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- até dia 15, em férias.
- 1º, aniversário de instalação da Diocese de 
Erexim (1971)
- 03, aniversário de ordenação episcopal de 
Dom José Gislon (2012).
- 04, Mês vocacional – Vocação ao ministério 
ordenado –
- 06 – Dia de oração pelos cristãos perseguidos 

- 10, 10h, por representante, crismas na igreja São Roque de Itatiba 
do Sul. 

- 11 – Dia dos Pais, até dia 18, Vocação à vida matrimonial, Semana 
Nacional da Família

- 17, Congresso Missionário Diocesano na Paróquia São Cristóvão. 
- 18, Assunção de N. Sra., Vocação à Vida Consagrada – centená-

rio das Paróquias São Luiz de Gaurama e São José de Erexim 
– 09h30, missa de ação de graças pelos 100 da comunidade São 
Roque, Paróquia São Caetano, Severiano de Almeida.

- 19 – Aniversário do início do ministério episcopal de Dom José 
Gislon na Diocese de Erexim (2012)  

- 25, Vocação do Leigo e da Leiga na Igreja e no mundo – 10h, iní-
cio do ministério episcopal de Dom Edson Batista de Mello na 
Diocese de Cachoeira do Sul, em missa na Catedral diocesana; 
10h30, crismas na igreja São Roque, Benjamin Constant do Sul. 

- 27, 08h30, reunião dos Padres da Diocese de Erexim, no Centro 
Diocesano de Pastoral; 16h, reunião dos formadores.

- 31, às 08h30, encontro dos coroinhas, no Seminário de Fátima; 14h, 
encontro das famílias dos seminaristas e 16h, missa na Catedral 
com instituição de Acólito do seminarista Leonardo Fávero.

- 1º, aniversário de instalação da Diocese de Erexim (1971).
- 02 a 04 de agosto, 22º Cursilho masculino para jovens, no Semi-

nário N. Sra. da Salette, Marcelino Ramos.
- 03, aniversário de ordenação episcopal de Dom José Gislon 

(2012).
- 03 e 04, terceira etapa da Escola de Lideranças da Pastoral da 

Juventude. 
- 04, Mês vocacional – Vocação ao ministério ordenado – Festa do 

padroeiro em Severiano de Almeida.
- 05, confraternização dos padres pelo dia do padre; 20h, 4ª reu-

nião do ano da equipe de Pastoral Vocacional no Seminário de 
Fátima.

- 06 – Dia de oração pelos cristãos perseguidos – 
- 07, às 19h30, reunião da Área Pastoral de São Valentim, em 

Barão de Cotegipe.
- 08, 08h30, reunião da Área Pastoral de Erechim, na sede paro-

quial São Francisco de Assis, Progresso.

- 09 a 15, semana 
dos e das es-
tudantes, com 
atividades nos 
grupos de base 
da Pastoral da 
Juventude. 

- 10 e 11, igreja 
São Roque, Ita-
tiba do Sul, festa do padroeiro (dia 10, 10h, missa com Crismas). 

- 11 – Dia dos Pais, até dia 18, Vocação à vida matrimonial, Semana 
Nacional da Família – Ordenação episcopal do novo Bispo de 
Cachoeira do Sul, Mons. Edson Batista de Melo, na Catedral 
São Luiz Gonzaga de Novo Hamburgo.

-12, 19h, reunião da Coordenação de Pastoral, no Centro Diocesa-
no. 

- 16, 14h30, tarde de oração do Apostolado da Oração das Paróquias 
da cidade de Erexim, na igreja N. Sra. da Salette, Três Vendas.

- 17, encontro de formação missionária com as assessoras da Infân-
cia e Adolescência Missionária junto com o Conselho Missioná-
rio Diocesano, Congresso Missionário Diocesan0, na Paróquia 
São Cristóvão.

- 17 e 18, sede paroquial Sagrado Coração de Jesus, Paulo Bento, 
festa dos padroeiros e das capelinhas.

- 18, Assunção de N. Sra., Vocação à Vida Consagrada – centená-
rio das Paróquias São Luiz Gonzaga de Gaurama e São José de 
Erexim – na Catedral, celebração especial às 17h.

- 19 – Aniversário do início do ministério episcopal de Dom José 
Gislon na Diocese de Erexim (2012) – às 09h, reunião das/os 
coordenadoras/es paroquiais da Animação Bíblico-catequética, 
no Centro Diocesano de Pastoral;

- 20, 19h, reunião da Área de Severiano de Almeida na sede paro-
quial São Caetano de Severiano de Almeida e da Área Pastoral 
de Jacutinga, em Campinas do Sul.

- 21, 18h, reunião dos padres da Área Pastoral de Aratiba, na sede 
paroquial da Barra do Rio Azul.

- 22 e 23, 08h30 às 16h, encontro de líderes da Pastoral da Criança 
sobre brinquedos e brincadeiras, no Centro Diocesano de Pas-
toral.

- 23, das 09h às 15h, 3º encontro vocacional do ano, no Seminário 
de Fátima.

- 24, encontro de preparação ao matrimônio da Área de São Valen-
tim, em Barão de Cotegipe.

- 25, Vocação do Leigo e da Leiga na Igreja e no mundo
- 27, às 08h30, reunião dos Padres e Bispos no Centro Diocesano; 

19h, reunião da Área Pastoral de Gaurama, em Áurea.
- 31, preparação ao casamento na sede paroquial Sagrado Coração 

de Jesus, Viadutos; das 09 às 16h, encontro diocesano dos co-
roinhas, no Seminário de Fátima; 14h, encontro das famílias do 
seminaristas e 16h, missa na Catedral, com instituição de Acóli-
to de Leonardo Fávero.
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DISCURSO DO PAPA FRANCISCO AOS PARTICIPANTES NO CONGRESSO 
ITALIANO DA PASTORAL DAS VOCAÇÕES - dia 05 de janeiro de 2017

Queridos irmãos e irmãs!
No final do vosso Congresso de 

pastoral vocacional, organizado pelo 
departamento da Conferência episcopal 
italiana, sinto-me feliz por vos receber 
e me encontrar convosco. Agradeço a 
D. Galantino as suas gentis palavras, 
congratulando-me pelo esforço com o 
qual continuais a realizar este encontro 
anual, no qual se compartilham a ale-
gria da fraternidade e a beleza das diversas vocações.

Diante de nós abrem-se o horizonte e o caminho rumo 
à Assembleia sinodal de 2018, sobre o tema «Jovens, fé e dis-
cernimento vocacional». O «sim» total e generoso de uma 
vida doada é semelhante a uma fonte de água, escondida por 
muito tempo nas profundidades da terra, na expectativa de 
jorrar e escorrer, num riacho de pureza e refrigério. Hoje os 
jovens precisam de uma fonte de água fresca para saciar a 
sede e depois prosseguir o seu caminho de busca. «Os jovens 
têm o desejo de uma vida grande; o encontro com Cristo, o 
deixar-se conquistar e guiar pelo seu amor alarga o horizonte 
da existência, dá-lhe uma esperança firme que não desilude» 
(cf. Enc. Lumen fidei, 53).

Neste horizonte insere-se também o vosso serviço, 
com o seu estilo de anúncio e de acompanhamento vocacio-
nal. Tal compromisso exige paixão e sentido de gratuidade. 
A paixão do envolvimento pessoal, o saber cuidar das vidas 
que vos são confiadas como escrínios que encerram um te-
souro precioso a conservar. E a gratuidade de um serviço e 
ministério na Igreja requer grande respeito por quantos se 
tornam vossos companheiros de caminho. É o compromis-
so de procurar a sua felicidade, e isto vai muito além das 
vossas preferências e expectativas. Cito o Papa Bento xvi: 
«Sois semeadores de confiança e de esperança. De facto, é 
profundo o sentido de perplexidade que com frequência a 
juventude de hoje vive. Não é raro que as palavras humanas 
sejam desprovidas de futuro e de perspetiva, desprovidas até 
de sentido e de sabedoria. [...] E no entanto, esta pode ser 
a hora de Deus» (Discurso aos participantes no Congresso 
europeu sobre a pastoral vocacional, 4 de julho de 2009).

Para ser credível e entrar em sintonia com os jovens, é 
preciso privilegiar a via da escuta, o saber «perder tempo» no 
acolhimento das suas perguntas e desejos. O vosso testemunho 
será muito mais persuasivo se, com alegria e verdade, souber-
des narrar a beleza, a admiração e a maravilha de ser apaixo-
nados por Deus, homens e mulheres que vivem com gratidão 
a sua escolha de vida para ajudar outros a deixar uma marca 
inédita e original na história. Isto requer que não nos desorien-
temos pelas solicitações exteriores, mas que nos confiemos à 
misericórdia e à ternura do Senhor reavivando a fidelidade das 
nossas escolhas e o vigor do «primeiro amor» (cf. Ap 2, 5).

A prioridade do anúncio voca-
cional não é a eficiência de quanto fa-
zemos, mas sobretudo a atenção privi-
legiada à vigilância e ao discernimen-
to. É ter um olhar capaz de descobrir 
a positividade nos acontecimentos hu-
manos e espirituais que encontramos; 
um coração admirado e grato diante 
dos dons que as pessoas trazem con-
sigo, evidenciando mais as potenciali-
dades do que os limites, o presente e o 

futuro em continuidade com o passado.
Hoje precisamos de uma pastoral vocacional com ho-

rizontes amplos e com perspetiva de comunhão; capaz de 
interpretar com coragem a realidade como ela é com as difi-
culdades e as resistências, reconhecendo os sinais de gene-
rosidade e de beleza do coração humano. É urgente inserir 
nas comunidades cristãs uma nova «cultura vocacional». 
«Ainda faz parte desta cultura vocacional a capacidade de 
sonhar e desejar em grande estilo, aquela admiração que per-
mite apreciar a beleza e escolhê-la pelo seu valor intrínseco, 
porque torna a vida bonita e verdadeira» (Pont. Obra para 
as Vocações, Novas vocações para uma nova Europa, 8 de 
dezembro de 1997, 13b).

Queridos irmãos e irmãs, não vos canseis de repetir a 
vós mesmos: «sou uma missão» e não simplesmente «tenho 
uma missão». «É preciso considerar-nos como que marca-
dos a fogo por esta missão de iluminar, abençoar, vivificar, 
levantar, curar, libertar» (Exort. ap. Evangelii gaudium, 
271). Ser missão permanente requer coragem, audácia, fan-
tasia e vontade de ir além, de ir muito mais além. Com efei-
to, «Levanta-te, caminha e não temas» foi o lema do vosso 
Congresso. Ele ajuda-nos a recordar muitas histórias de vo-
cação, nas quais o Senhor convida os chamados a sair de si 
mesmos para ser dom aos outros; a eles confia uma missão 
e garante-lhes: «Não temas, porque Eu estou contigo» (Is 
41, 10). Esta sua bênção torna-se encorajamento constante 
e apaixonado para podermos ir além dos medos que nos fe-
cham em nós mesmos e paralisam todos os nossos desejos 
de bem. É bom saber que o Senhor se encarrega das nossas 
fragilidades, pondo-nos de novo em pé para que encontre-
mos, dia após dia, a paciência infinita para recomeçar.

Sintamo-nos impelidos pelo Espírito Santo a indicar 
com coragem caminhos novos no anúncio do Evangelho da 
vocação; para sermos homens e mulheres que, como senti-
nelas (cf. Sl 130, 6), sabem ver os raios de luz de um novo 
alvorecer, numa renovada experiência de fé e de paixão pela 
Igreja e pelo Reino de Deus. Que o Espírito nos impulsione 
a ser capazes de uma paciência amorosa, que não teme as 
inevitáveis lentidões e resistências do coração humano.

Garanto-vos a minha oração; e vós, por favor, não vos 
esqueçais de rezar por mim. Obrigado.

Fonte: Vatican News

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20130629_enciclica-lumen-fidei.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/speeches/2009/july/documents/hf_ben-xvi_spe_20090704_pastorale-vocaz.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/speeches/2009/july/documents/hf_ben-xvi_spe_20090704_pastorale-vocaz.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#O_prazer_espiritual_de_ser_povo
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#O_prazer_espiritual_de_ser_povo
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SANTA MISSA NA SOLENIDADE DE PENTECOSTES
HOMILIA DO PAPA FRANCISCO - Praça São Pedro, domingo, 9 de junho de 2019

O Pentecostes chegou, 
para os discípulos, depois de 
cinquenta dias incertos. Por 
um lado, Jesus ressuscitara: 
cheios de alegria, tinham-No 
visto, escutado e até comido 
com Ele. Por outro, ainda não 
superaram dúvidas e temores: 
estavam com as portas fecha-
das (cf. Jo 20, 19.26), com 
perspetivas reduzidas, incapa-
zes de anunciar o Vivente. De-
pois, chega o Espírito Santo e as preocupações desaparecem: 
agora os Apóstolos não têm medo nem sequer à vista de quem 
os prende; antes, preocupados por salvar a sua vida, agora já 
não têm medo de morrer; antes, fechados no Cenáculo, agora 
levam o anúncio a todas as nações. Até à Ascensão de Jesus, 
aguardavam um Reino de Deus para eles (cf. At 1, 6), agora 
estão ansiosos por alcançar fronteiras desconhecidas. Antes, 
quase nunca falaram em público e muitas vezes, quando o 
fizeram, criaram problemas como Pedro que renegou Jesus; 
agora falam corajosamente a todos. Em resumo, a história 
dos discípulos, que parecia ter chegado ao fim, é renovada 
pela juventude do Espírito: aqueles jovens, que dominados 
pela incerteza se sentiam no fim, foram transformados por 
uma alegria que os fez renascer. Foi o Espírito Santo que fez 
isto. O Espírito não é, como poderia parecer, uma coisa abs-
trata; é a Pessoa mais concreta, mais próxima, aquela que 
muda a nossa vida. E como faz? Vejamos os Apóstolos. O Es-
pírito não lhes tornou as coisas mais fáceis, não fez milagres 
espetaculares, não eliminou problemas nem opositores, mas 
o Espírito trouxe para a vida dos discípulos uma harmonia 
que faltava: a Sua, porque Ele é harmonia.

Harmonia dentro do homem. Era dentro, no coração, 
que os discípulos precisavam de ser mudados. A sua histó-
ria diz-nos que a própria visão do Ressuscitado não basta; é 
preciso acolhê-Lo no coração. De nada aproveita saber que 
o Ressuscitado está vivo, se não se vive como ressuscitados. 
E é o Espírito que faz viver e ressurgir Jesus em nós, que nos 
ressuscita dentro. Por isso Jesus, ao encontrar os Seus, repe-
te: «A paz esteja convosco» (Jo 20, 19.21) e dá o Espírito. A 
paz não consiste em resolver os problemas a partir de fora 
– Deus não tira aos Seus tribulações e perseguições –, mas 
em receber o Espírito Santo. Nisto consiste a paz, aquela paz 
dada aos Apóstolos, aquela paz que não livra dos problemas, 
mas, nos problemas, é oferecida a cada um de nós. É uma paz 
que torna o coração semelhante ao mar profundo: permanece 
tranquilo, mesmo quando as ondas estão revoltas à superfície. 
É uma harmonia tão profunda que pode até transformar as 
perseguições em bem-aventurança. Mas, em vez disso, quan-
tas vezes permanecemos à superfície! Em vez de procurar o 
Espírito, tentamos flutuar, pensando que tudo ficará bem se 
certo problema passar, se não virmos mais tal pessoa, se me-
lhorar aquela situação. Mas isto é permanecer à superfície: 

superado um problema, chega-
rá outro; e a ansiedade voltará. 
Não é afastando-nos de quem 
pensa diferente de nós que fi-
caremos tranquilos, não é re-
solvendo o problema presente 
que estaremos em paz. O ponto 
de mudança é a paz de Jesus, é 
a harmonia do Espírito.

Com a pressa que o nos-
so tempo nos impõe, parece 
que a harmonia esteja posta de 

lado: reclamados por uma infinidade de coisas, arriscamo-
-nos a explodir, solicitados por um nervosismo contínuo que 
nos faz reagir mal a tudo. E procura-se a solução rápida: uma 
pastilha atrás doutra para continuar, uma emoção atrás doutra 
para se sentir vivo, quando na verdade aquilo de que preci-
samos é sobretudo o Espírito. É Ele que coloca ordem neste 
frenesi. É paz na ansiedade, confiança no desânimo, alegria 
na tristeza, juventude na velhice, coragem na prova. É Ele 
que, no meio das correntes tempestuosas da vida, mantém 
firme a âncora da esperança. Como nos diz hoje São Paulo, 
é o Espírito que nos impede de recair no medo, fazendo-nos 
sentir filhos amados (cf. Rm 8, 15). É o Consolador, que nos 
transmite a ternura de Deus. Sem o Espírito, a vida cristã des-
fia-se, privada do amor que tudo une. Sem o Espírito, Jesus 
permanece um personagem do passado; com o Espírito, é 
pessoa viva hoje. Sem o Espírito, a Escritura é letra morta; 
com o Espírito, é Palavra de vida. Um cristianismo sem o 
Espírito é um moralismo sem alegria; com o Espírito, é vida.

O Espírito Santo produz harmonia não só dentro, mas 
também fora, entre os homens. Faz-nos Igreja, compõe par-
tes distintas num único edifício harmónico. Explica-o bem 
São Paulo que, ao falar da Igreja, repete muitas vezes a pala-
vra «diferente»: «diferentes carismas, diferentes atividades, 
diferentes ministérios» (cf. 1 Cor 12, 4-6). Somos diferentes, 
na variedade das qualidades e dos dons. O Espírito distribui-
-os com criatividade, sem rebaixar nem nivelar. E, a partir 
desta diversidade, constrói a unidade. Assim procede desde 
a criação, porque é especialista em transformar o caos em 
cosmo, em criar harmonia. Ele é especialista em criar as di-
versidades, as riquezas; cada um com a sua, diversa. Ele é o 
criador desta diversidade e, ao mesmo tempo, é Aquele que 
harmoniza, que dá harmonia, e dá unidade na diversidade. 
Somente Ele pode fazer estas duas coisas.

Hoje, no mundo, as desarmonias tornaram-se verdadei-
ras divisões: há quem tenha demais e quem não tem nada, há 
quem procure viver cem anos e quem não pode vir à luz. Na 
era dos computadores, permanece-se à distância: mais socie-
dade, mas menos sociais. Precisamos do Espírito de unidade, 
que nos regenere como Igreja, como Povo de Deus e como 
humanidade inteira. Que nos regenere. Há sempre a tentação 
de construir «ninhos»: reunir-se à volta do próprio grupo, das 

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/libretti/2019/20190609-libretto-pentecoste.pdf
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próprias preferências, o semelhante com o semelhante, alér-
gicos a toda a contaminação. E do ninho à seita, o passo é cur-
to, mesmo dentro da Igreja. Quantas vezes se define a própria 
identidade contra alguém ou contra alguma coisa! Pelo con-
trário, o Espírito Santo junta os distantes, une os afastados, 
reconduz os dispersos. Funde tonalidades diferentes numa 
única harmonia, porque em primeiro lugar vê o bem, vê o ho-
mem antes dos seus erros, as pessoas antes das suas ações. O 
Espírito molda a Igreja, molda o mundo como espaços de fi-
lhos e de irmãos. Filhos e irmãos: substantivos que vêm antes 
de qualquer adjetivo. Está na moda adjetivar, se não mesmo, 
infelizmente, insultar. Podemos dizer que vivemos na cultura 
do adjetivo que esquece do substantivo das coisas; e também 
numa cultura do insulto, que é a primeira resposta para uma 
opinião que eu não compartilho. Depois damo-nos conta de 
que faz mal a quem é insultado, mas também a quem insulta. 
Retribuindo o mal com mal, passando de vítimas a verdugos, 
não se vive bem. Pelo contrário, quem vive segundo o Espí-
rito leva paz onde há discórdia, concórdia onde há conflito. 
Os homens espirituais retribuem o mal com bem, respondem 
à arrogância com a mansidão, à maldade com a bondade, à 
barafunda com o silêncio, às maledicências com a oração, ao 
derrotismo com o sorriso.

Para ser espirituais, para saborear a harmonia do Es-
pírito, é preciso colocar a sua visão à frente da nossa. Então 
as coisas mudam: com o Espírito, a Igreja é o Povo santo de 
Deus, a missão é o contágio da alegria - não o proselitismo - 
os outros são irmãos e irmãs amados pelo mesmo Pai. Mas, 
sem o Espírito, a Igreja é uma organização, a missão é pro-
paganda, a comunhão é um esforço. E tantas Igrejas fazem 
acções programáticas no sentido de planos de pastoral, de 
discussões sobre todas as coisas. Pode parecer que este seja o 
caminho para nos unir, porém este não é o caminho do Espí-
rito, é o caminho da divisão. A primeira e a derradeira neces-
sidade da Igreja é o Espírito (cf. São Paulo VI, Catequese na 
Audiência Geral de 29/XI/1972). Ele «vem aonde é amado, 
aonde é convidado, aonde é esperado» (São Boaventura, Ser-
mão para o IV Domingo depois da Páscoa). Irmãos e irmãs, 
rezemos-Lhe diariamente. Espírito Santo, harmonia de Deus! 
Vós que transformais o medo em confiança e o fechamento 
em dom, vinde a nós. Dai-nos a alegria da ressurreição, a 
perene juventude do coração. Espírito Santo, nossa harmo-
nia! Vós que fazeis de nós um só corpo, infundi a vossa paz 
na Igreja e no mundo. Espírito Santo: tornai-nos artesãos de 
concórdia, semeadores de bem, apóstolos de esperança.

Fonte: Vatican News

DISCURSO DO PAPA FRANCISCO  NA CONFERÊNCIA SOBRE “MUDANÇAS CLI-
MÁTICAS E NOVAS EVIDÊNCIAS DA CIÊNCIA, ENGENHARIA E POLÍTICA” 

Casina Pio IV, dia  27 de maio de 2019

Ilustres Senhores e Senhoras!
Saúdo cordialmente cada um 

de vós hoje aqui presentes: o Pre-
sidente da Assembleia Geral das 
Nações Unidas e os Ministros das 
Finanças de diversas nações. Estou 
grato por terdes vindo ao Vatica-
no, para debater sobre um tema de 
grande importância para a huma-
nidade e para a criação inteira. No 
nosso tempo parece que os lucros e 
as perdas são mais considerados do que as vidas e as mortes, e 
no qual o património líquido de uma empresa tem precedência 
sobre o valor infinito da humanidade. Estais hoje aqui para 
refletirdes sobre o modo como remediar esta profonda crise 
causada por uma confusão das nossas contas morais com as 
nossas contas financeiras. Estais aqui para ajudar a interrom-
per uma crise que está a levar o mundo rumo ao desastre.

