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- 1º, 10h, bênção e inauguração da capela São Mateus, Bairro 
Agrícola II, Paróquia N. Sra. da Salette, Três Vendas, 
Erechim; na mesma hora, por representante, missão 
canônica na igreja N. Sra. dos Navegantes, Campinas do 
Sul; 10h30, por representante, crismas na igreja N. Sra. 
da Salette, Faxinalzinho, Paróquia de Benjamin Constant 
do Sul; 19h, no Santuário de Fátima, missa de ação de 
graças e de despedida a Dom José da Diocese de Erexim.

- 08, 15h30, início do ministério episcopal na Diocese de 
Caxias do Sul em missa na Catedral Santa Tereza, em 
frente à Praça Dante Alighieri.

- 1º, 5º Dia Mundial de Oração pelo 
Cuidado da Criação - igreja 
São Luiz Gonzaga, Gaurama, 
comemoração do centenário 
da Paróquia, com almoço de 
confraternização; reunião da 
coordenação diocesana de 
Pastoral da Juventude, no 
Centro Diocesano.

- 04 e 05, reunião das coordenações 
diocesanas da Animação Bíblico-
catequética, em Porto Alegre;

- 06 e 07, 14ª Assembleia Diocesana da Ação Evangelizadora, 
no Seminário de Fátima.

- 07, Dia da Pátria. 
- 07 e 08, reunião da coordenação e assessoria nacional da 

Pastoral da Juventude, no Centro Diocesano.
- 10 - Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio – 19hh30, reunião 

da Área Pastoral de Erechim, no Seminário, com leigos.
- 14, 32ª Romaria de N. Sra. da Santa Cruz, Lajeado Paca, 

Paróquia da Catedral, Erechim.
- 16, às 20h, 5ª reunião do ano da equipe de Pastoral 

Vocacional, no Centro Catequético da Catedral São José.
- 17, das 09h às 16h, encontro das secretárias e dos secretários 

paroquiais, no Centro Diocesano.
- 19, celebrações diversas em comemoração dos 173 da 

aparição de N. Sra. da Salette, no Santuário de Marcelino 
Ramos.

- 20, 19h, na Catedral, ordenação presbiteral do Diácono 
Felipe Fioravante Filippini.

- 21, retiro dos Diáconos Permanentes da Diocese de Erexim, 
no Seminário de Fátima.

- 22, 10h30, Pe. Felipe Fioravante Filippini preside sua 
primeira missa na comunidade Cristo  Rei, Lajeado Paca, 
Paróquia da Catedral, de onde é natural.

- 23, 08h30 às 16h, oficina de formação contínua integrada 
com as coordenadoras paroquiais da Pastoral da Criança, 
no Centro Diocesano de Pastoral;

- 24, 08h30, retiro da Pastoral da Saúde, no Seminário de 
Fátima; 14h30, reunião da Cáritas no Centro Diocesano 
de Pastoral.

- 28 e 29, 84ª Romaria Interestadual da Salette, em Marcelino 
Ramos.

- 29, 105º Dia Mundial do Migrante e do Refugiado.
- e 1º/10, reunião do Serviço de Animação Vocacional do 

Regional Sul 3 da CNBB, em Cidreira, Diocese de Osório.

“Disposições para acolher               
a Palavra de Deus”

As páginas da Bíblia deixam de ser um escrito, para 
se tornar Palavra viva, pronunciada por Deus. É Deus quem, 
através da pessoa que lê, nos fala e nos interpela, a nós que 
ouvimos com fé. O Espírito «que falou por meio dos profetas» 
(Credo), inspirando os autores sagrados, faz com que «a 
Palavra de Deus atue realmente nos corações aquilo que faz 
ressoar aos ouvidos» (Lecionário, Introd., 9). Mas para ouvir 
a palavra de Deus é necessário ter também o coração aberto 
para receber a palavra no coração. Deus fala e nós prestamos-
lhe ouvidos, para depois pôr em prática quanto ouvimos. É 
muito importante ouvir. Às vezes, talvez, não entendemos 
bem porque algumas leituras são um pouco difíceis. Mas 
Deus fala-nos igualmente de outro modo. [É preciso estar] em 
silêncio e ouvir a Palavra de Deus. Não vos esqueçais disto. 
Na Missa, quando começam as leituras, ouçamos a Palavra 
de Deus (Papa Francisco, audiência geral, 31/01/2018).
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DISCURSO DO PAPA FRANCISCO  AOS DIRIGENTES DE EMPRESAS             
PETROLÍFERAS PARTICIPANTES NO DIÁLOGO SOBRE O TEMA:                      

A TRANSIÇÃO ENERGÉTICA E A TUTELA DA CASA COMUM 
Casina Pio IV, sexta-feira, 14 

de junho de 2019
Eminência 
Distintos Dirigentes Investi-

dores e Peritos 
Senhoras e Senhores!
Dou calorosas boas-vindas a 

todos vós, por ocasião deste Diálo-
go sobre o tema A transição energé-
tica e a tutela da casa comum. A vossa reunião em Roma, 
depois do encontro do ano passado, é um sinal positivo do 
vosso engajamento constante a trabalhar juntos em espírito 
de solidariedade, com o objetivo de promover passos con-
cretos para a salvaguarda do nosso planeta. Estou-vos grato 
por isto.

Este segundo Diálogo tem lugar num momento crítico. 
A atual crise ecológica, especialmente a mudança climática, 
ameaça o próprio futuro da família humana, e isto não é um 
exagero. Por demasiado tempo ignoramos coletivamente os 
frutos das análises científicas, e «as previsões catastróficas já 
não se podem olhar com desprezo e ironia» (Encíclica Lau-
dato si’, 161). Portanto, qualquer debate acerca da mudança 
climática e da transição energética deve assumir os melhores 
frutos da pesquisa científica atualmente disponível e deixar-
-se tocar por ela em profundidade (cf. ibid., n. 15).

Neste último ano, um desenvolvimento significativo 
foi a publicação do Relatório especial sobre o impacto do 
aquecimento global de 1,5ºC acima dos níveis pré-indus-
triais, por parte do Grupo Intergovernamental sobre a Mu-
dança Climática. Aquele Relatório alerta claramente para 
o facto de que os efeitos sobre o clima serão catastróficos, 
se superarmos o limiar de 1,5ºC, delineado no objetivo do 
Acordo de Paris. Além disso, o Relatório adverte que só fal-
ta pouco mais que uma década para alcançar esta barreira 
do aquecimento global. Perante uma emergência climática, 
devemos tomar medidas oportunas para evitar cometer uma 
grave injustiça contra os pobres e as gerações vindouras. De-
vemos agir responsavelmente, considerando bem o impacto 
das nossas ações a curto e a longo prazo.

Com efeito, são os pobres que sofrem o pior impacto 
da crise climática. Como demonstra a situação atual, os po-
bres são os mais vulneráveis aos furacões, à seca, às inunda-
ções e a outros eventos climáticos extremos. Portanto, certa-
mente é preciso ter coragem para responder «ao clamor cada 
vez mais angustiado da terra e dos seus pobres» (Discurso 
aos participantes na Conferência internacional por ocasião 
do terceiro aniversário da Laudato si’, 6 de julho de 2018). 
Ao mesmo tempo, as gerações futuras estão prestes a herdar 
um mundo deveras deteriorado. Os nossos filhos e netos não 

deveriam ter que pagar o preço da 
irresponsabilidade da nossa gera-
ção! Perdoai-me, mas gostaria de 
realçar isto: eles, os nossos filhos, 
os nossos netos não deverão pa-
gar, não é justo que eles paguem o 
custo da nossa irresponsabilidade. 
Com efeito, como está a tornar-se 
cada vez mais evidente, os jovens 
exigem uma mudança (cf. Laudato 

si’, n. 13). “O futuro é nosso”, clamam os jovens de hoje, e 
têm razão!

O vosso encontro está focado em três pontos interli-
gados: primeiro, uma transição correta; segundo, o preço 
do carvão; e terceiro, transparência na descrição dos riscos 
climáticos. Trata-se de três problemas enormemente com-
plexos, e agradeço-vos por os terdes proposto ao debate e ao 
vosso nível, que é um nível sério, científico.

Como sabeis, uma transição correta é mencionada no 
Preâmbulo do Acordo de Paris. Tal transição exige uma ges-
tão do impacto social e ocupacional da passagem para uma 
sociedade com baixo consumo de carvão. Se for bem gerida, 
esta transição pode gerar novas oportunidades de emprego, 
reduzir a desigualdade e aumentar a qualidade de vida para 
aqueles que são atingidos pela mudança climática.

Em segundo lugar, uma política do preço do carvão é 
essencial, se a humanidade quiser utilizar sabiamente os re-
cursos da criação. A falta de gestão das emissões de carbono 
produziu um dívida enorme, que agora deverá ser paga com 
juros por aqueles que vierem depois de nós. A nossa utili-
zação dos recursos ambientais comuns somente poderá ser 
considerada ética, quando os custos sociais e económicos do 
seu uso forem reconhecidos de maneira transparente e ple-
namente sustentados por quantos usufruem deles, e não por 
outras populações nem pelas gerações vindouras (cf. ibid., 
n. 195).

O terceiro tema, a transparência na descrição dos ris-
cos climáticos, é essencial porque os recursos económicos 
devem ser explorados onde podem trazer o maior benefício. 
Uma comunicação aberta, transparente, cientificamente fun-
dada e regulada é do interesse de todos, tornando possível a 
transferência de capitais financeiros para aquelas áreas que 
oferecem «à inteligência humana possibilidades muito am-
plas de criar e inovar, ao mesmo tempo que protege o meio 
ambiente e cria mais oportunidades de trabalho» (ibid., n. 
192).

Caros amigos, o tempo urge! As reflexões devem ir 
além das meras explorações do que pode ser feito, e concen-
trar-se no que é necessário fazer, de agora em diante. Não 

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/speeches/2018/june/documents/papa-francesco_20180609_imprenditori-energia.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/speeches/2018/july/documents/papa-francesco_20180706_terzoanniversario-laudatosi.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/speeches/2018/july/documents/papa-francesco_20180706_terzoanniversario-laudatosi.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/speeches/2018/july/documents/papa-francesco_20180706_terzoanniversario-laudatosi.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
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podemos dar-nos ao luxo de esperar que outros deem um 
passo em frente, nem de dar a prioridade a vantagens econó-
micas a curto prazo. A crise climática exige de nós uma ação 
determinada, aqui e agora (cf. ibid., n. 161), e a Igreja está 
plenamente comprometida a desempenhar a sua parte.

No nosso encontro que teve lugar no ano passado ma-
nifestei a preocupação de que «a civilização requer ener-
gia, mas o uso da energia não deve destruir a civilização!» 
(Discurso aos participantes no encontro para dirigentes das 
principais empresas do setor petrolífero, de gás natural e de 
outras atividades empresariais ligadas à energia, 9 de junho 
de 2018). Atualmente é necessária uma transição energética 

radical para salvar a nossa casa comum. Ainda há esperança, 
e resta o tempo para evitar os piores impactos da mudança 
climático, contanto que haja uma ação imediata e resolu-
ta, pois sabemos que «os seres humanos, capazes de tocar 
o fundo da degradação, podem também superar-se, voltar a 
escolher o bem e regenerar-se» (Laudato si’, 205).

Agradeço-vos mais uma vez por terdes respondido 
generosamente ao convite do Dicastério para o Serviço do 
Desenvolvimento Humano Integral. Asseguro-vos as mi-
nhas orações pelas vossas decisões; invoco de coração as 
Bênçãos de Deus sobre vós e as vossas famílias.

Obrigado!

DISCURSO DO PAPA FRANCISCO AOS PARTICIPANTES                                        
NO FÓRUM INTERNACIONAL DOS JOVENS 

Sala Clementina, sábado, 22 de ju-
nho de 2019

Queridos jovens!
Estou muito feliz por me encontrar 

convosco no final do XI Fórum Internacio-
nal dos Jovens, organizado pelo Dicastério 
para os Leigos, a Família e a Vida, com o 
objetivo de promover a atuação do Sínodo 
de 2018 sobre o tema Os jovens, a fé e o 
discernimento vocacional. Felicito o Car-
deal Farrell e todos os seus colaboradores 
por esta iniciativa, que reconhece em vós, jovens, os primei-
ros protagonistas da conversão pastoral, tão desejada pelos 
padres sinodais. Esta palavra “protagonista” não é um gesto 
de diplomacia nem de boa vontade, ou sois protagonistas ou 
nada sois; ou estais no primeiro vagão do comboio ou aca-
bareis no último vagão, arrastados pela maré. Protagonistas! 
Vós sois jovens em ação numa Igreja sinodal e sobre isto 
meditastes e refletistes nos últimos dias.

Agradeço ao Cardeal Farrell as suas palavras, agrade-
ço-te a leitura da proclamação final e estou grato pela pre-
sença do Cardeal Baldisseri, que dirigiu o Sínodo. Obrigado!

