anunciado o Reino de Deus. Seus pensamentos 
estavam demasiadamente tomados e absorvidos por aquilo 
que perderam, para poder ver o dom daquilo que estava di-
ante dos olhos, que caminhava com eles. Estavam muito im-
pregnados do vulto daquele que haviam amado para poder 
descobri-lo e reconhecê-lo com esse novo rosto.

Mas a conversa com este bom samaritano lhes fez 
arder o coração, que se encheu de recordações: “Não ardia 
o nosso coração quando Ele nos explicava as Escrituras”? 
“Então seus olhos se abriram e eles reconheceram o Sen-
hor”. Então eles compreenderam tudo: é Ele! Estão lá e o 
Senhor está com eles! Eles não têm mais a necessidade de 
possuí-lo agora que Ele está com eles. Os seus olhos se abri-
ram e Jesus desapareceu. Deus passa, está “na estrada”, nos 
aponta o caminho da vida. Ele é o caminho que nos conduz 
ao Pai e nos convida a segui-lo no êxodo da vida. “Faze-me 
conhecer, Senhor, as tuas estradas, ensina-me os teus camin-
hos!” (Sl 25).  

Queridos irmãos e irmãs, o progresso e as inovações 
tecnológicas trouxeram progresso e bem estar, mas não su-
primiram o desejo do ser humano de buscar o transcendente. 

Podemos estar vulneráveis, humana e espiritualmente, se dei-
xarmos morrer dentro de nós a fé em Deus – naquele Deus 
que assumiu um rosto humano e um coração humano. “Numa 
época na qual a hostilidade e a avidez se tornaram superpotên-
cias, uma época na qual assistimos até à apoteose do ódio, a 
racionalidade neutra por si não é capaz de nos proteger. Preci-
samos do Deus vivo, que nos amou até à morte”, nos recorda 
o emérito Papa Bento XVI, na Encíclica Deus é Amor.

Podemos nos perguntar: O que experimenta Deus di-
ante das nossas angústias, das nossas incertezas, dos nossos 
tormentos? Deus é sensível ao nosso sofrimento, à nossa 
dor, que, muitas vezes, nos faltam palavras para expressá-la. 
Nesses momentos, Deus não nos responde com raciocínio, 
mas com amor, e pede para confiarmos no seu amor e na sua 
misericórdia. Mesmo se estamos prostrados e abatidos pelas 
muitas preocupações que nos afligem, não podemos impedir 
que Deus bata à porta do nosso coração, para dizer coragem, 
levanta-te, retoma teu caminho, eu caminharei contigo. 

Que o Senhor da vida, do tempo e da história, com sua 
divina misericórdia, continue derramando copiosas bênçãos 
sobre todos nós para continuarmos nossa missão, sem deix-
armos de sonhar e colaborar com atitudes, com gestos con-
cretos de amor, solidariedade e caridade na construção de 
um mundo mais justo e fraterno para todos.

Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. 

Da homilia de Dom José na missa de ação de graças
pelo centenário da ACCIE, Catedral, 30/4/2019

... Queridos irmãos e irmãs, o progresso e as inovações tec-
nológicas trouxeram progresso e bem-estar, mas não suprimiram 
o desejo e a necessidade do ser humano de buscar o transcenden-
te. Podemos estar vulneráveis, humanamente e espiritualmente, 
se deixarmos morrer dentro de nós a fé em Deus – naquele Deus 
que assumiu um rosto e um coração humanos. “Numa época na 
qual a hostilidade e a avidez se tornaram superpotências, uma 
época na qual assistimos até à apoteose do ódio, a racionalidade 
neutra por si não é capaz de nos proteger. Precisamos do Deus 
vivo, que nos amou até à morte”, nos recorda o emérito Papa 
Bento XVI, na Encíclica Deus é Amor.

O que experimenta Deus diante das nossas angústias, das 
nossas incertezas, dos nossos tormentos? Deus é sensível ao nos-
so sofrimento, à nossa dor, na qual, muitas vezes, nos faltam pa-
lavras para expressá-la. Nesses momentos, Deus não nos respon-
de com raciocínio, mas com amor, e pede para confiarmos na sua 
providência e na sua misericórdia. Mesmo se estamos prostrados 
e abatidos pelas muitas preocupações que nos afligem, não po-
demos impedir que Deus bata à porta do nosso coração, para 
dizer-nos: “coragem, levanta-te, retoma teu caminho, eu camin-
harei contigo”. 

Queridos irmãos e irmãs, a alegria é um dos sinais carac-
terísticos do Espírito de Deus no coração do homem e da mulher 
(Gal 5,22). E São Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, 
insiste no empenho ativo pelo Evangelho, mas não desencarnado 

da realidade da vida e da sociedade. “Alegrai-vos sempre”, na 
paz e no amor fraterno e no apreço criterioso da obra do Espíri-
to na comunidade. “Em tudo deveis dar graças, porque esta é a 
vontade de Deus, em Cristo Jesus a vosso respeito. Encorajai os 
desanimados, sustentai os fracos, sede pacientes para com todos, 
buscai fazer o bem, não apagueis o Espírito” (1Tes, 4-16-19). 
Jesus não condena o uso dos bens terrestres, mas a idolatria dos 
mesmos (Lc 16,13). As palavras de Jesus exprimem uma confi-
ança filial no Pai do Céu, na Providência de Deus.

... Para finalizar, gostaria de trazer presente palavras do 
Papa Francisco à Associação de dirigentes Cristãos de Empre-
sas (Vaticano, 31/10/2015), quando lembrava que a economia 
precisa de ética, e os empreendedores precisam ser artífices do 
desenvolvimento do bem comum, e conclamava os participantes 
a viverem a missão empresarial com o mesmo espírito da ação 
missionária laical. O trabalho de um empresário ou empreende-
dor é nobre e permite estar a serviço do bem comum. A empresa 
e o trabalho dos seus dirigentes podem ser lugares de santifi-
cação, mediante o esforço de cada um em construir relações fra-
ternas entre empresários, dirigentes e colaboradores, tendo em 
vista o bem comum de todos, de modo especial da família. 

Que o Senhor da vida, do tempo e da história continue derra-
mando copiosas bênçãos sobre todos nós, para continuarmos nossa 
missão, sem deixarmos de sonhar e colaborar com atitudes concre-
tas na construção de um mundo mais justo e fraterno para todos.
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57ª Assembleia Geral da CNBB
De primeiro a dez de maio, 

os Bispos do Brasil estiveram re-
unidos em Aparecida, SP na 57ª 
Assembleia Geral da CNBB.

A Assembleia tinha dois pon-
tos principais, a definição das Dire-
trizes Gerais da Ação Evangelizado-
ra deste ano a 2023 e a eleição para 
os cargos na CNBB, a presidência, 
os presidentes das 12 comissões 
episcopais pastorais da CNBB e seu delegado e suplente 
junto ao Conselho Episcopal Latino-americano e caribenho, 
CELAM. 

Outros temas da pauta: relatório do quadriênio, assun-
tos de liturgia, textos litúrgicos, assuntos de Doutrina da Fé, 

relatório econômico e conjuntura 
eclesial: avaliação da Igreja no 
Brasil e da CNBB, análise socio-
política do Brasil, a Campanha da 
Fraternidade em 2021, definição 
das Comissões Episcopais Pasto-
rais e a 6ª Semana Social Brasile-
ira. Haverá também 12 comuni-
cações sobre diversos temas, Mês 
Missionário Extraordinário, Pro-
grama Missionário Nacional, Bis-

pos Eméritos, Sínodo sobre os jovens, Sínodo Especial para 
a Pan Amazônia, Congresso Eucarístico Nacional, projeto 
Comunhão e Partilha de entreajuda das dioceses para for-
mação de padres, Comissão para a Causa dos Santos e out-
ras. A assembleia emitiu uma Mensagem ao Povo Brasileiro.

Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil 
O tema central da Assem-

bleia foi a atualização das Diretriz-
es Gerais da Ação Evangelizadora 
da Igreja no Brasil, que devem ser 
referência para os planos de ação 
dos Regionais, das Arquidioceses, 
Dioceses e setores de pastoral em 
todos os níveis. 

Elas reforçam a realidade da 
cultura urbana, com predominância 
no país das grandes cidades. Segun-

do o padre Manoel de Oliveira Filho, membro da Comissão 
do Texto Central sobre as Diretrizes Gerais da Ação Evange-
lizadora da Igreja no Brasil (2019-2023),o central nas Novas 
Diretrizes é mais uma vez um novo chamado de retorno às 
fontes para olhar  a experiência das comunidades primitivas 
e inspirados por elas formar, no hoje da história e na reali-
dade urbana, comunidades eclesiais missionárias.

Estão estruturadas a partir da imagem da comunidade 
cristã como “casa”. No centro, como eixo, está a Comuni-
dade Eclesial Missionária, sustentada por “quatro pilares”: 
a) Palavra de Deus e a iniciação à vida cristã; O pilar do 

Pão que é a casa sustentada pela liturgia e sobre a espiritu-
alidade; o pilar da Caridade que é a casa sustentada sobre 
o acolhimento fraterno e sobre o cuidado com as pessoas, 
especialmente os mais frágeis e excluídos e invisíveis; o pi-
lar da Missão porque é impossível fazer uma experiência 
profunda com Deus na comunidade eclesial que não leve, 
inevitavelmente, à vida missionária.

A realidade urbana, fragmentada, carregada de luz e de 
sombras, mas também cheia de potencialidades, é definida 
pelo padre muito mais do que um lugar social geográfico 
mas como uma mentalidade e cultura. “Nesta realidade a Ig-
reja é convidada a ser presença. Como casa. Como comuni-
dade eclesial missionária”.

O documento tem quatro partes. A primeira, que inclui 
uma introdução e o 1º capítulo, aprofunda os rumos da Igreja 
no mundo urbano atual. O 2º reflete o olhar dos discípulos 
missionários; o 3º trata da ideia-força da Igreja nas Casas, 
retomando a inspiração das primeiras comunidades cristãs; 
O 4º e último capítulo indica pistas para a Igreja em Missão 
no Brasil estar presente da melhor maneira possível neste 
novo mundo urbano. 

Eleição para os cargos da CNBB

Presidência: 
Dom Walmor Oliveira de Azevedo, Arcebispo de Belo Horizonte, MG; 

Vice-Presidentes: Dom Jaime Spengler, Arcebispo de Porto Alegre, RS; Dom 
Mário Antonio da Silva, Bispo de Roraima, RR; Secretário, Dom Joel Portella 
Amado, Bispo auxiliar da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, RJ.
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Presidentes das Comissões Episcopais: 
1. Ministérios Ordenados e Vida Consagrada, Dom João Salm, Bispo de Tubarão, SC; 
2. Laicato, Dom Giovane Pereira de Melo, Bispo de Tocantinópolis, TO; 
3. Ação Missionária e Cooperação Intereclesial, Dom Odelir José Magri, bispo de Chapecó, SC; 
4. Animação Bíblico-Catequética, José Antonio Peruzzo, Arcebispo de Curitiba, PR; 
5. Doutrina da Fé, Dom Pedro Carlos Cipollini, bispo de Santo André, SP; 
6. Liturgia, Dom Edmar Peron, bispo de Paranaguá, PR; 
7. Ecumenismo e o Diálogo Inter-Religioso, Dom Manoel João Francisco, Bispo de Cornélio Procópio, PR; 
8. Ação Social Transformadora, Dom José Valdeci Santos Mendes, Bispo de Brejo, MA; 
9. Cultura e Educação, Dom João Justino de Medeiros, Arcebispo de Montes Claros, MG; 
10. Vida e a Família, Dom Ricardo Hoepers, Bispo de Rio Grande, RS; 
11. Juventude, Dom Nelson Francelino, bispo de Valença, RJ; 
12. Comunicação, Dom Joaquim Giovani Mol, bispo auxiliar da arquidiocese de Belo Horizonte, MG.
Representante junto ao CELAM (Conselho Episcopal Latino-americano), Dom Odilo Pedro Scherer, Arcebispo de 

São Paulo; Suplente, Dom Orlando Brandes, Arcebispo de Aparecida, SP.