A atual interdependência global obriga-nos a pensar no 
mundo como se fosse um unicum com um plano comum (cf. 
Enc. Laudato si’, 164). Em 2015 as nações do mundo uniram-
-se consensualmente ao redor de dois importantes Acordos: os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Uni-
das e sobre o Clima na cop21 de Paris. Como líderes finan-
ceiros das vossas nações, é vossa responsabilidade perseguir 
e estimular ações orientadas para alcançar os objetivos que 

os vossos governos adotaram 
há quatro anos para o bem da 
humanidade de hoje e do futu-
ro. Este é um empreendimento 
fundamental. Devemos alcan-
çar o que concordamos, pois 
a sobrevivência e o bem-estar 
dependem disto.

Os sinais hoje não são 
positivos. Os investimentos 
em combustíveis fósseis conti-

nuam a crescer, não obstante os cientistas nos digam que os 
combustíveis fósseis devem permanecer no subsolo. A Agên-
cia Internacional para a Energia referiu recentemente que os 
investimentos em energia limpa diminuíram novamente pelo 
segundo ano consecutivo, embora mais de uma vez os peritos 
tenham citado as vantagens para o ambiente humano derivan-
tes da energia limpa proveniente do vento, do sol e da água. 
Continuamos a caminhar por estradas velhas porque estamos 
presos na nossa contabilidade errada e na corrupção de inte-
resses adquiridos. Continuamos a considerar e contar como 
lucro o que ameaça a nossa própria sobrevivência.

As consequências da inação global são surpreendentes. 
Há cerca de duas semanas alguns centros de pesquisa cientí-
fica verificaram que a concentração de gás carbónico na at-
mosfera, entre as principais causas do aquecimento global re-

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#164
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lacionadas com atividades humanas, chegou a 415 partes por 
milhão, o nível mais elevado até agora. Observando o mundo 
vemos vagas de calor, secas, incêndios florestais, inundações 
e outros eventos meteorológicos extremos, elevamento dos 
níveis do mar, emersão de doenças e de ulteriores problemas 
que são apensa duras advertências de algo muito pior que po-
deria estar a chegar, se não agirmos com urgência.

Hoje durante o vosso encontro ouvistes as palavras de 
ilustres climatologistas e peritos. A mensagem deles foi clara 
e urgente. Devemos agir com decisão para pôr fim às emis-
sões de gases de efeito estufa até o mais tardar metade do 
século e fazer ainda mais. As concentrações de gás carbónico 
devem diminuir de maneira significativa a fim de garantir a 
segurança da nossa casa comum. Ouvistes também que isto 
pode ser obtido a baixo custo usando energia limpa e melho-
rando a eficiência energética.

Esta é a indicação da razão, a base para a nossa ação 
comum. Portanto, decidamos trabalhar juntos por estas fina-
lidades:

— apreciemos o que é importante e não o que é supér-
fluo;

— corrijamos as nossas contas nacionais e as contas dos 
nossos “negócios”, de modo que já não persigamos as ativida-
des que estão a destruir o nosso planeta;

— ponhamos fim à dependência global dos combustí-
veis fósseis;

— abramos um capítulo novo de energia limpa e segu-
ra, que por exemplo utilize recursos renováveis como o vento, 
o sol e a água;

— sobretudo, ajamos com prudência e responsabili-
dade nas nossas economias para ir realmente ao encontro 
das necessidades humanas, promover a dignidade humana, 

ajudar os pobres e nos libertarmos da idolatria do dinheiro 
que cria tantos sofrimentos.

Sois os responsáveis das finanças dos vossos países, 
tendes os livros contábeis dos vossos respetivos governos. 
Contudo, em primeiro lugar devemos reconhecer o “livro de 
contabilidade” da própria vida, da dignidade humana, da so-
brevivência, pois que vantagem tem o homem se ganhar o 
mundo inteiro e depois perder a própria vida? (cf. Mc 8, 38). 
Sim, estamos diante de uma matéria de cálculo, o cálculo de 
salvar o nosso mundo da indiferença e da idolatria do dinhei-
ro. Foi o que Jesus pretendeu quando nos disse que os pobres 
em espírito são bem-aventurados porque a eles pertence o 
Reino dos Céus (cf. Mt 5, 3).

Faço votos por que, na qualidade de administradores das 
finanças do mundo, vos coloqueis de acordo num plano co-
mum, que esteja em harmonia com a ciência do clima, com a 
nova engenharia da energia limpa e, antes de tudo, com a ética 
da dignidade humana. Exorto-vos a pedir aos vossos colegas 
Ministros das Finanças de todo o mundo que considerem os 
vossos esforços e planos. Possa o vosso trabalho com os cien-
tistas e os técnicos e com os povos das vossas nações, especial-
mente com os mais pobres, alcançar os Objetivos do Desenvol-
vimento Sustentável e do Acordo de Paris sobre o Clima.

Quando o plano comum estiver concordado pelos vos-
sos governos, espero que nos possamos encontrar novamente 
para dar graças a Deus pela sua misericórdia que nos permite 
corrigir o nosso caminho antes que seja tarde demais. O tem-
po é essencial. Esperamos a vossa ação decisiva para o bem 
da humanidade inteira.

Com estes pensamentos, exprimo-vos de novo a minha 
gratidão e invoco sobre todos vós abundantes bênçãos divi-
nas. Obrigado!

Fonte: Vatican News

DISCURSO DO PAPA FRANCISCO À ASSOCIAÇÃO CATÓLICA
DE AGENTES NO CAMPO DA SAÚDE - Sala Clementina, dia 17/06/2019

Estimados irmãos e irmãs!
Saúdo todos vós, membros da 

Associação católica de agentes no 
campo da saúde, de maneira especial 
o vosso Presidente, a quem agradeço 
as palavras — ele disse que gosta de 
mim, que vós gostais de mim: isto fa-
z-me bem! E saúdo também o Con-
sultor eclesiástico. Estou feliz por me 
encontrar e compartilhar convosco 
a intenção de defender e promover a vida, a partir daqueles 
que são mais indefesos ou necessitados de assistência porque 
estão doentes, ou são idosos, ou marginalizados, ou porque 
começam a existência e pedem para ser acolhidos e cuidados. 
A todos eles, de várias maneiras, vós prestais um serviço in-
substituível todas as vezes que, como profissionais da saúde, 

lhes ofereceis os tratamentos de que 
precisam ou a proximidade que os 
sustém na sua fragilidade.

A recordação do 40° aniversá-
rio de fundação da ACOS impele-nos 
a dar graças ao Senhor por aquilo 
que vós recebestes da Associação e 
por quanto ela vos permitiu realizar 
durante este tempo para o melhora-
mento do sistema de saúde e das con-

dições de trabalho de todos os profissionais da saúde, assim 
como pela condição dos enfermos e dos seus familiares, que 
são os primeiros destinatários do vosso compromisso.

Nas últimas décadas, o sistema de assistência e de tra-
tamento transformou-se radicalmente, e com ele mudaram 
também o modo de entender a medicina e a própria relação 
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com o enfermo. A tecnologia alcançou metas sensacionais e 
inesperadas, abrindo o caminho para novas técnicas de diag-
nóstico e de cura, contudo levantando de maneira cada vez 
mais acentuada problemas de caráter ético. Com efeito, mui-
tos julgam que qualquer possibilidade oferecida pela técnica 
é por si só moralmente viável, mas na realidade de todas as 
práticas médicas ou intervenções sobre o ser humano deve-se 
primeiro avaliar com atenção se respeita efetivamente a vida e 
a dignidade humana. Portanto, a prática da objeção de consci-
ência — hoje ela é posta em causa — nos casos extremos em 
que estiver em perigo a integridade da vida humana, baseia-se 
na exigência pessoal de não agir de modo diverso da própria 
convicção ética, mas representa também um sinal para o am-
biente médico no qual a pessoa se encontra, assim como em 
relação aos próprios pacientes e às suas famílias.

Todavia, a escolha da objeção, quando é necessária, 
deve ser feita com respeito, para que aquilo que deve ser rea-
lizado com humildade não se torne motivo de desprezo nem 
de orgulho, para não gerar um desprezo igual em quantos vos 
observam, o que impediria a compreensão dos verdadeiros 
motivos que nos impelem. Ao contrário, é bom procurar sem-
pre o diálogo, sobretudo com aqueles que têm posições dife-
rentes, pondo-se à escuta do seu ponto de vista e procurando 
transmitir o vosso, não como quem faz sermões, mas como 
quem procura o verdadeiro bem das pessoas. Tornar-nos com-
panheiros de viagem de quantos estão ao nosso lado, de modo 
particular dos últimos, dos mais esquecidos, dos excluídos: 
esta é a melhor forma para compreender profunda e verdadei-
ramente as diferentes situações e o bem moral a elas inerente.

Este é também o caminho para dar o melhor testemunho 
do Evangelho, que lança sobre a pessoa a luz poderosa do Se-
nhor Jesus que continua a projetar-se sobre cada ser humano. 
Precisamente a humanidade de Cristo é o tesouro inesgotável 
e a maior escola da qual aprender continuamente. Mediante 
os seus gestos e as suas palavras, Ele fez-nos sentir o toque e 
a voz de Deus, e ensinou-nos que cada indivíduo, sobretudo o 
último, não é um número, mas uma pessoa única e irrepetível.

Exatamente o esforço de tratar os doentes como pesso-
as, e não como números, deve ser envidado no nosso tempo 
e tendo em consideração a força que o sistema de saúde as-
sumiu progressivamente. A sua corporização, que pôs em pri-
meiro lugar as exigências de redução dos custos e a racionali-
zação dos serviços, mudou em profundidade a abordagem da 
enfermidade e do próprio doente, com uma preferência pela 
eficácia que, não raramente, pôs em segundo plano a aten-
ção à pessoa, que tem a exigência de ser entendida, ouvida e 
acompanhada, assim como tem necessidade de um diagnósti-
co correto e de um tratamento eficaz.

Além disso, a cura passa não somente pelo corpo, mas 
também pelo espírito, pela capacidade de reencontrar confian-
ça e de reagir; por isso, o enfermo não pode ser tratado como 
uma máquina, nem o sistema de saúde, público ou particular, 
pode ser concebido como uma linha de montagem. As pesso-
as nunca são iguais entre si; devem ser entendidas e cuidadas 
uma por uma, como Deus faz: Deus age assim! Obviamente, 
isto exige da parte dos profissionais da saúde um compromis-

so notável, que muitas vezes não é entendido nem apreciado 
de maneira suficiente.

A atenção que prestais aos doentes, tão exigente e 
abrangente, requer que se tenha cuidado também de vós. Com 
efeito, num ambiente em que o doente se torna um número, 
também vós correis este risco, de serdes “queimados” por tur-
nos de trabalho demasiado duros pelo stress das urgências ou 
pelo impacto emotivo. Por conseguinte, é importante que os 
profissionais da saúde tenham tutelas adequadas no seu traba-
lho, recebam o justo reconhecimento pelas tarefas que desem-
penham e possam beneficiar dos instrumentos adequados para 
serem sempre motivados e formados.

A vossa Associação persegue desde sempre precisa-
mente o objetivo da formação, e convido-vos a levá-lo em 
frente com determinação, num momento em que muitas vezes 
se perdem de vista os valores mais basilares do respeito e da 
salvaguarda da vida de todos. A formação que propondes seja 
não apenas confronto, estudo e atualização, mas dedique um 
cuidado particular à espiritualidade, de tal modo que seja re-
descoberta e apreciada esta dimensão fundamental da pessoa, 
frequentemente descuidada na nossa época mas tão importan-
te, acima de tudo para quantos vivem a enfermidade ou estão 
próximos de quem sofre.

Irmãos e irmãs, encorajo-vos também a valorizar sempre 
a experiência associativa, enfrentando com renovado impulso 
os desafios que vos esperam nos âmbitos que consideramos em 
conjunto. Uma boa sinergia entre as sedes regionais fará com 
que as forças de cada um e dos vários grupos locais não per-
maneçam isoladas, mas sejam coordenadas e se multipliquem.

Para manter sempre vivo o vosso espírito, exorto-vos a 
ser fiéis à oração e a alimentar-vos da Palavra de Deus: sem-
pre com o Evangelho no bolso, sempre ao alcance: ler cinco 
minutos, de modo que a Palavra de Deus entre em nós. Que 
vos inspire o exemplo de constância e dedicação dos santos: 
entre eles, muitos serviram com amor e abnegação precisa-
mente os doentes, de maneira especial os mais abandonados. 
No que se refere ao Evangelho de bolso, li a narração feita por 
um missionário — talvez o conheçais, é verdade — de uma 
pessoa indígena, acho que da Amazónia, que tinha sempre o 
Evangelho no bolso. Era analfabeto, não sabia ler, mas no bol-
so tinha o Evangelho, totalmente deteriorado pelos numerosos 
anos que o trazia consigo. E certa vez o missionário pergun-
tou-lhe: “Por que tens o Evangelho, se não sabes ler?” — “É 
verdade, eu não sei ler, mas Deus sabe falar!”. É a consciência 
de que aquele Livro contém a Palavra de Deus, que nos fala 
sempre. Sempre com o Evangelho no bolso!

Caros amigos, acompanho-vos com a minha oração 
nesta preciosa tarefa de testemunho. Confio-vos ao Coração 
Imaculado de Maria, ao qual a vossa Associação está consa-
grada. Ele, que praticou a hospitalidade e a caridade de ma-
neira límpida, permaneça sempre para nós amparo no cansaço 
e modelo de serviço aos irmãos. Por favor, não vos esqueçais 
de rezar por mim e ide em frente. 

Obrigado!
Fonte: Vatican News
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Amar a Deus e ao próximo!
(A Voz da Diocese, 26/5/2019)

Estimados Diocesanos! Estamos no 
final do mês de maio, no qual, com amor 
e carinho, recordamos as nossas mães. 
Certamente cada filho encontrou um jeito 
todo especial de manifestar sua gratidão 
àquela que o acolheu para a vida. Na di-
mensão da fé, o mês de maio é também 
recordado e celebrado como o mês maria-
no, em que a figura de Maria de Nazaré, 
mãe, discípula e fiel servidora do Senhor Jesus, nos aponta, 
através da fé, com amor e ternura, o caminho do seguimento 
do Mestre.

A fé no Senhor Jesus envolve toda a vida e as ações 
cotidianas do discípulo/a. Ela é fortalecida e alimentada 
através da oração, do Pão da Palavra e do Pão da Eucaristia, 
mas também através da caridade. Não pode existir um cami-
nho de vida sem que a nossa fé em Deus se traduza em ações 
de vida para o próximo. Estas ações do bem, marcadas pelo 
amor caridade, podem mudar a vida do outro, mas mudam 
também a minha vida e abrem o caminho para a vida eterna.

Neste período do ano, quando se aproxima a estação 
do inverno em nossa região, devemos abrir os olhos do cora-
ção, para perceber o quanto é possível fazer e o que podemos 
realizar através da solidariedade e da caridade para amenizar 

os sofrimentos dos mais fragilizados da 
nossa realidade social.

Como Diocese, estamos preparan-
do um novo e amplo espaço para a Cá-
ritas Diocesana. Isso está sendo possível 
graças à ajuda e partilha de pessoas e em-
presas, que, mesmo diante de situações 
não muito favoráveis do mercado, não 
deixam de ser solidárias, de manifestar 

compromisso social, participando de projetos sociais, que 
visam fazer o bem para a comunidade, de modo especial 
para os mais fragilizados. 

Concluindo, trago presente as palavras da Carta En-
cíclica do Papa Bento XVI, “Caritas in Veritate”, sobre o 
desenvolvimento humano integral na caridade e na verdade. 
“A caridade..., que Jesus Cristo testemunhou com sua vida 
terrena e sobretudo com sua morte e ressurreição, é a força 
propulsora principal para o verdadeiro desenvolvimento de 
cada pessoa e da humanidade inteira. O amor – caritas – é 
uma força extraordinária que impele as pessoas a se compro-
meterem com coragem e generosidade no campo da justiça 
e da paz. É uma força que tem sua origem em Deus, Amor 
eterno e Verdade absoluta”.

Despedida e proximidade
(A Voz da Diocese, 02/6/2019)

Estimados Diocesanos! Neste primeiro 
domingo do mês de junho, celebramos a Sole-
nidade da Ascensão do Senhor. É um momento 
especial na vida e na missão de Jesus e dos dis-
cípulos, de ontem e de hoje. Para Jesus, chegou 
a hora do retorno ao Pai no céu, mas, antes de 
partir, ergueu a mão e abençoou os seus discí-
pulos. “Enquanto os abençoava, afastou-se de-
les e foi levado para o céu. Eles O adoraram.”

Quantas alegrias e dores acompanharam 
a vida daqueles que deixaram tudo para respon-
der ao convite do Senhor, “vem e segue-me”. 
Eles aprenderam a conhecer o Mestre, percorrendo com Ele 
o caminho do amor serviço pela causa do Reino; aprende-
ram a ser discípulos, esvaziando-se das ambições temporais, 
das seguranças do mundo, para serem discípulos peregrinos 
do Evangelho, entregando a vida e confiando nas palavras de 
Jesus, na sua proximidade e na ressurreição da vida eterna. 

Essa confiança na proximidade do Senhor, que partiu 
para o céu, mas continua presente no mundo alimentando a 
nossa caminhada de discípulos e discípulas com o Pão da 

Palavra e o Pão da Eucaristia, é fundamental na 
vida do cristão e das comunidades que se reú-
nem para celebrar a fé no Senhor Jesus. 

Hoje, vivemos num mundo onde temos 
muitas facilidades de estarmos conectados uns 
aos outros através dos inúmeros Meios de Co-
municação Social, cujo dia hoje transcorre; 
mas, a realidade nos diz que mesmo estando 
conectados através de tantos meios modernos, 
podemos estar padecendo de solidão, de falta de 
proximidade, de calor humano, nas famílias e 
nas comunidades. O estar perto fisicamente não 

significa estar “próximo” de quem está ao nosso lado, ou sob 
o mesmo teto. 

Corremos o risco de, sem perceber, estarmos conec-
tados com o mundo, interagindo com centenas de pessoas 
através das redes sociais, e  deixarmos morrer na solidão 
quem está ao nosso lado, porque não temos tempo para ou-
vi-lo, para partilhar um pouco de nós, ou para ser realmente 
uma presença solícita, que olha e cuida da vida com amor, 
paixão e ternura.
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Vem, Espírito Santo
(A Voz da Diocese, 09/6/2019)

Estimados Diocesanos! Como 
povo de Deus que peregrina para a casa 
do Pai, na vida de fé, às vezes,  atraves-
samos desertos, onde a escuridão da 
noite desorienta a nossa caminhada e 
torna os nossos passos incertos, quanto à direção que deve-
mos seguir. Por isso, agradecemos e nos sentimos mais se-
guros quando a lua, com generosidade, partilha a luz e ame-
niza a escuridão, dando-nos a possibilidade de enxergarmos 
o caminho, embora nem sempre com clareza. Mas também 
há dias, nos quais, graças à escuridão da noite, conseguimos 
ver melhor as estrelas que brilham no firmamento, e assim 
podemos agradecer a Deus pela luz e pela escuridão, porque 
em cada momento podemos perceber a sua grandeza e a luz 
do seu amor, que nos acompanha nos pequenos passos, mui-
tas vezes, inseguros e incertos da nossa vida.

Na Solenidade do Pentecostes, que celebramos cin-
quenta dias depois da Páscoa, recordamos a realização de 
uma promessa feita por Jesus, quando da sua Ascensão ao 
céu, o envio do Espírito Santo. Ele transformou as mentes e 
os corações dos discípulos. Tirou de seus corações o medo e 

as incertezas, abriu as portas do mundo 
e lhes indicou o caminho da missão, do 
anúncio da Boa Nova.

Esta Solenidade nos convida a 
olharmos para dentro de nós mesmos, 

à luz do Sacramento do Santo Crisma que recebemos, sem 
medo de avaliarmos a nossa missão de cristãos no mundo. 
Ao mesmo tempo, creio ser oportuno nos interrogarmos: Eu, 
na minha vida, com o meu testemunho de cristão, contribuí 
para o anúncio do Evangelho, para que Jesus Cristo fosse 
conhecido e amado como o Filho do Deus Altíssimo, Senhor 
do tempo, da história e da eternidade?

Querido irmão, querida irmã, deixa que o Espírito San-
to, ilumine com a sua luz divina, a escuridão e as sombras 
da tua vida interior e dissipe as trevas do teu coração que te 
impedem de ver a luz da esperança. Que ele te dê forças para 
superar os obstáculos que estás encontrando na caminhada, 
além de te indicar com sua luz um novo caminho, se é o que 
necessitas, onde possas ver pela fé o brilho da luz do amor, 
do perdão, da caridade, iluminando teu coração, tua mente e 
renove os passos da tua vida de fé. 

O caminho do encontro
(A Voz da Diocese, 16/6/2019)

Estimados Diocesanos! O evan-
gelista São Lucas, ao narrar o encontro 
dos discípulos de Emaús (Lc 24,13-35) 
com Cristo ressuscitado, nos traz pre-
sente a realidade do ser humano que 
vive neste mundo como peregrino, ou 
melhor, está de passagem. Mas tam-
bém manifesta os lugares e os cami-
nhos em que os homens e as mulheres 
de todos os tempos podem encontrar-se com Deus, e reali-
zar de forma plena a experiência cristã do peregrino, que no 
caminhar da vida sabe colocar-se na escuta do Senhor, que 
caminha conosco e fala ao nosso coração de filhos e filhas 
amados do Pai.

Gostaria de salientar que, para quem quer encontrar-se 
com Deus, sempre há caminhos que podem ser percorridos, 
mesmo quando a nossa alma está mergulhada no vazio exis-
tencial da falta do sentido da vida e de fé. Precisamos ter 
presente que o caminho da graça de Deus está sempre aber-
to, e nele se manifesta a “ação providente de Deus”. 

“Para cada homem, Deus guarda um novo raio de luz 
ao sol e um novo caminho para percorrer”, nos recordava 
o poeta peregrino León Felipe (1884-1968). E esse cami-
nho de busca e encontro com Deus está ai para ser desco-

berto por nós. Quando começamos a 
percorrê-lo, podemos ficar desorien-
tados num primeiro momento, porque 
acabamos descobrindo que ele passa 
primeiro por nós mesmos, pelo nosso 
coração, tocando a dimensão estrutural 
e existencial da nossa vida. 