O Documento final da última Assembleia sinodal re-
conhece «no episódio dos discípulos de Emaús (cf. Lc 24, 
13-35), um texto paradigmático para compreender a missão 
eclesial relativamente às jovens gerações» (n. 4). Quando 
os dois discípulos estavam sentados à mesa com Jesus, Ele 
«tomou o pão, pronunciou a bênção e, depois de o partir, en-
tregou-lho. Então, os seus olhos abriram-se e reconheceram-
-no» (Lc 24, 30-31). Foi por acaso que pudestes celebrar a 
solenidade do Corpus Christi precisamente nos dias em que 
vos reunistes para este encontro? Não é porventura o Senhor 
que quer abrir os vossos corações mais uma vez e falar con-
vosco através desta passagem do Evangelho?

A experiência que os discípulos de Emaús viveram 
impeliu-os irresistivelmente a pôr-se novamente a caminho, 
embora já tivessem percorrido 11 km. Estava a anoitecer, 

mas eles já não têm medo de caminhar de 
noite, porque é Cristo quem ilumina as 
suas vidas. Um dia, também nós encon-
tramos o Senhor no caminho das nossas 
vidas. E, assim como os discípulos de 
Emaús, também nós somos chamados a le-
var a luz de Cristo à noite do mundo. Vós, 
queridos jovens, sois chamados a ser luz 
na noite de muitos dos vossos coetâneos 
que ainda não conhecem a alegria da vida 
nova em Jesus.

Depois do encontro com Jesus, Cléofas e o outro dis-
cípulo sentiram a necessidade vital de estar com a própria 
comunidade. A alegria não é verdadeira, se não a partilhar-
mos com os outros. «Como é bom e agradável que os irmãos 
vivam unidos!» (Sl 133, 1). Julgo que estais contentes por 
terdes participado neste Fórum. E agora que se aproxima o 
momento da despedida, talvez já sintais uma certa nostal-
gia... E Roma ficará mais tranquila. É normal que seja assim! 
Faz parte da experiência humana. Nem sequer os discípulos 
de Emaús queriam que o seu “hóspede misterioso” fosse em-
bora... “Permanece connosco”, disseram eles, tentando con-
vencê-lo a ficar com eles. Noutros episódios do Evangelho 
emerge este mesmo sentimento. Recordemos, por exemplo, 
a transfiguração quando Pedro, Tiago e João queriam armar 
tendas e permanecer no monte. Ou quando Maria Madalena 
encontrou o Ressuscitado e quis retê-lo. Todavia «o seu Cor-
po ressuscitado não é um tesouro a reter, mas um Mistério a 
partilhar» (Documento final do Sínodo, 115). Encontramos 
Jesus sobretudo na comunidade e pelas estradas do mundo. 
Quanto mais o levarmos aos outros, tanto mais o sentiremos 
presente nas nossas vidas. E tenho a certeza de que o fareis, 
quando regressardes aos vossos lugares de origem. O texto 
de Emaús diz que Jesus acendeu um fogo no coração dos 
discípulos (cf. Lc 24, 32). Como sabeis, para não se extin-
guir, o fogo deve expandir-se; para não se tornar cinza, deve 
propagar-se. Portanto, alimentai e propagai o fogo de Cristo 
que está em vós!

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/speeches/2018/june/documents/papa-francesco_20180609_imprenditori-energia.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/speeches/2018/june/documents/papa-francesco_20180609_imprenditori-energia.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/speeches/2018/june/documents/papa-francesco_20180609_imprenditori-energia.html
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Queridos jovens, repito mais uma vez: sois o hoje de 
Deus, o hoje da Igreja! Não só o futuro, não, o hoje. Ou jo-
gais agora ou perdereis a partida. Hoje! A Igreja precisa de 
vós para ser plenamente ela mesma. Como Igreja, vós sois 
o Corpo do Senhor Ressuscitado presente no mundo. Peço-
-vos que vos lembreis sempre de que sois membros de um 
só corpo, desta comunidade. Estais ligados uns aos outros 
e sozinhos não sobrevivereis. Vós precisais uns dos outros 
para fazer realmente a diferença num mundo cada vez mais 
tentado por divisões. Considerai isto: num mundo em que há 
cada vez mais divisões, e as divisões trazem consigo confli-
tos e inimizades, vós deveis ser a mensagem da unidade, ou 
seja, que vale a pena seguir este caminho. Só caminhando 
juntos seremos realmente fortes! Com Cristo, o Pão da Vida 
que nos dá força para o caminho, levemos a luz do seu fogo 
às noites deste mundo!

Gostaria de aproveitar esta oportunidade para vos fa-
zer um anúncio importante. Como sabeis, o caminho de pre-
paração para o Sínodo de 2018 coincidiu em grande parte 
com o percurso rumo à JMJ no Panamá, que só se realizou 
três meses depois. Em 2017, na minha mensagem aos jo-

vens manifestei a esperança de que houvesse uma grande 
harmonia entre estes dois caminhos, confiando esta intenção 
à poderosa intercessão de Maria (cf. também Documento 
preparatório, III, 5). Pois bem! A próxima edição interna-
cional da JMJ terá lugar em Lisboa, em 2022. Para esta etapa 
da peregrinação intercontinental dos jovens, escolhi como 
tema: «Maria levantou-se e partiu apressadamente» (Lc 1, 
39). Nos próximos dois anos, convido-vos a meditar sobre 
estes trechos: Jovem, Eu te ordeno: levanta-te! (cf. Lc 7, 
14 e Christus vivit, 20); e Ergue-te! Constituo-te testemu-
nha do que acabas de ver! (At 26, 16). Assim, também desta 
vez gostaria que houvesse grande harmonia entre o percurso 
para a jmj em Lisboa e o caminho pós-sinodal. Não ignoreis 
a voz de Deus, que vos impele a levantar-vos e a seguir os 
caminhos que Ele preparou para vós. Como Maria e junta-
mente com Ela, sede todos os dias portadores da sua alegria 
e do seu amor. Maria levantou-se e, apressada e rapidamen-
te, foi visitar a sua prima. Sempre prontos, sempre velozes, 
mas sem ansiedade! Peço-vos que rezeis por mim e agora 
abençoo-vos. Todos juntos, cada um na sua própria língua, 
mas todos juntos, recitemos a Ave-Maria: «Ave Maria...».

DISCURSO DO PAPA FRANCISCO À FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DAS 
ASSOCIAÇÕES DOS MÉDICOS CATÓLICOS (FIAMC) POR OCASIÃO DA CELE-

BRAÇÃO DA CONSAGRAÇÃO AO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
Sala Régia, sábado, 22 de 

junho de 2019
Senhor Cardeal
Senhor Presidente
Queridos irmãos e irmãs! 
Dou-vos as boas-vindas e 

agradeço ao Cardeal Turkson as 
suas amáveis palavras. Aprecio 
que, neste vosso encontro, te-
nhais querido realizar um parti-
cular ato de Consagração ao Sagrado Coração de Jesus, e 
asseguro-vos a minha oração a fim de que seja fecundo para 
cada um de vós. Gostaria de partilhar convosco algumas 
simples reflexões.

As primeiras comunidades cristãs apresentaram mui-
tas vezes o Senhor Jesus como um “médico”, enfatizando a 
atenção constante e cheia de compaixão que Ele tinha por 
aqueles que sofriam de todos os tipos de doenças. A sua 
missão consistia antes de tudo em estar próximo de pessoas 
doentes ou com deficiências, especialmente daquelas que, 
por causa disto, eram desprezadas e marginalizadas. Deste 
modo, Jesus interrompe o juízo de condenação que muitas 
vezes rotulava o doente de pecador; com esta proximidade 
compassiva, Ele manifesta o amor infinito de Deus Pai pelos 
seus filhos mais necessitados.

Portanto, o cuidado dos doentes parece ser uma das 
dimensões constitutivas da missão de Cristo; e por isso per-

maneceu assim também na da 
Igreja. Nos Evangelhos é eviden-
te a forte ligação entre a pregação 
de Cristo e os gestos de cura que 
Ele realizava a favor de quantos 
“padeciam doenças e tormentos, 
dos possessos, dos epiléticos e 
dos paralíticos” (Mt 4, 24).

O modo como Jesus cuida-
va dos doentes e dos sofredores 
também é importante. Ele tocava 

frequentemente estas pessoas e deixava-se tocar por elas, 
até nos casos em que isto era proibido. Por exemplo, fê-lo 
com a mulher que sofria de hemorragias há anos: Ele sentiu 
que alguém o tocou, sentiu o poder de cura que saía de Si e, 
quando essa pessoa confessou de joelhos o que tinha feito, 
diz-lhe: “Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz!” (Lc 8, 48). 

Para Jesus, curar significa aproximar-se da pessoa, 
mesmo que às vezes haja quem o queira impedir, como no 
caso do cego Bartimeu, em Jericó. Jesus chama-o e per-
gunta-lhe: “Que queres que Eu te faça?” (Mc 10, 51). Pode 
surpreender que o “médico” pergunte à pessoa que sofre o 
que espera dele. Mas isto evidencia o valor da palavra e do 
diálogo na relação de cura. Para Jesus, curar significa entrar 
em diálogo para fazer emergir o desejo do ser humano e o 
doce poder do Amor de Deus, ativo no seu Filho. Porque 
curar significa iniciar um caminho: um caminho de alívio, 
de consolação, de reconciliação e de cura. Quando um certo 
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cuidado é oferecido com amor sincero pelo outro, alarga-se 
o horizonte da pessoa que é cuidada, porque o ser humano é 
um só: é unidade de espírito, de alma e de corpo. E isto vê-se 
bem no ministério de Jesus: Ele nunca cura uma parte, mas a 
pessoa inteira, completamente. Às vezes partindo do corpo, 
outras vezes do coração — isto é, perdoando os seus peca-
dos (cf. Mc 2, 5) — mas sempre para curar inteiramente.

Por fim, a cura de Jesus coincide com o erguer a pes-
soa e enviar aquele de quem Ele se aproximou e do qual 
cuidou. Numerosos doentes, depois de terem sido curados 
por Cristo, tornam-se seus discípulos e seguidores.

Assim, Jesus aproxima-se, cuida, cura, reconcilia, 
chama e envia: como se vê, para Ele a relação com as pesso-
as oprimidas pela doença e pela enfermidade é pessoal, rica, 
não mecânica nem distante.

É para esta escola de Jesus, médico e irmão dos so-
fredores, que sois chamados vós, médicos que creem n’Ele, 
membros da sua Igreja. Chamados a aproximar-vos daqueles 
que passam por momentos de provação por causa da doença.

Sois chamados a cuidar com delicadeza e respeito pela 
dignidade e integridade física e psíquica das pessoas.

Sois chamados a ouvir com atenção, para responder 
com palavras apropriadas, que acompanham os gestos de 
cuidado, tornando-os mais humanos e, portanto, também 
mais eficazes.

Sois chamados a encorajar, consolar, animar, dar es-
perança. Não se pode curar nem ser curado sem esperança; 
disto todos temos necessidade e somos gratos a Deus, que 
nos dá esperança. Mas somos também gratos a quantos tra-
balham na pesquisa médica.

Nos últimos cem anos, o progresso foi enorme. Há 
novas terapias e numerosos tratamentos em fase de expe-
rimentação. Todos estes tratamentos eram impensáveis nas 
gerações passadas. Podemos e devemos aliviar o sofrimento 

e educar todos para que se tornem mais responsáveis pela 
sua saúde e pela saúde dos seus vizinhos e familiares. Deve-
mos recordar também que curar significa respeitar o dom da 
vida, desde o princípio até ao fim. Nós não somos os donos: 
a vida é-nos confiada, e os médicos são os seus servidores.

A vossa missão é um testemunho de humanidade e, ao 
mesmo tempo, um modo privilegiado de mostrar, de fazer 
sentir que Deus, nosso Pai, cuida de cada pessoa sem dis-
tinção. Portanto, nisto Ele quer servir-se também do nosso 
conhecimento, das nossas mãos e do nosso coração para cui-
dar e curar cada ser humano, porque deseja dar vida e amor 
a cada um de nós.

Isto exige de vós competência, paciência, força espi-
ritual e solidariedade fraterna. O estilo do médico católico 
combina o profissionalismo com a capacidade de colaborar 
e com o rigor ético. E tudo isto beneficia tanto os doentes 
como o ambiente em que trabalhais. Muitas vezes — como 
sabemos — a qualidade de um setor depende não tanto da 
riqueza de instrumentos que dispõe, quanto do nível de pro-
fissionalismo e de humanidade do médico-chefe e da equipe 
de médicos. Vê-se isto todos os dias; muitas pessoas simples 
vão ao hospital e dizem: “Eu gostaria de ser consultado por 
este médico, por aquela médica” — por quê? — Porque sen-
tem a sua proximidade, sentem a sua dedicação.