Mensagem do presidente eleito da CNBB 
Amados e amadas de Deus,
Saúde e paz
Deus tudo conduz. Por vontade Dele e na confiança de 

nossos irmãos bispos de todo o Brasil, abraço, com alegria, 
a missão de presidir a Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB).

Trata-se de grande responsabilidade, pois muitos são os 
desafios. Precisamos trabalhar unidos para que a Igreja seja, 
cada vez mais, missionária, “em saída”, conforme nos pede 
o Papa Francisco, inspirado no Evangelho de Nosso Senhor 
Jesus Cristo. Para isso, nosso olhar deve permanecer voltado 
para os mais pobres, fortalecendo nossas ações no exercício 
da caridade, do amor, na busca da justiça, imprescindível para 
a construção da paz, tão necessária na atualidade. Cultivemos 
sempre um coração sensível às dores dos excluídos, das pes-
soas esquecidas, conscientes de que Jesus nasceu e cresceu 
entre os mais sofridos.

Peço a Deus que me abençoe na presidência da CNBB, 
inspirando-me na construção de um trabalho exemplar, à se-

melhança do que fizeram os irmãos 
bispos que me precederam, em pro-
funda comunhão com o nosso ama-
do Papa Francisco. Estarei sereno 
e buscando fazer o melhor, guiado 
pela luz da fé, nosso tesouro im-
perecível, entusiasmado e alegre em 
poder servir, sempre mais.

Compreendo que exercer a presidência é ser o pri-
meiro a colocar-se a serviço, com serenidade, e com o apoio 
de todos os irmãos bispos, sempre confiante em Deus, pois 
conquistamos a paz ao fazer a vontade Dele.

Conto com a ajuda e as orações de todos para exercer 
essa missão.

Suplico as bênçãos de Deus para todo o Brasil.
Dom Walmor Oliveira de Azevedo
Presidente Eleito da CNBB
Fonte: Arquidiocese de Belo Horizonte

Da esquerda para a direita, conforme a relação abaixo.
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Mensagem da CNBB ao Povo Brasileiro 
“Eis que faço novas todas 

as coisas” (Ap 21,5)
Suplicando a assistência do 

Espírito Santo, na comunhão e 
na unidade, nós, Bispos do Bra-
sil, reunidos na 57ª Assembleia 
Geral da Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil-CNBB, no 
Santuário Nacional, em Apareci-
da-SP, de 1 a 10 de maio de 2019, 
dirigimos nossa mensagem ao 
povo brasileiro, tomados pela ter-
nura de pastores que amam e cuidam do rebanho. Desejamos 
que as alegrias pascais, vividas tão intensamente neste tem-
po, renovem, no coração e na mente de todos, a fé em Jesus 
Cristo Crucificado-Ressuscitado, razão de nossa esperança e 
certeza de nossa vitória sobre tudo que nos aflige.

“Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos 
tempos” (Mt 28,20)

Enche-nos de esperançosa alegria constatar o esforço 
de nossas comunidades e inúmeras pessoas de boa vontade 
em testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo, comprometi-
das com a vivência do amor, a prática da justiça e o serviço 
aos que mais necessitam. São incontáveis os sinais do Reino 
de Deus entre nós a partir da ação solidária e fraterna, mui-
tas vezes anônima, dos que consomem sua vida na transfor-
mação da sociedade e na construção da civilização do amor. 
Por essa razão, a esperança e a alegria, frutos da ressurreição 
de Cristo, hão de ser a identidade de todos os cristãos. Afi-
nal, quando deixamos que o Senhor nos tire de nossa como-
didade e mude a nossa vida, podemos cumprir o que ordena 
São Paulo: ‘Alegrai-vos sempre no Senhor! De novo o digo: 
alegrai-vos!’ (Fl 4,4) (cf. Papa Francisco, Exortação Apos-
tólica Gaudete et Exultate, 122).

“No mundo tereis aflições, mas tende coragem! Eu 
venci o mundo” (Jo 16,33).

Longe de nos alienar, a alegria e a esperança pascais 
abrem nossos olhos para enxergarmos, com o olhar do Res-
suscitado, os sinais de morte que ameaçam os filhos e filhas 
de Deus, especialmente, os mais vulneráveis. Estas situações 
são um apelo a que não nos conformemos com este mundo, 
mas o transformemos (cf. Rm 12,2), empenhando nossas 
forças na superação do que se opõe ao Reino de justiça e de 
paz inaugurado por Jesus.

A crise ética, política, econômica e cultural tem se 
aprofundado cada vez mais no Brasil. A opção por um liber-
alismo exacerbado e perverso, que desidrata o Estado quase 
ao ponto de eliminá-lo, ignorando as políticas sociais de vital 
importância para a maioria da população, favorece o aumen-
to das desigualdades e a concentração de renda em níveis 

intoleráveis, tornando os ricos 
mais ricos à custa dos pobres 
cada vez mais pobres, conforme 
já lembrava o Papa João Paulo II 
na Conferência de Puebla (1979). 
Nesse contexto e inspirados na 
Campanha da Fraternidade deste 
ano, urge reafirmar a necessidade 
de políticas públicas que asse-
gurem a participação, a cidadania 
e o bem comum. Cuidado espe-
cial merece a educação, grave-

mente ameaçada com corte de verbas, retirada de disciplinas 
necessárias à formação humana e desconsideração da im-
portância das pesquisas.

A corrupção, classificada pelo Papa Francisco como 
um “câncer social” profundamente radicada em inúmeras 
estruturas do país, é uma das causas da pobreza e da ex-
clusão social na medida em que desvia recursos que pode-
riam se destinar ao investimento na educação, na saúde e 
na assistência social, caminho de superação da atual crise. 
A eficácia do combate à corrupção passa também por uma 
mudança de mentalidade que leve a pessoa compreender que 
seu valor não está no ter, mas no ser e que sua vida se mede 
não por sua capacidade de consumir, mas de partilhar.

O crescente desemprego, outra chaga social, ao ul-
trapassar o patamar de 13 milhões de brasileiros, somados 
aos 28 milhões de subutilizados, segundo dados do IBGE, 
mostra que as medidas tomadas para combatê-lo, até agora, 
foram ineficazes. Além disto, é necessário preservar os dire-
itos dos trabalhadores e trabalhadoras. O desenvolvimento 
que se busca tem, no trabalho digno, um caminho seguro 
desde que se respeite a primazia da pessoa sobre o mercado 
e do trabalho sobre o capital, como ensina a Doutrina So-
cial da Igreja. Assim, “a dignidade de cada pessoa humana e 
o bem comum são questões que deveriam estruturar toda a 
política econômica, mas às vezes parecem somente apêndi-
ces adicionados de fora para completar um discurso político 
sem perspectivas nem programas de verdadeiro desenvolvi-
mento integral” (Papa Francisco, Evangelii Gaudium, 203).

A violência também atinge níveis insuportáveis. Aos 
nossos ouvidos de pastores chega o choro das mães que en-
terram seus filhos jovens assassinados, das famílias que per-
dem seus entes queridos e de todas as vítimas de um sistema 
que instrumentaliza e desumaniza as pessoas, dominadas 
pela indiferença. O feminicídio, o submundo das prisões e a 
criminalização daqueles que defendem os direitos humanos 
reclamam vigorosas ações em favor da vida e da dignidade 
humana. O verdadeiro discípulo de Jesus terá sempre no 
amor, no diálogo e na reconciliação a via eficaz para re-
sponder à violência e à falta de segurança, inspirado no man-
damento “Não matarás” e não em projetos que flexibilizem a 
posse e o porte de armas.
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Precisamos ser uma nação de irmãos e irmãs, eliminan-
do qualquer tipo de discriminação, preconceito e ódio. So-
mos responsáveis uns pelos outros. Assim, quando os povos 
originários não são respeitados em seus direitos e costumes, 
neles o Cristo é desrespeitado: “Todas as vezes que deix-
astes de fazer isso a um destes mais pequeninos, foi a mim 
que o deixastes de fazer” (Mt 25,45). É grave a ameaça aos 
direitos dos povos indígenas assegurados na Constituição de 
1988. O poder político e econômico não pode se sobrepor a 
esses direitos sob o risco de violação da Constituição.

A mercantilização das terras indígenas e quilombolas 
nasce do desejo desenfreado de quem ambiciona acumular 
riquezas. Nesse contexto, tanto as atividades mineradoras e 
madeireiras quanto o agronegócio precisam rever seus con-
ceitos de progresso, crescimento e desenvolvimento. Uma 
economia que coloca o lucro acima da pessoa, que produz 
exclusão e desigualdade social, é uma economia que mata, 
como nos alerta o Papa Francisco (EG 53). São emblemático 
exemplo disso os crimes ocorridos em Mariana e Brumadin-
ho com o rompimento das barragens de rejeitos de minérios.

As necessárias reformas política, tributária e da prev-
idência só se legitimam se feitas em vista do bem comum e 
com participação popular de forma a atender, em primeiro 
lugar, os pobres, “juízes da vida democrática de uma nação” 
(Exigências éticas da ordem democrática, CNBB – n. 72). 
Nenhuma reforma será eticamente aceitável se lesar os mais 
pobres. Daí a importância de se constituírem em autênti-
cas sentinelas do povo as Igrejas, os movimentos sociais, 
as organizações populares e demais instituições e grupos 
comprometidos com a defesa dos direitos humanos e do Es-
tado Democrático de Direito. Instâncias que possibilitam o 
exercício da democracia participativa como os Conselhos 
paritários devem ser incentivadas e valorizadas e não ex-
tintas como estabelece o decreto 9.759/2019.

“Buscai em primeiro lugar o Reino de Deus e sua 
justiça” (Mt 6,33)

O Brasil que queremos emergirá do comprometimento 
de todos os brasileiros com os valores que têm o Evangelho 
como fonte da vida, da justiça e do amor. Queremos uma 
sociedade cujo desenvolvimento promova a democracia, 
preze conjuntamente a liberdade e a igualdade, respeite as 
diferenças, incentive a participação dos jovens, valorize os 
idosos, ame e sirva os pobres e excluídos, acolha os mi-
grantes, promova e defenda a vida em todas as suas formas e 
expressões, incluído o respeito à natureza, na perspectiva de 
uma ecologia humana e integral.