O caminho do homem até Deus 
pode nos parecer demasiado longo e 

difícil de ser percorrido, porque numa sociedade de respos-
tas imediatas, temos dificuldades de trilhar um caminho, no 
qual encontraremos respostas, somente depois de vencer as 
curvas da indiferença, da autossuficiência e do egoísmo que 
deixaram marcas profundas no nosso coração. 

Quem já percorreu na vida um caminho de encontro 
com Deus tem a convicção de que a sua busca é na realidade 
o resultado de um desejo prévio de encontrar-se com Deus, e 
que Ele tomou primeiro a iniciativa de ir ao seu encontro. É 
Deus quem percorre o caminho infinito que nos separa, para 
nos encontrar na nossa realidade humana, marcada por som-
bra, luz e trevas. É Deus, que no caminho da vida, muitas 
vezes marcado por sinais de morte, nos fala continuamente 
ao nosso coração de um amor misericordioso, que sabe ser 
presença de amor até mesmo no silêncio do caminho.
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Solenidade de Corpus Christi 
Homilia na missa na Catedral São José, 20/6/2019

Saúdo os irmãos e irmãs presentes 
aqui na Igreja Catedral São José e tam-
bém aqueles que nos acompanham atra-
vés da Rádio Difusão, de modo especial 
os enfermos e seus familiares. 

Como Igreja comunidade de fé, ce-
lebramos a Solenidade do Corpus Chris-
ti, recordando a instituição da Eucaristia 
realizada por Jesus na última ceia. Jesus 
é o Cristo, é o Filho de Deus, gerado pelo 
Pai, o Verbo encarnado, concebido por 
obra do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, crucifi-
cado, morto e ressuscitado para a nossa salvação. Deus feito 
homem em Jesus assumiu uma carne humana, para entrar em 
comunhão com a sua criatura, feita à sua imagem e semelhan-
ça de modo admirável, e para oferecer-se a si mesmo em uma 
comunhão de vida eterna.

Hoje celebramos este mistério que nos envolve, nos 
surpreende e nos alegra. O Filho de Deus altíssimo e cria-
dor não só se fez carne, mas na sua grande humildade se fez 
pão vivo e vinho novo, para se deixar comer e beber por nós, 
e permitir assim que a criatura humana, homens e mulheres, 
seja transformada e se torne partícipe da sua natureza divina. 
Como pode acontecer isso? É um mistério da fé! Diante dele, 
paramos, refletimos e adoramos! Com grande amor e grati-
dão, contemplamos hoje este mistério! O comer é símbolo de 
participação, de vida, de comunhão. Deus quis ser alimento 
para saciar a fome de vida eterna para todos aqueles que O 
desejam, que se deixam envolver pelo seu dom de amor. 

Não só! Ele deseja que também nós nos façamos ali-
mento para os outros, realizando o mesmo gesto de amor. 
Tudo isso é possível no Espírito e na sua bênção transforman-
te. O pão e o vinho consagrados pelo Espírito, que opera uma 
nova criação, tornam-se verdadeiramente Corpo e Sangue de 
Cristo nas mãos do sacerdote, que pronuncia as mesmas pa-
lavras ditas por Jesus na quinta–feira santa no Cenáculo. A 
mesma carne assumida pelo Verbo, comida por nós, faz com 
que nos tornemos seus membros. O gesto de tomar, de comer 
e de beber o vinho, nos dispõe a distribuir aquilo que temos 
recebido, como aconteceu com os apóstolos na Galileia, perto 

do lago de Tiberíades, no dia da multipli-
cação dos pães.

O texto do livro do Gênesis (Gn 
14,18-20) nos apresenta a figura de Mel-
quisedec, que significa rei de justiça. Ele 
reina sobre Salém, que quer dizer paz, 
mas também é sacerdote do Deus Altís-
simo. Ele leva consigo pão e vinho e os 
oferece a Abraão, como sinal da bênção 
de Deus. Ele representa um sacerdócio 
superior àquele da futura tribo sacerdotal 

de Levi, descendente de Abraão, e em sinal de reconhecimen-
to e gratidão a Deus, Abraão lhe entrega a oferta do dízimo de 
tudo aquilo que possuía. 

Melquisedec é um rei sacerdote que abençoa Abraão 
em nome de Deus. É mediador da bênção descendente e as-
cendente. É nomeado também no Salmo 109, na carta aos 
Hebreus e na primeira oração eucarística. O modo do seu sa-
cerdócio é referido na singularidade da sua pessoa: não são re-
cordadas a sua proveniência ou a sua descendência, como era 
costume na vida de todo sacerdote da Antiga Aliança. Ele nos 
remete ao eterno sacerdócio de Jesus Cristo, Filho de Deus, 
que se oferece a si mesmo para a salvação da humanidade e 
para a instauração do reino da paz verdadeira. 

O Senhor Jesus é o sacerdote da Nova Aliança, que 
abençoa o pão e o vinho na ceia pascal, que se tornam seu 
Corpo e Sangue, para que Ele possa permanecer conosco para 
sempre. Ele deixou este dom de si nas mãos dos apóstolos, 
dos seus sucessores e de todos os sacerdotes, para que conti-
nuassem a celebrar a Eucaristia em todo tempo e lugar. 

Na realidade da nossa vida hoje, Jesus nos fala do reino 
de Deus, cura todos aqueles que têm necessidade de serem cura-
dos e oferece o Pão de Deus a nós todos aqui reunidos. Como 
cristãos, temos a graça de poder comer e beber deste dom para 
nos tornarmos participantes do Corpo e do Sangue de Cristo. 
Este Pão da vida que é Jesus nos dá forças e nos sustenta na 
caminhada para a casa do Pai, nos envolve nas obras do amor 
caridade e na doação de nós mesmos para a missão de anunciar 
a Boa Nova da salvação na espera do retorno do Ressuscitado. 

Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.

Melquisedec bençoa Abrão, em quem serão abençoadas todas as famílias da terra (Gn 12, 3; Gal 3, 8). Tudo parte da 
bênção: as palavras de bem geram uma história de bem. O mesmo acontece no Evangelho: antes de multiplicar os pães, Jesus 
abençoa-os: «tomou os cinco pães, ergueu os olhos ao Céu, pronunciou sobre eles a bênção, partiu-os e foi-os dando aos dis-
cípulos» (Lc 9, 16). De cinco pães, a bênção faz alimento para uma multidão: faz brotar uma cascata de bem.

Por que faz bem abençoar? Porque é transformar a palavra em dom. Quando se abençoa, não se está a fazer uma coisa 
para si mesmo, mas para os outros. Abençoar não é dizer palavras bonitas, nem usar palavras de circunstância. Não é isso, mas 
é dizer bem, dizer com amor. Assim fez Melquisedec: espontaneamente diz bem de Abrão, sem que este tenha dito ou feito 
algo por ele. Assim fez Jesus, mostrando o significado da bênção com a distribuição gratuita dos pães. Quantas vezes fomos 
abençoados, também nós, na igreja ou nas nossas casas! (Da homilia do Papa Francisco na missa de Corpus Christi, 2019)
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Solenidade de Corpus Christi
Mensagem no final da Procissão, Santuário, 20/6/2019

Saúdo os irmãos e irmãs que vie-
ram das várias Paróquias e comunidades, 
como peregrinos, trazendo no coração a 
fé e a esperança no Senhor da vida, no 
Senhor Jesus que entregou a vida na cruz, 
para que tivéssemos vida em abundância. 
Vocês caminharam até aqui, acompa-
nhando o Jesus que carregou a cruz, que 
foi crucificado, que foi sepultado, mas 
não foi derrotado.

Ele ressuscitou, ele está vivo, é 
presença real na Eucaristia. O verdadeiro 
pão do céu é Jesus. O Evangelho quer nos 
ajudar a compreender que, partícipes em 
Cristo da sua vida, somos chamados a nos tornarmos “pessoas 
eucarísticas”. Os fiéis que se alimentam do Pão da vida e be-
bem do Cálice da salvação são convidados a partilhar aquilo 
que são, ajudando assim o Senhor a realizar as suas mara-
vilhas também no nosso tempo, na nossa realidade, pessoal, 
familiar e comunitária.

Queridos irmãos e irmãs, em muitas realidades, a hu-
manidade sofre com a precariedade da própria vida. Esta 
precariedade pode ser marcada pela falta de trabalho, pelo 
sofrimento causado pela negação do acesso à saúde, à edu-
cação, à moradia digna, à dignidade de vida ou pode ser 
também fruto da violência em todas as suas formas. O fruto 
do pecado do ser humano tem várias manifestações e se faz 
presente em todas as realidades da nossa existência.

Quem saciará a nossa fome e a nossa sede de viver? 
O pão, em si, é um problema de justiça social. Mas é tam-
bém um problema de fé, porque o homem sem Deus se sen-
tirá sempre frágil e angustiado, sem esperança e faminto. 
Não basta termos acesso a mesas fartas para nos saciarmos; 
precisamos aproximar-nos à mesa de Deus para não termos 
mais fome. Por isso, a palavra de Deus nos convida a reco-
nhecermos o pão como dom de Deus. 

Quando participamos do banque-
te eucarístico, temos acesso ao Pão da 
Eucaristia, Cristo Jesus, mas ao mesmo 
tempo somos convidados a partilharmos 
o pão do nosso tempo, fruto do trabalho, 
do nosso cansaço e do nosso amor com os 
outros. O pouco que podemos doar, ofe-
recido com simplicidade e generosidade 
ao Senhor, pode ser por Ele multiplicado 
com abundância para a vida de muitos. 
“Dai-lhes vós mesmos de comer”, disse 
Jesus aos seus discípulos, que queriam 
que o Mestre despedisse a multidão que o 
escutava, que estava sendo saciada espiri-

tualmente com o Pão da Palavra e curada em suas enfermi-
dades. Mas precisava também do pão comestível para saciar 
a fome material do corpo. 

Queridos irmãos e irmãs, não fechemos as portas do 
nosso coração. Jesus nos ensina que através da partilha, do 
amor caridade é possível ainda o milagre do amor que sacia 
a fome de pão, de justiça, de fraternidade e dignidade de 
vida. Diante de Deus e daqueles que estão no “deserto da 
nossa sociedade”, desassistidos, passando por necessidades, 
não podemos nos agarrar à desculpa de que temos “só cinco 
pães e dois peixes”, para não praticar a caridade, para não 
sermos solidários. Quando abrimos o nosso coração para 
acolhermos a bênção de Deus, acolhemos também a abun-
dância da sua graça, que nos permite partilhar, para saciar o 
faminto, sem faltar o necessário para o nosso sustento.

Não se pode viver sem pão, mas também não se pode 
viver sem amor; principalmente não se pode viver sem aco-
lher Jesus na nossa existência cotidiana, com a sua Palavra 
e o seu Amor para colocá-los em prática através das nossas 
ações e pelo testemunho de vida.

Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.

Lembrando que Melquisedec abençoou Abraão e que somos abençoados mui-
tas vezes para abençoarmos, sermos canais de bem no mundo, Papa Francisco disse: 
Vale também para nós: é importante que nós, Pastores, nos lembremos de abençoar o 
povo de Deus. Queridos sacerdotes, não tenhais medo de abençoar! Abençoar o povo 
de Deus: queridos sacerdotes, continuai a abençoar! O Senhor quer dizer bem do seu 
povo; fica feliz em fazer-nos sentir o seu carinho por nós. E só depois de abençoados 
é que podemos abençoar os outros com a mesma unção de amor. Entretanto, é triste 
ver hoje quão facilmente se faz o contrário: se amaldiçoa, despreza, insulta. Assalta-

dos por demasiado frenesi, não nos contemos, desafogando a raiva sobre tudo e todos. Muitas vezes, infelizmente, é quem 
grita mais e mais forte, é quem está mais irritado que parece ter razão e obter consensos. Não nos deixemos contagiar pela 
arrogância, não nos deixemos invadir pela amargura, nós que comemos o Pão que em si contém toda a doçura. O povo de 
Deus ama o louvor, não vive de lamentações; está feito para a bênção, não para a lamentação. Diante da Eucaristia, de Jesus 
que Se fez Pão, deste Pão humilde que contém a totalidade da Igreja, aprendamos a bendizer o que temos, a louvar a Deus, 
a abençoar e não a amaldiçoar o nosso passado, a dar boas palavras aos outros. (Homilia na missa de Corpus Christi, 2019)
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Homilia de Dom José na missa de encerramento da Assembleia      
Regional da Ação Evangelizadora do Sul 3 da CNBB

São Leopoldo, RS, 07/6/2019
Saúdo os irmãos Bispos, os Mons. Edson e 

Elcy, os Padres, Diáconos, religiosos, religiosas, 
os leigos e leigas que estão aqui representando 
todos os leigos das nossas Arquidioceses e Dio-
ceses, os coordenadores de movimentos, das pas-
torais e dos organismos do povo de Deus do nosso 
Regional Sul 3 da CNBB.

Estimados irmãos e irmãs, a Assembleia da 
Ação Evangelizadora é um marco na caminhada 
da Igreja no Rio Grande do Sul. É uma oportuni-
dade única, em que nos reunimos na comunhão 
fraterna em Cristo Jesus, para nos colocarmos na 
escuta de Deus e dos irmãos e irmãs, trazendo no coração as 
alegrias e as dores, a sede de justiça e a esperança de vida nova, 
que está no coração do povo de Deus das nossas comunidades.

A Assembleia deste ano teve um caráter especial, co-
nhecer as novas Diretrizes da Ação Evangelizadora da Igreja 
no Brasil para o quadriênio 2019-2023. Juntos, com a cola-
boração do Dom Leomar e do professor Leonardo, refletimos 
e apontamos caminhos, de como assumir as orientações das 
Diretrizes do Nacional no Regional Sul 3,  tendo presente os 
desafios e as necessidades de evangelização do querido povo 
do Rio Grande do Sul. É um ponto de partida na nossa cami-
nhada. Como Igreja, queremos percorrer esse caminho juntos, 
sem esquecer o percurso já percorrido, a realidade de hoje, mas 
também tendo no coração um olhar de esperança em relação 
ao amanhã.

Queremos ser uma Igreja Missionária e Samaritana, que 
não tem medo de sair para anunciar Jesus aos homens e mulhe-
res que freqüentam os Aerópagos de hoje; uma Igreja que não 
tem medo de parar para escutar o lamento de dor dos que estão 
caídos e feridos na margem do caminho; uma Igreja que sabe 
se abaixar para curar e enfaixar suas feridas com o bálsamo da 
esperança, do amor misericordioso e da caridade. 

Estamos vivendo o tempo pascal. O mistério da morte 
e ressurreição de Jesus é revelado aos discípulos aos poucos, 
com a manifestação do Ressuscitado que gradualmente os faz 
entrar numa ótica diversa. Os discípulos que caminharam com 

o Senhor experimentaram medo, alegria e incre-
dulidade. Essas experiências fizeram com que se 
tornassem homens purificados, livres e cheios da 
força do Espírito Santo, para confessarem perante 
o mundo: “aquele Jesus que vocês mataram pre-
gando-o na cruz, ressuscitou”, e vive para sempre.

É esse Jesus, queridos irmãos e irmãs, que 
nós queremos anunciar como Igreja, comunidade 
de fé. Nem sempre nós conseguimos fazer isso 
com sucesso. Na nossa missão, às vezes, fazemos 
a experiência dos pescadores, que depois de uma 
noite de árduo trabalho, contemplam o amanhecer 
tendo apenas o cansaço e as redes vazias. Mas a 

presença do Mestre, a obediência à sua palavra, reacende a es-
perança depois de uma experiência não bem sucedida. 

Jesus dirigiu a Pedro, por três vezes, a intrigante pergun-
ta: “Simão, filho de João, tu me amas...”. Após ouvir da boca 
dele a resposta também por três vezes que O amava... Jesus 
lhe confia uma missão de amor compromisso. Este Jesus está 
vivo, está presente no nosso meio e caminha conosco.  Pede-
-nos para estar “dentro” das nossas situações difíceis, nos pede 
para redescobrir a verdade da cruz, nos pede para acolher a 
sua presença e a sua ternura especialmente quando é noite, ou 
a noite se estende sobre o dia em nossos projetos, esvaziando 
o nosso ardor e paixão pela causa do Reino na missão. Jesus 
nos pede sinceridade de coração, ter confiança nele, acreditar 
na vida.

Queridos irmãos e irmãs, temos grandes desafios pela 
frente na nossa missão, mas quero recordar as palavras de en-
corajamento do Papa Francisco (EG 3). “Não fujamos da res-
surreição de Jesus, não nos demos jamais por vencidos, acon-
teça o que acontecer”.

Que a Solenidade de Pentecostes, que celebraremos nes-
te sábado domingo, reacenda em nossos corações e no coração 
do nosso querido povo a luz da fé e da esperança, para sermos 
sempre mais uma Igreja em saída, missionária e solidária, que 
acolhe o sopro de vida do Espírito, sem esquecer o Evangelho 
do Filho e o amor do Pai, a exemplo de Maria de Nazaré. 

Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.

Na nossa cidade faminta de amor e solicitude, que sofre de degradação e abandono, perante tantos idosos sozinhos, 
famílias em dificuldade, jovens que dificilmente conseguem ganhar o pão e alimentar os seus sonhos, o Senhor diz-te: 
«Dá-lhes tu de comer». E tu podes retorquir: «Tenho pouco, não tenho capacidade ara estas coisas». Não é verdade! O teu 
pouco é tanto aos olhos de Jesus, se não o guardares para ti mas o colocares em jogo. E tu, entra também em jogo. E não 
estás sozinho: tens a Eucaristia, o Pão do caminho, o Pão de Jesus. Também nesta tarde, seremos alimentados pelo seu 
Corpo entregue. Se o recebermos com o coração, este Pão irradiará em nós a força do amor: sentir-nos-emos abençoados e 
amados, e teremos vontade de abençoar e amar, a começar daqui, da nossa cidade, das estradas que vamos percorrer nesta 
tarde. O Senhor passa pelas nossas estradas para dizer-bem, dizer bem de nós e para nos dar coragem, dar coragem a nós. 
A nós, pede-nos também para sermos bênção e dom. (parte final da homilia do Papa Francisco, dia 23/06/2019)
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Nota da CNBB sobre julgamento no STF 
a respeito da criminalização da homofobia

A Presidência da 
Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB) 
emitiu dia 12 de junho do 
corrente ano, nota sobre o 
julgamento em curso no Su-
premo Tribunal Federal a 
respeito da criminalização 
da homofobia. “Em diálo-
go com os setores da socie-
dade que buscam fortalecer 
a punição para os casos de 
homofobia, a Igreja pede clareza nos processos em curso 
no Judiciário e Legislativo”, afirma a CNBB.

E acrescenta: “a liberdade religiosa, que pressupõe 
o respeito aos códigos morais com raízes na fé, deve ser 
compatibilizada com as decisões judiciais relacionadas 
à criminalização da homofobia. A doutrina religiosa não 
semeia violência, mas, ao contrário, partilha um código 
de condutas que promove a defesa da vida. Informar e 
orientar os fiéis sobre o matrimônio, aconselhá-los em 
questões relacionadas à família e à conduta pessoal não 
pode ser considerado ofensa contra pessoa ou grupo”.

Íntegra da nota:

Nota da CNBB
1. A Igreja Católica, especialmente por sua Conferên-

cia Nacional dos Bispos do Brasil, historicamente, é de-
fensora incondicional da vida, desde a sua concepção até a 
morte natural. Nesse sentido, é contrária a qualquer ato de 
violência. Atentados contra a vida merecem a mais severa 
condenação por parte de toda a sociedade civil e, princi-
palmente, das autoridades devidamente constituídas.

2. Dedicamos a nossa atenção ao julgamento, em 
curso, no Supremo Tribunal Federal, da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade por Omissão (ADO 26) e do trâmite 
no Senado Federal do Projeto de Lei 672/2019 para alterar 
a Lei 7.716/1989. Nosso posicionamento é alicerçado em 
princípios ético morais que defendem o respeito a todos, 
sem distinções.

3. O Magistério da Igreja indica o acolhimento 
solidário e respeitoso, evitando-se todo sinal de discrim-
inação. Isto não significa se omitir ou negar o que ensina 
a sua doutrina: o matrimônio é a união entre o homem e 
a mulher, com a possibilidade de gerar vida. Nesse sen-
tido, em diálogo com os setores da sociedade que bus-
cam fortalecer a punição para os casos de homofobia, a 
Igreja pede clareza nos processos em curso no Judiciário 

e Legislativo: a liberdade 
religiosa, que pressupõe o 
respeito aos códigos mo-
rais com raízes na fé, deve 
ser compatibilizada com as 
decisões judiciais relacio-
nadas à criminalização da 
homofobia. A doutrina reli-
giosa não semeia violência, 
mas, ao contrário, partilha 
um código de condutas que 
promove a defesa da vida. 

Informar e orientar os fiéis sobre o matrimônio, acon-
selhá-los em questões relacionadas à família e à conduta 
pessoal não pode ser considerado ofensa contra pessoa ou 
grupo.

4. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB) confia e espera que as autoridades do Judiciário 
e do Legislativo, cônscios de suas responsabilidades, tra-
balhem, de modo adequado, dedicando-se, com profundi-
dade, a essa questão que exige também ouvir diferentes 
perspectivas. Um tema tão delicado e complexo exige 
ser tratado pelo amplo diálogo e pela reflexão de toda a 
sociedade. Assim, é possível contribuir para promover a 
harmonia social em uma sociedade que precisa superar as 
polarizações. Assegurar cada vez mais a integridade do 
cidadão, a partir do respeito fraterno que todo ser humano 
deve cultivar em relação a seu semelhante. Esse compro-
misso requer irrestrito respeito a princípios morais e reli-
giosos intocáveis.

5. Em espírito de comunhão e serviço, a CNBB quer 
colaborar para que se encontre o caminho necessário para 
vencer injustiças e perseguições – a violência contra o 
ser humano, que inclui também o desrespeito à liberdade 
religiosa e aos valores do Evangelho de Jesus Cristo, “ 
caminho, verdade e vida”.