Renovando-vos continuamente, recorrendo às fontes 
da Palavra de Deus e dos Sacramentos, podereis cumprir 
bem a vossa missão, e o Espírito conceder-vos-á o dom do 
discernimento para enfrentar situações delicadas e comple-
xas, pronunciando as palavras corretas no momento certo e 
fazendo silêncio na hora oportuna.

Queridos irmãos e irmãs, sei que vós já o fazeis, mas 
exorto-vos a rezar por aqueles de quem cuidais e pelos vos-
sos colegas que trabalham convosco. E não vos esqueçais de 
orar também por mim. Obrigado!

DISCURSO DO PAPA FRANCISCO AOS PARTICIPANTES NA 41ª SESSÃO               
DA CONFERÊNCIA DA ORGANIZAÇÃO DAS  NAÇÕES UNIDAS PARA A                   

ALIMENTAÇÃO E A AGRICULTURA - FAO
Sala Régia, quinta-feira, 

27 de junho de 2019
Saúdo o Presidente, se-

nhor Enzo Benech, os distintos 
delegados das diversas nações e 
entidades, todos os que participa-
ram nesta quadragésima primeira 
sessão da Conferência da FAO. 
Gostaria de dirigir a minha sau-
dação e o meu reconhecimento de 
modo particular ao Diretor-Geral, 
professor José Graziano da Silva, que daqui a poucas semanas 
terminará o seu serviço como chefe desta Organização. Obrigado 
de coração pelo seu trabalho. E congratulo-me pela escolha do Di-

retor-Geral da FAO, Sua Ex.cia o 
senhor Qu Dungyu. Espero que 
com a ajuda de todos possamos 
continuar a trabalhar juntos a 
fim de aprofundar e incrementar, 
com responsabilidade e deter-
minação, os esforços destinados 
a alcançar os objetivos 1 e 2 da 
Agenda 2030 e assim erradicar 
com mais rapidez e com força as 
complexas, graves e inaceitáveis 

chagas da fome e da insegurança alimentar.
O objetivo “Fome Zero” no mundo ainda é um grande de-

safio, mesmo se devemos reconhecer que nos últimos decénios as-
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sistimos a um grande progresso. Para combater a falta de alimen-
tos e de acesso à água potável é necessário agir sobre as causas 
que a provocam. Na origem deste drama estão sobretudo a falta de 
compaixão, o desinteresse de muitos e uma escassa vontade social 
e política de responder às obrigações internacionais.

A falta de alimentos e de água potável não é uma ques-
tão interna e exclusiva dos países mais pobres e frágeis, mas diz 
respeito a cada um de nós, porque todos, com a nossa atitude, 
participamos de um modo ou doutro, favorecendo ou impedindo 
o sofrimento de muitos irmãos nossos (cf. Discurso aos membros 
da Federação Europeia dos Bancos Alimentares, 18 de março de 
2019). Todos estamos chamados a ouvir o brado desesperado dos 
nossos irmãos e a adotar todas as medidas para que possam viver 
vendo respeitados os seus direitos mais elementares.

Uma das medidas que está ao nosso alcance é a redução do 
desperdício de alimentos e de água; para esta finalidade a educa-
ção e a sensibilização social são um investimento tanto a curto 
como a longo prazo; com efeito, as novas gerações passarão o 
testemunho às futuras, sabendo que este drama social não pode 
continuar a ser tolerado (cf. Carta Encíclica Laudato si’, n. 50).

É evidente a ligação entre fragilidade ambiental, inseguran-
ça alimentar e movimentos migratórios. O aumento do número de 
refugiados no mundo durante os últimos anos — é impressionante 

a última estatística das Nações Unidas — demonstrou-nos que o 
problema de um país é o problema de toda a família humana. Por 
conseguinte, é necessário promover um desenvolvimento agrícola 
nas regiões mais vulneráveis, fortalecendo a resiliência e a susten-
tabilidade do território. E isto obter-se-á unicamente, por um lado, 
investindo e desenvolvendo tecnologias e, por outro, incremen-
tando políticas inovativas e solidárias para o desenvolvimento.

A FAO e outras organizações internacionais são atores idóne-
os para coordenar medidas peremptórias e incisivas que garantam 
a todos, e em particular aos mais pobres, o acesso aos bens essen-
ciais. Estas entidades multilaterais devem ser acompanhadas pelo 
compromisso dos governos, das empresas, do mundo académico, 
das instituições da sociedade civil e das pessoas individualmente. O 
esforço conjunto de todos conseguirá concretizar os objetivos e os 
compromissos assumidos através de programas e políticas que aju-
dem a população local a assumir responsabilidades com o próprio 
país, com as próprias comunidades, e por fim, com a própria vida.

Gostaria de concluir reafirmando o compromisso da Santa 
Sé a cooperar com a FAO, apoiando o esforço internacional em 
relação à eliminação da fome no mundo e garantindo um futuro 
melhor para o nosso planeta e para a humanidade inteira. Que Deus 
abençoe os vossos trabalhos, os vossos compromissos a favor de 
um progresso autêntico da nossa grande família humana. Obrigado.

Papa: os migrantes são o símbolo de todos os descartados da sociedade globalizada
O Papa Francisco presidiu à cel-

ebração eucarística na Basílica de São 
Pedro no sexto aniversário de sua visita à 
ilha italiana de Lampedusa - sua primeira 
viagem como Pontífice.

“Os migrantes são hoje o símbo-
lo de todos os descartados da sociedade 
globalizada”: palavras do Papa Francisco 
ao presidir na manhã do dia 08 de julho, 
na Basílica Vaticana, à celebração eucarística para recordar os seis 
anos de sua visita a Lampedusa.

A ilha ao sul da Itália foi a meta, exatamente em 08 de julho 
de 2013, da primeira viagem do Pontífice. 

Naquele ano, os desembarques de migrantes eram quase 
diários. Meses depois, em 03 de outubro, ocorreria a maior tragédia 
registrada nas imediações: num naufrágio de uma embarcação líbi-
ca, perderam a vida 368 pessoas.

“Penso nos últimos”
“Não se trata apenas de migrantes, mas de pessoas humanas”, 

reforçou hoje o Papa em sua homilia na missa celebrada para um 
restrito grupo de pessoas, cerca de 250, convidadas pelo Dicastério 
para o Desenvolvimento Humano Integral.

Neste sexto aniversário da visita a Lampedusa, disse Francis-
co, “penso nos ‘últimos’ que diariamente clamam ao Senhor, pedin-
do para ser libertados dos males que os afligem”.

“São os últimos enganados e abandonados a morrer no 
deserto; são os últimos torturados, abusados e violentados nos 
campos de detenção; são os últimos que desafiam as ondas de 
um mar impiedoso; são os últimos deixados em acampamentos de 
acolhimento.”

Estes são apenas alguns dos últimos que Jesus nos pede para 

amar e levantar. Infelizmente, prosseguiu o 
Papa, as periferias existenciais das cidades 
estão densamente povoadas de pessoas que 
foram descartadas, marginalizadas, oprim-
idas, discriminadas, abusadas, exploradas, 
abandonadas, de pessoas pobres e sofredoras.

Pessoas, não apenas migrantes
No espírito das Bem-aventuranças, 

portanto, somos chamados a acudir miseri-
cordiosamente às suas aflições; saciar a sua fome e sede de justiça; 
fazer-lhes sentir a solícita paternidade de Deus.

“São pessoas; não se trata apenas de questões sociais ou mi-
gratórias! ‘Não se trata apenas de migrantes!’”, repetiu Francisco, 
que é o tema do 105º Dia Mundial do Migrante e do Refugiado 
(DMMR), que será celebrado em 29 de setembro próximo. “Os mi-
grantes são, antes de mais nada, pessoas humanas e que, hoje, são o 
símbolo de todos os descartados da sociedade globalizada.”

Neste contexto, o Papa propôs a imagem da escada de Jacob, 
proposta na primeira leitura da liturgia de hoje.

Em Jesus Cristo, explicou, está assegurada e é acessível a to-
dos a ligação entre a terra e o Céu. Mas subir os degraus desta esca-
da requer empenho, esforço e graça. Os mais frágeis e vulneráveis 
devem ser ajudados.

“Apraz-me pensar que poderíamos ser, nós, aqueles anjos 
que sobem e descem, pegando ao colo os pequenos, os coxos, os 
doentes, os excluídos: os últimos, que caso contrário ficariam para 
trás e veriam apenas as misérias da terra, sem vislumbrar já desde 
agora algum clarão do Céu.”

Trata-se de uma grande responsabilidade, da qual ninguém 
se pode eximir, advertiu o Pontífice.

Fonte: Vatican News

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/speeches/2019/may/documents/papa-francesco_20190518_banchi-alimentari.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/speeches/2019/may/documents/papa-francesco_20190518_banchi-alimentari.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
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Do silêncio do deserto, a voz da esperança
(A Voz da Diocese, 23/6/2019)

Estimados Diocesanos! O mês 
de junho é marcado intensamente pelas 
festas folclóricas que acontec em com 
maior ou menor intensidade em muitas 
realidades do nosso país. Algumas delas 
estão ligadas às expressões da religiosi-
dade popular, na qual o nosso querido 
e muitas vezes sofrido povo manifes-
ta, através de cantos, orações e danças, 
suas alegrias e esperanças, mas também abre seu coração 
para expressar as dores que lhe apertam o peito, por uma 
vida sofrida, em que a força da fé no Senhor Jesus é a luz que 
ilumina seu caminhar, não só para seguir o ritmo dos passos 
na dança, mas principalmente os passos da vida.

Este jeito simples de colocar a vida nas mãos de Deus 
faz o nosso povo olhar com esperança a presença do Deus da 
vida, que se manifestou na história do povo da Antiga Alian-
ça. Com amor de Pai misericordioso, Ele preparou o cami-
nho para a vinda do Messias, que seria o cordeiro imolado na 
cruz, da qual nasce a Nova Aliança, marcada por um amor 
sem medida, em que a vida é colocada no altar do sacrifício, 
como oferenda pela redenção da humanidade. 

A figura do profeta, do enviado por Deus para preparar 
os caminhos do Senhor foi João Batista.  Ele é o Precursor do 

Cristo pela palavra e pela vida, pela sim-
plicidade e austeridade e pela fidelidade à 
missão. Os Evangelhos nos relatam que 
ele viveu uma vida despojada no deserto. 
O deserto é um lugar geralmente associa-
do a uma realidade inóspita, pela aridez 
do solo, a ausência de vegetação, o calor 
durante o dia e o frio da noite, a presença 
de animais peçonhentos, escorpiões, co-

bras, etc. O deserto é também associado a um lugar desolado 
e silencioso, onde podemos ouvir o barulho da brisa suave e o 
sopro do vento que move os grãos de areia aos poucos, mas de 
maneira constante até formar as dunas ou colinas.

Na Sagrada Escritura, muitas são as passagens que nos 
falam do deserto como o espaço do encontro com Deus, da 
purificação, do esvaziamento e da proximidade. Foi o de-
serto o lugar que João Batista escolheu para viver e também 
para escutar a voz de Deus que lhe falava ao coração e o 
fortalecia na missão de preparar os caminhos do Senhor. No 
deserto, o silêncio, muitas vezes, era a única comunicação 
que confortava o seu coração e alimentava a sua fidelidade 
na missão. No deserto, através da oração silenciosa, ele se 
colocava na escuta de Deus, para falar de esperança ao cora-
ção do povo que esperava a vinda do Messias.

O  testemunho da fé
(A Voz da Diocese, 30/6/2019)

Estimados Diocesanos! A Sagra-
da Escritura nos traz inúmeros relatos 
de testemunho de fé dos patriarcas, dos 
profetas, de homens e mulheres que, 
abrindo os olhos e os ouvidos para as coisas do céu, se co-
locaram na escuta do Senhor, deixaram que Ele lhes falasse 
ao coração, orientasse sua vida, mesmo nos momentos mais 
difíceis, quando a vida deparou-se com a realidade da morte, 
souberam manter-se fiéis ao Senhor, a quem tinham confiado 
e entregado a vida na missão, como discípulos, mas também 
como oferenda de fidelidade até o fim.

Recordar e celebrar o testemunho de fé dos mártires de 
ontem e de hoje na vida da Igreja, é manter viva a memória his-
tórica da fé no Senhor Jesus, que se faz presente na vida do povo 
de Deus, que celebra a presença de Deus na sua caminhada, entre 
as provações deste mundo, mantendo acessa a luz da fé e da espe-
rança, de que Deus não abandona o seu povo e quem nele confia.

Como povo de Deus a caminho da casa do Pai, somos 
provados na nossa fé. E a pergunta que Jesus fez aos discípulos: 
“E vós, quem dizeis que eu sou” (Mt 16,15), faz também ao nos-
so coração de discípulos e discípulas na realidade de hoje. Como 

respondemos ao Senhor? Com palavras 
evasivas do que dizem, ou com a coerência 
do testemunho de fé de quem acolheu Je-
sus em sua vida? Este amadurecimento na 

fé passa por um processo de crescimento que vai muito além da 
admiração pela pessoa de Jesus. Ele nos leva a testemunhar a fé 
nele não só pelas palavras dos nossos lábios, mas também pelas 
nossas obras, pelo nosso compromisso de discípulos e discípulas 
seus comprometidos com o Reino de Deus, com o cuidado da 
vida dos nossos irmãos e irmãs e da nossa Casa Comum.