As novas Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora 
da Igreja no Brasil, que aprovamos nesta 57ª Assembleia da 
CNBB, e o Sínodo para a Pan-Amazônia, a se realizar em 
Roma, em outubro deste ano, ajudem no compromisso que 
todos temos com a construção de uma sociedade desenvolvi-
da, justa e fraterna. Lembramos que “o desenvolvimento tem 
necessidade de cristãos com os braços levantados para Deus 
em atitude de oração, cristãos movidos pela consciência de 
que o amor cheio de verdade – caritas in veritate -, do qual 
procede o desenvolvimento autêntico, não o produzimos 
nós, mas nos é dado” (Bento XVI, Caritas in veritate, 79). O 
caminho é longo e exigente, contudo, não nos esqueçamos 
de que “Deus nos dá a força de lutar e sofrer por amor do 
bem comum, porque Ele é o nosso Tudo, a nossa esperança 
maior” (Bento XVI, Caritas in veritate, 78).

A Virgem Maria, mãe do Ressuscitado, nos alcance a 
perseverança no caminho do amor, da justiça e da paz.

Aparecida-SP, 10 de maio de 2019.
Fonte: CNBB

Aspectos da ação da CNBB no quadriênio 
Na coletiva aos meios de comunicação, no penúltimo dia da 57ª 

Assembleia Geral dos Bispos, o então presidente da CNBB, Cardeal 
Sérgio da Rocha destacou aspectos do período de seu mandato.

Foram emitidas 50 mensagens, notas e declarações da CNBB 
sobre aspectos da realidade social e política do Brasil. A Palavra de 
Deus e a Doutrina Social da Igreja, ressaltou o cardeal Sérgio, são 
sempre as duas fontes de referência para as mensagens

Destacou as publicações realizadas no período, como a 
tradução oficial da Bíblia da CNBB que será usada como referên-
cias pelas comunidades católicas de todo o país e os documentos do 
Concílio Vaticano II.

O diálogo foi outro ponto, tanto no interior da Igreja do Bra-
sil buscando a comunhão entre os pastores quanto com o Sucessor 
de Pedro, o papa Francisco, e a Cúria Romana. No Brasil, buscou 
manter uma relação respeitosa de diálogo com os três poderes (com 
visitas ao Congresso Nacional, aos presidentes da República e ao 
Supremo Tribunal Federal) e também com a sociedade civil organi-
zada (OAB, movimentos sociais, sindicatos).

Outros aspectos destacados pelo presidente foram as inicia-
tivas de serviço e solidariedade que Igreja no Brasil e da CNBB 
mantém com o Haiti, a Guiné Busseau, o Timor Leste, acolhida dos 
Venezuelanos e a Moçambique. Ao final, o cardeal destacou ainda 
as reformas do prédio sede da CNBB, em Brasília (DF), do Colégio 
Pio Brasileiro em Roma e a construção de um prédio sede da edito-
ra da entidade, em Brasília.

Estes quatro anos foram difíceis e muito exigentes para a 
Presidência da CNBB, considerando a complexidade da realidade 
política, econômica e social, do país, com momentos de grave crise 
e com frequentes pressões, de esquerda ou direita, por pronuncia-
mentos e tomada de decisões de caráter partidário. Graças a Deus 
e aos esforços do episcopado, atravessamos este período difícil 
cumprindo a missão da CNBB: preservando a unidade no episco-
pado e a comunhão na Igreja; tomando atitudes proféticas, com a 
necessária coragem e, ao mesmo tempo, com prudência e sereni-
dade; preservando a autoridade moral da Conferência Episcopal e 
buscando exercer o diálogo amplo.
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Bispos do Rio Grande do Sul elegem                                   
a nova presidência do Regional Sul 3 da CNBB

Em reunião durante a As-
sembleia Geral da CNBB, dia 9 de 
maio, os Bispos do Rio Grande do 
Sul, elegeram a nova Presidência do 
Regional Sul 3 da CNBB, que ficou 
assim constituída: 

Presidente, Dom José Gislon, 
bispo de Erexim;

Vice-Presidente, Dom Ro-
dolfo Luís Weber, arcebispo de Passo Fundo; 

Secretário, Dom Adilson Pedro Busin bispo auxiliar 
de Porto Alegre. 

Dom Frei José Gislon
Nasceu no dia 23 de fevereiro de 1957, no município 

de Dona Emma, SC. É o terceiro dos nove filhos de Vicente 
Gislon e Jurema Gislon. Ingressou no Seminário Santa Ma-
ria, dos freis Capuchinhos, em Engenheiro Gutierrez, Irati, 
PR em 1978, onde cursou o 2º grau e postulantado. Ingressou 
no noviciado em 24 de janeiro de 1981, no Convento Na. Sra. 
das Mercês, e emitiu os primeiros votos no dia 24 de janeiro 
de 1982. Frequentou o curso de filosofia em 1982 e 1983, no 
Instituto de Filosofia dos Freis capuchinhos, em Ponta Gros-
sa-PR. Concluiu a teologia no Instituto Teológico Paulo VI, 
em Londrina, PR. Foi ordenado Presbítero em 28 de maio de 
1988, em Uraí, PR. Fez o Curso de História da Igreja – Me-
strado, na Universidade Gregoriana de Roma, de outubro de 
1992 a janeiro de 1996. Foi nomeado Bispo da Diocese de 
Erexim, RS pelo Santo Padre o Papa Bento XVI, no dia 06 de 
junho de 2012. Sua Ordenação Episcopal ocorreu no dia 03 
de agosto de 2012, na igreja Na. Sra. das Mercês em Curitiba, 
PR. Iniciou seu ministério episcopal na Diocese de Erexim, 
dia 19 de agosto de 2012, na Catedral São José, em Erechim, 
RS.

Dom Rodolfo Luís Weber 
Nasceu aos 30 de agosto de 1963 na localidade de Santa 

Teresinha, distrito de Bom Princípio (mesma localidade natal 
de Dom Vicente Scherer), no Rio Grande do Sul. Ingressou 

em 1976 no Seminário Menor São 
João Vianney, em Bom Princípio. 
De 1977 a 1982 fez os estudos se-
cundários e o curso do propedêutico 
no Seminário Menor São José, em 
Gravataí. Dos anos de 1983 a 1990 
foi para o Seminário Maior Nossa 
Senhora da Conceição, em Viamão, 
onde cursou a faculdade de Filoso-
fia. Cursou a faculdade de Teologia 

na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. 
Em 5 de janeiro de 1991, foi ordenado presbítero em sua terra 
natal. Trabalhou em paróquias e no Seminário de Viamão da 
Arquidiocese, onde foi diretor e professor da Faculdade de 
Filosofia e do Centro de Estudos Teológicos Joao Vianney. De 
1997 a 1999, fez mestrado em Filosofia na Pontifícia Univer-
sidade Gregoriana em Roma. Aos 25 de fevereiro de 2009 foi 
nomeado bispo da Prelazia de Cristalândia no Tocantins. Em 
02 de dezembro de 2015, foi nomeado Arcebispo de Passo 
Fundo, assumindo a função em 24 de janeiro de 2016. 

Dom Adilson Pedro Busin 
Nasceu em Sarandi (RS) em 20 de maio de 1965. In-

gressou em 1979 no seminário da Congregação dos Mis-
sionários de São Carlos – Scalabrinianos. Estudou Filoso-
fia na Universidade de Caxias do Sul e Teologia no Instituo 
Teológico São Paulo (ITESP), em São Paulo. Foi ordena-
do presbítero em 9 de janeiro de 1993 e enviado ao Para-
guay como Animador Vocacional e Orientador Espiritual no 
Seminário Nossa Senhora de Caacupe, em Ciudad del Este. 
Do Paraguay foi para Roma, onde fez mestrado em Ciências 
da Educação na Universidade Pontifícia Salesiana. Exerceu 
diferentes funções na congregação no Brasil e também nos 
Estados Unidos até ser nomeado como bispo auxiliar da Ar-
quidiocese de Porto Alegre pelo Papa Francisco em 2016. 
A ordenação episcopal ocorreu em 30 de abril do mesmo 
ano, presidida pelo bispo da Diocese de Caxias do Sul, Dom 
Alessandro Carmelo Ruffinoni. A celebração foi realizada 
em Sarandi.

Qualidade do sono e orientação postural                              
em encontro das Pastorais da Saúde

Mais de 150 pessoas participaram do XI encontro das 
Pastorais da Saúde  promovido pelo Hospital de Caridade e a 
Diocese de Erexim no dia 03 de abril, no Centro de Eventos 
do Seminário de Fátima. 

Pe. Maicon Malacarne, Pároco da Paróquia N. Sra. 
Aparecida, Bela Vista e Coordenador Diocesano de Pastoral, 
acolheu o grupo, fez a apresentação dos diversos grupos, das 

assessoras e equipe de infraestrutura do Hospital de Cari-
dade, da coordenação diocesana da Pastoral da Saúde e deu 
encaminhamento aos trabalhos.

Dom José marcou presença no encontro ressaltando a 
ampliação do sistema de saúde pública no Brasil, a importân-
cia do cuidado com a saúde e do cuidado com as pessoas 
enfermas e com os idosos. Manifestou seu apreço e recon-
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hecimento aos agentes de Pastoral 
da Saúde por seu acompanhamento  
aos doentes nos hospitais e nas ca-
sas de famílias. Por fim, convidou a 
um momento de oração e invocou a 
bênção sobre todos. 

A médica pediatra Clarissa Molossi fez palestra sobre 
a qualidade do sono, ressaltando sua importância, necessi-
dade e tempo do mesmo para uma vida saudável. Referiu 

também fatores favoráveis e preju-
diciais para um sono de qualidade. 
No final de sua explanação, possi-
bilitou perguntas dos participantes 
para esclarecimento de dúvidas.

A educadora física Silvana 
Silva apresentou orientação postural e desenvolveu ativi-
dades físicas, proporcionando momento de alegre exercício 
e descontração. 

Encontro de formação missionária
Conforme a programação da 

Infância e Adolescência Mission-
aria (IAM) da Diocese de Erexim, 
foram realizadas duas etapas de 
Formação de Assessores da Infân-
cia e Adolescência Missionária, 
chamado o EFAIAM. A primeira, 
dia 13 de abril, com assessoria de 
Ir. Célia da Costa Santos, da Congregação das Irmãs Fran-
ciscanas de Nossa Senhora Aparecida, de Porto Alegre. Ela  
desenvolveu os seguintes temas:1. Objetivos do EFAIAM. 2. 
História e Carisma da Infância e Adolescência Missionária 
(IAM). 3. Os 12 passos para a implantação da IAM. 4. A 
Metodologia da IAM. 5. Trabalho em grupo e apresentação 
da Metodologia. 6 Hino da IAM. 

A segunda, foi realizada neste sábado, dia 27, com as-
sessoria da própria Equipe Diocesana de Coordenação. Ir. 
Geneci Dalmagro aprofundou 1. A Missão na Igreja e  2. 
Os Símbolos da IAM.  O Padre Jossi Golembiewski refle-

tiu sobre a vida dos Fundadores 
da Infância e Adolescência Mis-
sionaria. A jovem Fabiana Melego 
Dreher explicitou 1. O Perfil da 
Assessora e 2. Programa de Vida. 
Nesse encontro participaram as-
sessoras das seguintes Paróquias: 
Estação, Getúlio Vargas, Viadu-

tos, Marcelino Ramos, São Francisco de Assis do Bairro 
Progresso de Erexim e do Colégio Franciscano São José. 