Brasília, 12 de junho de 2019.
Dom Walmor Oliveira de Azevedo, Arcebispo de 

Belo Horizonte – MG, Presidente da CNBB 
Dom Jaime Spengler, OFM, Arcebispo de Porto 

Alegre – RS, 1º Vice-Presidente da CNBB
Dom Mário Antônio da Silva, Bispo de Roraima – 

RR, 2º Vice-Presidente da CNBB
Dom Joel Portella Amado, Bispo Auxiliar de S. Se-

bastião do Rio de Janeiro – RJ, Secretário-Geral da CNBB 
- Fonte: CNBB
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Instrumento de trabalho da Assembleia Especial
do Sínodo dos Bispos para a Pan-amazônia 

No dia 17 de junho, a Secretaria Ge-
ral do Sínodos dos Bispos apresentou aos 
meios de comunicação social o documen-
to de Trabalho para o início da Assembleia 
Especial do Sínodo para a Pan-Amazônia, 
a ser realizada de 06 a 27 de outubro, no 
Vaticano.

O Documento é fruto de um proces-
so de escuta que teve início com a visita 
do Papa Francisco a Puerto Maldonado 
(Peru) em janeiro de 2018, prosseguiu 
com a consulta ao Povo de Deus em toda 
a Região Amazônica por todo o ano e se 
concluiu com a II Reunião do Conselho 
Pré-Sinodal, em maio passado. 

Ouvir com Deus o grito do povo; até respirar nele a 
vontade a que Deus nos chama

O território da Amazônia abrange uma parte do Brasil, da 
Bolívia, do Peru, do Equador, da Colômbia, da Venezuela, da 
Guiana, do Suriname e da Guiana Francesa, em uma extensão de 
7,8 milhões de quilômetros quadrados, no coração da América 
do Sul. Suas florestas cobrem aproximadamente 5,3 milhões de 
km2, o que representa 40% da área de florestas tropicais do globo. 
A primeira parte do Documento, “A voz da Amazônia”, apre-
senta a realidade do território e de seus povos. E começa pela 
vida e sua relação com a água e os grandes rios, que fluem como 
veias da flora e fauna do território, como manancial de seus po-
vos, de suas culturas e de suas expressões espirituais, alimen-
tando a natureza, a vida e as culturas das comunidades indíge-
nas, camponesas, afrodescendentes, ribeirinhas e urbanas.

Vida ameaçada, ameaça integral
A vida na Amazônia está ameaçada pela destruição e 

exploração ambiental, pela violação sistemática dos direitos 
humanos elementares de sua população. De modo especial a 
violação dos direitos dos povos originários, como o direito ao 
território, à autodeterminação, à demarcação dos territórios e à 
consulta e ao consentimento prévios.

Segundo as comunidades participantes nesta escuta sino-
dal, a ameaça à vida deriva de interesses econômicos e políticos 
dos setores dominantes da sociedade atual, de maneira especial 
de empresas extrativistas. Atualmente, a mudança climática e o 
aumento da intervenção humana (desmatamento, incêndios e al-
teração no uso do solo) estão levando a Amazônia rumo a um 
ponto de não-retorno, com altas taxas de desflorestação, desloca-
mento forçado da população e contaminação, pondo em perigo 
seus ecossistemas e exercendo pressão sobre as culturas locais.

O clamor da terra e dos pobres
Na segunda parte, o Documento examina e oferece su-

gestões às questões relativas à ecologia integral. Hoje, a Ama-
zônia constitui uma formosura ferida e deformada, um lugar de 

dor e violência, como o indicam de manei-
ra eloquente os relatórios das Igrejas locais 
recebidos pela Secretaria Geral do Sínodo. 
Reinam a violência, o caos e a corrupção.

“O território se transformou em um 
espaço de desencontros e de extermínio de 
povos, culturas e gerações.”

Há quem se sente forçado a sair de 
sua terra; muitas vezes cai nas redes das 
máfias, do narcotráfico e do tráfico de pes-
soas (em sua maioria mulheres), do traba-
lho e da prostituição infantil. Trata-se de 
uma realidade trágica e complexa, que se 

encontra à margem da lei e do direito.
Território de esperança e do “bem viver”
Os povos amazônicos originários têm muito a ensinar-

-nos. Reconhecemos que desde há milhares de anos eles cui-
dam de sua terra, da água e da floresta, e conseguiram preser-
vá-las até hoje a fim de que a humanidade possa beneficiar-se 
do usufruto dos dons gratuitos da criação de Deus. Os novos 
caminhos de evangelização devem ser construídos em diálogo 
com estas sabedorias ancestrais em que se manifestam as se-
mentes do Verbo.

Povos nas periferias
O Documento de Trabalho analisa também a situação 

dos Povos Indígenas em Isolamento Voluntário (PIAV). Se-
gundo dados de instituições especializadas da Igreja (por ex., 
CIMI) e outras, no território da Amazônia existem de 110 a 130 
diferentes “povos livres”, que vivem à margem da sociedade, 
ou em contato esporádico com ela. São vulneráveis perante as 
ameaças... do narcotráfico, de megaprojetos de infraestrutura, e 
de atividades ilegais vinculadas ao modelo de desenvolvimen-
to extrativista.

Povos amazônicos em saída
A Amazônia se encontra entre as regiões com maior mo-

bilidade interna e internacional na América Latina. De acordo 
com as estatísticas, a população urbana da Amazônia aumentou 
de modo exponencial; atualmente, de 70 a 80% da população 
reside nas cidades, que recebem permanentemente um elevado 
número de pessoas e não conseguem proporcionar os serviços 
básicos dos quais os migrantes necessitam. Não obstante tenha 
acompanhado este fluxo migratório, a Igreja deixou no interior 
da Amazônia vazios pastorais que devem ser preenchidos.

Igreja profética na Amazônia: desafios e esperanças
Enfim, a última parte do Documento de Trabalho abor-

da a outra parte do tema proposto pelo Papa: os novos cami-
nhos para a Igreja na região.

Por falta de sacerdotes, as comunidades têm dificuldade 
de celebrar com frequência a Eucaristia. “A Igreja vive da Eu-



Diocese de Erexim - RS

15Notícias

caristia” e a Eucaristia edifica a Igreja. Por isso, pede-se que, 
em vez de deixar as comunidades sem a Eucaristia, se alterem 
os critérios para selecionar e preparar os ministros autorizados 
para celebrá-la. As comunidades pedem ainda maiores apre-
ciação, acompanhamento e promoção da piedade com a qual 
o povo pobre e simples expressa sua fé, mediante imagens, 
símbolos, tradições, ritos e outros sacramentais. Trata-se da 
manifestação de uma sabedoria e espiritualidade que constitui 
um autêntico lugar teológico, dotado de um enorme potencial 
evangelizador. Seria oportuno voltar a considerar a ideia de 
que o exercício da jurisdição (poder de governo) deve estar 
vinculado em todos os âmbitos (sacramental, judicial e admi-
nistrativo) e de maneira permanente ao sacramento da ordem.

Novos ministérios
Para além da pluralidade de culturas no interior da 

Amazônia, as distâncias causam um problema pastoral gra-
ve, que não se pode resolver unicamente com instrumentos 
mecânicos e tecnológicos. É necessário promover vocações 
autóctones de homens e mulheres, como resposta às necessi-
dades de atenção pastoral-sacramental. Trata-se de indígenas 
que apregoem a indígenas a partir de um profundo conheci-
mento de sua cultura e de sua língua, capazes de comunicar 
a mensagem do Evangelho com a força e a eficácia de quem 
dispõe de uma bagagem cultural.

“É necessário passar de uma “Igreja que visita” para 
uma “Igreja que permanece”, acompanha e está presente atra-
vés de ministros provenientes de seus próprios habitantes.”

Afirmando que o celibato é uma dádiva para a Igreja, 
pede-se que, para as áreas mais remotas da região, se estude 
a possibilidade da ordenação sacerdotal de pessoas idosas, 
de preferência indígenas, respeitadas e reconhecidas por sua 
comunidade, mesmo que já tenham uma família constituída 
e estável, com a finalidade de assegurar os Sacramentos que 
acompanhem e sustentem a vida cristã.

Papel da mulher
É pedido que se identifique o tipo de ministério oficial 

que pode ser conferido à mulher, tendo em consideração o 

papel central que hoje ela desempenha na Igreja amazônica. 
Reclama-se o reconhecimento das mulheres a partir de seus 
carismas e talentos. Elas pedem para recuperar o espaço que 
Jesus reservou às mulheres, “onde todos/todas cabemos”. Pro-
põe-se inclusive que às mulheres seja garantido sua liderança, 
assim como espaços cada vez mais abrangentes e relevantes na 
área da formação: teologia, catequese, liturgia e escolas de fé 
e de política.

A vida consagrada
Propõe-se promover uma vida consagrada alternativa e 

profética, intercongregacional, interinstitucional, com um sen-
tido de disposição para estar onde ninguém quer estar e com 
quantos ninguém quer estar. Aconselha-se que a formação para 
a vida religiosa inclua processos formativos focados a partir da 
interculturalidade, inculturação e diálogo entre espiritualidades 
e cosmovisões amazônicas.

Ecumenismo
O Documento não deixa de relevar o importante fenô-

meno importante a ter em consideração é o vertiginoso cresci-
mento das recentes Igrejas evangélicas de origem pentecostal, 
especialmente nas periferias: “Elas nos mostram outro modo 
de ser Igreja, onde o povo se sente protagonista, onde os fiéis 
podem expressar-se livremente, sem censuras, dogmatismos, 
nem disciplinas rituais”.

Igreja e poder: caminho de cruz e martírio de muitos
Ser Igreja na Amazônia de maneira realista significa le-

vantar profeticamente o problema do poder, porque nesta re-
gião o povo não tem possibilidade de fazer valer seus direitos 
face às grandes corporações econômicas e instituições políti-
cas. Atualmente, questionar o poder na defesa do território e 
dos direitos humanos significa arriscar a vida, abrindo um ca-
minho de cruz e martírio. O número de mártires na Amazônia 
é alarmante (por ex., somente no Brasil, de 2003 a 2017, foram 
assassinados 1.119 indígenas por terem defendido seus territó-
rios).

Fonte: Vatican News

Tema das próximas Campanhas da Fraternidade
Em sua primeira reunião, na 

última semana de maio, os Bispos 
do Conselho Episcopal de Pasto-
ral, eleitos na última Assembleia 
da CNBB, juntamente com os 
assessores, analisaram encami-
nhamentos para a Campanha da 
Fraternidade dos próximos dois 
anos. A de 2020 terá como tema 
“Fraternidade e vida: dom e com-
promisso” e o lema “Viu, sentiu 
compaixão e cuidou dele” (Lc 10, 33-34). O texto base já 
está em elaboração. A Campanha da Fraternidade de 2021 
será novamente ecumênica, a cargo conselho Nacional de 

Igrejas Cristãs (CONIC). Na reu-
nião foram levantadas sugestões de 
possível tema a serem apresentadas 
àquele Organismo. Uma primeira é 
“Educar para o diálogo”, bem acei-
ta e considerada oportuna no con-
texto de intolerância que marca a 
atualidade, a necessidade de refletir 
sobre a educação, a oportunidade 
de contribuir na reflexão à luz da 
Palavra de Deus e ainda promover 

ações para favorecer o ecumenismo dentro da Igreja, além 
de refletir sobre a situação da educação no país e educar para 
as virtudes.
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Papa à FAO:
agricultura familiar, húmus para a humanidade 

Em uma mensagem à Fundo 
das Nações Unidas para a Alimenta-
ção e a Agricultura (FAO), apresenta-
da no dia 29 de maio, o Papa Francis-
co apoia a abertura da “Década das 
Nações Unidas para a Agricultura 
Familiar” e diz que é uma ocasião 
“para erradicar a fome” e “tornar a 
sociedade mais consciente das necessidades dos nossos ir-
mãos e irmãs”

 “A família é onde se aprende a viver com os outros 
e a estar em sintonia com o mundo que nos rodeia”. É uma 
passagem da mensagem que o Papa Francisco enviou ao di-
retor da FAO, José Graziano da Silva, por ocasião do início 
da Década das Nações Unidas para a Agricultura Familiar 
(2019-2028); “uma iniciativa – escreve o Pontífice – que 
pretende cumprir o propósito Fome Zero 2030 e alcançar 
o segundo dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 
da Agenda 2030: “Erradicar a fome, garantir a segurança 
alimentar, melhorar a nutrição e promover uma agricultura 
sustentável”.

Família, modelo de partilha para uma agricultura 
sustentável

O Papa recorda que “a família é formada por uma rede 
de relações”, é um “húmus frutuoso”, “modelo de partilha 
para uma agricultura sustentável, que têm consequências po-
sitivas não apenas no setor agrícola, mas também para toda 
a humanidade e a salvaguarda do ambiente”. Nela aplica-se 
o princípio da subsidiariedade, “um instrumento que regula 
as relações”, portanto a família – explica o Pontífice – pode 
colaborar junto com as autoridades públicas “para o desen-
volvimento das zonas rurais sem transcurar o objetivo do 
bem comum e dando prioridade aos que mais precisam”.

A contribuição das mulheres e dos jovens
Francisco não deixa de recordar “a contribuição espe-

cífica do gênio feminino na agricul-
tura familiar, uma contribuição sig-
nificativa principalmente nos países 
em desenvolvimento porque as mu-
lheres participam de “todas as fases 
da produção alimentar, do plantio à 
colheita, na gestão e no cuidado dos 
animais de criação e em todos os tra-

balhos mais pesados”. O Papa evidencia também a oportuni-
dade de trabalho para os jovens no setor agrícola; “um setor 
que está se tornando estratégico para o interesse nacional de 
muitos países”.

Rever o sistema educativo
O convite do Pontífice é o de “rever o sistema de ins-

trução para torná-lo mais correspondente às exigências do 
setor agrícola e portanto para integrar os jovens no mercado 
de trabalho”. “O sistema educativo – explica – deve ir além 
da simples passagem de conhecimentos e integrar uma 
cultura ecológica que deve contemplar uma visão diversa, 
um pensamento, uma política, um programa educativo, um 
estilo de vida e uma espiritualidade que formam uma re-
sistência ao progresso do paradigma tecnocrático” como se 
evidencia na Laudato si’.

Acabar com a fome
Fazer com que os povos tenham meios para erradicar 

a fome: é a exortação de Francisco que convida a unir os 
esforços, a trabalhar de modo tempestivo, com “uma abor-
dagem que considere os direitos humanos fundamentais e 
a solidariedade intergeracional como base da sustentabili-
dade”. “Esta oportunidade de reflexão e de trabalho para a 
agricultura familiar com o objetivo de erradicar a fome – 
escreve o Papa – é um motivo para tornar a sociedade mais 
consciente das necessidades dos nossos irmãos e irmãs que 
não têm condições para isso”.

Fonte: Vatican News

Em Carlos Gomes, alunos e professores confeccionam
tapetes de Corpus Christi

Alunos e professores das Escolas Municipal e Estadual de Carlos Gomes, com muita dedica-
ção,  confeccionaram os tapetes por onde passou o Santíssimo Sacramento carregado pelo Pároco, 
Pe. Davi Oliveira Pereira na procissão de Corpus Christi, depois de missa na imponente igreja Santa 
Ana da sede paroquial, nesta quinta-feira, 20. 

Para o Pe. Davi, foi uma demonstração viva de louvor e apreço pelo Sacramento da Eucaristia, 
Jesus Cristo presente nas formas do Pão e do Vinho no altar das comunidades.   

Ele também expressa agradecimento a toda comunidade pela participação e aos colaboradores 
nesta belíssima celebração e procissão.  

Ao mesmo tempo, deseja que Jesus Cristo, nosso Bom Pastor, abençoe a juventude, as crianças, 
os doentes e as famílias da Paróquia. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
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Nota Oficial do Santuário Nacional São José de Anchieta
Recebemos com preocupação 

a notícia de que existe um projeto de 
lei que propõe a substituição de Pau-
lo Freire por São José de Anchieta 
como patrono da educação brasilei-
ra. O Padre José de Anchieta, mere-
ce, de fato, todo louvor e reconheci-
mento pelo imenso bem que fez pelo 
nosso Brasil, principalmente, no que 
se refere ao tema da educação. Anchieta, fiel ao carisma je-
suítico, sabia que não era possível construir uma nação sem 
uma atenção especial pela educação. O primeiro professor 
do Brasil tinha certeza que o futuro de uma Nação dependia 
da qualidade do ensino de crianças e jovens. O Brasil, mais 
do que nunca, precisa prestar bem a atenção no que o seu 
primeiro professor ainda tem a lhe ensinar.

No entanto, na atual conjuntura governamental do 
nosso País, não podemos aceitar que o legado de São José de 
Anchieta seja instrumentalizado para fins meramente ideo-
lógicos. Reconhecemos a imensa importância do legado de 
Paulo Freire para o Brasil e para o mundo. Tanto São José de 
Anchieta como Paulo Freire caminham na mesma direção. 
Ambos optaram por estar à serviço da educação dos margi-
nalizados. Anchieta, com linguagem e métodos próprios de 
seu tempo, também foi um “pedagogo do oprimido” quando 
optou por estar ao lado dos indígenas, educá-los, defendê-
-los e protegê-los da ambição dos poderosos.

Anchieta não pode ser procla-
mado patrono da educação em um 
momento em que a educação não 
parece ser prioridade na agenda do 
País. O primeiro defensor do meio 
ambiente não pode ser admirado em 
um momento em que nossas riquezas 
naturais estão ameaçadas. O primeiro 
indigenista não pode ser reverenciado 

neste tempo em que vemos tribos étnicas desamparadas e 
sendo perseguidas e até expulsas de suas terras. O primeiro 
defensor dos direitos humanos não pode ser elevado aos alta-
res da Pátria quando os indefesos são marginalizados e seus 
direitos, negados. São José de Anchieta não pode ser usado 
com fins ideológicos. Pedimos respeito ao seu valiosíssimo 
legado, que deve sim ser imitado, mas jamais manipulado.

Que Nossa Senhora Aparecida e São José de Anchieta, 
Padroeiros do Brasil, intercedam pela nossa Nação!

Pe. Nilson Marostica, SJ
 Reitor do Santuário Nacional de São José de Anchieta
Pe. Bruno Franguelli, SJ
 Vice-Reitor do Santuário Nacional de São José de An-

chieta
Anchieta, 25 de maio de 2019
Fonte: CRB

Papa Francisco nomeia novo bispo para a diocese
de Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul

O Papa Francisco nomeou, no dia 22 de maio, o novo 
bispo para a vacante diocese de Cachoeira do Sul (RS). O 
escolhido foi o padre Edson Batista de Mello, do presbitério 
de Novo Hamburgo (RS). A diocese estava vacante desde 6 
de janeiro de 2018, quando faleceu dom Remídio Bohn.

O Novo bispo
Padre Edson Batista de Mello nasceu no dia 15 de 

dezembro de 1964, na cidade de São Leopoldo (RS), filho 
de Jorge Emílio de Mello, já falecido, e Renata Garcez de 
Mello. Seus estudos iniciais foram na Escola Municipal Bor-
ges de Medeiros e na Escola Técnica Polisinos. O Ensino 
Médio foi cursado na Escola Técnica Frederico Schimidt, 
em São Leopoldo.

Em 1983, iniciou o curso de Engenharia Civil, na Uni-
sinos. Neste período, ingressou no Exército Brasileiro, onde 
permaneceu como Oficial Temporário até janeiro de 1990. No 
ano seguinte iniciou a formação presbiteral, cursando Filoso-
fia na Unisinos (1991 a 1993) e Teologia no Centro de Estu-
dos Teológicos João Vianney, no Seminário de Viamão (RS).

Foi ordenado diácono em 
30 de maio de 1997, na paróquia 
Santa Teresinha de Campo Bom. 
A ordenação sacerdotal foi no 
mesmo ano, no dia 5 de dezem-
bro, na paróquia Santa Catarina, 
em São Leopoldo.

Atividades pastorais
Atuou como vigário paro-

quial na paróquia São Pedro, em Gramado (RS), foi pároco 
da paróquia Santa Catarina, de 1998 a 2002, ano em que 
atuou como coordenador de Pastoral. Entre 2003 e 2005, foi 
formador no Seminário de Viamão. De 2006 a 2010, padre 
Edson foi pároco na paróquia Nossa Senhora de Lourdes, 
em Canela (RS).

De 2010 até 2016, foi reitor do Seminário São Luís 
Gonzaga, em Viamão. Atualmente, é pároco na paróquia 
Nossa Senhora da Conceição, em São Leopoldo, e coorde-
nador diocesano de Pastoral, desde janeiro de 2017.
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Igreja no Rio Grande do Sul, reunida em assembleia, assume 
diretrizes gerais para ação evangelizadora 2019-2023

 Nos dias 06 e 07 de junho, no Centro de 
Espiritualidade Cristo Rei (CECRIS), em São 
Leopoldo, foi realizada a Assembleia Regional 
da Ação Evangelizadora (ARAE) com  a parti-
cipação todos os bispos, coordenadores dioce-
sanos de pastoral e coordenadores das pastorais 
e serviços, representantes leigos e outras pes-
soas. A abertura do encontro foi realizada por 
Dom José Gislon, Bispo de Erexim e presidente 
do Regional Sul 3. 

No dia 06, Dr. Nelson Arns, Coordenador Nacional da 
Pastoral da Criança, ajudou na reflexão e sensibilização so-
bre a Pastoral da Criança. Em seguida, Dom Leomar Brus-
tolin, bispo auxiliar de Porto Alegre, assessorou o estudo das 
novas Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja 
no Brasil, ele foi auxiliado nas suas atividades pelo profes-
sor Leonardo Agostini da PUCRS.

O eixo fundamental das novas diretrizes, segundo 
ele, é a recuperação do sentido da casa. “A imagem da casa 
tem um sentido pedagógico e é entendida como lar e espaço 
de vida”, disse. A casa, no texto das diretrizes, é entendida 
como comunidade eclesial missionária sustentada por qua-
tro pilares:

A Palavra – que aprofunda a iniciação à vida cristão e 
a iniciação bíblica e a ideia de ter comunidades fundadas em 
torno da palavra;

O Pão – que aprofunda a liturgia e a busca por viver 
a espiritualidade rumo à santidade tal como defende o Papa 
Francisco em sua exortação Gaudete et Exsultate que perso-
naliza a fé, mas leva ao encontro do outro;

A Caridade – Baseado no que disse Paulo VI na ONU: 
“Que a Igreja é especialista em humanidade”, o texto das 
diretrizes aponta a necessidade das comunidades se preocu-
parem com os que mais sofrem e a defesa da vida em todos 
os sentidos.

A Missão – A exemplo do que pede o papa, o sentido 
da comunidade se realiza quando ela sai em missão e vai ao 
encontro das periferias existenciais.

A Assembleia assumiu ações urgentes em cada um dos 
eixos e pilares refletidos.

Eixo 1: Mundo Urbano e evangelização no RS: cená-
rios e desafios.