Como peregrinos, devemos estar dispostos a acolhermos 
a graça de Deus, que se manifesta no nosso caminho de cresci-
mento espiritual na vida de fé, mas também como criatura hu-
mana que se coloca com humildade diante do Criador. Assim, 
seremos capazes de reconhecer que Deus não pode ser com-
preendido apenas através de conceitos compilados pela inteli-
gência humana. Deus é sempre novidade. A fé nele comporta 
contínuas descobertas e cada resultado alcançado é sempre so-
mente uma etapa, jamais o fim. Acolher esta novidade de Deus, 
que é Jesus, na vida de fé é acolher a sua graça que nos renova 
constantemente no seu amor e na sua misericórdia.
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Oração, amor e ação
(A Voz da Diocese, 07/7/2019)

Estimados Diocesanos! Nos peque-
nos passos do nosso dia-a-dia, dentro da 
nossa realidade de vida, somos chamados 
a testemunhar a nossa fé no Senhor Jesus. 
Pode acontecer que nem sempre seremos 
compreendidos, mesmo por aqueles que se 
dizem cristãos, mas têm vergonha de ex-
pressar de forma pública a sua fé. Ou vivem 
a fé de forma intimista, como se estivessem 
cometendo um grave delito ao manifestá-la 
publicamente. 

Nos nossos deveres e afazeres do dia-a-dia, deveríamos ter a 
coragem de viver e transmitir o amor de Cristo com a convicção de 
quem encontrou o Senhor e O acolheu em sua vida, tornando-se um 
peregrino do amor, da oração e da caridade. O nosso crescimento 
espiritual não acontece por acaso. Precisamos ter a humildade de 
deixar a graça de Deus agir em nós, possibilitando assim ao Espírito 
Santo oxigenar o nosso coração, a nossa vida de comunidade de fé, 
através da escuta e da leitura da Palavra de Deus. “Quando conhe-
cemos a Palavra de Deus, não temos o direito de não acolhê-la; uma 
vez acolhida, não temos o direito de impedi-la de encarnar-se em 
nós; quando ela se encarna em nós, não temos o direito de conser-
vá-la para nós: a partir daquele momento pertencemos àqueles que 

a esperam” (Madeleine Delbrêl).
Os discípulos do Senhor Jesus são 

enviados para a missão “como operários do 
amor”, porque participam da missão junto 
ao Pai e ao Espírito Santo. Mas esta missão 
não poderá ser vivida intensamente pelos 
discípulos, se antes não fizerem uma ex-
periência viva de comunhão com o Senhor 
Jesus, que anunciou o Reino de Deus, mas 
também carregou a cruz e na cruz entregou a 

vida nas mãos do Pai. 
Num mundo que valoriza o sucesso da ascensão social, 

podemos correr o risco de sermos discípulos que anunciam mais 
os valores da realidade do mundo do que os valores do Evange-
lho proclamado por Jesus. É na experiência do encontro com o 
Senhor, através da sua Palavra, da oração e da caridade, que os 
discípulos podem oferecer um testemunho capaz de tocar a mente 
e o coração dos homens e das mulheres do nosso tempo. E des-
sa forma, ajudá-los a percorrerem um caminho de vida, marcado 
pelo encontro com o Senhor da paz, do diálogo, da esperança e da 
misericórdia, que se inclina para curar o ferido, de braços abertos 
acolhe o afastado, e com amor e ternura percorre conosco o cami-
nho da vida para podermos chegar à vida eterna na casa do Pai.

Quem é meu próximo?
(A Voz da Diocese, 14/7/2019)

Estimados Diocesanos! Neste pe-
ríodo de inverno, ouvimos muito falar de 
solidariedade e de amor a o próximo, e, 
talvez, muitas pessoas, querendo ajudar, 
ficam se perguntando: Quem é o meu 
próximo que tem necessidade da minha 
ajuda? Em meio a tantas situações que 
nos envolvem no cotidiano da vida, po-
demos ter dificuldades em identificar o 
próximo que precisa de nós. 

Também Jesus, num certo dia, foi interrogado por um mestre 
da Lei, que desejava herdar a vida eterna, e querendo ter uma res-
posta que fosse ao encontro do seu desejo e lhe livrasse o coração 
da angústia, lhe perguntou: “Mestre, que devo fazer para receber 
em herança a vida eterna”? Antes de fazer a pergunta, este homem, 
que era doutor da Lei, reconhece que existe um desejo que habita 
dentro de si e move seu coração: “a vida eterna”.  

“O que devo fazer para herdá-la”? Pergunta o doutor da Lei. 
Jesus não dá uma solução pronta, mas orienta o doutor para que ele 
mesmo encontre uma resposta através da leitura da Lei, que esta-
va nas Sagradas Escrituras. E afirma: Ali, tu mesmo encontrarás a 
resposta. Mas Jesus, não o abandona. Prossegue o diálogo com o 
doutor, dizendo que para viver eternamente é suficiente fazer aquilo 
que diz a Lei, o que está escrito na Sagrada Escritura, envolver-se 
com a Palavra de Deus em primeira pessoa, deixando que ela con-
duza a sua vida. Mais ainda, diz: na Palavra encontrarás a semente 
da vida e praticando-a viverás eternamente, desde agora. 

No coração daquele homem, porém, exis-
te um bloqueio, uma palavra que não o ajuda 
a encontrar uma resposta para a pergunta que 
está perturbando a sua vida. “O meu próximo”. 
Quem é este meu próximo? Ao término da pa-
rábola, Jesus abre a inteligência do doutor da 
Lei, refazendo a pergunta que o incomodava a 
partir da parábola do bom samaritano: “Na tua 
opinião, qual dos três foi o próximo do homem 
que caiu nas mãos dos assaltantes”?

Identificar o próximo parece não ter sido o problema para o 
doutor da Lei, nem deveria ser para nós, na nossa realidade de hoje. 
Ele está ali, caminha na mesma estrada que eu percorro todos os 
dias, ou quem sabe no final da rua onde eu moro, ou no bairro que 
está na periferia perto do meu local de trabalho. Ele está presente 
na minha realidade social e comunitária, sofrendo, necessitado de 
compaixão e proximidade, de alguém que se ocupe de suas feridas 
humanas, sociais e espirituais. 

A presença do próximo não deve ser construída, mas desco-
berta, revelada, no contexto em que vivemos, assim como a presen-
ça de Deus na minha vida. Talvez, o mais difícil seja deixar-se fazer 
próximo: tomar consciência que não é um mérito nem vanglória 
poder ajudar, e, com humildade, fazer aquilo que me é possível fa-
zer, tornando real o amor na ação que realizo. Para que o dom não 
humilhe o outro, devo dar não somente alguma coisa do que me 
pertence, mas a mim mesmo; devo saber estar presente no dom que 
ofereço (cf. Bento XVI, Deus caritas est, 34-35).
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Novena da festa de São Cristóvão
Erechim, 19/07/2019 - Unidos pelo ensinamento dos apóstolos

Saúdo o Pe. Anderson, o Diácono Jacir, 
os ministros e ministras extraordinários da 
Sagrada Comunhão Eucarística, as catequis-
tas, as zeladoras de capelinhas, os membros 
das pastorais e movimentos, dos conselhos, 
as autoridades civis e militares aqui presen-
tes ou representadas, os integrantes das en-
tidades de classe, os visitantes e o povo da 
comunidade paroquial.

Estimados irmãos e irmãs em Cristo Je-
sus. Nesta noite iniciamos a novena em pre-
paração à festa de São Cristóvão, padroeiro 
desta comunidade paroquial, padroeiro dos e das motoristas; 
protetor daqueles que perfazem o caminho da vida como pe-
regrinos, para a casa do Pai, mas também dos profissionais 
do volante, que percorrem as longas e muitas vezes difíceis 
estradas deste país, transportando o fruto do trabalho de mi-
lhões de trabalhadores/as, mas também levando as pessoas, 
que viajam a lazer, a trabalho, em busca de tratamento de 
saúde ou para encontrar e consolar pessoas com os corações 
feridos, ou em outras situações. 

Poderíamos continuar com uma longa lista, na qual 
estão presentes os profissionais do volante, que trabalham 
de dia sob o sol escaldante ou chuvas torrenciais, de noite 
pode ser sob o céu estrelado, a chuva forte ou a neblina que 
fazem redobrar a atenção, e muitas vezes apertam o cora-
ção de quem está no volante, porque leva consigo aqueles 
que ama e dependem do seu trabalho para crescerem e ter 
uma vida digna. Quem está num volante nunca está sozinho, 
“porque Deus não abandona seus filhos e filhas no peregri-
nar da vida”, e porque em qualquer lugar sempre há alguém 
esperando a sua chegada ou o seu retorno.

No texto do Evangelho que ouvimos, narrado por São 
Lucas (Lc 10,1-9), Jesus escolhe setenta e dois discípulos 
e os envia dois a dois, na sua frente, a toda cidade e lugar 
aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: “A messe é grande, 
mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono 
da messe que mande trabalhadores para a colheita”. Jesus 
envia discípulos diante de si: cada cristão é uma palavra pro-
nunciada, acolhida, na espera do cumprimento do amor que 
leva escrito dentro de si.

Jesus envia “operários do amor” para trabalharem na 
messe, mas de um jeito ou de outro, participa da missão jun-
to com o Pai e o Espírito Santo. Ele participa da comunhão 
que nasce entre os discípulos que fizeram a experiência viva 
do encontro com Ele através da fé. Por isso ele, os envia 
dois a dois: são testemunhas vivas de uma relação fraterna, 
atraente e generosa, da qual nasce a paz, que são enviados a 
anunciar. “Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos: 
se tiverdes amor uns para com os outros” (Jo 13,35).

Com o coração transformado por tal experiência, os 

discípulos podem oferecer um testemunho 
capaz de gerar, de abrir a mente e o cora-
ção de todos aqueles que acolhem a paz do 
Senhor, que provoca a reação fundamental 
de desejar, buscar e ter no coração o com-
promisso do bem dos outros, participando 
da vida da comunidade. Mas Jesus, também 
chama a atenção dos discípulos, para que 
não sejam tomados pela tentação do como-
dismo ou da vanglória, que pode advir dos 
resultados. Os resultados da missão são ape-
nas manifestações da potência de Deus, que 

age através dos discípulos. Porque o amor verdadeiro tem 
origem em Deus, ele é quem age pela sua graça nos corações 
dos discípulos. 

O motivo da alegria dos discípulos, mesmo diante 
das perseguições, é saber que os nomes deles estarão escri-
tos nos céus. “Por isso pedimos a graça de nos alegrarmos 
dos frutos dos outros, que são nossos também, sem cair na 
tentação da inveja ou dos desafios que podem nos pegar de 
surpresa ou despreparados para a missão. Devemos ser re-
alistas, mas sem perder a alegria, a audácia e a dedicação 
plena de esperança. Não deixemos que nos roubem a força 
missionária”. (Papa Francisco, Alegria do Evangelho, 104).  
Não deixemos de celebrar e alimentar a nossa vida de fé no 
Senhor Jesus, em comunhão e na comunidade.

A messe é abundante. Na verdade, o Reino de Deus é 
maior que a Igreja e, por sua vez, o Espírito Santo age pri-
meiro e independentemente de nós. 

Queridos irmãos e irmãs, os frutos do bem existem em 
abundância para quem tem os olhos da fé para vê-los; o cha-
mado para recolhê-los coincide com o ser cristão. A urgência 
do sentir-se chamado para trabalhar pelo Evangelho do reino 
não pode surgir com força lá onde existe uma leitura nega-
tiva da história, mas onde se consegue colher os frutos das 
sementes que foram semeadas no campo da vida por aqueles 
que nos precederam e também por aqueles que no mundo de 
hoje se deixam guiar pelo Espírito Santo. Trazemos presen-
te também aqueles que não crêem, mas podem ser mansos, 
pacíficos e justos.

“A messe é abundante...”, nos diz o Senhor, e essa 
messe precisa ser cuidada com paixão, ternura e misericór-
dia, lembrando que é povo de Deus a caminho da casa do 
Pai. Neste caminho, quem nos leva a superarmos as dificul-
dades é o amor, o perdão e a misericórdia infinita de Deus. 
Deus vê o que temos de bom no nosso coração. O olhar hu-
mano às vezes vê apenas as fragilidades, os limites, e não 
tem misericórdia diante de um coração ferido, que mesmo 
assim é capaz de amar, de buscar forças no amor do Senhor 
Jesus, para continuar percorrendo as estradas da vida, até 
chegar à morada definitiva, na casa do Pai.
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A imagem de São Cristóvão representa um homem forte 
carregando Jesus criança em seu ombro. Nas estradas da vida, 
às vezes, nós precisamos nos colocar nos ombros de Deus para 
podermos atravessar as correntes do mal que querem nos im-
pedir de chegarmos à nossa meta última. A alegria do cristão 
discípulo está em levar Jesus no coração, e anunciar ao mundo 
com a sua vida a bela notícia da salvação pela experiência de 
fé que fez. Cada cristão que fez a experiência do encontro com 
Cristo encontra o próprio “mérito”, a sua felicidade no anun-
ciar o Crucificado ressuscitado, única palavra-pessoa que não 
muda, único salvador que doa alegria verdadeira. 