As participantes demonstraram muito interesse e mui-
to boa participação nos encontros, dizendo que tudo isso fa-
vorece sua formação pessoal e também na  sua missão nas 
Comunidades com os grupos das crianças da Infância e Ad-
olescência Missionária. 

No encerramento, houve o envio missionário, com a 
entrega o Terço Missionário, a Cruz Missionária e o Certifi-
cado de presença a cada participante.

Padres e leigos da Diocese de Erexim                                
refletem a Presidência na Liturgia

A Comissão Diocesana de 
Liturgia, Música e Arte Sacra pro-
moveu seminário de liturgia na noi-
te do dia 26 e  na manhã e tarde do 
dia 27 de julho, no Salão de Eventos 
do Seminário com a participação de 
mais de 120 pessoas entre padres, 
diáconos, religiosas, leigos e leigas. 

Com assessoria de Ir. Maria 
da Penha Carpanedo, das Irmãs 
Discípulas do Divino Mestre, especialista em liturgia, res-
idente em São Paulo, refletiram sobre a natureza, a espiri-
tualidade e a arte da presidência nas celebrações litúrgicas. 

Na abertura do encontro, Pe. Maicon Malacarne, Co-
ordenador de Pastoral, fez a apresentação dos diversos gru-
pos paroquiais e outros participantes. Pe. André Lopes, Co-
ordenador da Comissão de Liturgia, deu as orientações sobre 

o desenvolvimento do encontro. 
Dom José agradeceu antecipada-
mente o esforço da assessora em vir 
assessorar o seminário. Ressaltou a 
necessidade de se retomar continu-
amente a mística da espiritualidade 
litúrgica, de evitar a improvisação e 
animar as celebrações com alegria 
e envolvimento bem humano dos 
participantes.

Ir. Penha conduziu o encontro com reflexões e vivên-
cias dos ritos das celebrações. Em suas exposições, falou 
do movimento litúrgico desencadeado em 1909, da reforma 
litúrgica pelo Concílio Vaticano II de 1962 a 1965, especial-
mente com o documento sobre a liturgia e sua implemen-
tação em andamento. Aprofundou aspectos da natureza das 
ações litúrgicas. São de todo o corpo da Igreja. A presidên-
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cia é serviço em vista da participação ativa da assembleia. 
Quem preside o faz em nome de 

Cristo. Supõe a adesão de fé em Jesus e conhecimento 
da fé de Jesus. Quem preside serve a Deus e ao povo com 
dignidade e humildade, e, pelo seu modo de agir e proferir 
as palavras divinas, sugere aos fiéis uma presença viva de 
Cristo. Deve estimular a participação ativa, não apenas ex-
terior, mas conduzir a comunidade a participar intimamente 
do mistério do Cristo Crucificado-Ressuscitado.

A assessora acentuou também que a presidência litúrgi-
ca requer a precisão na execução dos ritos, o que não significa 
mero rubricismo. Esta precisão ritual implica a quem preside 
ter consciência da ação que realiza, da oração que profere, 
da relação que existe entre gestos-palavras e a atitude de fé 
que lhe corresponde. Precisa acreditar profundamente naquilo 
que está realizando. Não basta recitar a oração, é preciso rezar 
efetivamente, de corpo e espírito; recolher-se em oração, in-
clinar-se, erguer as mãos... Vigiar para não pronunciar uma 
oração de maneira apressada e impessoal. 

Organizados em 8 grupos, os participantes analisaram 
os diversos ritos da celebração e os realizaram vivencial-
mente no plenário – procissão de entrada e abertura, as-
persão em lugar do ato penitencial, proclamação da Palavra, 

preparação e apresentação das oferendas, ação de graças e 
momento da comunhão eucarística. 

Irmã Maria da Penha Carpanedo
Nasceu no dia 18 de novembro de 

1953, em Nova Venécia, Espírito Santo. 
Tem 45 anos de vida religiosa na Con-
gregação das Pias Discípulas do Divino 
Mestre. Tem mestrado em liturgia. In-
tegra a “Rede CELEBRA” (rede forma-
da por pessoas, grupos e comunidades, 
aberta ao diálogo ecumênico, compro-
metida com uma liturgia cristã, fonte de 
espiritualidade, inculturada na caminha-

da, solidária com os pobres” - Carta de Princípios, nº 07). 
É redatora da Revista de Liturgia. Publicou Celebração da 
Palavra no dia do Senhor, subsídios para ministros da Pa-
lavra, inicialmente em cinco volumes, reeditados em dois. 
Integrou a equipe de redação e publicação do Ofício Divino 
das Comunidades, Tem diversos artigos sobre liturgia em al-
gumas revistas. Presta assessoria a comunidades, a agentes 
e escolas de pastoral litúrgica. Atualmente, reside em São 
Paulo, SP.

Área Pastoral de Erexim realiza dia de estudo sobre        
o ministério litúrgico do leitor

Mais de cem integrantes de 
equipes de liturgia das comuni-
dades das 7 Paróquias católicas da 
cidade de Erechim participaram 
de encontro de estudo e vivência 
do ministério do leitor nas cele-
brações litúrgicas neste domingo, 
28, no Centro Catequético São 
Cristóvão, com assessoria da Ir. 
Maria da Penha Carpanedo, da Congregação das Discípulas 
do Divino Mestre, Especialista em Liturgia, vinda de São 
Paulo. Na sexta-feira à noite e no sábado, ela assessorou 
o seminário diocesano de Liturgia para padres, diáconos e 
leigos, no Salão de Eventos do Seminário de Fátima.

Através de reflexões e de momen-
tos de vivência dos aspectos expostos, 
Ir. Penha aprofundou a palavra na ex-
periência humana e a Palavra de Deus na 
vida do povo de Deus, contida na Bíblia. 
Este Livro Sagrado registra os passos de 
Deus na vida do povo a partir de Abraão, 
Isac e Jacó que culmina em Cristo e se 
prolonga na pregação dos apóstolos e na 

vida das primeiras comunidades cristãs. Os fatos escritos 
neste Livro foram antes vividos pelo povo e contados de 
geração em geração. 

O povo de Deus da primeira 
aliança lia os textos da Escritura, 
cantava os salmos na liturgia da 
sinagoga, casa de oração, e nas so-
lenidades celebradas no Templo de 
Jerusalém. Na liturgia da Palavra 
na sinagoga aparecem três elemen-
tos: a comunidade, o livro e a voz 
do leitor. A comunidade se reúne 

como assembleia convocada por Deus. O Livro visibiliza a 
Palavra a ser proclamada. Para que a comunidade a possa 
ouvir, o leitor empresta sua voz proclamando as leituras de 
cada celebração. 

A assessora aprofundou o sentido, as partes e aspec-
tos práticos do rito da Palavra nas celebrações. Insistiu na 
unidade entre as leituras, o salmo, a aclamação e o Evangel-
ho. Enfatizou a necessidade de o leitor e toda a equipe de 
celebração mergulharem no mistério recordado nos textos 
de cada celebração e no conjunto das celebrações litúrgicas. 
Cada leitor e o salmista precisam familiarizar-se com a lin-
guagem do texto, acertar as palavras difíceis, marcar pausas 
e silêncios, ir à estante com tranquilidade e calma, ler de 
maneira fluente e clara.

Organizados em grupos e em espírito de oração, os 
participantes fizeram a vivência da celebração da Palavra de 
Deus do dia, segundo domingo de Páscoa. 
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Membros do Cursilho retomam compromisso                     
do testemunho de vida cristã em todos os ambientes
O Grupo Executivo e a 

equipe da Escola do Movimen-
to de Cursilho de Cristandade 
(MCC) da Diocese de Erexim or-
ganizaram encontro de formação 
na manhã do  28 de abril, segun-
do domingo de Páscoa, festa da 
Divina Misericórdia, no San-
tuário e no Seminário de Fátima. 

Após a missa das 08h no Santuário, no Salão de Even-
tos, tiveram a saudação do Pe. Valtuir Bolzan que participou 
de todo o encontro. 

Organizados em grupos, os participantes realizaram 
três oficinas, nas quais experenciaram três momentos: 1) 
avaliação de sua caminhada cursilhista e seu envolvimento 
no MCC, representado pela “roda da vida cursilhista”; 2) 
elaboração de um cartaz, com representação de parte do cor-
po humano contendo as expressões do “ser cursilhista”; e 3) 
a dinâmica da teia, por meio da qual um barbante foi repas-
sado entre os participantes, que o mantinham firme, repre-
sentando o cursilhista por inteiro, ou seja, a necessidade de 
viver como irmão, testemunhando Jesus nas suas relações, 
no cultivo da fé e na perseverança no quotidiano da vida.

Na sequência, o coordenador do Grupo Executivo Na-
cional, Wladimir Comassetto, de Santa Maria, conhecido 
como “Chiquinho”, desenvolveu reflexão ressaltando que 
cursilhista por inteiro deve viver e anunciar o evangelho, 
santificando os ambientes em que vive. Reforçou que todos 
podem e devem seguir essa caminhada de santificação, vi-
vendo a fé professada na solidariedade com os outros. Res-

saltou também que o ser cursil-
hista exige a responsabilidade 
de ser a linguagem de Deus, ter 
a ousadia, entusiasmo, falar com 
liberdade e ardor apostólico, ag-
indo com o impulso evangeliza-
dor capaz de deixar marcas na 
vida das pessoas e, assim, trans-
formar os ambientes. Para ele, o 
cristão deve enfrentar as dificul-

dades com ousadia e paixão, lembrado de que tudo o que é 
fácil já foi feito.

A equipe da Escola agradeceu a participação de todos, 
enaltecendo o belo trabalho desenvolvido nas oficinas. O 
casal Aracely e Diego Salles manifestou-se surpreso e en-
tusiasmado com a representação do boneco cursilhista em 
grupos, pois expressava como se sentia e o que dizia a pes-
soa cursilhista. Para Laís Chiodelli, a oficina de avaliação do 
seu viver cursilhista é manter a roda da vida em movimento, 
melhorar nas ações que estão em baixa e prosseguir nas que 
estão bem. Para Taísa Zulian, a dinâmica do barbante por 
ela conduzida mostrou que os pensamentos diferentes são 
os que seguram e formam uma teia que só se desfaz quando 
cortada ou solta. 

Na conclusão dos trabalhos, os participantes rece-
beram a bênção de envio e missão, dirigindo-se para o al-
moço, preparado pelos responsáveis da equipe de promoções 
do Grupo Executivo Diocesano. (Com informação e fotos de 
Olavo Mezzaroba)

Diocese de Cruz Alta acolhe 43ª Romaria da Terra
“O bem viver no campo e na cidade” é o tema desta edição

A Paróquia Nossa Sen-
hora dos Navegantes de Mor-
maço, Diocese de Cruz  
Alta, será a anfitriã da 43ª Romaria da 
Terra, que está marcada para o dia 25 
de fevereiro de 2020, com o tema “O 
bem viver no campo e na cidade”. O lo-
cal da romaria será o Parque Municipal 

daquele Município. A decisão foi anunciada pela Comissão 
de organização, eleita ainda na primeira reunião ampliada 
e que conta com integrantes da Comissão Pastoral da Ter-
ra-RS, da Diocese de Cruz Alta, Paróquia e Município de 
Mormaço.