– Recuperar o senso de pertença à comunidade ecle-
sial.

– Rever a mentalidade predominantemente rural na 
pastoral diante de uma realidade cada vez mais urbana.

– “Escutar a realidade” para recuperar a relevância pú-
blica da fé cristã.

Eixo 2: Comunidades eclesiais missioná-
rias.

– Elaborar um programa diocesano para 
a promoção de pequenas comunidades eclesiais 
missionárias nas paróquias.

– Aprofundar o sentido das comunidades 
eclesiais missionárias em cada paróquia a partir 
da leitura das DGAE 2019-2023.

– Propor a formação de comunidades eclesiais a partir 
da leitura orante da Palavra e da inspiração catecumenal.

Pilar da palavra e iniciação à vida cristã.
– Oferecer uma formação sobre a Iniciação à Vida 

Cristã para todas as lideranças de pastorais, movimentos e 
serviços na Diocese e/ou Paróquia.

– Indicar uma proposta de acompanhamento pós-cris-
ma dos adolescentes e jovens da comunidade.

 – Elaborar subsídios com a leitura orante da Palavra 
nas Dioceses para o Tempo Comum.

Pilar do pão: liturgia.
– Dar continuidade à formação litúrgica na perspectiva 

da mistagogia para os ministros ordenados e o laicato.
– Produzir e compartilhar os vídeos e recursos mate-

riais para a formação litúrgica no Regional.
– Recuperar a centralidade do mistério pascal na com-

preensão litúrgica da comunidade.
Pilar do pão: espiritualidade.
– Promover retiros e jornadas de espiritualidade cen-

trados no mistério pascal.
– Expressar proximidade misericordiosa nos momen-

tos de dor e perda como testemunho de espiritualidade.
– Aproveitar os tempos de romarias para abordar a es-

piritualidade do seguimento de Jesus Cristo.
Pilar da caridade.
– Organizar o Dia Mundial do Pobre (semana de cons-

cientização).
– Promover estudos da Doutrina Social da Igreja nas 

Dioceses.
– Trabalhar nas escolas a temática do sentido da vida.
Pilar da ação missionária.
– Efetivar os Conselhos missionários (COMIPAS).
– Propor que cada Paróquia tenha uma Paróquia-Irmã 

na própria Diocese.
 – Assegurar uma pastoral de escuta e de aconselha-

mento como proximidade.
Fonte: Regional Sul 3 da CNBB
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Ordenação episcopal de Dom Darley Kummer,
Bispo auxiliar de Porto Alegre

A manhã do dia 08 de junho, véspera de 
Pentecostes, foi especial para a Arquidiocese 
de Porto Alegre e o município de Roca Sa-
les (pertencente à Diocese de Montenegro), 
a cerca de 100km da Capital, e em particular 
para a família Kummer. Com salão paroquial 
e igreja lotados, a paróquia São José viveu a 
celebração de ordenação episcopal do Mon-
senhor Darley Kummer às 10h, e teve como 
bispo ordenante Dom Jaime Spengler, arce-
bispo de Porto Alegre, e bispos co-ordenantes Dom Carlos 
Rômulo, bispo de Montenegro (RS), e Dom Aparecido Do-
nizeti de Souza, bispo auxiliar de Porto Alegre. Os assisten-
tes foram os padres Cirineu Furlanetto, pároco da paróquia 
São Luiz Gonzaga, de Canoas, e Luiz Osório de Figueiredo, 
vigário paroquial da mesma paróquia. Além de centenas de 
fiéis, amigos e familiares da família Kummer, mais de 50 
padres e bispos participaram da celebração.

Dom Darley José Kummer, que foi nomeado pelo 
Papa Francisco em abril deste ano, atuará como bispo auxi-
liar de Porto de Alegre. “Conto com a ajuda de todo o clero 
para conduzirmos melhor ainda o povo da Arquidiocese de 
Porto Alegre”, destacou Dom Darley em sua primeira ma-
nifestação no final da missa. “Seguirei com minha simplici-
dade e humildade, como um pastor com cheiro de ovelha”, 
completou dom Darley, que acumulará as funções de bispo 
referencial do Vicariato de Porto Alegre e vigário geral da 
Arquidiocese, em substituição ao padre Cirineu Furlanetto, 
atual pároco da paróquia São Luiz Gonzaga, em Canoas, e 
Vigário Episcopal do Vicariato de Canoas. 

Dados biográficos e brasão de Dom Dom Darley José 
Kummer

Dom Darley José Kummer nasceu no município de 
Roca Sales (RS), no dia 12 de maio de 1967. Ingressou no 

Seminário São José de Gravataí, no curso 
propedêutico, em 1987, e licenciou-se em 
Filosofia, em 1988, pela Faculdade de Fi-
losofia Imaculada Conceição de Viamão 
(RS). Dois anos depois, concluiu a forma-
ção no Seminário Maior de Viamão (RS).

Seus estudos de Teologia acontece-
ram no Centro de Estudos Teológicos dom 
Edmundo Kunz, no Seminário Maior de 
Viamão, de 1991 a 1995. Foi ordenado di-

ácono no dia 6 de agosto de 1995 e presbítero no dia 13 
de janeiro de 1996, na paróquia São José de Roca Sales. O 
trecho bíblico “Na unidade e diversidade de dons formar co-
munidade”, de Efésios 4, 1-14 foi o lema de sua ordenação. 
O religioso possui curso de especialização em juventude, 
tema que aprofundou de janeiro de 2000 a janeiro de 2001.

Funções exercidas
 Vigário da paróquia São Vicente de Paulo de Cacho-

eirinha (RS), de fevereiro a dezembro de 1996. Assessor ar-
quidiocesano da Pastoral da Juventude, de janeiro de 1997 a 
dezembro de 2001.

Exerceu o sacerdócio na paróquia Sagrado Coração de 
Jesus em Alvorada (RS), de janeiro de 2002 até dezembro 
de 2005. Assistente do curso propedêutico no Seminário São 
José e diretor do Lar Sacerdotal, de 2006 a 2010. Em 2010, 
assumiu a função de reitor do Seminário Menor São José de 
Gravataí e assistente do ensino médio.

Assumiu a paróquia Imaculado Coração de Maria de 
Esteio (RS) de 2011 a 2015. Foi presidente do Fraterno Auxí-
lio de 2011 até 2013. De 8 de agosto de 2015 até abril de 2019, 
foi vigário episcopal do vicariato de Canoas (RS). De 2016 
até sua nomeação episcopal estava na paróquia São Luís Gon-
zaga de Canoas, pertencente à Arquidiocese de Porto Alegre.

Fonte: Arquidiocese de Porto Alegre

Igreja Santa Luzia de Erechim
com quadro clássico chamado “Pantocrator”

Pe. José Carlos Sala, Pároco da Paróquia Santa Luzia de Erechim, presidiu missa na 
igreja da sede paroquial, com apresentação oficial do novo quadro, chamado “Pantocrator”, 
nesta quarta-feira, 11. A missa contou com o coral N. Sra. de Fátima.

No final da celebração, Pe. Sala fez uma sucinta explicação do quadro, pintado pela 
artista plástica Hercilda Helfenstein Gadzinowski (1945), licenciada em Artes Plásticas pela Universidade Luterana do 
Brasil, com mais de 35 anos de experiência na prática e ensino de pintura.

Segundo Pe. Sala, “Pantocrator” é uma palavra de origem grega que significa “todo-poderoso” ou “onipotente”, pala-
vra que ocorre seguidamente na versão grega do Novo Testamento, e provém de “pan” (“tudo ou todo” e “krátos” (do verbo 
“kratein”, que significa governar), ou então: “pan creator”, em latim, que significa: criador de todas as coisas.

No final da celebração, foi distribuído um folheto com verdadeira catequese do Pe. Sala sobre o quadro e também 
dados biográficos da artista do mesmo.
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Grupo de Jovens da Paróquia de Campinas do Sul,
com um de Jacutinga, no desfile dos 60 anos do Município
O município de Campi-

nas do Sul realizou desfile te-
mático no dia 02 de junho, em 
comemoração dos seus 60 anos 
de emancipação. O desfile foi 
temático, dividido em seis dé-
cadas, contando com a partici-
pação de diversas comunidades, 
entidades, escolas e grupos so-
ciais. 

O grupo de jovens “Seguindo o amor de Cristo” 
(SAC) da sede paroquial N. Sra. dos Navegantes e do grupo 
AJE (sigla da expressão latina que significa “a sorte foi lan-
çada”), da Paróquia Santo Antonio de Jacutinga, participou 
do desfile, integrando a sexta década, com cartazes, banner, 
bambolês com fotos, bandeiras, camisetas, instrumentos 
musicais e alguns objetos que os jovens utilizam em seu co-
tidiano, mostrando suas histórias. Uma das faixas ressaltava: 
SOMOS OS ARQUITETOS DE NOSSA SOCIEDADE. 

O grupo SAC foi criado em 2013 e compareceu no 
desfile com 21 jovens, incluindo os pais e tendo o apoio do 

grupo AJE, da Paróquia Santo 
Antonio de Jacutinga. Para to-
dos, foi emocionante, na certe-
za de serem “uma Igreja jovens 
e apresentarem o rosto de Jesus 
Cristo, que se desenha na comu-
nidade cristã”.

No decorrer dos sessenta 
anos de Campinas do Sul, diver-

sos grupos de jovens, tanto na cidade, como nas comunida-
des rurais fizeram parte da história de diferentes gerações. 
Cada grupo no seu espaço privilegiado de práticas, costu-
mes, tradições, representações, religiosidade, símbolos, no 
qual buscando expressar a identidade juvenil. Nessa trajetó-
ria, muitas foram as conquistas, alegrias, mas também derro-
tas e dificuldades que deixaram muitas marcas, recordações, 
lembranças e a saudade dessa linda fase da vida, associada 
a muitos planos, desejos expectativas e decisões importan-
tes. (Foto e informações: Lisiane Vieira (integrante do grupo 
SAC e integrante da coordenação diocesana da Pastoral da 
Juventude pela área de Jacutinga)

Papa alerta para «túnel» sem fim da miséria e para insustentabi-
lidade de sistema que exclui maior parte da humanidade

 Na festa litúrgica de Santo 
Antonio, dia 13, quinta-feira, foi di-
vulgada a mensagem do Papa Fran-
cisco para o Terceiro Dia Mundial 
dos Pobres, celebrado no penúltimo 
domingo do Ano Litúrgico, neste 
ano dia 17 de novembro. Ela tem 
como título “A esperança dos po-
bres jamais se frustrará”. 

O Papa destaca a urgência de se dar voz aos marginali-
zados e excluídos. Alerta para o “túnel” sem fim da miséria, 
em toda a humanidade, que exclui a maior parte da popula-
ção mundial, gerando uma situação que será insustentável, 
a curto prazo.  Denuncia também “formas de novas escravi-
dões” a que estão submetidos milhões de homens, mulheres, 
jovens e crianças atualmente. Destaca de modo particular 
“os milhões de migrantes vítimas de tantos interesses ocul-
tos”, as pessoas sem-abrigo e marginalizadas e os pobres que 
procuram, no lixo, algo com que se “alimentar ou vestir”. 
Francisco enfatiza: “Aos pobres, frequentemente considera-
dos parasitas da sociedade, não se lhes perdoa sequer a sua 
pobreza. A condenação está sempre pronta. Não se podem 
permitir sequer o medo ou o desânimo: simplesmente por-
que são pobres, serão tidos por ameaçadores ou incapazes”. 

O Papa observa que com a 
temática escolhida para o próximo 
Dia Mundial dos Pobres quer mos-
trar que “esperança perdida devido 
às injustiças, aos sofrimentos e à 
precariedade da vida será restabe-
lecida”, convicção que surge como 
resposta à pergunta “como é que 
Deus pode tolerar esta desigualda-

de?”. “O Deus que Jesus quis revelar é este: um Pai gene-
roso, misericordioso, inexaurível na sua bondade e graça, 
que dá esperança sobretudo a quantos estão desiludidos e 
privados de futuro”.

 Francisco manifesta gratidão aos voluntários de todo 
o mundo e evoca a figura de Jean Vanier, falecido no início 
de maio, como “grande apóstolo dos pobres”, pela sua ação 
em favor das pessoas com deficiências profundas, “que mui-
tas vezes a sociedade tende a excluir”. 

Como nos dois anos anteriores, o Papa vai almoçar 
com um grupo de 1.500 pobres, da Itália e vários países eu-
ropeus, no auditório Paulo VI, do Vaticano, após a Missa na 
Basílica de São Pedro.
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Cáritas da Diocese de Erexim prepara
a Assembleia Diocesana da Ação Evangelizadora

Coordenadores e coordenadoras paro-
quiais da Cáritas Diocesana realizou encon-
tro ordinário de formação dia 28 de maio, no 
Centro de Pastoral, no qual analisaram sua 
ação nos últimos 4 anos a partir das questões 
do roteiro de preparação para a Assembleia 
Diocesana da Ação Evangelizadora, nos dias 
06 e 07 de setembro. Após a acolhida, pelo 
coordenador diocesano João Agnoletto, o 
tema foi desenvolvido com assessoria de Ro-
semary Rovani, de Marcelino Ramos, e Irmã 
Geneci Dalmagro da Paróquia São Francisco 
de Assis, bairro Progresso, membros da equi-
pe da Comissão da Assembleia Diocesana. 
Depois da análise das questões da preparação 
da Assembleia Diocesana, foram eleitos 02 delegados para re-
presentar a Cáritas na Assembleia Diocesana. Com reflexão à 
luz da passagem do Evangelho de São Lucas (24,13-35) dos 

discípulos de Emaús, foi encerrada a parte 
formativa, com a bênção e partilha do pão. 
Em seguida, o coordenador diocesano recor-
dou alguns aspectos práticos da ação evange-
lizadora da Cáritas, bem como orientação so-
bre as demandas atuais, como por exemplo, 
a necessidade de registro atualizado perma-
nentemente dos atendimentos e acompanha-
mentos das pessoas necessitadas de auxílio; 
da importância na regularidade da prestação 
de contas e de informar o pároco. Finalizan-
do o encontro, foi proposto aos coordenado-
res, que, lembrados sobre a importância da 
prática da caridade à luz da Doutrina Social 
da Igreja, tema desenvolvido no último en-

contro, iniciem a prática da oração junto aos seus agentes pa-
roquiais durante as reuniões e ações a serem realizadas.

Romaria da Salette, Marcelino Ramos,
contempla Mês Missionário, com espaço revitalizado

 O Santuário N. Sra. da Salette, de Mar-
celino Ramos, realizará sua 84ª Romaria Inte-
restadual nos dias 28 e 29 de setembro deste 
ano. Ela terá como tema “Com Maria da Sa-
lette, enviados em missão”, e lema “Vamos, 
meus filhos, transmiti isso a todo o meu povo”. 
O tema contempla o Mês Missionário Extra-
ordinário instituído pelo Papa Francisco para 
outubro deste ano, quando também ocorrerá 
a Assembleia Especial do Sínodo dos Bispos 
para Pan-Amazônia. Pelo Mês Missionário 
Extraordinário, o Papa exorta a todos os bati-
zados a viver intensamente seu compromisso 
com a missão da Igreja. Por isso, o lema do 
mês é “Batizados e enviados em missão no 
mundo”. O lema da Romaria retoma o pedido de N. Sra. aos 
dois videntes, Maximino e Melânia, de transmitirem suas 
palavras a todo o povo, a todos os discípulos missionários 
de seu Filho Jesus, que quer o anúncio do Evangelho a todas 
as nações. A Romaria da Salette deste ano terá o entorno do 
Santuário revitalizado. A frente dele e o espaço das imagens 
estão com visual remodelado, em demonstração de carinho 
pela Mãe do Senhor, graças às doações de muitos devotos 
seus. 

Pe. Ático Fassini, do Santuário da Salette, observa que 
são dezenas de milhares de devotos que se congregam junto 
a este Santuário, para expressar seu louvor, sua ação de gra-
ças, e seus confiantes pedidos a Nossa Senhora. É sempre 

uma intensa expressão de fé e de amor à Mãe 
de Deus que apareceu a duas pobres crianças, 
Maximino e Melânia, em La Salette, na Fran-
ça, a 19 de setembro de 1846. 

Segundo ele, a comemoração da Apari-
ção, em caráter local, é realizada no dia 19 de 
setembro, a cada ano. A respeito do tema da 
Romaria deste ano, ele diz: O Papa relembra 
que a missão fundamental é anunciar o Evan-
gelho de Jesus Cristo. Missão confiada a toda 
a Igreja, para a construção da civilização do 
amor segundo os princípios do Reino de Deus, 
inclusive com a definição de Políticas Públicas 
para o surgimento do autêntico bem comum, 
na promoção da Justiça e da Paz, na preser-

vação do patrimônio que Deus entregou a todos, nossa mãe 
Terra. A Novena preparatória da Romaria concentrará sua 
atenção nesse valioso conteúdo.

     Pe. Ático faz também um caloroso convite: Romei-
ro da Salette, Nossa Senhora o convida! Não deixe de par-
ticipar da 84ª Romaria. Compareça de coração aberto para 
acolher as bênçãos do Senhor. Venha disposto a levar adian-
te sua caminhada de fé, à luz da Palavra de Deus e da Mãe 
da Reconciliação em Salette. A Romaria será um momento 
de graça, vivido em união com os milhares de Romeiros que 
aqui estarão. O Santuário da Salette o espera para essa gran-
de celebração. Em anexo confira a programação.
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Em retiro anual, padres da Diocese de Erexim
refletem sobre a vida como peregrinação

Com orientação do Padre Jesu-
íta Carlos James dos Santos, mineiro, 
residente em São Paulo, com mestra-
do em Antropologia Social, os padres 
da Diocese de Erexim junto com o 
Bispo realizaram seu retiro anual de 
27 a 31 de maio, na Casa Recanto da 
Medianeira dos Irmãos Maristas em 
Veranópolis. Na abertura desse tempo de renovação espiri-
tual, Dom José lembrou Dom Girônimo e padres que não 
puderam participar por motivo de saúde, como o Pe. Luiz 
Warken, hospitalizado desde o início do ano; o Pe. Edinaldo 
dos Santos Bruno, da Paróquia de Itatiba do Sul, hospitaliza-
do para a terceira cirurgia para procedimento na veia aorta e 
outros por razões especiais, como o Pe. Cleocir Bonetti para 
acompanhar os mencionados enfermos. Introduzindo o reti-
ro, o orientador disse que viera para ajudar e procuraria par-
tilhar suas experiências de vida. Entre elas, a principal, a de 
identificar-se como peregrino ao lado de outros peregrinos, 
especialmente por ter percorrido o caminho de São Tiago de 
Compostela, na Espanha. Em suas reflexões, no estilo dos 

exercícios espirituais de Santo Inácio 
de Loyola, fundador da Congregação 
a que pertence, enfocou a vida como 
peregrinação a Deus e aos irmãos. 
Para ele, a peregrinação é a imagem 
da humanidade que busca o sentido 
profundo da 
vida, em dire-

ção do Ser superior e do interior de si 
mesma. Ressaltou a importância do si-
lêncio, dom e graça de Deus, indispen-
sável para acolher o que Ele diz e para 
entender o princípio e o fundamento da 
vida. Criado por Deus e para Deus, no 
início, no meio e no fim da vida do ser 
humano, homem e mulher, está a razão 
da sua existência, conhecer, amar, lou-
var, reverenciar e servir o próprio Deus. 
Em Jesus Cristo, está o modelo e o ca-
minho para viver esta sua razão de ser.

Serviço de Evangelização da Juventude 
avalia e projeta atividades

Em torno de 40 as-
sessores, articuladores e co-
municadores do Serviço de 
Evangelização da Juventude 
de 15 Dioceses e Arquidio-
ceses do Regional Sul 3 da 
CNBB realizaram reunião 
nos dias 08 e 09 de junho, 
no Centro de Espiritualidade 
Cristo Rei de São Leopoldo.

 Aprofundaram o 
acompanhamento de jovens, 
partilharam a realidade da evangelização em suas dioceses e 
traçaram os próximos passos do Plano Trienal (2018-2020) 
para a evangelização das juventudes. 

A oração do primeiro dia contemplou a presença dos 
jovens no Antigo e Novo Testamento e a Exportação Apos-
tólica pós-sinodal Cristo Vive, do Papa Francisco. 

A coordenadora do Observatório da Juventude da /
PUC do Rio Grande do Sul, Patrícia Teixeira, psicopedago-
ga e mestre em Teologia, conduziu reflexão sobre “A arte de 
acompanhar jovens”. Ressaltou os desafios do acompanha-
mento diante dos muitos e diferentes contextos e realidades. 
Depois, a partir da avaliação do que foi possível realizar e 

o que não foi, os participan-
tes definiram o plano de ação 
para 2020, com atividades 
nos âmbitos da formação, 
missionariedade e estruturas 
de acompanhamento. 

No segundo dia, houve 
missa presidida pelo Pe. Lu-
dinei Vian e concelebrada por 
sete dos 10 padres presentes 
na reunião. Na homilia, o Pe. 
Eneias Carniel destacou o sig-

nificado especial de se celebrar Pentecostes durante este encon-
tro e lembrou os dons do Espírito Santo, dados para a edificação 
da comunidade”. Em continuidade, foram elencadas as ações 
regionais e diocesanas para 2020, a partir do Plano traçado no 
dia anterior. 

Também foi anunciada a permanência de Dom Ade-
lar Baruffi como bispo referencial para a evangelização da 
juventude e a substituição de Dom Adilson Pedro Busin por 
Dom Darley José Kummer. Pela Diocese de Erexim, parti-
ciparam os jovens Rocheli Koralewski e Felipe Toniolo e o 
Pe. Jean Carlos Demboski.
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Para Dom José, Cristo se dá a seus discípulos
como Pão da Vida a fim de serem alimento para os outros 
Em muitos países, na quin-

ta-feira após a solenidade da San-
tíssima Trindade, ocorrida no do-
mingo após Pentecostes, a Igreja 
Católica celebra a solenidade do 
Santíssimo Corpo e Sangue de 
Cristo. A celebração foi instituída 
em 1264, como expressão de fé 
na presença real de Cristo no pão 
e no vinho consagrados e como 
louvor a Deus por este grande 
dom por Ele concedido na última 
Ceia. A solenidade consta de ce-
lebração da Missa, seguida de procissão com bênção com o 
Santíssimo Sacramento.

Apesar do frio da manhã do dia 20 de junho, cujos 
efeitos foram atenuados pelo sol esplêndido, o dia foi total-
mente favorável às celebrações da missa e procissões das 
Paróquias católicas da região, programadas para a manhã ou 
para a tarde.