A desculpa muitas vezes é a nossa maior imperfeição, 
mas em Cristo somos novas criaturas, libertadas da dinâmica 
do pecado que nos tornava prisioneiros. É verdade que as 
nossas limitações nos acompanharão por toda a nossa vida, 
mas é também verdade que o Pai nos consolará, e aquilo que 
nós vemos como imperfeito será usado por Ele como estí-
mulo constante, para que não nos acomodemos e continue-

mos a crescer nas coisas d’Ele. A sua acolhida, o seu perdão, 
o seu amor previdente e paterno nos tornam constantemente 
novas criaturas. E esta novidade deve ser partilhada, doada 
como fermento do bem a partir das pequenas coisas cotidia-
nas. Nos nossos deveres de todos os dias, Deus nos ofere-
ce oportunidades para vivermos e transmitirmos o amor de 
Cristo. Como nos diz São Paulo na Carta aos Gálatas (Gl 
1,1-2.6-10): “Se ainda pretendesse agradar aos homens, não 
seria servo de Cristo”. Fala isso repreendendo os gálatas por 
terem adotado outro evangelho (v. 6-7) diferente do que ele 
pregara, isto é, o da autêntica Palavra de Cristo, que forta-
lece a vida de cada pessoa que acolhe o Senhor Jesus, pelas 
palavras do verdadeiro Evangelho, ajudando-a a crescer na 
vida espiritual, mas também libertando-a das injustiças do 
pecado para que possa viver com dignidade a sua condição 
de filho e filha de Deus. Deus atravessa conosco todos os 
eventos da vida, também aqueles que nos fazem padecer.

Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.

Mensagem da  XXV Assembleia Geral Eletiva                 
da Conferência dos Religiosos/as do Brasil

Reunidas e reunidos pelo Espírito 
do Senhor como Vida Religiosa do Bra-
sil na XXV Assembleia Geral Eletiva, de 
10 a 14 de julho de 2019, em Brasília-
-DF, nós, em torno de  450 participantes, 
vindas/os de vários  recantos do Brasil e 
de outros países, vivemos a força revi-
goradora  da Vida Religiosa Consagrada 
como espaço de discernimento  e vida.

O tema escolhido para fundamentar a caminhada do 
próximo triênio foi “Consagradas e Consagrados em Mis-
são” e o lema “Fazei tudo o que ele vos disser” (Jo 2,5), os 
quais nos impulsionam,  como Vida Religiosa Consagrada, 
a estarmos sempre itinerantes, no seguimento a Jesus Cristo.

Muito nos alegrou a presença da Presidente da Confe-
rência Latino Americana e Caribenha de Religiosos (CLAR), 
Irmã Gloria Liliana Echeverri, a qual nos interpelou inspi-
rando-se no Papa Francisco, para a vivência dos valores do 
Reino, a sermos especialistas em comunhão, sair do ninho 
que nos contém, cuidar da formação integral, enriquecer a 
Igreja com nossos carismas e confiar em Quem nos conduz. 

A atual conjuntura sócio-política-econômica nos mos-
tra o fortalecimento de políticas neoliberais com mecanis-
mos financeiros que retiram direitos e agravam a situação 
dos vulneráveis, submetendo-os a um cenário de escassez. 
É nossa missão suscitar esperança, resistência, em busca da 
verdade e da paz.

Manifestamos nosso apoio incondicional ao Papa Fran-
cisco e às suas propostas. Ele tem nos interpelado a um êxo-
do para a fronteira das necessidades humanas atuais. Insiste, 
entre outros aspectos, na sinodalidade como próprio ser da 

Igreja, na missionariedade, simplicidade, 
pobreza, misericórdia, pastores com chei-
ro de ovelhas e ecologia integral.

Como horizonte inspirador, nós, 
consagradas e consagrados em missão, 
movidos por uma mística profético-sa-
piencial e articulados institucionalmente, 
procuramos estar presentes onde a vida 
está ameaçada, responder aos desafios de 

cada tempo, tecendo relações humanizadoras e intercultu-
rais, ouvindo o clamor dos pobres e da terra, para que o vi-
nho novo do Reino anime a festa da vida.

Para o próximo triênio, assumimos as seguintes priori-
dades: cultivar a mística profético-sapiencial; ouvir o clamor 
dos pobres  e da terra; fomentar a intercongregacionalidade, 
a interculturalidade e a partilha dos carismas com leigas/os; 
promover relações humanizadoras e atenção diferenciada à 
cada geração na VRC.

Fazemos nossas as  palavras da Irmã Maria Inês Viei-
ra Ribeiro, após a eleição: “eu desejo neste triênio que nos 
dediquemos mais às questões da Amazônia, da identidade 
da VRC, dos presbíteros religiosos, dos abusos sexuais na 
Igreja, do tráfico humano e do engajamento nas Políticas 
Públicas, em estarmos com os pobres e dos pequenos, para 
que sejamos uma vida consagrada masculina e feminina de 
acordo com o Espírito de Jesus”.

A exemplo de Maria, Mãe e  Discípula de Jesus Cristo, 
pedimos ao Espírito que dirija nossos passos e nos faça tes-
temunhas do seu amor e da esperança.  

Brasília- DF, 14 de julho de 2019.
Fonte:  CRB
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Carta-compromisso do 3º Congresso Missionário                
Nacional dos Seminaristas

Santo Antonio da Patrulha, 
Diocese de Osório, RS, de 10 a 14 
de julho de 2019

“Ao final do 3° Congresso 
Missionário Nacional de Seminaris-
tas foi lida e aprovada a carta-com-
promisso redigida a partir das dis-
cussões e encaminhamentos realiza-
dos durante os cinco dias do evento.

3° Congresso Missionário Nacional de Seminaristas
Tema: Batizados e enviados: a Igreja de Cristo em Missão no 

Mundo
Lema: “Sereis minhas testemunhas […] até os confins da ter-

ra” (At 1,8)
Carta-compromisso dos seminaristas congressistas aos irmãos 

de Seminário, senhores Bispos e Formadores de todo Brasil.
Nos dias 10 a 14 de julho de 2019, estivemos reunidos em 

Santo Antônio da Patrulha – RS, para o 3° Congresso Missionário 
Nacional de Seminaristas. Somamos em torno de 300 congressistas, 
sendo 235 seminaristas diocesanos e religiosos de 104 dioceses e pre-
lazias dos 18 Regionais do Brasil, formadores, coordenadores de CO-
MIREs (Conselhos Missionários Regionais), bispos representantes 
da CNBB, coordenadores das POM (Pontifícias Obras Missionárias), 
representantes da OSIB (Organização dos Seminários e Institutos do 
Brasil), CRB (Conferência dos Religiosos do Brasil), CIMI (Conse-
lho Missionário Indigenista), IAM (Infância e Adolescência Missio-
nária), JM (Juventude Missionária) e FM. Promovido pelas POM e 
pela comissão nacional dos COMISEs (Conselhos Missionários dos 
Seminaristas), o Congresso contou com uma excelente equipe de 
organização envolvendo cerca de 150 voluntários, com o COMIDI 
(Conselho Missionários Diocesano) local, COMIRE Sul 3, a diocese 
de Osório – RS, paróquias, agentes de pastorais e movimentos e fa-
mílias da comunidade que se disponibilizaram para acolher e servir 
com amor e generosidade. O objetivo geral foi animar e aprimorar a 
formação missionária dos futuros presbíteros no Brasil, de maneira 
que a missão seja realmente eixo central da formação e ajude os se-
minaristas a adquirir um autêntico espírito missionário.

Gostaríamos de transmitir a todos os nossos irmãos seminaris-
tas, equipes de formação e bispos, nossa imensa alegria em congregar 
pessoas de tantas Igrejas particulares e congregações religiosas deste 
nosso imenso país, todas imbuídas pelo mesmo ardor missionário de 
animar e fortalecer nossa vocação.

O Congresso foi, sem duvida, um momento de verdadeira sen-
sibilização para com a caminhada missionária da Igreja no Brasil e no 
mundo. Tornou-se um excelente espaço de reflexão sobre a formação 
missionária dos futuros presbíteros, troca de experiências e celebra-
ções a fim de encontrarmos novos rumos que aprimorem as orienta-
ções para a formação dos seminaristas do Brasil. Fomos impulsio-
nados a sermos agentes ativos no processo de conversão pastoral e 
ajudarmos a Igreja a viver a missão como “uma paixão por Jesus e, 
simultaneamente uma paixão pelo seu povo” (EG 268), durante todo 
o processo de formação, tanto inicial como permanente.

Com a intenção de despertar em medida maior a consciência 
da missio ad gentes e retomar com novo impulso a transformação 
da vida, da formação e da pastoral, sentimos que, mais do que nun-
ca, devemos assumir sem medo o seguimento de Cristo de maneira 

preferencial. “Não é possível falar 
de vocação, excluindo missão”. O 
fator missionário não se soma ao 
ser padre, mas é um com o chamado 
vocacional. Antes de qualquer coisa 
é necessário ser discípulo, despojar-
-se do desnecessário e acompanhar 
o Mestre, assumindo os mesmos 
compromissos d’Ele. Assim como 
Cristo, é preciso “mergulhar” na dor 

e na dificuldade do outro. Neste sentido, é fundamental que os futuros 
presbíteros movimentem-se, peregrinem ao encontro daqueles que o 
Senhor os enviou e com passos, ritmos, etapas, uma imersão autên-
tica na experiência de Cristo, vivermos a apostolicidade e missiona-
riedade da Igreja e os ensinamentos do Mestre. Também é essencial 
aprofundar-se nos afetos e nos sentimentos de Jesus, integrar-se em 
sua liberdade, em seus talentos, pensamentos, compadecimentos. 
Olhar para o outro, para aquele que sofre, com os olhos de Jesus a 
partir da iniciação cristã e da configuração a Ele, a fim de que na ima-
gem do cristão missionário se vislumbre a figura do próprio Cristo.

Na era atual em que a vida cada vez mais perde seu sentido 
devido às novas tecnologias, todo missionário é convidado a ser pro-
feta, ser e fazer algo definitivo em meio a essa transitoriedade, pois a 
missão tende ao que não passará. A Igreja missionária, impulsionada 
pelo desejo de evangelizar, deve anunciar a partir da experiência pró-
pria com Deus e transformação pessoal que emerge de dentro, do ser, 
pelo e por amor. A partir daí, sentimos a necessidade de compreender 
o quanto é importante estar “enamorados por Jesus Cristo” e “encon-
trar forças na cruz do Senhor” que impulsiona a uma vida missioná-
ria, tirando cada um de uma zona de conforto para ir à realidade do 
outro. Isso se resume na necessidade de promovermos a sinodalidade 
e assumirmos espaços missionários nas casas de formação e nas pa-
róquias; despertarmos o ardor missionário por meio da consciência 
de que a missão contínua e permanente é um transbordar da experi-
ência pessoal com Jesus. Daí implica-se rever com coragem costu-
mes, estilos, horários, linguagem, escuta, diálogo, estruturas, formas, 
ministérios, práticas de formação humana, teológica e espiritual, bem 
como a prática da solidariedade, da cooperação e da integração.

Estamos convictos de que a vocação é dom de Deus e a missão 
d’Ele procede. Dirigimo-nos aos nossos bispos, reitores e formado-
res. Pedimos o apoio e benção para que a espiritualidade e a missio-
nariedade sejam o princípio articulador de todo o processo formativo. 
Nas realidades que os COMISEs ainda não atuam ou que são pouco 
estruturados, pedimos sua atenção e incentivo para que sejam fortale-
cidos. Assim, certos da atenção de todos, reiteramos nosso desejo de 
juntos, animados e guiados pelo Espírito de Deus, construirmos no 
coração dos Seminários, Casas de Formação, Institutos, Universida-
des e Paróquias, uma mentalidade viva e ardente, direcionada a uma 
Igreja em permanente missão, com o rosto misericordioso do Pai, 
marca insubstituível da Igreja Missionária. Sem mais, nossa prece ao 
coração afim de que brote no seio da Igreja do Brasil e do mundo o 
amor à causa missionária. Igreja em missão, vida em doação!