Esta é a terceira vez que a Diocese de Cruz Alta se-
dia a Romaria da Terra: em 1987, na localidade de Itaíba, 

município de Ibirubá e em 1999, no Assentamento Ceres, 
município de Jóia, com os respectivos temas: “Terra reparti-
da, vida garantida” e “Agricultura familiar: trabalho, organi-
zação e conquista”.

Para Bispo Diocesano Dom Adelar Baruffi, a definição 
do tema e local da Romaria da Terra é mais um passo da 
caminhada para a 43ª edição. Caminhada iniciada na 42ª Ro-
maria, em Itacurubi, quando a Diocese de Cruz Alta recebeu 
os símbolos que acompanham todas as romarias. “Temos a 
responsabilidade de olharmos para a realidade que está aí, 
para o que é mais importante e nos comprometermos a con-
struir, juntos, uma caminhada como Diocese, envolvendo 
todas as paróquias, movimentos, as nossas pastorais, princi-
palmente as pastorais sociais, aprofundando a temática cen-
tral desta romaria”.
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Objetivos e Sentido da Realização das Romarias da Terra
A realização da Romaria da Terra é um dos compromissos comuns permanentes das 18 Dioceses do Rio Grande do 

Sul, que integram o Regional Sul 3 da CNBB e é realizada desde 1978, anualmente, na terça-feira de carnaval, por ter sido 
numa terça-feira de carnaval que o índio Sepé Tiaraju foi morto em defesa da terá indígena. (Com informações da assessoria 
de Comunicação da Diocese de Cruz Alta).

Religiosos da Diocese de Erexim realizam                          
encontro de partilha de vida e missão

A coordenação do núcleo diocesano dos religiosos da Diocese de 
Erexim realizou encontro na tarde do dia 28 de abril, o segundo de Pás-
coa, festa da Divina Misericórdia, no Centro Educacional Santo Agost-
inho, das irmãs da Congregação de Nossa Senhora Cônegas de Santo 
Agostinho, no Bairro Morada do Sol em Erechim.

Foi encontro muito fraterno, orante, de partilha de vida e da missão 
de cada Instituto Religioso, à luz da misericórdia de Deus, que é eterna, 
em decorrência da qual, todos devem ser misericordiosos como Ele. Dom 
José participou da oração inicial do encontro e dirigiu sua palavra aos 
presentes conclamando-os a renovar a consagração religiosa, no esforço 
constante de  lançar as redes para mais além, estendendo a missão, com atenção aos sinais e apelos do nosso tempo. Obser-
vou que se está vivendo um período de crises, mas também de renovação.  

O encontro abordou também o Mês Missionário Extraordinário a ser celebrado em outubro deste ano, bem como o 
cronograma da passagem da cruz missionária pelas comunidades religiosas da diocese. Em Erechim, a cruz chegará dia 24 de 
junho, trazida pela diocese de Passo Fundo. (Com informação e fotos de Ir. Marta Vigne, do Colégio Franciscano  São José).

Coordenação de Pastoral Ampliada faz avaliação              
dos últimos 4 anos de atividades na Diocese

 Na noite do dia 06 de maio, 
no Centro Diocesano de Pasto-
ral, os padres representantes das 
áreas pastorais, de setores dioce-
sanos, leigos e religiosos das co-
ordenações das pastorais e mov-
imentos participaram da reunião 
da Coordenação de Pastoral Am-
pliada. 

No processo de preparação da preparação da 14ª As-
sembleia Diocesana da Ação Evangelizadora, dias 06 e 07 
de setembro, os participantes fizeram avaliação do 13º Plano 
Diocesano, a partir de três questões em grupos em plenário: 
1ª) Como temos sentido a nossa caminhada nos últimos 4 
anos? 2ª) A atual proposta das reuniões e encontros respon-
dem à organização diocesana? 3ª) Como avaliamos a orga-
nização dos setores diocesanos? Conseguimos reunir e ar-
ticular nossa ação evangelizadora por meio dessa instância 
diocesana? 

Alguns aspectos constados em relação à caminhada 
dos 4 anos foram: a caminhada individualizada das pastorais 
e movimentos; o desafio de ler os sinais dos tempos; a difi-

culdade de renovar as lideranças; 
certo pessimismo diante da reali-
dade, apatia e conformismo. So-
bre a organização pelos setores 
diocesanos destacou-se que eles 
não têm funcionado organica-
mente; não têm sido espaço para 
as organizações eclesiais terem 
mais vitalidade e, diante disso, 

precisariam ser revistos. Insistiu-se, também, na necessidade 
do acompanhamento e da assessoria às pastorais e movi-
mentos e da urgência da formação continuada em todas as 
instâncias pastorais. 

Em seguida, Pe. Maicon Malacarne, coordenador di-
ocesano de pastoral, encaminhou as pré-assembleias por 
pastorais e movimentos com carta orientativa. Elas devem 
ser realizadas até o final de julho. 

Também foi organizada a próxima reunião do Consel-
ho Diocesano de Pastoral, dia 29 de junho. 

Pe. Cleocir Bonetti, Vigário Geral da Diocese, agrade-
ceu a caminhada e deu a bênção final. (Com informações do 
Pe. Maicon Malacarne)
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Escola da Juventude aborda natureza da liderança             
e formas de exercê-la

Cerca de 60 jovens de diversas 
paróquias da Diocese de Erexim par-
ticiparam da primeira etapa da Esco-
la Diocesana de Formação de Lider-
anças, FAÇA!, dias 04 e 05 de maio, 
nas dependências do Seminário N. 
Sra. de Fátima, em Erechim, promov-
ida pela Coordenação da Pastoral da 
Juventude. 

Com assessoria de Luís Duarte, de Herval D’Oeste, 
SC, professor, ex-coordenador da Pastoral da Juventude Na-
cional, os participantes aprofundaram a pessoa do jovem e 
a descoberta e o exercício da liderança que cada pessoa car-
rega dentro de si. Pelas reflexões desenvolvidas, liderança 
não é simplesmente ocupar um cargo. Liderar é reconhecer 
que o grupo é importante como um todo; é ajudar os out-
ros a desenvolverem seus dons, sua vocação. O exercício da 
liderança exige saber expor a própria opinião, escutando e 
aceitando a das outras pessoas, num processo de construção 
coletiva. Liderar é mediar situações e conflitos, sempre em 
vista do bom andamento dos processos construtivos na co-
munidade. 

Às 18h20 do dia 04, sábado, 
o grupo participou da missa no San-
tuário, presidida pelo Pe. Valter Gire-
lli. 

No dia 05, domingo, os partic-
ipantes definiram compromissos e 
ações a serem realizadas até a segunda 
etapa da Escola, nos dias 22 e 23 de 
junho, nas dependências da sede pa-

roquial São Cristóvão em Erechim. 
Para a liberada para a secretaria da Pastoral da Juven-

tude, Rocheli Koraleski, a realização desta primeira etapa da 
Escola foi tempo de plantar sementes. Como a semente de 
mostarda, a menor de todas, quando cresce vira uma árvore 
que abriga pássaros, a juventude da Diocese de Erexim foi 
semeada em suas realidades. Agora, é necessário cuidar para 
que todas e todos germinem e se tornem grandes árvores, 
com muitos frutos nas comunidades, nos grupos de jovens 
e na sociedade! Dessa forma, os jovens irão plantando se-
mentes em suas realidades, que ajudarão a colher a Civili-
zação do Amor.

Pastoral da Criança aprofunda leitura orante da Bíblia
Representantes paroquiais da 

Pastoral da Criança participaram do 
encontro de formação no dia 13 de 
maio, no centro diocesano de pastoral.

A coordenadora diocesana, 
Marinês Agnoletto, conduziu o mo-
mento inicial de oração, com profunda 
reflexão a passagem do evangelho de João 10, 1-10, na qual 
Cristo se diz o Bom Pastor que veio dar vida em abundância 
a todos, realizada pelo Padre Giovani Momo, ressaltando o 
amor e a confiança entre o pastor e as ovelhas. Ele salientou 
também quanto é importante, a cada dia, as líderes da Pas-
toral da Criança reverem seu comportamento, sobretudo na 
proximidade, na compreensão e na partilha com as famílias 
acompanhadas. Concluiu enfatizando que “Jesus mesmo é a 
porta que se deve deixar-se conduzir por Ele”. 

Padre Jóssi Golembiewski, Pároco da Paróquia São 
Francisco de Assis, Bairro Progresso, destacou a importância 
do trabalho realizado pela Pastoral da Criança. 

Com assessoria da Irmã Geneci Dalmagro, o grupo 
realizou estudo sobre a Leitura Orante da Bíblia para com-
preender melhor a sua mensagem. Ela não é somente um livro 
que nos permite mais conhecimentos. A Bíblia é principal-
mente um espaço onde somos convidados a conversar com 
Deus. Por isso, a Igreja convida a fazer a chamada “Leitu-

ra Orante” da Bíblia. Normalmente, é 
apresentada em quatro passos: leitura 
(o que o texto diz em si), meditação (o 
que o texto diz para mim, hoje), oração 
(o que o texto me faz dizer a Deus) e 
contemplação (como o texto me faz 
olhar a vida, tomar decisões, assumir 

compromissos). Evidentemente, antes de tudo, cada texto pre-
cisa ser bem compreendido. Muitas vezes nem se percebe que 
certas frase e palavras, por serem de outro tempo e cultura, 
podem ser estranhas para nossa época. 

Dom José, ao falar aos participantes, agradeceu o es-
forço e dedicação de cada líder e incentivou a serem persever-
antes em sua missão, superando as dificuldades e limitações. 

A coordenadora diocesana repassou orientações recebidas 
da coordenação estadual, na última reunião do Núcleo Norte. 

Finalizando, as coordenadoras paroquiais partilharam 
as ações que estão sendo realizadas e que constam do plane-
jamento anual paroquial. Nesse contexto, assumiram dois 
importantes compromissos: organizar calendário no qual con-
stem as datas das celebrações da vida em cada comunidade 
e data da reunião de reflexão e avaliação a ser realizada na 
paróquia e enviar às suas respectivas secretarias paroquiais; 
formar grupo de crianças acompanhadas pela Pastoral, para 
a oração do terço, conforme a realidade de cada comunidade.



COMUNICAÇÃO DIOCESANA - Julho de 2019

22 Notícias

Padres da Diocese de Erexim avaliam aspectos                  
da organização Pastoral Diocesana

No processo de prepa-
ração da 14ª Assembleia Dioc-
esana da Ação Evangelizadora, 
nos dias 06 e 07 de setembro 
deste ano, os padres da Diocese 
de Erexim dedicaram parte da 
sua segunda reunião anual, dia 
14 de maio, no Centro de Pas-
toral, à avaliação de organis-
mos da ação pastoral, as assembleias, em nível diocesano 
e paroquial; os conselhos de pastoral nos mesmos níveis 
e também nas comunidades, a coordenação diocesana e 
os setores de pastoral. Ressaltou-se a importância de to-
dos eles e a necessidade de se retomar sua natureza, com-
posição e atuação. A dimensão participativa dos conselhos 
e assembleias encontra especial dificuldade na falta de uma 
preparação para o trabalho conjunto e participado. Predo-
mina muito a visão centralizadora das chamadas diretorias, 
segundo a qual seus membros, especialmente o “presiden-
te” determina, sem promover a participação de todos. 