Em Erechim, 5 Paróquias e o Santuário de Fátima re-
alizaram a celebração às 09h, Catedral, N. Sra. da Salette, 
São Cristóvão, N. Sra. Aparecida do Bairro Progresso e do 
Bairro Bela Vista. A Paróquia Santa Luzia, Atlântico, às 14h, 
e São Pedro, às 14h30.

Três procissões dirigiram-se ao Santuário de Fátima, 
São Cristóvão, N. Sra. da Salette e Na. Sra. Aparecida do 
Bairro Bela Vista. Lá, os participantes da missa aguardaram 
a chegada das três, acompanhando as motivações e orações 
animadas pela equipe de liturgia com o Pe. Valter Girelli e 
o Pe. Giovani Momo e os cantos conduzidos pelo Pe. José 
Carlos Sala e instrumentistas. Na chegada, Dom José dirigiu 

sua palavra e procedeu à bênção 
com o Santíssimo Sacramento.

Presidindo a cerimônia da 
solenidade na Catedral e a bên-
ção com o Santíssimo na chega-
da ao Santuário, Dom José res-
saltou que a Eucaristia é mistério 
que envolve, surpreende e alegra. 
Nele, Cristo se oferece a si mes-
mo em comunhão de vida eterna. 
Para o Bispo, Deus, em seu Fi-
lho, quis ser alimento para saciar 

a fome de vida eterna para todos aqueles que o desejam, 
que se deixam envolver pelo seu dom de amor. Não só! Ele 
deseja que seus discípulos, participando da mesa eucarísti-
ca, se façam alimento para os outros, realizando o mesmo 
gesto de amor. O pouco que eles podem doar, oferecido com 
simplicidade e generosidade ao Senhor, pode ser por Ele 
multiplicado com abundância para a vida de muitos. Tudo 
isso é possível no Espírito e na sua bênção transformante. 
O pão e o vinho consagrados pelo Espírito, que opera uma 
nova criação, tornam-se verdadeiramente Corpo e Sangue 
de Cristo nas mãos do sacerdote, que pronuncia as mesmas 
palavras ditas por Jesus na quinta–feira santa no Cenáculo. 
O Bispo exortou a todos a não fechar o coração a Cristo e 
aos desassistidos, passando necessidades, diante dos quais 
ninguém pode agarrar-se à desculpa de que se tem “só cinco 
pães e dois peixes”, para não praticar a caridade, para não 
viver a solidariedade. Quando se abre o coração para acolher 
a bênção de Deus, acolhe-se também a abundância da sua 
graça, que permite partilhar, para saciar o faminto, sem faltar 
o necessário para o próprio sustento.

Coordenação da Pastoral da Juventude reflete roteiro
de preparação da Assembleia Diocesana

Jovens representantes das 
Áreas Pastorais da Diocese de 
Erexim participaram da terceira 
reunião da Coordenação Diocesana 
da Pastoral da Juventude deste ano, 
dia 26 de maio passado, no Centro 
Diocesano. À luz da passagem do 
Evangelho do encontro de Cristo 
Ressuscitado com os discípulos de 
Emaús, o grupo refletiu as questões 
do roteiro de preparação da Assem-
bleia Diocesana da Ação Evange-
lizadora. Partilhou também a vida 
comunitária e grupal e encaminhou iniciativas para a articu-

lação de grupos de jovens nas Paró-
quias e Áreas Pastorais. Em comu-
nhão com a Campanha Nacional de 
Enfrentamento aos Ciclos de Vio-
lência Contra as Mulheres, a equipe 
de jovens responsáveis pelas visitas 
aos grupos apresentou a proposta 
do encontro que ocorrerá nas sete 
Áreas Pastorais. O grupo também 
avaliou a primeira etapa da Escola 
Diocesana de Formação de Lide-
ranças Jovens (FAÇA) e encami-
nhou a segunda etapa que será nos 

dias 22 e 23 de junho na Paróquia São Cristóvão de Erechim. 
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Encontro Regional de Diáconos em Erechim
Diáconos da Comissão Regional de 

Diáconos e 7 alunos da Escola Diaconal 
São Lourenço da Diocese de Erexim e de 
Passo Fundo participaram de encontro dia 
15 de junho, no Seminário de Fátima. O 
Coordenador da Comissão, Diácono Flá-
vio Antonio desenvolveu estudo sobre o 
documento da CNBB “Diretrizes para o 
Diaconado Permanente da Igreja no Brasil”. O Documento 
aborda o ministério diaconal na vida e na missão da Igreja, 
ressaltando seus aspectos históricos, teológicos e canônicos. 
Apresenta indicações para a vida e a formação dos diáconos 
permanentes. Em sua visita ao grupo, Dom José lembrou que 
o ministério diaconal foi o primeiro a ser instituído na Igreja 
pelos Apóstolos. Observou que a ordenação diaconal não é po-

sição social, mas testemunho e serviço na 
complexa realidade atual, na qual a Igre-
ja vive processo de purificação. Processo 
que dói, mas que fortalece. Recordou que 
no tempo de S. Francisco de Assis (1182 a 
1226), havia muitos movimentos, mas al-
guns fora da Igreja. S. Francisco foi fiel à 
Igreja. Dom José ressaltou a importância 

do testemunho de vida, citando santos e santas que dedicaram 
a vida junto aos últimos da sociedade. O Bispo destacou tam-
bém a dimensão da missionariedade, retomada pela Igreja atu-
almente, e a necessidade da formação permanente de todo cris-
tão, mas de modo especial dos ministros e ministras, com prio-
ridade na espiritualidade. Só uma profunda mística possibilita 
tocar o coração das pessoas. Por fim, deu a bênção ao grupo.

Segundo encontro do ano de motivação vocacional em Erechim
A equipe de pastoral vocacional 

da Diocese de Erexim, coordenada 
pelo Pe. Giovani Momo, assistente do 
Curso Propedêutico, realizou o segun-
do encontro de ajuda para o discerni-
mento vocacional deste ano com 45 
adolescentes e jovens de ambos os se-
xos, dia 21 de junho, festa de São Luiz 
Gonzaga, no Seminário de Fátima. 

Padres, diáconos, religiosos e leigos visitaram o grupo 
falando e dando testemunho da beleza das diversas vocações 
a serviço da vida e da comunidade na Igreja e no mundo, 
com especial motivação para a vida sacerdotal e religiosa, 
mostrando os passos e os locais de formação dos seminaris-
tas e das candidatas e candidatos a irmãs e irmãos. 

O encontro contou também com a presença dos 3 se-
minaristas do Propedêutico e casais da equipe vocacional. 

Pela parte da manhã, Irmã Cris-
tina Bisolo, da Congregação das Ir-
mãs Franciscanas de Maria Auxilia-
dora, com dinâmicas, músicas, sím-
bolos e trabalho de grupos, conduziu 
reflexão sobre a pessoa de Jesus e o 
jovem hoje e sua vocação. 

Na parte da tarde, Irmã Cristina 
continuou a reflexão sobre a vocação 

com as meninas e Lisiane Madalozzo, psicopedagoga e coor-
denadora do Cursilho de Cristandade, refletiu aspectos indis-
pensáveis para o discernimento vocacional a partir da imagem 
da casa e seus diversos componentes. 

Concluindo o encontro, Pe. Giovani agradeceu a todos 
pela presença, fez o convite para o 3º Encontro Vocacional 
deste ano no dia 23 de agosto, motivou oração final e deu a 
bênção de envio a todos. 

Encaminhamentos para a Romaria de Fátima deste ano
A equipe de liturgia da Romaria Diocesana de Fátima 

realizou sua primeira reunião para encaminhar a deste ano, na 
noite do dia 10 de junho, no Seminário de Fátima. 

A partir de sugestões levantadas pela Comissão Dioce-
sana de Liturgia, Arte Sacra, Música e Canto Litúrgico em sua 
reunião durante o Retiro em Veranópolis, a 68ª Romaria de 
Fátima, no dia 13 de outubro próximo, terá presente, entre ou-
tros aspectos da realidade atual, o Mês Missionário Extraordi-
nário com o lema “Batizados e enviados em missão no mun-
do”; a implementação do processo de Iniciação à Vida Cristã, 
as novas Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja 
no Brasil, as ações urgentes assumidas pelo Regional Sul 3 
da CNBB, a realidade social brasileira, a Semana Nacional 

pela Vida e o Dia do 
Nascituro, as apa-
rições de Fátima, 
a devoção mariana 
em nossa região. 

A partir destes aspectos, a equipe apresentará sugestão 
de tema e lema da Romaria e os enfoques para cada dia da no-
vena ao Conselho Diocesano de Pastoral em sua reunião do dia 
29 deste mês para sua aprovação final. A equipe também de-
finiu responsáveis para a elaboração das intenções, da mensa-
gem para a Ave Maria nas rádios, a escolha dos textos bíblicos 
de cada dia da novena e do dia da Romaria, a oração e o cartaz. 

A próxima reunião da equipe será no dia 22 de julho. 
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Papa exorta especialistas do direito
a não deixarem a injustiça ter a última palavra

A Pontifí-
cia Academia das 
Ciências Sociais do 
Vaticano realizou 
encontro pan-ame-
ricano de juízes, ad-
vogados, assessores 
e defensores sobre 

“Direitos Sociais e Doutrina Franciscana”, nos dias 03 e 
04 de junho. No encerramento do mesmo, o Papa Fran-
cisco dirigiu mensagem a seus participantes ressaltando 
a importância de lideranças capazes de abrir caminhos às 
gerações tuais, e também futuras, criando condições para 
superar as dinâmicas de exclusão e segregação, de modo 
que a injustiça não tenha a última palavra. Manifestou sua 
preocupação com aqueles que consideram os direitos so-
ciais como algo antigo e, deste modo, confirmam políticas 

econômicas e sociais que levam à aceitação e justificação 
da desigualdade e da indignidade, criando, desta forma, 
uma “injustiça social naturalizada”. Enfatizou que “não 
existe democracia com fome, desenvolvimento com po-
breza nem justiça com iniquidade.” Recordou ainda que 
os setores populares não são um problema, mas parte ativa 
dos rostos de nossas comunidades e nações, e têm todo o 
direito de participar na busca e construção de soluções in-
clusivas. Expressou sua concordância com uma das finali-
dades do encontro no Vaticano, que é criar um Comitê Per-
manente Pan-americano de Juízes e Juízas pelos Direitos 
Sociais. Concluindo sua mensagem, Francisco disse aos 
magistrados: “vocês têm um papel essencial, são também 
poetas sociais quando não têm medo de ser ‘protagonistas 
na transformação do sistema judicial baseado no valor, na 
justiça e na primazia da dignidade da pessoa humana’ so-
bre qualquer outro tipo de interesse ou justificação.”

Bispos do Rio Grande do Sul refletem sobre as vocações 
e elegem novos referenciais para as comissões

Reunidos em Assembleia anual, os bispos das 4 Arquidioceses e 14 
dioceses do Rio Grande do Sul, que compõem o Regional Sul 3 da CNBB, 
refletiram sobre o cuidado dos presbíteros nos primeiros anos do ministério, 
com assessoria da Irmã Maria Luiza Morschel, SND (Congregação das irmãs 
de Notre Dame).

O encontro de dois dias do CONSER (Conselho regional dos bispos) 
foi concluído nesta terça-feira (04/06) com a celebração eucarística presidida 
por Dom Sílvio Guterres Dutra, bispo de Vacaria. Na ocasião, os bispos também escolheram os novos referenciais para as 
comissões episcopais. São eles:

COMISSÕES EPISCOPAIS PASTORAIS E BISPOS REFERENCIAIS 
1 - Comissão Episcopal Pastoral para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada
Bispo Referencial: Dom Jaime Spengler
Dom José Gislon
Dom Paulo De Conto
2 - Comissão Episcopal Pastoral para o Laicato
Bispo Referencial: Dom Edson Batista de Mello
Dom José Mario Stroeher
3 - Comissão Episcopal Pastoral para a Ação Missionária e Cooperação Intereclesial
Bispo Referencial: Dom Adilson Pedro Busin
Dom Jaime Pedro Kohl
Dom Antônio Carlos Rossi Keller
Dom Alessandro Carmelo Ruffinoni
4- Comissão Episcopal Pastoral para a Doutrina da Fé
Bispo Referencial: Dom Leomar Brustolin
Dom Dadeus Grings
5 – Comissão Episcopal Pastoral para a Animação Bíblico-Catequética
Bispo Referencial Geral: Dom Jacinto Bergmann
Dom Aparecido Donizeti de Souza
Dom José Mario Angonese
6 – Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia
Bispo Referencial: Dom Aloísio Alberto Dilli
Dom Hélio Adelar Rubert
Dom Rodolfo Weber

7 – Comissão Episcopal Pastoral para o Ecumenismo e o Diálogo Inter-Religioso
Bispo Referencial Geral: Dom Helio Adelar Rubert
Dom Liro Vendelino Meurer 
8 – Comissão Episcopal Pastoral Sócio Transformadora
Bispo Referencial: Dom Silvio Guterres Dutra
Dom Liro Vendelino Meurer
Dom Cleonir Dalbosco
Dom Adilson Pedro Busin
9 – Comissão Episcopal Pastoral para a Cultura, Educação, Ensino Religioso e 

Universidades
Bispo Referencial: Dom Leomar Antônio Brustolin
Dom Darley José Kummer
10 – Comissão Episcopal Pastoral para a Vida e a Família
Bispo Referencial: Dom Zeno Hastenteufel
Dom Ricardo Hoepers
Dom Aparecido Donizeti de Souza
11 – Comissão Episcopal Pastoral para a Juventude
Bispo Referencial: Dom Adelar Baruffi
Dom Darley José Kummer
12 – Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação Social
Bispo Referencial: Dom Carlos Rômulo
Dom Antônio Rossi Keller

Fonte: CNBB Sul 3
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Igrejas cristãs ecumênicas rezam em compromisso com a justiça 

A Igreja Evangélica de Con-
fissão Luterana no Brasil, sinodal, 
por sua pastora Etienne Mittank, 
acolheu membros daquela comu-
nidade e das Igrejas Episcopal 
Anglicana do Brasil e Católica 
Romana para encontro ecumêni-
co de oração, na noite do dia 05 
de junho, dentro da Semana de 
Oração pela Unidade Cristã, en-
tre o domingo da Ascensão e o de 
Pentecostes, dias 02 a 09 do mes-
mo mês. 

O enfoque dos subsídios desta semana, elaborados pe-
los cristãos da Indonésia e adaptados no Brasil pelo Conselho 
Nacional de Igrejas Cristãs, é “Procurarás a justiça, nada além 
da justiça”, conforme o livro bíblico do Deuteronômio.  

Orações, cânticos, leituras bíblicas e a homilia ressal-
taram a adoração ao Deus Triuno, justo e santo; o pedido de 
perdão pelas faltas na prática da justiça e na vivência do man-
damento do amor; o compromisso com a defesa e a promoção 
da dignidade de todas as pessoas, especialmente daquelas que 
a sociedade considera descartáveis; a necessidade de cresci-
mento na unidade desejada por Cristo.  

A homilia esteve a cargo do Reverendo Sílvio de Freit-
as Barbosa, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, pernam-
bucano, que esteve 7 anos em Santana do Livramento, 4 em 
Santa Maria e está em Erechim a partir deste ano. Começou 
sua reflexão lembrando que a Carta do Conselho Nacion-
al de Igrejas Cristãs para a Semana de Oração pela Unidade 

Cristã motiva a celebrar a justiça 
fundamentada na graça de Deus. 
Justiça e graça são princípios que 
subvertem os valores da sociedade 
moderna, que naturaliza e legiti-
ma as desigualdades, até com ar-
gumentos religiosos. Propaga-se 
em nossos dias uma teologia da 
prosperidade, que prolonga a da 
retribuição, rejeitada por Cristo, 
por considerar as doenças e outras 
provações como castigo direto por 

pecados pessoais. A boa nova de Jesus era bálsamo para os 
pobres, resgate de sua dignidade. Iniciou seu ministério dizen-
do que foi enviado a anunciar a boa nova a eles, questionando 
a teologia que legitimava as situações injustas. O Reverendo 
ressaltou a necessidade de as Igrejas serem acolhedoras, nas 
quais as pessoas sejam amadas e respeitadas, com cuidado 
especial com as pobres, enfermas, esquecidas, enfim com os 
pequeninos de Jesus. Concluiu sua mensagem perguntando: 
quem sentiria falta se as Igrejas fossem fechadas? 

Durante a celebração houve coleta para as atividades 
do Conselho Nacional das Igrejas Cristãs. 

Os participantes foram também convidados a escrev-
er em dois cartões seu compromisso concreto pela unidade 
e pela justiça, ficando com um e entregando outro para ser 
colocado junto da cruz. No final da celebração, os cartões 
colocados junto à cruz foram entregues a cada um para rezar, 
em solidariedade com a pessoa que assumiu o compromisso 
expresso no cartão recebido.  

Conselho Missionário Diocesano reflete
roteiro de preparação da Assembleia Diocesana 

Em reunião realizada no dia 15 
de junho, no Centro de Pastoral e Ad-
ministração, o Conselho Missionário 
Diocesano (COMIDI), fez sua pré-as-
sembleia, analisando o roteiro de 
preparação da Assembleia Diocesa-
na da Ação Evangelizadora, marcada 
para os dias 06 e 07 de setembro, com 
assessoria do Pe. Jean Demboski, Ir. 
Geneci Dalmagro e Rocheli Koralewski, da comissão diocesa-
na.  Concluindo esse ponto da pauta, o seminarista da teologia 
Leonardo Fávero desenvolveu estudo sobre o documento nº 108 
da CNBB – Missão e Cooperação Missionária.  A seguir, foram 
considerados aspectos práticos da atuação do COMIDI. No mo-
mento da oração inicial, Dom José dirigiu sua palavra ao grupo 
relatando aspectos das Diretrizes Gerais da Ação Evangelizado-
ra da Igreja no Brasil para o quadriênio 2019-2023, promulgadas 
pela CNBB em sua assembleia de maio passado. Elas propõem 

a formação de comunidades mis-
sionárias, tendo como referência 
as do início da Igreja, fundamenta-
das em 4 pilares, a Palavra, o pão, 
a caridade e a missão. O Bispo cha-
mou atenção para a participação dos 
leigos e leigas na ação missionária, 
há algum tempo entendida como 
própria ou exclusiva dos religiosos e 

padres. Aludiu à urgência missionária na África, por exemplo, 
onde o anúncio de Cristo precisa de grande incidência na or-
ganização social, pela realidade de exclusão de diversos grupos 
sociais. Também mencionou a necessidade do primeiro anúncio 
em realidades em que ele já foi feito, mas deve ser retomado, e 
em realidades em que ele precisa ser realizado pela primeira vez. 
Lembrou que nosso País recebeu muitos missionários e que deve 
retribuir missionários e missionárias aos seus países de origem 
como também a outros. 

Notícias
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Diocese de Erexim em encontro nacional da Pastoral da Saúde

Ir. Adília Bonfanti, uma vida a serviço em hospital 
Falecida às 03h30 do dia 22 de jun-

ho, no Hospital Santa Isabel, em Gaurama, 
onde trabalhou por quase 47 anos, Ir. Adília 
nasceu no dia 21 de março de 1936, em 
Encantado. Era a segunda dos cinco filhos 
do agricultor Ângelo Bonfanti e da profes-
sora primária Maria Pilotti Bonfanti, que 

se transferiram para Campinas do Sul.  Em 1951, concluído o 
curso primário, seus pais, com muito sacrifício, a matricularam 
como interna no Colégio São José, das Irmãs Franciscanas Mis-
sionárias de Maria Auxiliadora, em Erechim. Na convivência 
com as irmãs, sentiu-se chamada por Deus à Vida Religiosa. 
Em 1956, iniciou sua formação para a Congregação, fazendo 
nela os primeiros votos em 1958, em Três Arroios, onde estava 
desde o ano anterior, e os definitivos em janeiro de 1962, em 
Erechim. Fez depois o curso científico em Passo Fundo e o 
de Farmácia e Bioquímica em Santa Maria, concluindo-o em 
1971.  Participou de diversos cursos de teologia, espirituali-
dade franciscana, curso de servidores da Diocese de Erexim.  

Atuou como auxiliar de farmácia e de laboratório no Hospital 
São Vicente de Paulo de Passo Fundo e no Hospital de Cari-
dade em Erechim.  Em 1972, assumiu o Laboratório do Hospi-
tal Santa Isabel de Gaurama e nele trabalhou por quase 40 anos, 
até 2004, quando o Laboratório foi terceirizado. Ela continuou 
prestando serviço na farmácia do Hospital, totalizando quase 
47 anos na Instituição. Segundo as coirmãs, foi religiosa de 
muita virtude, muito trabalho pelo bem de todos e de completa 
fidelidade à Congregação. Foi pessoa muito amável, prestimo-
sa, serviçal, de fé e de oração. Com amor à vida e fortaleza 
interior, enfrentou diversas enfermidades, algumas graves. Foi 
também muito querida para seus familiares, preocupando-se 
com todos.  Há uma semana estava hospitalizada com prob-
lemas de insuficiência cardíaca, pulmonar e respiratória. Per-
maneceu consciente e falando até o último momento de sua 
vida.  Seu corpo foi velado na capela mortuária Santa Cruz, 
em Gaurama. A missa de corpo presente foi na igreja São Luiz 
Gonzaga, às 15h do mesmo dia de seu 

falecimento, seguida do sepultamento no cemitério mu-
nicipal naquela cidade.   

Faleceu ex-pároco de Erval Grande e Mariano Moro 
Segundo comunicado da Arquidiocese de Passo Fun-

do, faleceu na manhã desta do dia 10 de junho, o Pe. Moisés 
Mocelin, em consequência de problemas cardíacos. Ele es-
tava em tratamento de saúde há mais tempo. 

Seu corpo foi velado em comunidade da Paróquia N. 
Sra. da Pompéia de Tapera, de onde era natural. 

Padre Moisés Mocelin nasceu no dia 26 de julho de 
1929, em Tapera. Completou o Ensino Médio no Seminário 
Menor São José, em Santa Maria, e seguiu os estudos de 
Filosofia e Teologia no Seminário Central Nossa Senhora da 
Conceição, em São Leopoldo. 

Foi ordenado no dia 30 de novembro de 1956 na paróquia 
Nossa Senhora do Rosário da Pompéia, em Tapera, por Dom 

Cláudio Colling, bispo da então Diocese de Passo Fundo. 
Seu lema sacerdotal era: “A Jesus por Maria” - uma 

homenagem a Nossa Senhora Medianeira, muito venerada 
em Santa Maria, onde estudou. 