Em Cristo Jesus, Missionário do Pai.
Os participantes do 3º Congresso Missionário Nacional de Se-

minaristas.
Santo Antônio da Patrulha, 14 de julho de 2019
Fonte: POM
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Dom José nomeado Bispo da Diocese de Caxias do Sul
A Sala de Imprensa da Santa Sé 

, no dia 26 de junho, informou que o 
Papa Francisco aceitou o pedido de re-
núncia de Dom Alessandro Ruffinoni, 
CS, ao ministério episcopal de Bispo 
da Diocese de Caxias do Sul por limi-
te de idade, nomeando para sucedê-lo 
Dom José Gislon, OFMCap, Bispo de 
Erexim. 

Naquele dia, Dom José estava 
participando de reunião do Conselho 
Permanente da CNBB em Brasília, 
como representante do Regional Sul 3 
da CNBB. Em vista de diversos telefo-
nemas de meios de comunicação solici-
tando-lhe entrevista, pediu à assessoria 

de comunicação da Diocese de Erexim para explicar o pro-
cesso de transição decorrente da referida nomeação. 

Esta divulgou o seguinte: 
A itinerância ou a mudança de local da ação pastoral 

de padres, bispos e agentes de pastoral leigos é constante na 
Igreja. Como na Diocese, o Bispo deve prover as paróquias 
de seu Pároco ou Administrador Paroquial, cabe ao Papa no-
mear o Bispo de uma Diocese escolhendo um padre, que 
deverá receber a ordenação episcopal ou transferindo Bispo 
da função em que se encontra. Quando um padre é nomeado 
Bispo, ele tem dois meses para ser ordenado Bispo e outro 
mês para assumir a função. Quando Bispo é transferido, ele 
tem dois meses para assumir seu novo compromisso eclesial. 

Tendo o Papa Francisco aceito o pedido do Bispo de 
Caxias do Sul, Dom Alessandro Rufinoni CS, de renúncia à 
função por limite de idade, a Nunciatura Apostólica, depois 
de diversas consultas, apresentou-lhe lista tríplice de possí-
vel sucessor. 

A escolha recaiu sobre Dom José Gislon, OFMCap, 
Bispo de Erexim. 

Ele ficará na função até assumir aquela Diocese, no 
dia 08 de setembro, em missa na Catedral Santa Tereza, às 
15h30. A data está um pouco além dos dois meses previsto, 
mas a Diocese de Caxias do  Sul já tinha marcado há mais 
tempo a celebração especial de seus 85 anos naquela data. 
Dom José pediu à Nunciatura Apostólica no Brasil ver a pro-
vidência necessária para esta prorrogação. 

A partir daquele dia, a Diocese de Erexim passará a 
ser vacante. Se a Nunciatura não nomear um Administrador 
Apostólico, que normalmente é um bispo, para conduzir a 
Diocese até a nomeação do sucessor de Dom José, o Co-
légio de Consultores da própria Diocese, constituído por 7 
padres, deverá reunir-se dentro de 8 dias e escolher um padre 
diocesano para a função de Administrador Diocesano até a 
referida nomeação. Ele responderá pela Diocese nas ques-

tões burocráticas e administrativas, sem em nada modificar 
o andamento dela. 

A partir da transferência de Dom José, a Nunciatura 
Apostólica iniciará o processo de consulta a padres e outras 
pessoas, bem como aos Bispos da Província Eclesiástica ou 
até mesmo do Regional para a indicação de nomes de possí-
veis sucessores dele. 

Neste dia da transferência, Dom José se encontra em 
Brasília, participando da reunião do Conselho Permanente 
da CNBB, marcada há mais tempo, iniciada ontem, terça-
-feira e que irá até amanhã, quinta-feira ao meio-dia. Ele 
estará em Erechim a partir de sexta-feira. 

Nos próximos dias, certamente, ele tomará as provi-
dências necessárias para este período de transição. 

Dados biográficos e algu-
mas atividades na Diocese de 
Erexim

Frei José Gislon, filho de 
Vicente e Jurema Gislon, nasceu 
aos 23 de fevereiro de 1957, no 
atual município de Dona Emma, 
Diocese de Rio do Sul, Estado 
de Santa Catarina.

Frequentou o serviço mili-
tar, de maio de 1976 a abril de 1977, no quartel da Polícia do 
Exército de Brasília.

Em 1978 ingressou no Seminário dos Freis Capuchi-
nhos, em Irati – PR.

Fez o Curso de Filosofia em Ponta Grossa – PR e de 
Teologia no Instituto Teológico Paulo VI de Londrina – PR. 

Foi ordenado sacerdote em 28 de maio 1988, em Uraí – PR.
Fez o Curso de História da Igreja – Mestrado, na Uni-

versidade Gregoriana de Roma, de outubro de 1992 a janeiro 
de 1996.

Foi professor de História da Igreja no Studium Teo-
lógico de Curitiba e também no Centro Interdiocesano de 
Teologia de Cascavel – PR, de 1997 a 2000.

Em 2005 foi eleito Provincial, ou seja, o responsável 
pela Província São Lourenço de Brindes, do Paraná, Santa 
Catarina e Paraguai.

Em 2006 foi eleito Conselheiro Geral da Ordem dos 
Capuchinhos. 

Foi nomeado Bispo da Diocese de Erexim, RS, pelo 
Santo Padre o Papa Bento XVI, no dia 06 de junho de 2012, 
sucedendo a Dom Girônimo Zanandréa que, na mesma data, 
teve seu pedido de renúncia à condução da Diocese por li-
mite de idade.

Sua Ordenação Episcopal ocorreu no dia 03 de agosto 
de 2012, na igreja Na. Sra. das Mercês em Curitiba, PR.
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Iniciou seu ministério episcopal na Diocese de Erexim 
no dia 19 de agosto de 2012, na Catedral São José, em Ere-
chim, RS.

De 2013 a 2017, realizou sua primeira visita pasto-
ral às 30 Paróquias da Dioceses passando em todas as suas 
comunidades, ouvindo o povo de Deus e celebrando a Eu-
caristia. Esteve em todas as escolas dirigindo sua palavra 
aos alunos em todos os turnos (manhã, tarde e noite). Esteve 
também nas creches, casas de repouso, hospitais, APAEs, 
etc. Manteve contato também com as repartições públicas, 
falando com os prefeitos e outras autoridades constituídas; 
manteve contato com os meios de comunicação. Também 
visitou, em suas casas, nas comunidades rurais e cidades 
menores, os enfermos e idosos que não tinham condições de 
frequentar a Capela. Na cidade de Erechim, não foi possível 
contemplar essa realidade.

Segundo Dom José, em todos os lugares, o povo foi 
muito acolhedor e generoso. As visitas foram organizadas 
pelos Padres de cada Paróquia, que conheciam a realidade 
das comunidades, em comum acordo com ele. Salvo raras 
exceções, os Padres acompanharam o Bispo em todas as vi-
sitas. Em média, foram visitadas três comunidades por dia. 
Em alguns lugares, duas. Na cidade de Erechim, foi dado 
prioridade nos finais de semana, para favorecer a participa-
ção do povo de Deus.

No ano de 2018, a Visita Pastoral foi feita com um 
encontro das lideranças de todas as comunidades, na sede 
paroquial, proporcionando-lhes momento de formação e 
contato com setores da Cúria Diocesana e de Pastoral. Por 
isso, acompanharam o Bispo coordenadora/r da Animação 
Bíblico-Catequética, do Setor Juventude, do Setor Pastoral 

Vocacional e servidores do Setor Contábil e Patrimonial. O 
encontro em cada uma das 30 Paróquias teve a duração de 
duas horas e meia a três horas. Algumas Paróquias preferi-
ram o encontro na parte da tarde durante a semana, para fa-
cilitar a participação das pessoas; outras preferiram à noite, 
também durante a semana, e houve aquelas que preferiram 
no sábado pela manhã.

Dom José esteve em muitas celebrações nas sedes pa-
roquiais e outras comunidades para crismas, oficialização de 
ministros e ministras, datas comemorativas diversas, dedica-
ção do altar de igrejas reformadas, exéquias de pai ou mãe 
de padres e de alguns padres, e outras.

No período em que Dom José esteve à frente da Dioce-
se, na parte administrativas, entre outras realizações pode-se 
citar: as sete etapas do projeto de revitalização do Santuário 
e sua esplanada, com a construção da Capela da Reconcilia-
ção; a aquisição da casa em Passo Fundo e sua ampliação 
para servir de Seminário Maior São José; a aquisição da casa 
das irmãs vicentinas em Barão de Cotegipe para ser o Semi-
nário Menor Bom Pastor; a adaptação de parte do Seminário 
de Fátima para o Lar Sacerdotal, quase concluído; a reforma 
de uma das casas perto do Salão de Eventos do Seminário 
para servir de sede da Cáritas, ainda em andamento; aquisi-
ção de terrenos em loteamentos para sede de futuras comu-
nidades. Ainda há prestações a saldar do projeto de revitali-
zação do Santuário e uma parcela da aquisição da casa das 
irmãs em Barão de Cotegipe, mas suportáveis pela Diocese. 
No período, na Diocese, houve a regularização e legalização 
de 87 obras novas, 21 demolições, 11 terrenos recebidos em 
doação ou adquiridos, 14 regularizações de terrenos, com 
fusão ou inserção de medidas e há 38 obras em andamento. 

Reunião do Conselho de Pastoral da Diocese de Erexim 
no contexto da Assembleia da Ação Evangelizadora

Em torno de 100 
representantes das Paró-
quias, Setores e Movi-
mentos, padres, diáconos 
e religiosos da Diocese de 
Erexim participaram da 
primeira reunião do seu 
Conselho de Pastoral des-
te ano, na manhã do dia 
29 de junho, véspera da 
solenidade de São Pedro 

e São Paulo, no Centro de Eventos do Seminário de Fátima.
Após oração inicial, conduzida pelo Pe. Paulo Rogé-

rio Caovilla, Pároco em Mariano Moro e representante da 
Área Pastoral de Severiano de Almeida na coordenação de 
pastoral, Pe. Maicon Malacarne, coordenador diocesano 
de pastoral, relatou passos dados na preparação da Assem-

bleia Diocesana da Ação Evangelizadora, nos dias 06 e 07 
de setembro, que deverá definir o plano de pastoral para 
o quadriênio 2019 a 2023. Já foram realizadas 12 pré-as-
sembleias por paróquias, faltando duas delas e de algumas 
pastorais. 

Nessas assembleias, cada participante foi convidado 
a apresentar, com uma palavra, uma urgência diocesana. As 
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cinco palavras mais repetidas foram: participação, união, 
juventude, diálogo e acolhida. No trabalho de grupos, os 
participantes responderam às perguntas: 1. Você tem conhe-
cimento do 13º Plano Diocesano da Ação Evangelizadora? 
Ele contribuiu para a caminhada pastoral da sua organiza-
ção? 2. O que marcou a vida do setor (pastoral, movimento, 
serviço eclesial) nos últimos 4 anos? 3. Quais as grandes 
necessidades pastorais que temos na atualidade?

Examinando todas as respostas, a comissão de prepa-
ração da assembleia destacou onze pontos: a estrutura do 
próximo plano; catequese e Iniciação à Vida Cristã – apren-
dizado cristão permanente; evangelização da juventude; 
protagonismo dos leigos; vida das comunidades eclesiais 
– tensões e conflitos; pastoral urbana e êxodo rural; comu-
nicação no mundo digital; dimensão missionária; dimensão 
sócio-transformadora; formação e criação de pastorais e 
movimentos; realidade do ecumenismo e trânsito religioso.

Na sequência, em trabalho de grupo, os participantes 
analisaram cada um desses itens e entregaram relatório à 
comissão. 

Pe. Maicon concluiu este ponto dando alguns deta-
lhes da Assembleia, número de participantes por Paróquia, 
Pastorais e movimentos, horário – no dia 06, das 08h30 até 
às 18h e no dia 07, das 08h30 às16h. 

Participação pela Internet
O coordenador de pastoral informou também que foi 

criado um link para a participação pela internet, redes so-
ciais, de quem não se sente ligado à Igreja e deseja mani-
festar sua opinião e dar sua contribuição neste processo dio-
cesano. Link do questionário para a Assembleia Diocesana 
da Ação Evangelizadora: http//bit.ly/14assembleiaerechim 

Tema e lema da Romaria Diocesana
Pe. André Lopes, Pároco da Paróquia N. Sra. da Sa-

lette e coordenador da Comissão Diocesana de Liturgia e 
da equipe de liturgia da Romaria apresentou alguns enca-
minhamentos para a 68ª Romaria de Fátima no dia 13 de 
outubro. Ela terá sua inspiração maior no Mês Missionário 
Extraordinário instituído pelo Papa, com o enfoque “Ba-
tizados e enviados – a Igreja em missão no mundo”. Seu 
tema será: Com Maria, enviados em missão! Seu lema: To-
dos os dias anunciavam Jesus Cristo (Cfe. At 5,42).

Comunicações
- Pe. Giovani Momo, próximo encontro vocacional, 

dia 23 de agosto; encontro diocesano de coroinhas, 31 de 
agosto, no seminário de Fátima.