Bispo relata pontos da Assembleia da CNBB: Dom 
José falou aos padres a respeito da Assembleia Geral da 
CNBB de primeiro a dez deste mês, em Aparecida, SP. 
Ressaltou que participar da Assembleia dos Bispos é mo-
mento privilegiado para a escuta de Deus, sob o olhar 
materno e a ternura da Virgem Maria, Mãe Aparecida, 
na atenção do Espírito Santo e na fidelidade à missão de 
Cristo dada aos Apóstolos de evangelizar todos os povos. 
Proporciona também contemplar a realidade do país e 
de outros. É sentir de perto a diversidade da Igreja e os 
desafios que enfrenta. Referiu-se às Diretrizes Gerais da 
Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil, que partem das 
comunidades primitivas da Igreja para formar, hoje, na 
realidade urbana, comunidades missionárias, edificadas 
sobre 4 colunas, a Palavra, o Pão, a Caridade e a Missão. 
O Bispo referiu a longa pauta de assuntos da Assembleia, 
que incluiu um dia de retiro, orientado por um bispo por-
tuguês, que é o responsável pelo arquivo e pela biblioteca 
do Vaticano. Mencionou também a mensagem ao povo 
brasileiro que toca em diversos aspectos críticos da reali-
dade brasileira. A propósito, comentou a necessidade e a 
importância de divulgá-la o mais possível.

O recado da Pastoral da Juventude: A liberada para 
a secretaria da Pastoral da Juventude, Rocheli Koralews-
ki, falou aos padres do projeto especial de formação para 
jovens neste ano, através de uma escola de formação de 
lideranças juvenis. Citou o recente documento do Papa 
a partir da Assembleia do Sínodo dos Bispos sobre a ju-

ventude, que começa com 
as palavras “Cristo está vivo 
e quer você vivo.” Ele quer 
vida abundante e digna para 
todos. Mas, o que é feito e se 
pode fazer para que a juven-
tude viva e viva dignamente? 
Os jovens se ressentem mui-
to com a atual situação em 

relação à educação, por exemplo, com colégios sem pro-
fessores, deixando os alunos sem aula; com corte de ver-
bas e outros problemas.

Acompanhantes dos catequizandos: A iniciação à 
vida cristã de espírito catecumenal foi também ponto da 
reunião dos padres, acentuando-se, de modo especial, a 
questão dos acompanhantes do catequizando desde o pri-
meiro ano. Cada catequizando deve ter o seu. Como ele 
deve participar em diversos momentos ao longo da cate-
quese, deve ser alguém da comunidade do catequizando. 
A comissão do setor de catequese sugere que o acompan-
hante assine um termo de compromisso com esta missão, 
com uma apresentação da secretaria paroquial. Isto está 
exigindo esforço de unidade diocesana, tendo clareza nos 
princípios e firmeza em segui-los.

Adaptação de espaço para a Cáritas Diocesana: 
um dos assuntos administrativos apresentado aos padres 
por Ildo Benincá, ecônomo da Diocese, e pelo Bispo foi o 
projeto de adaptação da construção próxima ao Centro de 
Eventos e que servia para guardar utensílios da Romaria 
para a Cáritas. O espaço terá sala para móveis e eletro-
domésticos, para roupas, para alimentos, para produtos de 
higiene e limpeza, para sala de atendimento e brechó. Para 
concretizar a reforma, já houve algumas doações. Dois 
arquitetos doaram o projeto; uma empresa doou lajotas 
para o piso; outra, telhas para a cobertura. Há necessidade 
ainda de outras doações para concluir a obra. Assim, a di-
ocese vai ampliando sua ação social, sinal concreto da fé 
professada e celebrada. 



Diocese de Erexim - RS

23Notícias

Setor Vocacional e Missionário refletem roteiro               
de preparação da Assembleia Diocesana

Em reunião conjunta, no dia 18 
de maio, no Centro de Pastoral, mem-
bros da Infância e Adolescência Mis-
sionária, do Serviço de Animação Vo-
cacional e do Conselho Missionário 
Diocesano refletiram texto de funda-
mentação e questões de preparação 
da 14ª Assembleia Diocesana, a ser realizada nos dias 06 e 07 
de setembro próximo. 

 O texto bíblico sugerido para iluminar a preparação da 
assembleia é o da passagem de São Lucas que narra o encontro 
de Cristo Ressuscitado com os discípulos de Emaús em seu re-
gresso de Jerusalém para sua casa. Para aprofundá-lo, o grupo 
viu um vídeo. 

Pe. Jean Demboski, que assessorou o encontro, apresen-
tou aspectos da recente assembleia da CNBB, especialmente 
sobre as Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja 

no Brasil, que propõem a formação de 
comunidades missionárias, inspiradas 
nas comunidades primitivas, tendo 4 
colunas sustentadoras, Palavra, Pão, 
Caridade e Missão. 

Em seguida, Pe. Jean encamin-
hou a reflexão sobre as questões da 

preparação para a assembleia Diocesana: 1-Você conhece o13º 
Plano de Ação Evangelizadora! Ele contribuiu para a camin-
hada da Iam ou do grupo que pertence; 2- Oque mais marcou 
a vida dos grupos presentes nos últimos 4 anos! 3- Quais as 
grandes necessidades que temos na atualidade?

Encerrada esta parte, o grupo da Infância e Adolescência 
Missionária continuou reunido. As assessoras Fabiana Dreher 
e Maiara Detofol transmitiram informações relativas aos próx-
imos encontros. 

Falece Bispo emérito de Passo Fundo,                                
o mais idoso do Rio Grande do Sul

Dia 14 de maio, festa de São Ma-
tias, faleceu o bispo emérito de Passo 
Fundo Dom Urbano José Allgayer, aos 
95 anos, o mais idoso dos Bispos do Rio 
Grande do Sul. Seu corpo foi velado, na 
Catedral N. Sra. Aparecida, onde houve 
missa de exéquias às 12h e às 16h. Após a 
das 16h, presidida pelo Arcebispo de Pas-
so Fundo, Dom Rodolfo Weber, e conce-
lebrada por 4 bispos, entre eles Dom José, 
e expressivo número de padres, o corpo 
de Dom Urbano foi sepultado no cemitério das irmãs de Notre 
Dame, na Casa Santa Cruz, em Passo Fundo. 

Dom Urbano nasceu no dia 16 de março de 1924, em La-
jeado, RS. Fez seus estudos primários e secundários no Seminário 
Menor São José em Gravataí. Ingressou no Seminário Maior de São 
Leopoldo, em 1944, para os estudos de filosofia e teologia, con-
cluindo-os em 1950. Foi ordenado presbítero em 10 de dezembro 
de 1950 em sua cidade natal. Foi cooperador nas Paróquias de São 
Geraldo e São Pedro, em Porto Alegre, nos anos de 1951 a 1953. De 
1954 a 1967, foi pároco da Paróquia Santo Antônio Pão dos Pobres. 
De 1967 a 1982 foi Vigário Geral da Arquidiocese de Porto Alegre. 
De 1953 a 1958, foi professor de Ética e História da Igreja, na Pon-
tifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Em 1983, fez 
curso de atualização sobre o Novo Código de Direito Canônico, na 
Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma. Aos 5 de fevereiro 
de 1974, foi nomeado pelo Papa Paulo VI, como Bispo Auxiliar 
de Porto Alegre com o título de Tununa. Seu lema episcopal era: 
“Conservar a unidade do Espírito” (Servare Unitarem Spiritus). Foi 
ordenado bispo, aos 24 de março de 1974. Em 4 de fevereiro de 

1982, foi nomeado bispo da Diocese de 
Passo Fundo pelo Papa João Paulo II. Seu 
pedido de renúncia à função, em razão da 
idade, foi aceita também pelo Papa João 
Paulo II em 19 de maio de 1999. Foi Se-
cretário do Regional Sul 3 da CNBB de 
1974 a 1983. 

Publicou os seguintes livros: Com-
pêndio de Moral Católica, pela PUCRGS; 
O Dízimo, hoje; Aminsitração diocesana 

e paroquial; Crônicas selecionadas, em 2000; São Paulo e o Povo 
Bíblico, em 2009.

Na homilia da missa de corpo presente, Dom Rodolfo desta-
cou o testemunho de oração de Dom Urbano, pela oração do terço, 
da liturgia das horas, da missa diária. Não dispensava os sacramen-
tos, canais da graça divina. Viveu sua enfermidade sereno e feliz. 

Pe. Ivanir Rodrighero, em nome dos presbíteros da Arqui-
diocese, ressaltou três aspectos que sintetizam a vida e o ministério 
de Urbano: testemunho de fé, zelosa ação pastoral , mestre sen-
do presença que desafiava a viver o Reino de Deus. Segundo Pe. 
Ivanir, Dom Urbano mantinha-se atento à vida do povo pela leitura 
de jornais, acompanhamento de noticiários de rádio e televisão e 
outros meios. Visitava periodicamente as comunidades das paró-
quias, ouvindo as pessoas, especialmente as lideranças, elogiando o 
que estava bem e oferecendo indicações para melhorar o que fosse 
necessário. Tinha grande preocupação pela dimensão social, habili-
dade para administrar conflitos, estima pelos leigos, pela Vida Re-
ligiosa, pela formação permanente de padres e agentes de pastoral. 

Houve também o pronunciamento de Dom José, em nome do 
Regional Sul 3 da CNBB e de uma cunhada de Dom Urbano. 
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Cidades: Terreno Fértil para a Evangelização
Diác. Lucas André Stein1

1  Diácono transitório da Diocese de Erexim. Bacharel em Filosofia pelo Instituto de Filosofia Berthier (Ifibe) e bacharel em Teologia pela Faculdade de Teologia e Ciências Humanas 
– Itepa Faculdades.

As cidades são um grande desafio 
para a atividade evangelizadora da Igreja. 
Fundadas na necessidade humana de so-
cializar com os seus semelhantes, a fim de 
garantir o sustento dos grupos humanos, 
os primeiros povoamentos humanos com 

características de cidade, ou seja, com uma rede mais com-
plexa de relações e serviços, começaram a surgir em torno 
do quinto milênio antes de Cristo. As cidades sempre pos-
suíram também um forte senso de religiosidade, nas quais o 
templo era um elemento central na sua organização.

Após a Revolução Industrial (séc. XVIII), as cidades 
começaram a crescer de forma exponencial. Hoje a maior 
parte da população mundial vive em cidades, cerca de 54%, 
segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU), 
podendo chegar a 66% até o ano de 2050. A globalização é 
o fenômeno que melhor descreve a atual situação, na qual as 
trocas de bens materiais e culturais ocorre em escala global, 
impulsionada pelos avanços no campo da tecnologia. As fa-
cilidades da tecnologia, a rapidez das comunicações, o apelo 
consumista e o exacerbado individualismo subjetivista trans-
formam a cultura, que se torna cada vez mais massificada. 
Por isso, a cidade moderna é caracterizada por uma fluidez 
das relações, em que tudo parece efêmero, passageiro. 