Atuou como pároco em Água Santa, Getúlio Vargas, 
Herval Grande, Mariano Moro e em Evangelista. Também 
atuou como secretário do Bispado, Ecônomo da então Dio-
cese de Passo Fundo e Administrador da Granja da Diocese. 
Em 1997, se tornou sacerdote emérito.  

Em Erval Grande, ele foi Pároco de 1963 a 07 de fe-
vereiro 1965, quando assumiu a função de primeiro pároco 
da Paróquia São Francisco de Assis de Marino Moro, data 
da instalação da mesma. Lá permaneceu até janeiro de 1972. 

Notícias

Maria Busatta, pela Diocese de Erexim, participou do primeiro encontro nacional 
de Coordenadores de Pastoral da Saúde, realizando em Foz do Iguaçu, PR, nos dias 16 a 
19 de maio. 

O encontro teve a participação de 95 representantes de 43 Arquidioceses e Dioceses 
do Brasil, integrantes de 9 Regionais da CNBB e contou com a presença do Bispo refer-
encial nacional para a Pastoral da Saúde, Dom Roberto Ferreria Paz, de Niterói, RJ, do 
assessor daquela Diocese, Pe. Marcelo José, e do Administrador Apostólico da Diocese de 
Foz do Iguaçu, Pe. Dionísio Hülse.  

Foram tratados os seguintes temas: Ação preventiva em saúde não só curativa; liderança pastoral, formação de forma-
dores dos agentes, a coordenação e os aspectos psicológicos do agente, políticas públicas, Assembleia Especial do Sínodo 
dos Bispos para a Pan-amazônia. 

Além da missa e momentos diversos de oração, houve tempo especial para o exercício da leitura orante da Bíblia.   
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Em Mariano Moro, quase 500 metros

de tapetes coloridos em Corpus Christi

Notícias

A comunidade paroquial e as entidades do município de Mariano Moro madrugaram no dia 
de Corpus  Christi, 20, e confeccionaram quase 500 metros de tapete. Às 5h, a primeira equipe 
iniciou os trabalhos. A ela, juntaram-se mais e mais colaboradores, de tal forma que não demorou 
haver pessoas em toda a quadra da igreja colorindo ruas e corações. Eram crianças, jovens, adultos 
e idosos empolgados e vibrantes atuando com muito amor, fé, compromisso, entusiasmo e testemu-
nho cristão, fazendo toda a diferença. Tudo para oferecer o melhor possível para Cristo, presente 
na Hóstia consagrada e carregada na procissão, passando por sobre a que expressiva obra de arte 
comunitária.

Na parte da tarde, houve a celebração da Eucaristia com participação maciça da comunidade, 
com procissão vivificante e orante. 

Segundo pároco, Pe. Paulo Rogério Caovila, que enviou as fotos e a informação, tudo foi além 
das expectativas, com comentários vibrantes. Ele também expressa agradecimento a todos pelo 
carinho e responsabilidade, com votos de que Deus continue derramando suas bênçãos sobre eles.

Falece professor e ex-pároco em Gaurama
Pelo doze horas do dia 24 de junho, solenidade de São 

João Batista, no Hospital de Caridade, faleceu o professor 
Aquiles Jacob Klein, que exercera o ministério presbiteral, 
atuando como vigário paroquial na Catedral São José e como 
pároco em Gaurama. 

Aquiles estava hospitalizado desde o dia 19 de junho 
em consequência de um infarto. 

Seu corpo foi velado na capela mortuária Vida Nova, 
junto à capela Divino Espírito Santo, no bairro do mesmo 
nome. Foi sepultado no Cemitério Pai  Eterno (antes chamado 
Parque dos Ervais), após missa de corpo presente na capela 
Divino Espírito Santo, no dia, 25, às 15h.

Aquiles nasceu no dia primeiro de março de 1940, em 
Três Arroios, onde fez as primeiras séries do antigo curso 
primário. Continuou seus estudos cursando o antigo ginásio e 
colegial no Seminário de Fátima, onde foi um dos 42 alunos 
da primeira turma do novo centro de formação de futuros pa-
dres em 1953. Cursou filosofia e teologia no Seminário N. 
Sra. Imaculada Conceição de Viamão, RS. 

Foi ordenado presbítero no dia 03 de julho de 1965. Até 
fevereiro de 1972, foi vigário paroquial da Paróquia São José, 
atual Catedral Diocesana. Integrou equipe de preparação e in-
stalação da Diocese de Erexim, que ocorreu em primeiro de 

agosto de 1971. Do 
final de fevereiro de 
1972 até dezembro 
de 1973, foi páro-
co da Paróquia São 
Luiz Gonzaga de 
Gaurama, que neste 
ano comemora o 
centenário de sua criação. 

Deixando o ministério, casou com Nair Borsói, com 
quem teve os filhos Tiago, engenheiro mecânico que está em 
Berlin, Alemanha, e Fábio, formado em engenharia de ali-
mentos, em Porto Alegre. 

Foi professor no Colégio Mantovani por diversos anos, 
do Colégio Barão do Rio Branco, por 10 anos. Também lecio-
nou Filosofia, História e Psicologia na URI por 23 anos.

Por mais de 10 anos, atuou no projeto integrar, min-
istrando aulas em cursos profissionalizantes para adultos de-
sempregados. 

É lembrado como pessoa culta e simples, disponível e 
atencioso, receptivo e profundamente agradecido aos que lhe 
davam atenção ou lhe dispensavam cuidados nas limitações 
da idade. 

Papa define tema para a Jornada Mundial da Juventude 2022
No encontro com os jovens que participaram do 

Fórum Internacional para promover a atuação do Sínodo 
2018, o Papa anunciou o tema da próxima JMJ 2022 em 
Lisboa: ‘Maria levantou-se e partiu apressadamente (Lc 1, 
39)”. Francisco reiterou o convite para que todos difundam 
o fogo de Cristo para iluminar o mundo

Na manhã do dia 22 de junho, o Papa Francisco rece-

beu os participantes do Fórum internacional dos Jovens, que 
tem como objetivo promover a implementação da Assem-
bleia Ordinária do Sínodo dos Bispos em outubro passado 
sobre o tema Os jovens a fé e o discernimento vocacional. 
Francisco começou o seu discurso afirmando “Vocês são jo-
vens em ação em uma Igreja sinodal, e nestes últimos dias 
vocês meditaram e refletiram sobre este tema”.



Diocese de Erexim - RS

29Notícias

Logo depois 
o Papa falou sobre o 
episódio de Emaús, 
presente no docu-
mento final da As-
sembleia sinodal, 
considerando-o “um 
texto paradigmático 
para compreender a 
missão eclesial em 

relação às jovens gerações”. Francisco recorda que “a pro-
funda experiência que os discípulos de Emaús viveram com 
Jesus, levou-os irresistivelmente a colocar-se novamente a 
caminho”. E estimulando os jovens disse: “Vocês, queridos 
jovens, são chamados a ser luz na noite de muitos outros jov-
ens que ainda não conhecem a alegria da nova vida em Jesus”.

Caminhar juntos
“Cléofas e o outro discípulo depois de terem encon-

trado o Ressuscitado sentiram a necessidade vital de estar 
com a sua comunidade. Não há alegria autêntica se não for 
compartilhada com os outros”, afirma Francisco e recordou 
“agora que se aproxima o momento de se despedir, talvez 
vocês já sintam saudades… é normal. Faz parte da experiên-
cia humana”. Os discípulos também não queriam que Jesus 
fosse embora, porém “seu Corpo ressuscitado não é um te-
souro a reter, mas um Mistério a partilhar” (Documento fi-
nal do Sínodo, 115). “Nós encontramos Jesus sobretudo na 

comunidade e pelas ruas do mundo. Quanto mais levamos 
Jesus aos outros mais o sentimos nas nossas vidas. “Por isso 
– indica o Papa – alimentem e difundam o fogo de Cristo 
presente dentro de vocês”.

A Igreja precisa de vocês
Em seguida o Papa recorda mais uma vez aos jovens: 

“Vocês são o hoje da Igreja! A Igreja precisa de vocês para 
ser plenamente ela mesma”. E acrescenta: “Somente camin-
hando juntos seremos verdadeiramente fortes. Com Cristo, 
Pão da Vida que nos dá força para o caminho, levemos a luz 
do seu fogo para as noites deste mundo!”.

Tema para a próxima JMJ
Concluindo o encontro o Papa fez um importante anún-

cio. Seguindo o percurso do Sínodo dos Jovens que prece-
deu a Jornada Mundial da Juventude do Panamá três meses 
mais tarde, o Papa almeja uma grande sintonia entre estas 
duas vias, confiando esta intenção à poderosa intercessão 
de Maria. Então Francisco anuncia: “A próxima edição in-
ternacional da JMJ será em Lisboa 2022”, recorda e para 
esta etapa da peregrinação dos jovens “escolhi como tema: 
‘Maria levantou-se e partiu apressadamente (Lc 1, 39)”. Em 
seguida o Papa fez um apelo: “para os dois anos precedentes 
convido todos a meditar sobre os versículos: Jovem, eu te 
digo: levanta-te” (cf. Lc 7, 14 e Christus vivit 20) e ‘Levan-
ta-te! Eu te constituo testemunha do que viste!’ (At 26, 16).

Fonte: Vatican News

Bispos de fronteira - Colômbia e Equador sobre pobreza,
herbicidas e emigrantes venezuelanos

Em comunicado no final de re-
união no mês de junho, bispos lam-
entam a pobreza generalizada das 
populações a eles confiadas, rejeitam 
a decisão anunciada pelo governo co-
lombiano de retomar a fumigação de 
cultivos para uso ilícito e esperam uma 
solução rápida para a crise social na 
Venezuela, reafirmando a acolhida dos emigrantes venezu-
elanos pelo tempo que for necessário.

“Vivemos em regiões ricas em diversidade cultural, 
étnica, religiosa e ambiental - lê-se na declaração final re-
tomada pela Agência Fides -, mas vemos com preocupação 
que também são áreas tradicionalmente marginalizadas e 
esquecidas pelos governos nacionais e locais”. Daí nasce a 
“pobreza generalizada expressa em uma crise social, aparen-
temente sem solução, que limita as possibilidades de desen-
volvimento humano integral”.

Não aos herbicidas em plantações de coca que são 
prejudiciais à saúde

Os bispos rejeitam firmemente a decisão anunciada 
pelo governo colombiano de retomar a fumigação de cul-

tivos para uso ilícito com glifosato. 
“Considerando as consequências nega-
tivas para a vida humana e para o ambi-
ente”, pedem ao governo “que leve em 
conta, que a presença destas culturas é, 
em muitos casos, uma consequência do 
abandono em que vivem os habitantes 
destas regiões”, e por isso exortam “a 

criar mecanismos complementares que dêem uma resposta 
mais completa a este problema que afeta os nossos povos”.

Compromisso eclesial na acolhida dos migrantes ven-
ezuelanos

Enfim, ao mesmo tempo em que expressam o desejo 
de “uma rápida solução para a crise social que a repúbli-
ca irmã da Venezuela está vivendo”, os bispos reafirmam 
seu “compromisso eclesial de acolher com respeito nossos 
irmãos venezuelanos, que, em busca de novas oportuni-
dades, emigraram massivamente atravessando a Colômbia e 
o Equador”. Os nossos países, sempre solidários, souberam 
estender a mão, e desejamos que esta solidariedade se man-
tenha enquanto for necessário”. 

Fonte: Vatican News, 24/6/2019
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Coleta da Campanha da Fraternidade – 14 de abril de 2019
PARÓQUIAS TOTAL 40% 10% Rateio do 50%  

  NACIONAL REGIONAL 25% Diocese 25% Paróquia
 Catedral São José - Erechim 8.235,15 3.294,06 823,52 2.058,79 2.058,79
 N. Sra. dos Navegantes - Campinas do Sul 4.765,40 1.906,16 476,54 1.191,35 1.191,35
 N. Sra. Aparecida – Bela Vista - Erechim 2.000,00 800,00 200,00 500,00 500,00
 N. Sra. da Salette - Três Vendas - Erechim 2.751,95 1.100,78 275,20 687,99 687,99
 Imaculada Conceição - Getúlio Vargas 4.743,28 1.897,31 474,33 1.185,82 1.185,82
 Santo Antonio - Jacutinga 3.885,75 1.554,30 388,58 971,44 971,44
 N. Sra. do Rosário - Barão de Cotegipe 2.754,70 1.101,88 275,47 688,68 688,68
 Santa Teresinha - Estação 2.894,20 1.157,68 289,42 723,55 723,55
 São Cristóvão - Erechim 1.492,20 596,88 149,22 373,05 373,05
 São Pedro - Erechim 2.533,75 1.013,50 253,38 633,44 633,44
 Sagrado Coração de Jesus - Viadutos 2.906,65 1.162,66 290,67 726,66 726,66
 N. Sra. Monte Claro - Áurea 2.592,75 1.037,10 259,28 648,19 648,19
 São Tiago - Aratiba 1.877,85 751,14 187,79 469,46 469,46
 São Luiz Gonzaga - Gaurama 1.110,25 444,10 111,03 277,56 277,56
 São João Batista - Marcelino Ramos 1.165,95 466,38 116,60 291,49 291,49
 São Caetano - Severiano de Almeida 1.950,48 780,19 195,05 487,62 487,62
 Santa Ana - Carlos Gomes 755,90 302,36 75,59 188,98 188,98
 N. Sra. da Glória - Erval Grande 1.241,15 496,46 124,12 310,29 310,29
 Santa Isabel da Hungria - Três Arroios 997,30 398,92 99,73 249,33 249,33
 São Valentim – São Valentim 1.731,10 692,44 173,11 432,78 432,78
 N. Sra. Medianeira - Barra do Rio Azul 247,00 98,80 24,70 61,75 61,75
 São Roque - Benjamin Constant do Sul 440,00 176,00 44,00 110,00 110,00
 Santa Luzia, Bairro Atlântico - Erechim 498,70 199,48 49,87 124,68 124,68
 N. Sra. de Fátima - Entre Rios do Sul 790,00 316,00 79,00 197,50 197,50
 Sagrado Coração de Jesus - Paulo Bento 903,30 361,32 90,33 225,83 225,83
 São Roque - Itatiba do Sul 558,45 223,38 55,85 139,61 139,61
 São Pedro - Sede Dourado 592,95 237,18 59,30 148,24 148,24
 S. Fco. de Assis - Mariano Moro 539,50 215,80 53,95 134,88 134,88
 S. Fco. De Assis- Progresso 383,75 153,50 38,38 95,94 95,94
 N. Sra. das Dores - Capo Erê 343,00 137,20 34,30 85,75 85,75
TOTAL GERAL  > 57.682,41 23.072,96 5.768,31 14.420,65 14.420,65

 Coleta para a Terra Santa – 19 de abril de 2019
 Paróquias Total

 Catedral São José – Erechim 3.398,00 
 N. Sra. dos Navegantes - Campinas do Sul  1.939,45 
 Imaculada Conceição - Getúlio Vargas    2.657,84 
 N. Sra. da Salette - Três Vendas - Erechim    1.783,60 
 Santo Antonio - Jacutinga      962,75 
 São Pedro - Erechim  1.731,60 
 Santa Teresinha - Estação    3.220,21 
 N. Sra. Aparecida – Bela Vista - Erechim       907,70 
 São Luiz Gonzaga - Gaurama          616,00 
 São João Batista - Marcelino Ramos        332,25 
 São Caetano - Severiano de Almeida  1.395,15 
 N. Sra. de Fátima - Entre Rios do Sul   702,00 
 São Roque - Benjamin Constant do Sul    315,00 
 São Tiago - Aratiba  839,60 
 São Roque - Itatiba do Sul    541,45 

 Sagrado Coração de Jesus - Viadutos 1.287,10 
 São Valentim – São Valentim 1.104,20 
 Santa Ana - Carlos Gomes  891,00 
 N. Sra. Monte Claro - Áurea  1.347,00 
 São Cristóvão - Erechim   927,40 
 Santa Luzia, Bairro Atlântico - Erechim  540,00 
 N. Sra. das Dores - Capo Erê       230,00 
 N. Sra. do Rosário - Barão de Cotegipe   1.443,40 
 Sagrado Coração de Jesus - Paulo Bento   365,35 
 N. Sra. da Glória - Erval Grande      256,10 
 S. Fco. de Assis – B. Progresso – Erechim   236,15 
 Santa Isabel da Hungria - Três Arroios  618,85 
 S. Fco. de Assis - Mariano Moro    349,35 
 São Pedro - Sede Dourado  365,45 
 N. Sra. Medianeira - Barra do Rio Azul    393,25 

          TOTAL 31.697,20
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“O quadro artístico chamado ‘Pantocrator’”

Pe. José Carlos Sala

“Seguramente, não podemos viv-
er sem pão, mas também é impossível 
existir sem beleza... A beleza salvará o 
mundo!” (Fiódor Dostoiewski, escritor, 
filósofo, jornalista russo, 30/10/1821-
28/01/1881) 

Todos os povos buscaram na arte 
um caminho de acesso ao mistério, um vislumbre do sagrado. 
No cristianismo, a arte e a beleza sempre tiveram papel funda-
mental na expressão e manifestação da fé, especialmente pela 
arquitetura, pintura e música sacra. Todos nós já experimentam-
os este ‘deslumbramento’ ao entrarmos em alguma igreja e ter-
mos sido extasiados por alguma pintura, algum ícone sagrado, 
ou por alguma música vocal ou instrumental que, por uma força 
mistérica e oculta, nos transportou 
para o sagrado e nos convidou à con-
templação e à oração! 

A genuína arte sacra não é pro-
duto de um conceito puramente pes-
soal do artista, mas necessita estar 
em profunda sintonia com as razões 
fundamentais da fé. Portanto, a fonte 
de toda a arte sacra está na teologia 
e na liturgia. Todo o artista cristão, 
além de homem/mulher de fé, deve 
buscar nas sendas da teologia e da 
liturgia as razões para o fazer artísti-
co. “Fostes integrados na construção 
que tem como fundamento os apóstolos e os profetas, e o próprio 
Jesus Cristo como pedra mestra” (Ef 2,20). 

Em sintonia com estes princípios da arte sacra, a igreja da 
Paróquia Santa Luzia – Diocese de Erexim – passou por singela 
restauração (projeto de Rose Hachmann e Cassio Kursvel, ar-
quitetura e urbanismo), e incluiu nela uma pintura do Cristo na 
parede de fundo do presbitério, bem ao centro, tornando o interi-
or da igreja um espaço Cristocêntrico, de modo que, de todos os 
pontos somos convidados a nos voltarmos para o centro, para o 
Cristo. Ele domina os olhares de todos os que entram no templo. 

Esta obra, chamada de PANTOCRATOR, pode ser vista 
em muitas igrejas. Com alguns traços próprios de cada artista, 
contudo, a obra é inspirada na iconografia oriental da igreja 
dos primeiros séculos e seus elementos principais aparecem de 
maneira muito clara na explicação de seus significados. Cada 
gesto, cada tom, cada cor, cada detalhe tem um significado. 
Não quer ser uma fotografia, tampouco um elemento decorati-
vo, mas um quadro teológico e catequético, que possa ajudar os 
fiéis na educação e formação da fé e crescimento da espiritual-
idade; uma visão do sagrado que proporcione a compreensão 
do mundo espiritual para a nossa capacidade de entendimento 
terreno, um instrumento de Deus que nos oriente para a con-
templação do absoluto. 

O projeto foi idealizado pelo pároco, Pe. José Carlos Sala, 
e executado pela artista plástica Ercilda Helfenstein Gadsinovski. 

O PANTOCRATOR 
Nas restaurações dos presbitérios e demais espaços para a 

celebração litúrgica, a Igreja Católica, a partir da reforma litúr-
gica do Concílio Vaticano II, vem adotando a representação 
clássica e hierática do Cristo denominada PANTOCRATOR, a 
representação mais genuína da tradição cristã para se referir ao 
Cristo. “Pantocrator” é uma palavra de origem grega que sig-
nifica “todo-poderoso” ou “onipotente”, palavra que ocorre 
seguidamente na versão grega do Novo Testamento, e provém 
de “pan” (“tudo ou todo” e “krátos” (do verbo “kratein”, que sig-
nifica governar), ou então: “pan creator”, em latim, que significa: 
criador de todas as coisas.

O semblante tem expressão de autoridade segura e olhar 
de misericórdia. Ao fixarmos o nosso olhar no olhar do Cris-

to, encontramo-nos com o todo-mi-
sericordioso e cheio de compaixão: 
“... Jesus viu uma grande multidão 
e encheu-se de compaixão por eles, 
porque eram como ovelhas que não 
tem pastor” (Mc 6,34); o Deus que, 
movido de compaixão, vai ao en-
contro do povo que sofre: “... eu vi 
a opressão do meu povo” (Ex 3,7). 
Ao nos encontrarmos com o olhar 
de Cristo, sentimos sua presença de 
ternura, compaixão, bondade e mi-
sericórdia! Um amor que vai até ao 
limite de doar a própria vida. Seu ol-

har revela presença que renova a vida, especialmente onde a vida 
está indefesa, ameaçada, oprimida e machucada: “Eu vim para 
que tenham vida, e a tenham em abundância” (Jo 10,10).  

Está sentado ao trono, a reger e governar tudo o que foi 
criado. A posição frontal de seu rosto sugere que Ele é quem 
se dirige a nós, antes de nós nos voltarmos para Ele. “Deus nos 
amou primeiro”, o nosso amor é apenas uma resposta ao anterior 
amor de Deus (cf. 1 Jo 4,19). Ele é anterior a nós e não é refém 
de sentimentos humanos. Ele é simplesmente o Cristo de Deus, 
o que o Pantocrator expressa para quem se aproxima do altar da 
partilha. É ele que fala quando se leem as sagradas escrituras; é 
ele quem preside a mesa Eucarística quando os fiéis se reúnem 
em comunhão (Cf. SC 7). É o centro de convergência do Antigo 
e do Novo Testamento. 

O rosto do Cristo, com barba larga e cabelos longos é in-
spirado no “mandylion”, tecido sobre o qual ficou expresso seu 
rosto quando do encontro com Verônica no caminho do calvário. 

Ele é o ressuscitado por ter passado pela cruz e recebe do 
Pai o domínio de todo o universo. Os sinais do ressuscitado estão 
expressos nas marcas dos pregos da cruz nos pés e mãos. 