- Diácono Lucas, Mês Missionário Especial, 25 anos 
do projeto missionário Sul 3-Moçambique e Amazônia.

- Ir. Geneci Dalmagro, encontro da Infância e Ado-
lescência Missionária dos três Estados do Sul do Brasil, em 
Erechim, nos dias 15 a 17 de novembro deste ano; Encontro 
Diocesano das crianças e adolescentes missionários, na tar-

de do dia 31 de agosto, nas dependências da sede paroquial 
N. Sra. da Salette, Três Vendas, Erechim. 

- Diácono Felipe Filippini, convite para sua orde-
nação presbiteral, marcada para o dia 20 de setembro, na 
Catedral São José e primeira missa na sua comunidade de 
origem, Cristo Rei, da Catedral, no dia 22.

A transferência de Dom José para Caxias do Sul

No final da reunião, Dom José relatou que o Nún-
cio Apostólico lhe comunicou ter sido nomeado pelo Papa 
como Bispo de Caxias do Sul, pedindo-lhe resposta positi-
va. Dentro da disponibilidade à missão, julgou que não de-
via dizer que não. Observou que a transferência de Bispos 
é prática mais comum atualmente na Igreja. Lembrou que 
muitas famílias daqui vieram das chamadas “terras velhas”, 
Caxias do Sul e diversos municípios que integram aquela 
Diocese e que ele fará o caminho inverso, indo daqui para 
aquela região. Falou dos procedimentos no processo de 
transição na Diocese até a vinda do novo bispo. Referiu-se 
também à Assembleia Especial do Sínodo dos Bispos para 
a Amazônia, em outubro e que motivou os governos dos 
Países amazônicos a também buscarem trabalho conjunto 
naquela região e em vista de sua proteção e defesa. Des-
tacou a liderança do Papa Francisco, que serve de inspira-
ção para muitos no mundo em diversos setores da vida. A 
sua recente visita aos Emirados Árabes motivou o governo 
a possibilitar e favorecer a construção de diversas igrejas. 
Concluindo a reunião, lembrou a solenidade de São Pedro e 
São Paulo com o dia de oração pelo Papa e invocou a bên-
ção sobre os presentes e sobre a Diocese.   
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Jovens aprofundam liturgia, mística e espiritualidade
Cerca de 40 jovens de di-

versas paróquias da Diocese de 
Erexim participaram da segunda 
etapa da Escola Diocesana de For-
mação de Lideranças, denomina-
da FAÇA, nos diaas 22 e 23, no 
Centro Catequético São Cristóvão, 
Erechim.

O grupo refletiu e vivenciou 
mística e espiritualidade com assessoria de Thiesco Crisós-
tomo, natural de Marabá-PA, ex-secretário nacional da Pas-
toral da Juventude no período de 2011 a 2014 e atualmente 
atuando na Pastoral da Criança da Arquidiocese de Curitiba. 

Liturgia foi outro assunto de aprofundamento, com 

assessoria do Pe. Jean Demboski, 
Vigário paroquial da Catedral São 
José. 

A primeira etapa da Escola 
ocorreu no mês de maio nas depen-
dências do Seminário Nossa Se-
nhora de Fátima e teve como temá-
tica a pessoa da e do jovem. 

Este foi mais um passo no 
caminho formativo da Pastoral da Juventude na dimensão 
eclesial e social. 

A terceira etapa acontecerá nos dias 03 e 04 de agosto 
e a comunidade que acolherá os jovens participantes será a 
Divino Espírito Santo, da Paróquia Catedral São José. 

Apostolado da Oração faz sua preparação                          
para a Assembleia Diocesana

Pe. Paulo Bernardi, Pároco 
da Paróquia N. Sra. dos Navegan-
tes de Campinas do Sul e diretor 
espiritual do Apostolado da Ora-
ção, coordenou reunião dos repre-
sentantes paroquiais do mesmo na 
manhã do dia 1º de julho, no Cen-
tro Diocesano de Pastoral. 

Um dos pontos da reunião foi 
a preparação para a Assembleia Diocesana da Ação Evange-
lizadora em setembro do corrente ano. Rocheli Koralewski, 

liberada para a secretaria da Pas-
toral da Juventude e integrante da 
comissão da Assembleia, apresen-
tou o processo de preparação do 
evento em andamento na Diocese 
e motivou a reflexão das questões 
propostas nele. 

Foi ressaltada também a im-
portância e a necessidade de se re-

alizar a adoração ao Santíssimo Sacramento nas missas do 
Apostolado da Oração.

Pastoral da Juventude realiza encontros em Paróquias
Uma das ativi-

dades da Pastoral da 
Juventude na Diocese 
de Erexim se chama 
“GIRO”, encontros 
em Paróquias e Áreas 
Pastorais com o obje-
tivo de animar as/os 
jovens, celebrar a ju-
ventude e multiplicar 
a Campanha Nacional 
de Enfrentamento aos 
Ciclos de Violência 
Contra as Mulheres

A equipe de jo-
vens responsável pela 
articulação dete pro-

jeto esteve no dia 29 de junho, em Três Arroios, no salão 

múltiplo uso; e no dia 30 de junho, no salão paroquial de 
Estação. 

O encontro iniciou com o movimento de olhar para a 
realidade que possui dados gritantes em relação à violência 
contra as mulheres, pois 12 mulheres são assassinadas dia-
riamente no Brasil. 

Depois disso, houve trabalho em grupos menores para 
debater e tentar encontrar soluções para algumas situações 
de violência. 

O encontro foi concluído com o compromisso de gerar 
processos coletivos que promovam a construção de novos 
homens e novas mulheres que, inspiradas/os pelo projeto de 
seguimento a Jesus Cristo, garantam relações não-violentas 
que enfrentem os ciclos de violência contra as mulheres. A 
juventude segue construindo vida em abundância para todas 
e todos. 
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Diocese de Erexim prepara encontro da Infância              
e Adolescência Missionária dos 3 Estados do Sul do País

A Infância e Adolescência 
Missionária dos Estados do Paraná, 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul 
realizará encontro em Erechim, nos 
dias 15 a 17 de novembro deste ano. 
É o chamado “Sulão” desta Obra da 
Igreja organizada em nível mundial. 

Para preparar o evento, foi 
constituída uma equipe diocesana 
com os seguintes integrantes: Pe.  
Maicon Malacarne, Coordenador Diocesano de Pastoral; Di-
ácono Lucas Stein, Coordenador do Conselho Missionário 
Diocesano; e as integrantes da Infância e Adolescência Mis-
sionária (IAM), Irmã Geneci Dalmagro, Coordenadora Dio-

cesana;  Adalgiza  de Oliveira, Vice-
-coordenadora;  Fabiana Dreher, te-
soureira; Maiara Detofol, secretária 
e Irmã Clarice Bisol, representante 
da Coordenação Estadual.

O grupo realizou sua primeira 
reunião na noite do dia primeiro de 
junho, no Centro Diocesano, tratando 
de aspectos gerais do encontro, como 
acolhida, programa, animação, hos-

pedagem, alimentação, espiritualidade, recursos e outros. 
A equipe conta com a oração e o apoio de todos os 

diocesanos para o bom êxito deste encontro missionário.

Primeiro Congresso Missionário da Diocese de Erexim
O Mês Missionário Extraordinário 

convocado pelo Papa Francisco para o mês 
de outubro, quando também acontecerá a 
Assembleia Especial do Sínodo dos Bis-
pos para a Pan-Amazônia, motiva o pri-
meiro congresso missionário na Diocese 
de Erexim, no dia 17 de agosto, das 08h às 
16h30, na sede paroquial São Cristóvão. 

O Congresso será oportunidade espe-
cial para fortalecer a “conversão missionária de toda a pas-
toral”, conforme o Documento de Aparecida, no contexto do 
Mês Missionário Extraordinário e na celebração dos 25 anos 
do projeto missionário Sul 3 em Moçambique e na  Amazônia. 

O tema do Congresso é “o Mês Mis-
sionário Extraordinário e a formação de dis-
cípulos missionários a partir do Documento 
de Aparecida”, com assessoria do Conselho 
Missionário do Regional Sul 3 da CNBB. 

  O evento tem como destinatários 4 
agentes de pastoral das Paróquias da Dio-
cese, assessoras da Infância e Adolescência 
Missionária, membros de grupos de jovens, 

padres, diáconos, religiosos e seminaristas. A inscrição deve 
ser feita até o dia 14 de agosto, com a contribuição de R$ 
15,00, a ser feita no dia e no local do encontro.

Bispos filipinos lançam carta e alertam                               
sobre mudanças climáticas

Os bispos da Igreja Católica nas 
Filipinas publicaram, dia 16 de julho, 
um comunicado sobre as mudanças 
climáticas e pediram que as comuni-
dades lancem mão de uma conversão 
ecológica, que ouçam o choro do pla-
neta Terra e dos mais necessitados e 
que juntos possam agir contra os efei-
tos desta mudança. O comunicado tem 
por título  “Um chamado urgente pela conversão ecológi-
ca, uma esperança em face às emergências climáticas”, e é 
dividido em oito seções. A primeira metade do documento 
oferece uma reflexão sobre as condições atuais do meio am-
biente, seguida por ações ecológicas concretas, recordando 
documentos sobre o assunto publicados pelos bispos nos 

últimos 30 anos. Ao apresentar o do-
cumento, o Presidente da Conferência 
Episcopal Filipina declarou: “Nossa 
opção preferencial pelos pobres nos 
força a priorizar os mais afetados, os 
pobres dos pobres, que choram pela 
justiça de Deus. É nossa obrigação 
moral responder ao sofrimento des-
sas pessoas”. O documento descreve 

os problemas enfrentados pelo país, entre eles a mineração 
irresponsável, a construção de represas e a crescente depen-
dência de energia baseada em combustíveis fósseis, como o 
carvão. Vários estudos mostraram que as Filipinas são uma 
das regiões mais vulneráveis às mudanças climáticas.
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Dom José preside sua última reunião do Conselho 
Econômico da Diocese de Erexim

Na transferência e 
na aceitação do pedido de 
renúncia de Bispos à sua 
função, alguns cargos e or-
ganismos ficam em recesso 
e seus ocupantes devem ser 
confirmados ou substituídos 
pelo novo bispo que for no-
meado e assumir a função. 
Mas o Conselho Econômico e o Colégio de Consultores per-
manecem. Dom José presidiu sua última reunião do Conselho 
Econômico na noite do dia 08 de julho no Centro de Pastoral. 

Depois da abertura da reunião, Ildo Benincá, ecônomo 
da Diocese, apresentou relatório sucinto do fluxo financei-
ro e a análise orçamentária considerada equilibrada, do pri-
meiro semestre deste ano, da Cúria, Seminários e da Dioce-
se.  Depois, expôs apanhado geral das principais atividades 
administrativas e de investimentos realizados de 2013 até 
agora, com Dom José de Bispo diocesano. Entre outras re-
alizações, relatou as sete etapas do projeto de revitalização 
do Santuário e sua esplanada, com a construção da Capela 
da Reconciliação; a aquisição da casa em Passo Fundo e sua 
ampliação para servir de Seminário Maior São José; a aqui-
sição da casa das irmãs vicentinas em Barão de Cotegipe 

para ser o Seminário Me-
nor Bom Pastor; a adapta-
ção de parte do Seminário 
de Fátima para o Lar Sa-
cerdotal, quase concluído; 
a reforma de uma das casas 
perto do Salão de Eventos 
do Seminário para servir de 
sede da Cáritas, ainda em 

andamento; aquisição de terrenos em loteamentos para sede 
de futuras comunidades. Expôs também relação de outros 
investimentos e substituição de veículos. Ainda há presta-
ções a saldar do projeto de revitalização do Santuário e uma 
parcela da aquisição da casa das irmãs em Barão de Cotegi-
pe, mas suportáveis pela Diocese. 

No período mencionado, na Diocese, houve a regula-
rização e legalização de 87 obras novas, 21 demolições, 11 
terrenos recebidos em doação ou adquiridos, 14 regulariza-
ções de terrenos, com fusão ou inserção de medidas e há 38 
obras em andamento. 

Dom José manifestou expressivo agradecimento aos 
membros do Conselho e a certeza de que continuarão a pres-
tar seu precioso serviço à Diocese. Concluiu o encontro com 
sua bênção ao grupo.

Padres da Diocese de Erexim analisam                                 
primeira redação do regimento do Lar Sacerdotal

A Pastoral Presbiteral 
da Diocese de Erexim rea-
lizou encontro com todos 
os padres na manhã de no 
dia 08 de julho, no Semi-
nário de Fátima, sobre as-
pectos de sua vida e de seu 
ministério. 