Herdeiros de formas de evangelização adaptadas ao 
mundo rural, os evangelizadores, hoje, encontram grandes 
desafios ao tentar traduzir a mensagem do Evangelho na 
realidade urbana. É preciso guardar o essencial em novas 
formas de transmissão da fé. A postura de diálogo, a fim de 
compreender em profundeza as mudanças civilizacionais 
em curso, é fundamental. Uma Igreja que só condena não 
encontra espaço em meio a tantas ofertas de espiritualidade 
que hoje existem nas cidades e na sua zona de influência cul-
tural. Em vez de condenar, os evangelizadores são chamados 
a propor a novidade do Evangelho, com firmeza na fé e com 
a alegria que a testemunha, resgatando aquilo que as cidades 
proporcionam de positivo.

A Igreja também não pode perder a sua força profética 
diante dos grandes problemas humanitários que envolvem as 
cidades, como a exclusão social, a violência, o isolamento, a 
falta de saneamento básico, de acesso à saúde e à educação. 
O Evangelho há de ser fermento para uma nova cidade, 
mais humanizada, tolerante, em que haja lugar para todos se 
desenvolverem plenamente.

Que sejamos audazes e criativos em nossas atividades 
missionárias, a fim de podermos ser fermento de mudança 
no mundo urbano, enriquecendo aquilo que ele proporciona 
de positivo ao desenvolvimento humano e à evangelização 
e presença de ressurreição em meio aos cenários de morte.

Assembleia dos bispos 2019
Dom Pedro Luiz Stringhini, Bispo de Mogi das Cruzes

A 57ª assembleia geral anual da Con-
ferência Nacional dos Bispos do Brasil – 
CNBB, realizada em Aparecida, no início de 
maio, foi, como todos os anos, um momento 
forte de unidade, comunhão, amizade e cole-
gialidade entre os pastores do povo católico 

do Brasil. Os meios de comunicação repercutem para a socie-
dade brasileira o que lá acontece. São dez dias marcados por 
momentos fortes de oração, trabalho e convivência. Renovados 
por essa profunda experiência de fraternidade e alegria, os mais 
de trezentos bispos saem fortalecidos para prosseguir sua árdua 
missão e seu compromisso de servir do povo de Deus.

A difícil conjuntura social e política do Brasil, os ansei-
os de cada cidadão brasileiro e sua família, preferencialmente 
os mais pobres, nada disso escapa ao pensamento e ao olhar 
dos bispos, “tomados pela ternura de pastores que amam e 
cuidam do rebanho” (cf. mensagem ao povo brasileiro).

Os bispos aprovaram o texto das Diretrizes Gerais da 
Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil, para o período de 
2019-2023, com o objetivo de “Evangelizar no Brasil cada 
vez mais urbano, pelo anúncio da Palavra de Deus, forman-
do discípulos e discípulas de Jesus Cristo, em comunidades 

eclesiais missionárias, à luz da evangélica opção preferencial 
pelos pobres, cuidando da Casa Comum e testemunhando o 
Reino de Deus, rumo à plenitude”.

O objetivo aponta tanto os aspectos sociais das diretrizes 
– o mundo urbano, os pobres, a casa comum ou meio ambiente – 
quanto os aspectos eclesiais: anúncio da palavra de Deus, as vida 
comunitária, a edificação do Reino de Deus. O texto identifica 
a Igreja e cada comunidade eclesial usando a imagem da casa. 
Afirma que “a comunidade eclesial autêntica é missionária”, pois 
“tende a gerar novas comunidades” (Diretrizes, 7). E ressalta 
que “a comunidade eclesial missionária é sustentada por qua-
tro pilares: Palavra (iniciação à vida cristã e animação bíblica), 
Pão (liturgia e espiritualidade), Caridade (serviço à vida plena) e 
Ação Missionária (estado permanente de missão).

Houve eleições. Dom Walmor Oliveira de Azevedo, 
arcebispo de Belo Horizonte, foi eleito presidente da CNBB. 
Foram escolhidos os presidentes das doze comissões episco-
pais pastorais: Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada; 
Laicato; Ação Missionária e Cooperação Intereclesial; An-
imação bíblico-catequética; Doutrina da Fé; Liturgia; Ecu-
menismo; Ação Sócio-transformadora; Educação e Cultura; 
Comunicação; Vida e Família; Juventude.
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Na análise da conjuntura sócio-política, a economista 
Dra. Tânia Bacelar afirmou que o ambiente mundial está mar-
cado pelo avanço da financeirização, em detrimento da esfera 
produtiva. Vive-se numa época de relevantes transformações, 
uma verdadeira mudança de era, com a consolidação de novos 
paradigmas técnicos próprios da era digital.

Preocupante é o crescente desemprego, que atinge o 
patamar de 13 milhões de brasileiros, assustador é o nível in-
suportável de violência que se espalhou pelo País, inaceitável 
é todo tipo de discriminação, preconceito e ódio. A crise am-
biental exige esforço para ampliar a consciência ecológica, 
buscar o desenvolvimento sustentável e avançar rumo a um 
novo modelo energético. O Brasil do início do Século XXI 
é marcado pelo fenômeno da migração em massa e o avanço 
da nova dinâmica demográfica causada pelo envelhecimento, 
isto é, a crescente longevidade da população.

O início deste século apresentou uma janela de opor-
tunidade proporcionada pelo bom momento na dinâmica 
econômica. Trata-se da janela das commodities, as políticas 
assistenciais e o aumento do salário mínimo. O momento atual 

é marcado por uma exacerbação do liberalismo. Contudo, não 
dá para ter liberalismo radical num país com tanta desigual-
dade. As reformas e o ajuste fiscal não podem ser feitos às 
custas do sacrifício dos mais pobres. Devem sim serem feitos 
com mais progresso social.

A Igreja acredita, anuncia e dá testemunho dos valores 
do Evangelho como fonte da vida, da justiça e do amor. São 
valores sólidos e perenes que possibilitam construir “uma 
sociedade cujo desenvolvimento respeite as diferenças, in-
centive os jovens, valorize os idosos, ame e sirva os pobres 
e excluídos, acolha os migrantes, promova e defenda a vida 
humana e respeite a natureza” (cf. mensagem ao povo bra-
sileiro).

Com base em seu arcabouço histórico, cultural, religio-
so, moral, civilizacional e institucional, e nos valores que de-
fende, transmite e testemunha, a Igreja colabora na formação 
da consciência e da cidadania. Tais valores defendidos pela 
Igreja são necessários para a edificação de uma sociedade 
democrática, alicerçada na justiça e na paz.

Fonte: CNBB

Por que servir mais?
O compromisso de partilhar o dom da 

vida, dádiva sagrada de Deus, é o horizonte 
para responder a esta questão: “por que servir 
mais?”. A medida dessa oferta se alarga, sem 
limites, para o cristão na incansável missão de 
contribuir para a edificação de uma sociedade 

fraterna e solidária. Temos, assim, um longo caminho a per-
correr, de diálogos e reflexões, no interno da Igreja, e da Igreja 
com a sociedade, junto aos irmãos bispos, que me confiaram a 
missão de presidir a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB), e com o apoio do povo de Deus.  O exemplo é sempre 
Jesus Cristo, que entrega sua vida para que todos tenham vida, e 
não dispensa seus discípulos de se dedicarem a fazer o bem. O 
grande desafio: o seu seguimento.

O porquê dessa pergunta – “por que servir mais?” – se 
desdobra, ainda, em outro questionamento: “Para que servir 
mais?”. As urgências da vida, que é dom, exigem providências, 
respostas, e as comodidades não podem adiá-las. Indicam que o 
bem, a verdade, a justiça e o amor não podem esperar o aman-
hã. É preciso encontrar as respostas logo, se comprometer. Ter 
a necessária disposição para enfrentar sacrifícios, o que exige 
abrir mão das vaidades, e coragem para além de todo medo, por 
saber a dimensão do desafio que se apresenta. É preciso trabalhar 
para a recomposição dos tecidos esgarçados dos relacionamen-
tos e dos funcionamentos da sociedade, em razão das grandes 
mudanças e das polarizações, para encontrarmos o caminho do 
respeito, sobretudo da fidelidade aos valores do evangelho.  E 
sem as generosidades, sem a presença incondicional e plena, os 
projetos e as instituições não se sustentam nem se impulsionam. 
Sobretudo quando a busca é qualificar as condições de servir e de 
promover a existência de todos, com especial e urgente atenção 
aos mais pobres, às vítimas das indiferenças e das violências – 
tudo o que a vida, dom sagrado, exige para “ontem”.

No horizonte dessas urgências, a cultura contemporânea 
submerge numa avalanche de complexas mudanças, com essa 

preocupante configuração de polarizações e extremismos. Real-
idade que mostra a falta de clarividência, gerando até exigências 
de tratamento criminal para as incivilidades e desrespeitos à sa-
cralidade da vida. Assim, conjugando-se mediocridade e como-
didade, arrisca-se a desistir da missão de servir.

Por razão de fé e cidadania, a comodidade e a indiferença 
não devem prevalecer sobre as necessidades da vida, que não 
pode perder a sua inteireza. Torna-se urgente servir mais, ofere-
cer o que se pode a mais, incluir sacrifícios, elevando a altos 
níveis o altruísmo, que não pode faltar no coração de cada pes-
soa. A vida só alcança a qualidade de dom na medida em que 
esse dom é vivido como oportunidade de servir e ser operário 
de uma construção social, política, cultural e religiosa, sobre os 
alicerces da verdade, justiça e do amor.

Põe-se aqui relevante questão ética no sentido de balizar 
ações, conceitos, e suas consequências: a responsabilidade de 
cada indivíduo ante a seriedade de suas posições, escolhas e pro-
nunciamentos, pois a complexidade do momento pode gerar me-
dos e acovardar posturas. Quando se decide por “servir mais” é 
imprescindível pensar, corajosamente, sobre a oportunidade de se 
trabalhar por um novo momento civilizatório, considerando a im-
portância de uma ampla reconstrução sócio-cultural-antropológica.

Urge, pois, a configuração de um novo momento. Este é 
possível! Requer coerência e destemor, ancorados na fidelidade 
ao Evangelho de Jesus Cristo, numa vida com força testemunhal 
e irretocável credibilidade, avançando na direção do bem e da 
verdade. Presidir a CNBB é uma missão especial, pois somos 
bispos, chamados por Jesus Cristo, para ajudar a humanidade a 
se abrir ao amor de Deus. Nosso compromisso é servir sempre 
mais. Vale relembrar as palavras de São Martinho de Tours: se 
precisam de mim, não recuso trabalho.

Dom Walmor Oliveira de Azevedo
Arcebispo metropolitano de Belo Horizonte
Presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)
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Dinâmica do Setor de Animação Bíblico-catequética (117)
Tânia Madalosso

1 - E AÍ QUAL É A SUA 
VOCAÇÃO? 