Ele tem uma túnica vermelha, sinal de sua humanidade, 
sinal do martírio e da vida doada. Sobre a túnica, um manto azul, 
sinal de sua natureza divina, vindo da parte de Deus. 

Artigos
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O fundo em ouro, material mais nobre da natureza, repre-

senta a luz pura, o imutável, o ambiente divino onde se desen-
volve a cena.

O círculo grande que envolve o Cristo proporciona o 
encontro do nosso ‘eu’ com o centro do círculo. Este encontro 
mostra nossa espiritual peregrinação para a centralidade que é 
o próprio Deus criador de todas as coisas na pessoa de Jesus 
Cristo, imagem do Pai: “Quem me vê, vê também aquele que me 
enviou” (Jo 12,45). 

Dentro do círculo, aparecem sete estrelas e sete lampari-
nas. As estrelas (lado direito do Cristo) representam os sete ele-
mentos da natureza: terra, água, ar, fogo, fauna, flora e homem. 
Ele é o Cristo a governar toda a obra criada. “... por causa dele 
foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as 
invisíveis... Tudo foi criado por meio dele e para ele e todas as 
coisas tem nele a sua consistência” (cf Cl 1,16-17).

As sete lamparinas (lado esquerdo do Cristo) trazem o 
equilíbrio e harmonia dos dons do Espírito Santo: Ciência, For-
taleza, Conselho, Piedade, Sabedoria, Entendimento e Temor de 
Deus (cf. Is 11, 2-3). E ainda, “Ninguém pode dizer: Jesus é o 
Senhor, a não ser no Espírito Santo” (1Cor 12,3b

A cabeça do Cristo está envolta pela Auréola, sinal de 
santidade e glória. No interior da Auréola sobressaem as hastes 
da cruz, Aquele que transformou a cruz em glória. Dentro da 
Auréola estão as letras IC XC que correspondem ao anagrama 
grego do nome de Cristo. A Auréola vem na cor dourada, esta 
cor tem o perfil da luz dourada do Sol, da luz de Deus, a plena 
luz divina. 

A sua mão direita é um gesto de bênção. A junção dos 
dedos indicador e médio traz consigo o sinal dogmático das duas 
naturezas de Cristo: divina e humana, Jesus 100% Deus e 100 
% homem. “Um só e mesmo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, 
perfeito em sua divindade e perfeito em sua humanidade; verda-
deiro Deus e verdadeiro homem, composto de alma racional e de 
corpo consubstancial ao Pai segundo a divindade consubstancial 
a nós segunda a humanidade, ‘semelhante a nós em tudo, com 
exceção do pecado” (Hb 4,14); gerado pelo Pai antes de todos 
os séculos segunda a divindade para nós e para a nossa salvação, 
nascido da Virgem Maria, mãe de Deus, segundo a humanidade” 
(Catecismo da Igreja Católica, 467). As duas naturezas, humana 
e divina, também estão expressas na túnica e no manto, con-
forme acima citado. 

Ainda, a posição dos dedos tem um significado simbólico, 
reproduz o anagrama IC XC, referindo-se a Cristo. Assim, quan-
do o Sacerdote abençoa, ele sempre o faz em nome de Cristo e 
nunca em nome próprio. Não é o padre que abençoe, ele trans-
mite a bênção dada pelo próprio Cristo. Esta posição dos dedos 
refere-se à bênção à maneira grega, presente nos princípios da 
iconografia sacra. 

I: indicador em forma de I; C: dedo médio curvado em 
forma de C; X: anular e mínimo cruzados formando o X; C: 
mínimo em obliquidade formando o C. 

Aos pés do Cristo estão ervas aromáticas e resinas ace-
sas purificando o ar do espaço sagrado onde reside o Cristo. O 
incenso simboliza nossa adoração e oração. Sempre que nos en-
contramos, nossa oração é como incenso, fazendo jus às palavras 

proferidas pelo salmista: “Seja a minha oração como incenso à 
tua presença, minhas mãos erguidas como oferta vespertina!” (Sl 
141, 2). (imagem, ícone7 )

Na parte inferior externa do círculo está uma videira, ár-
vore da vida, e sobre ela duas pombas com ramos verdes, numa 
referência às aves que anunciaram o fim do dilúvio e o início de 
uma vida nova: “Pela tardinha, a pomba voltou com uma folha 
de oliveira recém arrancada do bico. Assim Noé compreendeu 
que as águas se haviam retirado da terra” (Gn 8,11). 

A árvore tem grande simbologia nos evangelhos e isto está 
bem expresso no evangelho de João: “Eu sou a videira, e meu 
Pai é o Agricultor” (Jo 15,1). Comporta também as afirmações 
de São Paulo: “De fato, o corpo é um só, mas tem muitos mem-
bros; e no entanto, apesar de serem muitos, todos os membros 
do corpo formam um só corpo. Assim acontece também com 
Cristo” (ICor 12,12). A árvore, portanto, representa cada fiel na 
participação desta Igreja que Cristo é a cabeça. Nesta árvore, 
estamos todos nós, a Igreja toda. 

Em sua mão esquerda, o Cristo traz a Palavra, com a 
inscrição “Eu sou a luz” (Jo 8,12). A paróquia tem como pa-
droeira Santa Luzia, que é protetora dos olhos. Assim, o Cristo 
é a luz da vida, da alma e de toda a existência. Onde está Jesus, 
aí está a luz! Na fronte, há uma luz mais forte que no restante 
do rosto, simbolizando que Ele transmite luz, em sintonia com 
a inscrição no livro. 

DAS CORES 
As cores possuem um significado na iconografia sacra, ex-

pressas nesta obra:
Branco: Vida nova, símbolo da luz e da vida que vence a 

morte. 
Azul: De natureza divina, da parte de Deus, divino. Tam-

bém simboliza o caminho da fé. 
Vermelho: De natureza humana, humanidade; também 

representa o martírio, o sacrifício, a entrega.
Dourado: Nobreza, realeza.
Verde: Símbolo da regeneração da humanidade, cresci-

mento, fertilidade, nova vida; também é símbolo da igreja viva.
Marron terra: O tempo, a eternidade.
Destes significados, resulta a explicação da obra, a partir 

do sentido das cores:
No tempo, na eternidade (marron terra claro), surge uma 

vida nova (branco do círculo) vinda da parte de Deus (azul no 
interior do círculo), com características de realeza, nobreza 
(dourado) e santidade (auréola). Ele é o Rei (sentado no trono 
real) a governar todas as coisas criadas (estrelas), sob a efusão 
do Espírito Santo (lamparinas) e olhar cheio de misericórdia e 
compaixão (olhar); Ele é luz dos povos (livro e luz da fronte) e 
traz a bênção da vida (mão). Ele é de natureza divina (azul da 
túnica) e humana (manto vermelho), e é o louvor de toda a Igreja 
(árvore) em oração (incenso). 

Que a arte nos ajude na percepção das maravilhas que 
Deus realiza no mundo, nas pessoas, e em cada um de nós; que a 
arte nos impulsione ao amor a Deus e aos irmãos; que a arte nos 
incentive no fortalecimento e crescimento da fé e da espirituali-
dade; que a arte nos revele a beleza da liturgia e da participação 
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comunitária; que a arte e a beleza nos apontem o caminho de 
acesso ao sagrado, para o encontro com o mistério, Deus vivo e 
presente entre nós! 

Dados biográficos de Hercilda Helfenstein Gadzinowski 
Nasceu em 1945. É licenciada em Artes Plásticas pela 

Universidade Luterana do Brasil, possui mais de 35 anos de 
experiência na prática e ensino de pintura. Radicada em POA, 
onde realizou sua carreira profissional, com aulas particulares, e 
ministrando cursos no Ministério da fazenda, Fundação Gaúcha 
do Trabalho, Associação dos Funcionários Municipais de POA, 
Serviço Social do Comércio (SESC), entre outros. 

Realizou diversas exposições individuais e coletivas, en-
tre elas, a I e II Bienais da América Latina. Participou de júris 
de arte da Secretaria Municipal da Cultura de POA e teve seu 
trabalho reconhecido por prêmios como o da Casa do Poeta 
Riograndense e Troféu Pagenador.

Exposição coletiva sobre Arte Sacra – óleo sobre tela – Es-
paço Cultural Panatieri – Rio Pardo – RS, ente outras inúmeras 
exposições.

Ilustração de poema de Mário Quintana, entre outras obras.
Pessoa de muita fé e espiritualidade, sempre pintou 

quadros sacros e aceitou o convite de pintar o Pantocrator na 
igreja Santa Luzia. 

Assembleia da CNBB: Deus na cidade
- Cardeal Odilo Pedro Scherer  Arcebi-

spo Metropolitano de São Paulo 
Como costuma acontecer todos os 

anos, a assembleia da Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB) se reuniu na 
segunda semana da Páscoa. Os trabalhos se 
estenderam de 1º a 10 de maio, em Aparecida 

(SP), junto ao Santuário Nacional da Padroeira do Brasil. Além 
de orações e celebrações em conjunto, encontros fraternos entre 
os mais de 350 bispos participantes e, também, um dia de recol-
himento espiritual, houve uma intensa pauta de trabalhos. 

 O tema principal foi a discussão e definição das Dire-
trizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil para 
o quadriênio de 2019 a 2023. A assembleia também foi eletiva 
para a escolha dos dirigentes da Conferência para o próximo 
quadriênio: os membros da Presidência, os Presidentes das 12 
Comissões Episcopais Pastorais, que compõem o Conselho 
Episcopal Pastoral da CNBB e os representantes dela no Con-
selho Episcopal Latino-Americano e Caribenho.  

A definição das Diretrizes Gerais, em assembleia, é uma ex-
pressão da comunhão colegial e da corresponsabilidade de todos os 
bispos, no esforço de enfrentar a questão posta nas Diretrizes. Estas 
darão os rumos a serem seguidos pelos organismos da própria Con-
ferência em sua missão de animar a pastoral de conjunto da Igreja 
no Brasil e, também, serão orientadoras para a ação evangelizadora 
e pastoral das dioceses, que as assumirão e traduzirão de maneira 
original em suas situações e realidades específicas.

As novas Diretrizes têm, como preocupação central, a pre-
sença e ação da Igreja Católica na realidade urbana de nosso País. 
Atualmente, a população urbana já ultrapassa os 80% da popu-
lação total do Brasil. A situação está invertida em relação à de 
um século atrás. Grande parte dessa população urbana vive em 
metrópoles “multimilionárias”, como São Paulo, Rio de Janeiro, 
Salvador, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza e Manaus. O Brasil 
já conta com, pelo menos, 16 cidades com mais de 1 milhão de 
habitantes. E os grandes aglomerados urbanos formaram-se em 
poucas décadas como consequência, sobretudo, do êxodo rural e 
da migração de pequenas cidades para os grandes centros. 

 Além disso, há que se considerar que mesmo a população 
de áreas rurais ou de cidades de pequeno porte absorve a cultura 

urbana, que promove mudanças de hábitos e de mentalidade nas 
populações interioranas. A cultura urbana e os novos modos de 
vida, que ela irradia e até impõe, questionam profundamente a 
missão da Igreja e os métodos de sua ação evangelizadora e pas-
toral.  É fato que, influenciadas pela cultura e os modos de vida 
urbanos, muitas pessoas perderam o contato e sua referência à 
Igreja Católica. 

A cidade é o espaço das múltiplas possibilidades de 
relação e de propostas ocupacionais. É um espaço das liberdades 
e autonomias, que desafia as pessoas a se organizar de forma 
nova quanto às suas opções, prioridades e escolhas, inclusive 
religiosas. E não faltam as mais variadas propostas religiosas 
na cidade; antes, nos ambientes interioranos, as pessoas viviam 
sob um controle social mais restrito e, também, sentiam-se mais 
protegidas e amparadas no cultivo de suas convicções e de sua 
identidade. Ao contrário, na cidade, suas convicções e sua iden-
tidade religiosa católica são mais desafiadas e postas diante de 
novas possibilidades, inclusive diante da indiferença religiosa e 
do abandono da religião.  

A Igreja Católica não condena a priori a cultura urba-
na nem combate, simplesmente, o jeito urbano de viver. Ela 
própria teve sua origem e expansão inicial nas cidades e nelas 
sempre esteve presente e desempenhou sua missão. O problema 
não é a cidade, como tal, nem a cultura urbana, na qual também 
há elementos altamente apreciáveis e tantas possibilidades boas 
oferecidas à ação evangelizadora. No entanto, é inegável que 
há questionamentos e desafios inquietantes postos atualmente 
à missão da Igreja Católica nas cidades. Podemos falar, sem 
medo de errar, que o futuro da nossa Igreja está nas cidades, e 
isso deve merecer nossa especial atenção.  Ninguém pode colo-
car em dúvida que Deus também vive na cidade e ama o povo 
que nela habita, trabalha, sofre e busca dar sentido à sua vida. 
A palavra do Evangelho é dirigida às populações urbanas, da 
mesma forma que às populações rurais. 

Onde estaria, então, o problema? O que deve a Igreja faz-
er para ser missionária eficaz do Evangelho na cidade? Eis a 
questão das novas Diretrizes da CNBB, que também está pre-
sente em nosso sínodo arquidiocesano.   

Fonte: Site da Arquidiocese de São Paulo

Artigos
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Dinâmica do Setor de Animação Bíblico-catequética (118)
Tânia Madalosso

1 - E AÍ QUAL É A SUA VOCAÇÃO? 

Uma dinâmica simples e bem interessante para que os 
catequistas façam sobre o tema “Vocações”. Como estamos 
no mês de agosto, os catequistas têm todo o mês para re-
alizar este momento com as crianças e adolescentes.   

Vamos para a dinâmica! O objetivo desta dinâmica 
é promover uma reflexão e um questionamento com as cri-
anças sobre o que Deus quer delas. Vocação é o chamado de 
Deus, é o caminho que Deus aponta para cada pessoa! Por 
isso, nesta dinâmica cada criança é convidada a pensar: “O 
QUE DEUS QUER DE MIM?”. 

Materiais: Folhas de papel e um 
caixa. Após a reflexão (acima), cada cri-
ança recebe uma folha de papel. O cate-
quista pode cortar esta folha em 4 pe-
dacinhos, para economizar mais papel. 

O catequista delimita um tempo para que cada criança 
escreva no papel o que ela acha que seria a sua vocação. O cate-
quista deve sempre lembrar que vocação é diferente de profis-
são, mas que ambas podem andar juntas. É importante deixar 
cada criança livre para escrever o que quiserem, o que vier em 
seu coração. Depois que cada criança escrever a sua vocação, 
o catequista mostra a “Caixa das Vocações”. Nesta caixa, cada 
criança irá depositar o seu papel em clima de silêncio e oração. 

 Conclui-se a dinâmica com o catequista pedindo que 
Deus olhe por cada vocação de cada criança presente. Que 
Ele seja a luz que guie as nossas escolhas e que nos aponte 
o melhor caminho! É interessante que esta caixa esteja pre-
sente em um lugar especial na salinha de catequese durante 
os próximos encontros. O catequista pode entregar de volta 
para cada criança o papel com a sua vocação no último en-
contro de catequese!  

OMS e Unicef : 1 em cada 3 pessoas no mundo não tem acesso à água potável
Cerca de 2,2 bilhões de pessoas no mundo não têm 

serviços de água potável, 4,2 bilhões não têm acesso aos 
serviços de esgoto e 3 bilhões de pessoas não têm água para 
lavar as mãos.

Segundo recentes informações da Organização Mundial 
da Saúde (OMS) e do Fundo das Nações Unidas para a Infân-
cia (UNICEF) revelados na terça-feira (18/06), cerca de 2,2 
bilhões de pessoas no mundo não têm serviços de água potável 
gerenciados de forma segura. O contingente equivale a um em 
cada três habitantes do planeta. Organismos apontam também 
que 4,2 bilhões de indivíduos não têm acesso a esgoto seguro.

Os números fazem parte de uma nova pesquisa das duas 
agências da ONU, que afirmam ainda que 3 bilhões de pessoas 
não possuem instalações básicas para lavar as mãos de forma 
adequada.

O relatório enfatiza a necessidade de garantir que a água 
fornecida para as pessoas seja própria para o uso humano. De 
acordo com o levantamento, houve progressos para alcançar o 
acesso universal a água e saneamento básico, mas persistem 
lacunas na qualidade dos serviços.

O problema da água potável
O relatório indica que, desde 2000, 1,8 bilhão de pessoas 

passaram a ter acesso a serviços básicos de água potável — 
mas essa inclusão foi e continua sendo marcada por desigual-
dades na acessibilidade, disponibilidade e qualidade dos 
serviços. Uma pessoa em cada 10 no mundo ainda não tem 
serviços básicos para a água, em 80% dos casos estão nas áreas 

urbanas. Também segundo a 
publicação 144 milhões de 
indivíduos utilizam água sem 
tratamento.

O pedido do UNICEF
O pedido do UNICEF, 

explica ao Vatican News o porta-voz do Fundo das Nações 
Unidas, Andrea Iacomini, é de que “os países devem dobrar 
seus esforços para tentar melhorar estas dramáticas situações”. 
“Se continuar assim – acrescenta –, não alcançaremos o aces-
so universal até 2030, como está previsto nos objetivos para 
o desenvolvimento sustentável. “O UNICEF distribui água 
potável às populações mais carentes, mesmo em condições 
extremas e em regiões atingidas pelas guerras e catástrofes”, 
afirma Iacomini, “mas a escassez de serviços de saneamento 
básico, água potável e higiene estão ligadas à transmissão de 
doenças”. 

Advertência da OMS: reaparecimento de doenças
Confirmando este alarme, Maria Neira, diretora do De-

partamento de Saúde Pública, Determinantes Ambientais e So-
ciais da Saúde da OMS afirma: “Se os países não conseguirem 
intensificar os esforços em saneamento básico, água potável e 
higiene, continuaremos a viver com doenças que deveriam ter 
sido há muito tempo deixadas nos livros de história, como di-
arreia, cólera, febre tifoide, hepatite A e doenças tropicais neg-
ligenciadas, incluindo tracoma e esquistossomose”.

Fonte: Vatican News
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Canapés à italiana 
• 10 fatias de pão de forma 1 xí-

cara de maionese; 
• 40 rodelas de ovo cozido;
• 40 fatias de salame bem finas; 
• 40 rodelas de azeitonas pretas grandes sem caroço 

Tirar a casca do pão de forme, corte cada fatia em 
4 partes iguais e passe bastante maionese em um dos 
lados. 

Montar os canapés colocando a fatia de salame e 
em cima desta a rodela de ovo. 

Decorar com azeitonas e uma pitada de maionese.  

Canapés de pepino 
• 40 rodelas de pepino, não muito fino ½ copo de 

queijo cremoso;
• 3 colheres (sopa)de maionese;
• 1 colher (sopa) de picles bem picadinho;
• 1 colher ( sopa) de purê de tomate;
• molho inglês a gosto;
• 40 rodelas de azeitonas recheadas. 

Fazer cortes no sentido do comprimento do pe-
pino; cortar em rodelas e reserve. à parte, preparar a 
cobertura, misturando todos os ingredientes, menos 
as rodelas de azeitona. Montar os canapés colocando 
porções desta cobertura sobre as rodelas de pepino. 
Decorar com as rodelinhas de azeitona. 

122ª Receita Culinária
Maria Busatta, integrante da Pastoral da Saúde

Ervas e Plantas Medicinais 120
Pe. Ivacir João Franco – CNF/MT nº. 0120.

Uva do Japão Hovenia dulcis, Thumb.  
Pertence à família das Romnáceas  
Também conhecido como: Tripa-
de-galinha, cajoeiro-japonês 

A Uva do Japão é uma 
árvore adaptada em diversas 
regiões do Brasil. Geralmente 
caduca no outono e apresenta o 
fruto de cor castanha, que é uma 
cápsula de aparência divergente, 
de cor marrom, contendo no final 

das bordas do fruto duas ou mais sementes que facilitam 
a sua reprodução. É muito usada para o plantio, pois o 
seu crescimento é rápido e propicia uma ótima madeira 
para fins de trabalho e uso doméstico.

Propriedades medicinais
O cacho da uva do Japão contém moderadamen-

te as vitaminas A, que é um micronutriente que desem-
penha papel essencial na visão, crescimento, desenvol-
vimento do osso, desenvolvimento e manutenção do 
tecido do organismo todo; B, que é a maior responsável 
pela manutenção da saúde emocional e mental do ser 
humano; D, que é uma vitamina que promove a absor-
ção de cálcio (após a exposição à luz solar) e também 
auxilia a prevenir e controlar o mal de Parkinson e o 
câncer de pele e também previne o envelhecimento das 
células; E, que é um antioxidante que protege as células 
do organismo contra danos de compostos químicos re-
ativos, conhecidos como radicais livres; G, que é muito 
importante para o equilíbrio da pele, metabolismo das 
enzimas, olhos, células nervosas, ácidos orgânicos que 
ajudam no rejuvenescimento das células e a limpeza das 
mesmas; proteínas, que sõ um nutriente indispensável 
para a manutenção do nosso organismo e para a nossa 
saúde e aminoácidos, que auxiliam no apetite. 

O consumo das sementes, retirando-as do seu ca-
cho, é indicado em forma de xarope para eliminar a tosse, 
a gripe, o resfriado e ao mesmo tempo para diminuir a 
inflamação do pulmão. Usa-se também o mesmo cacho 
em forma de chá para combater cálculos renais, dores da 
bexiga e inflamação da bile.  Muitos usam consumir a 
mesma ao natural também para dores de estômago, de 
intestinos e como alimento natural.    

Obs.: O uso do seu fruto em demasia provoca 
ingurgitamento estomacal, náuseas, vômitos e paralisia 
nos intestinos.  

Aniversários – Agosto
- 1, Pe. Gilson V. Samuel, N. 1968
Pe. Olírio L. Streher, O. 1981
- 3, Dom José Gislon, OE. (2012)
- 4, Pe. Agostinho Ribeiro N (1967 – saletino)
- 5, Pe. Renoir Dalpizol (saletino) N. 
- 6, Diac. Almeri Bornelli, O. (2006)
- 7, Pe. Cleocir Bonetti, N. (1972)
- 19, Pe. Paulo C.  Bernardi, N. (1971)
- Dom José, início do ministério episcopal na Diocese 

de Erexim - 2012
- 21, Pe. Moacir L. Noskoski, O. (2004)
Pe. Marcos Oliveira Pereira, O. (2004)
Pe. Tranquilo Manfrói, N. (1956)
Diác. Osmar Antonio Lorenzi, O. (2005)
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