A palavra “vocação” vem 
do latim “vocare”, que significa 
“chamado”. Por isso, vocação é 
o chamado que Deus nos faz, para 

seguir algum caminho ou tomar alguma direção. Deus está 
sempre nos chamando, mostrando qual direção devemos se-
guir. Por isso, vocação é o chamado que Deus faz para todas 
as pessoas, seja em particular ou em grupo. O grande chamado 
que Jesus nos faz é o AMOR! Jesus em nenhum momento nos 
obriga a amar ao próximo, Ele nos convida todos os dias a ter-
mos esta missão. Por isso a nossa vocação, antes de tudo, deve 
ser o AMOR. O amor àqueles que sofrem, que estão tristes, que 
não gostam de nós o bastante, que nos perseguem... Como às 
vezes seguir este chamado de Jesus é difícil! Diversas figuras 
bíblicas ao longo de suas histórias receberam o chamado de 
Deus. Deus chamou Abraão e Moisés para uma missão muito 
especial: levar o povo de Deus para a Terra Prometida e libertar 
este povo da escravidão e do sofrimento. Deus chamou Ma-
ria para a missão de ser a Mãe de Jesus e de toda a Igreja. 
Jesus chamou Pedro para fundar a Sua Igreja e apascentar as 
Suas ovelhas. O Senhor foi chamando cada uma destas pes-
soas e guiando-as pelo caminho da Verdadeira Felicidade. Em 
nenhum momento elas foram obrigadas àquela missão, antes 
de tudo, o chamado para a vocação partiu pelo SIM de cada 
pessoa, na sua liberdade. Assim também deve ser conosco, 
Deus precisa de cada um de nós, Ele está constantemente nos 
chamando e aguardando pelo nosso SIM.  

É importante que ao trabalhar sobre este tema nos encon-
tros de catequese, o catequista diga às crianças ou adolescentes 
que VOCAÇÃO é diferente de PROFISSÃO. A profissão antes 
de mais nada é uma escolha de trabalho, ou seja, é algo remu-
nerado e que pode se aposentar, tendo como preocupação prin-
cipal o “ter” para o sustento da vida. Já a vocação é algo que 
pode ser para sempre, não tendo remuneração ou aposentadora, 

se preocupando inicialmente com o “ser”, 
o amor e o serviço. A vocação será sem-
pre descoberta através de um chamado, 
algo que parte do coração de Deus para o 
nosso coração. É comum que muitas cri-
anças e/ou catequistas confundam estas duas palavras, que são 
extremamente diferentes.

A nossa Igreja celebra algumas vocações neste mês de 
agosto, entre elas temos:

Vocação à vida: Fomos criados à imagem e semelhança 
de Deus. Ele nos dá a vida e nos chama para a Vida. Jesus nos 
confirma isso quando nos diz que Ele é o Caminho, a Verdade 
e a Vida. (Jo 10,10)Vocação ao Sacerdócio: É uma vocação 
muito bonita, pois acontece quando o jovem escolhe ser padre, 
por isso, passa anos estudando em um seminário e se prepara 
para levar a Palavra de Deus a todo o mundo.

Vocação ao Matrimônio: É uma vocação que requer 
muita doação de si para fazer o seu marido ou esposa feliz! 
Um homem e uma mulher quando se apaixonam e decidem 
construir uma família juntos contam com as bênçãos de Deus 
para superar as dificuldades!

Vocação à Vida Consagrada: É uma vocação tão boni-
ta, por que nela encontramos homens e mulheres que disse-
ram SIM a Deus e abandonaram tudo para trás! Casa, família, 
vontades pessoais...Tudo por amor a Deus e agora vivem em 
comunidades como Consagrados ou conventos como Freiras 
e Frades.

Vocação como Leigos e Leigas: Que alegria é saber que 
muitas pessoas estão no céu por que viveram uma vida buscan-
do a santidade! Se você não quer ser padre, freira, consagrado 
ou construir uma família, Deus chama você para ser santo! Ser 
santo na escola, na faculdade, em casa, no trabalho...é o com-
promisso que Deus nos pede.

E aí, qual é a sua VOCAÇÃO? Deus pede que escute-
mos o nosso coração e a sua voz, que nos indica qual caminho 
devemos seguir!

COLETA MISSIONÁRIA 2018
Colaboração da Igreja no Brasil para a Missão Universal “Enviados para testemunhar o Evangelho da paz”

Por Regional                               R$
CENTRO-OESTE  ....................................................................................... 570.456,72
LESTE 1  ..................................................................................................... 561.140.65
LESTE 2  .................................................................................................. 1.744.087,06
NORDESTE 1  ............................................................................................. 293.493,92
NORDESTE 2  ............................................................................................. 521.956,33
NORDESTE 3  ............................................................................................. 466.843,04
NORDESTE 4  ............................................................................................. 145.526,39
NORDESTE 5  ............................................................................................. 144.006,52
NOROESTE  ................................................................................................ 187.366,57
NORTE 1  .................................................................................................... 154.728,04
NORTE 2  .................................................................................................... 177.230,95
NORTE 3  ...................................................................................................... 59.630,02
OESTE 1 ...................................................................................................... 199.235,57
OESTE 2 ...................................................................................................... 301.181,40
SUL 1   ...................................................................................................... 2.849.732,93
SUL 2 ........................................................................................................ 1.349.397,73
SUL 3  .......................................................................................................... 475.282,78
SUL 4  .......................................................................................................... 615.938,20
TOTAL ................................................................................................... 10.817.234,82

Por Dioceses no REGIONAL SUL 3, RS        R$
Arquidiocese de Passo Fundo . ...................................................................... 35.636,42
Arquidiocese de Pelotas ................................................................................... 5.262,25
Arquidiocese de Porto Alegre ........................................................................ 62.190,24
Arquidiocese de Santa Maria  ........................................................................ 28.846,40
Diocese de Bagé  .............................................................................................. 7.140,30
Diocese de Cachoeira do Sul  .......................................................................... 4.008,75
Diocese de Caxias do Sul  .............................................................................. 63.289,90
Diocese de Cruz Alta  .................................................................................... 28.806,86
Diocese de Erexim  ........................................................................................ 46.450,06
Diocese de Frederico Westphalen .................................................................. 21.416,90
Diocese de Montenegro ................................................................................. 26.808,17
Diocese de Novo Hamburgo  ......................................................................... 52.386,80
Diocese de Osório  ......................................................................................... 25.312,75
Diocese de Santa Cruz Do Sul  ...................................................................... 27.926,60
Diocese de Santo Ângelo  .............................................................................. 12.203,63
Diocese de Uruguaiana  ................................................................................. 10.716,55
Diocese de Vacaria  .......................................................................................... 9.500,00
TOTAL ........................................................................................................ 475.282,78
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MACARRÃO
COM BRÓCOLIS
• 500g de macarrão
• Brócolis
• Cebola
• Tomates sem pele
• Queijo ralado
Na panela com água e sal, colocar os brócolis para 

cozinhar durante 7 a 8 minutos. Retirar com uma es-
cumadeira. Na mesma água colocar a massa para coz-
inhar. Corte os brócolis em pedaços e separar os ramin-
hos. Quando a massa estiver cozida e escorrida colocar 
o brócolis por cima, em seguida espalhar um molho 
vermelho e queijo ralado.

ARROZ ENRIQUECIDO
• 1 copo de arroz
• Óleo para fritar o arroz
• 2 colheres rasas de farelo
• Cenoura picada
• Ervilha
• Talos de couve
• Casca de abóbora
• Talos de beterraba
• Couve-flor
• Brócolis
Preparar todos os legumes refogados com o arroz. 

Colocar dois copos de água, sal a gosto. Cozinhar em 
fogo baixo. Misturar folhas picadas, salsinha, cebolinha 
verde picada.

121ª Receita Culinária
Maria Busatta, integrante da Pastoral da Saúde

Ervas e Plantas Medicinais 119
Pe. Ivacir João Franco – CNF/MT nº. 0120.

TANCHAGEM
Plantago major, L.
Pertence à família das Plantagináceas
Também conhecido como:

Transagem, tansagem

A Tanchagem é uma erva usada em todo o Brasil. Há 
mais de 200 espécies espalhadas pelo mundo. As suas folhas 
são lanceoladas, com nervuras e largas. O seu fruto é uma 
espiga contendo inúmeras sementes pequenas de cor ama-
relo-marrom quando maduro. A sua reprodução é feita por 
sementes levadas pelo vento, pela água das chuvas e pelo 
plantio em geral.

Propriedades medicinais
Usa-se toda a planta medicinalmente.
O chá das folhas e sementes contém as vitaminas; A, 

que é um micronutriente que desempenha papel essencial na 
visão, crescimento, desenvolvimento do osso, desenvolvi-
mento e manutenção do tecido do organismo todo; C, que é 
um antioxidante que tem capacidade de proteger o organis-
mo dos danos provocados pelo estresse, e equilibra o mesmo 
de modo geral; K, que é essencial para sintetizar a proteína 
do fígado que controla a coagulação do sangue; Enxofre, 
que purifica a pele, fortalece as unhas em geral; Proteínas, 
que são um nutriente indispensável para a manutenção do 
organismo e para a saúde e contém Minerais.

O chá de suas folhas é cicatrizante, anti-inflamatório, 
depurativo, tônico e diurético do corpo em geral.

É ótimo para limpar as vias respiratórias, especial-
mente para fumantes em casos de gripe e diminuição do ca-
tarro nos pulmões. 

É usado ainda para inflamação dos rins, acalmar disen-
terias, problemas de intestinos e reconstituinte. 

O chá da tanchagem é ótimo também para acalmar a 
tosse, a gripe, o resfriado e a bronquite.

O banho com as suas folhas pode ser usado para lavar 
e cicatrizar feridas, cortes e hematomas diversos.

As folhas tenras também podem ser colhidas e con-
sumidas juntamente com a salada do dia-a-dia.

Usa-se também as folhas do mesmo em forma de 
compressas para curar brotoejas, furúnculos e para cicatrizar 
feridas intermitentes e cancerosas. 

O chá em forma de gargarejos é bom para aliviar a in-
flamação na garganta, nas gengivas e para higienizar a boca. 

Obs.: A mulher gestante e pessoas com problemas de 
constipação devem usar moderadamente.

Aniversários Julho
- 02, Pe. Edinaldo dos Santos Bruno, N. 1972
Dom Girônimo Zanandréa, O. 1964
- 4, Pe. Waldemar Zapelini, N. 1941
- 6, Pe. Giovani Momo, N. 1988
- 8, Pe. Isalino Rodrigues, N. 1976 
- 13, Pe. Antônio J. Scheffel, O. 1968
- 15, Pe. Ângelo Rosset, O. 1967
Pe. Milton Lay Mattia, O. 1967
- 21, Pe. Carlos Pontel, N. 1970
Pe. Adelar Pedro De David, N. 1945
- 29, Diác. Selin José Picoli (Estação), N. 1944
- 30, Pe. Angelo Rosset, N. 1938
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Sempre ligada em você!

Irmãs 
Franciscanas 
da Sagrada 
Família de 

Maria

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

(54) 3321-1432

Agricultores e motoristas

É com o seu trabalho que
a gente segue em frente