Na abertura do en-
contro, Dom José mencionou a situação de enfermidade de 
Dom Girônimo, dos padres Luiz Warken, hospitalizado, do 
Pe. Edinaldo dos Santos Bruno, em recuperação de cirurgia 
cardíaca e outros. Dom Girônimo está em casa com toda a 
assistência necessária e possível. Das 8 sessões de quimiote-
rapia previstas, fez 6. Por ora, não serão feitas as outras por 
sua baixa imunidade. Tomografia cerebral constata algum 
desgaste no cérebro. Dom José também se referiu a docu-
mento da Santa Sé sobre consequências e responsabilidades 
dos casos de abusos sexuais. Cada padre receberá o docu-
mento e assinará termo de recebimento e de compromisso. 

O Administrador Apostóli-
co informou também que 
todas as Arquidioceses e 
Dioceses deverão cons-
tituir uma ouvidoria para 
possíveis denúncias de ca-
sos de abusos sexuais. 

Em seguida, Pe. Dir-
ceu Balestrin, coordenador 

da Pastoral Presbiteral, encaminhou estudo da primeira re-
dação do regimento do Lar Sacerdotal, que deve definir sua 
natureza, objetivos, funcionamento, fontes de manutenção, 
participação dos padres que nele residirem para a mesma e 
outros aspectos. 

O Lar em breve estará concluído. A contribuição fi-
nanceira dos padres até agora foi de R$ 425.000, quase a 
metade de seu custo total. 

Dom José encerrou a reunião recomendando aos padres 
reservarem recursos de suas possíveis economias para a saúde 
e terem especial carinho e valorização pelo Lar Sacerdotal,
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Padres da Diocese de Erexim em Encontro Nacional      
de Assessores/as da Pastoral da Juventude

Pe. Jean Demboski, vigário pa-
roquial da  Catedral, assessor dioce-
sano da Pastoral da Juventude e Pe. 
Maicon Malacarne, Pároco da Paró-
quia N. Sra. Aparecida, Bairro Bela 
Vista, pela coordenação nacional de 
assessoria da Pastoral da Juventude, 
com os padres José Luiz Possato 
(Diocese de Novo Hamburgo), Pe. 
Leandro de Mello (Arquidiocese de 
Passo Fundo), participaram do En-
contro Nacional de Assessores e As-
sessoras de Pastoral da Juventude, nos dias 4 a 7 de julho, na 
casa de retiros Emaús em Araras/SP. 

A assessoria da parte metodológica foi de Raquel Pu-
lita, residente em Brasília, mas natural de Caxias do Sul. 
Presentes também ex-assessores nacionais para a reflexão. 
A inspiração bíblica das reflexões, partilhas e celebrações 
foi o encontro de Madalena com Cristo ressuscitado que lhe 
pergunta: por que choras? A quem (o que) procuras? (Jo 20, 
11-18).

O que marcou os participantes, segundo carta dos as-
sessores do Sul 3 aos jovens do Estado, foi o constante exer-
cício de olhar para o interior de si mesmos (projeto de vida, 
afetividade e saúde mental) e para fora (prática e vivência 
em comunidade e nos grupos de base). Provocadas e pro-

vocados a ser Madalenas – não as ar-
rependidas, pecadoras ou santas, mas 
as apóstolas sensíveis à experiência 
do Cristo ressuscitado – percorreram 
as diversas galileias (isto é, realida-
des periféricas) juvenis, sempre com 
as perguntas de Jesus martelando em 
suas cabeças: Por que choram? O que 
(quem) procuram?

Tais perguntas os levaram, ob-
viamente, a um autoconhecimento. 
Afinal, era disso que o encontro tra-

tava: o que significa ser assessor, assessora? Como atender 
aos clamores da juventude sem confundir os papéis com os 
dela? 

Assim, com Madalena aprenderam que o caminho não 
é fácil, nem bonito. Há uma cruz e uma pedra enorme. Mas o 
segredo está no olhar: “Eu vi o Senhor!” Olhar, escutar, estar 
presente, ser resistência, ser com (e não ser “em-vez-de”). É 
uma dura tarefa que só quem tem clareza de seu papel numa 
estrutura como a PJ pode executar.

Os assessores do Regional concluem a carta pedindo 
perdão aos jovens pelas vezes que não se fizeram entender 
nas suas limitações ou tentaram impedi-los de serem pro-
tagonistas, verdadeiros autores nos processos da juventude. 

Conferência de Organismo das Nações Unidas sobre          
“Migração, agricultura e desenvolvimento rural”

O Fundo das Nações Unidas 
para a Alimentação e a Agricultura 
(FAO) realizou sua 41ª sessão ordi-
nária em Roma, no final de junho, 
com o tema: “Migrações, agricultura 
e desenvolvimento rural”. O chefe da 
delegação da Santa Sé nessa sessão, 
arcebispo Fernando Arellano, falou 
sobre a agricultura e o papel insubs-
tituível da mulher. Referiu-se à dor e à amargura dos mi-
grantes, obrigados a abandonar suas terras e suas casas para 
fugir da pobreza, dos conflitos, das perseguições, dos efeitos 
nocivos da mudança climática e das calamidades naturais. 
São migrantes não por livre escolha, mas por desânimo e 
desespero, muitas vezes ditado pela impossibilidade de con-
seguir o pão da cada dia que é parte integrante do direito 
fundamental à vida. Observou que se está cada vez mais 
longe de se conseguir os objetivos fixados na Agenda 2030: 

criar um mundo no qual ninguém 
passe fome. “Depois de alguns anos 
de números que nos davam esperança 
– afirma – agora, infelizmente, conti-
nua a aumentar o número de pessoas 
que passam fome em todo o mundo”. 
Dom Arellano chamou atenção para 
o papel central da agricultura nos 
problemas da migração, da fome e 

da pobreza. Julga essencial investir em uma agricultura sus-
tentável, que permita a criação de infraestruturas adequadas 
e a utilização de tecnologias inovadoras que valorizem os 
recursos locais. Insiste na importância do desenvolvimento 
rural, que pode aumentar a segurança alimentar nas cidades. 
Cita afirmação do Papa Francisco: “O trabalho dos jovens 
na agricultura, além de combater o desemprego, pode dar 
novo vigor a um setor que está se tornando estratégico para 
o interesse nacional de muitos países”.
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Padres e leigos da Diocese de Erexim estudam                
Diretrizes da Igreja Católica no Brasil

Dom Leomar 
Brustolin, Bispo au-
xiliar de Porto Alegre, 
está assessorando o 
curso diocesano anual 
de formação perma-
nente dos padres da 
Diocese de Erexim 

sobre as Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no 
Brasil para o quadriênio 2019-2013, no dia 08 de julho à tarde 
e no dia 09, no Seminário de Fátima. 

Ele integrou a Comissão especial da CNBB de cinco bis-
pos, três padres e um leigo que elaborou a primeira redação do 
documento aprovado pela Assembleia Geral do Episcopado do 
Brasil de primeiro a dez de maio passado, em Aparecida.  

Na noite do dia 08, ele apresentou o mesmo tema para 
mais de 130 diáconos permanentes, religiosas, seminaristas, 
leigos e leigas.

O estudo é um dos passos de preparação da Assembleia 
Diocesana da Ação Evangelizadora, nos dias 06 e 07 de setem-
bro próximo. 

Dom Leomar introduziu o estudo observando que o mo-
mento atual é de profunda crise, especialmente na educação, 
com o corte de verbas para bolsas de especialização em reno-
madas universidades do exterior. Enfatizou que tirar a cultura 
de um povo é prepará-lo para ser escravo.

Relatou alguns passos da elaboração do documento. Os 
bispos, na sua Assembleia Geral do ano passado, manifesta-
ram-se pela manutenção do núcleo central das Diretrizes en-
tão em vigor. A comissão constituída procurou definir um eixo 
central do novo documento, que seria a comunidade, entendida 
como casa, alicerçada em 4 pilares: Palavra – iniciação à vida 
cristã e animação bíblica; Pão – liturgia e espiritualidade; Cari-
dade – serviço à vida plena; Ação Missionária – estado perma-
nente de missão. 

Comentou o objetivo geral das Diretrizes: Evangelizar 
no Brasil cada vez mais urbano, pelo anúncio da Palavra de 
Deus, formando discípulos e discípulas de Jesus Cristo, em co-
munidades eclesiais missionárias, à luz da evangélica opção 
preferencial pelos pobres, cuidando da Casa Comum e teste-
munhando o Reino de Deus rumo à plenitude.  

Continuou expondo, com comentários e ilustrações, os 
quatro capítulos do Documento: O anúncio do Evangelho de 
Jesus Cristo; o olhar de discípulos missionários sobre a rea-
lidade; a Igreja nas casas e a Igreja em missão. Alternou sua 
explanação com momentos de manifestação dos participantes 
sobre pontos determinados visando o questionamento pessoal 
e a devida aplicação na vida diocesana. 

Palavras de Dom José
Em seu contato com os leigos e leigas, Dom José, Bispo 

eleito da Diocese de Caxias do Sul e Administrador Apostó-

lico da de Erexim, 
congratulou-se com 
a presença de tantos 
no encontro, supe-
rando o frio da noi-
te. Agradeceu pela 
presença de todos e 
por aquilo que reali-
zam em suas comunidades. Expressou especial agradecimento 
a Dom Leomar, por seu esforço e solicitude em assessorar a 
Diocese, vindo diretamente do Maranhão onde esteve também 
para assessorar encontro sobre as Diretrizes. Referiu-se ao 
Papa Francisco, com o testemunho de solicitude com os mais 
necessitados e com sua palavra evangélica aos que detêm o 
poder, exortando-os à sensibilidade com os mais necessitados. 
Ressaltou que o Papa está servindo de inspiração a muitas or-
ganizações no mundo. A sua recente visita aos Emirados Ára-
bes, por exemplo, motivou a autoridade local a possibilitar e a 
subsidiar a construção de diversas igrejas e templos de culto, o 
que até então era restringido.

Dados biográficos de Dom Leomar
Dom Leomar Antônio 

Brustolin nasceu em 15 de agosto 
de 1967 em Caxias do Sul. Es-
tudou Filosofia na Universidade 
de Caxias do Sul (1984-1986) e 
Teologia na Pontifícia Univer-
sidade do Rio Grande do Sul 
(1987-1990). Obteve a Licencia-
tura em Teologia Sistemática na 
Faculdade dos Jesuítas (FAJE) 
em Belo Horizonte (1991-1993) e o Doutorado em Teologia 
na Pontifícia Universidade Santo Tomás de Aquino, em Roma 
(1997-2000).

Foi ordenado presbítero em 20 de dezembro de 1992. 
Desempenhou os seguintes cargos: Vigário Paroquial da Cate-
dral de Caxias do Sul, Professor de Teologia na Pontifícia Uni-
versidade Católica do Rio Grande do Sul, com sede em Porto 
Alegre, Coordenador do Curso de Licenciatura em Teologia na 
mesma Universidade, Diretor do Curso de Teologia para Lei-
gos e Diretor do Centro de Teologia de Caxias do Sul e, desde 
2001, Pároco da Catedral “Santa Teresa d’Ávila” em Caxias 
do Sul.

Além de diversas atividades pastorais na Arquidiocese, 
desde 2005 é professor na Faculdade de Teologia da PUCRS, 
onde coordena o Programa de Pós-graduação em Teologia. Tem 
alguns livros publicados na área da Escatologia, Mariologia, 
Catequese e Pastoral. No Regional Sul 3 da CNBB é o Bispo 
referencial da Comissão Episcopal Pastoral para a Doutrina da 
Fé e da Comissão para a Cultura, Educação, Ensino Religioso e 
Universidades. Integra também a Comissão Episcopal Pastoral 
para a Doutrina da Fé da CNBB em nível nacional.
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Diocese de Erexim em curso para formadores de Presbíteros
Pe. Giovani Momo, coordenador da Pas-

toral Vocacional da Diocese de Erexim e respon-
sável pelo Curso Propedêutico no Seminário de 
Fátima, e Pe. Edegar Passaglia, vigário paroquial 
da Paróquia São Cristóvão de Erexim, estão parti-
cipando do Curso de Formação para Formadores 
de Presbíteros da Escola de Vida Sacerdotal, no 
Centro de Espiritualidade Paulo VI, em Londrina, 
PR.

Escola de vida sacerdotal
“O imperativo da formação permanente, cuja motivação 

original é o crescimento da pessoa e o dinamismo evangelizador, 
se acentuam pela complexidade e diversificações de situações 
que vivemos hoje no mundo e na Igreja”, segundo as Diretrizes 
para a formação de presbíteros da Igreja no Brasil, nº 356. Moti-
vados por esta e muitas outras luzes emanadas do documento, a 
Arquidiocese de Londrina, no Paraná, com o apoio do Regional 
Sul 2 (que abrange o Estado do Paraná) da Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB), criou a Escola de Vida Sacerdotal 
Paulo VI. 

A escola consiste em um centro de vida sacerdotal que 
visa contribuir inicialmente com a formação dos formadores 
de presbíteros, tendo como motivação primeira a vivência dos 
valores cristãos e o acompanhamento atencioso e profissional 
daqueles que levam a exigente missão de contribuir no processo 
formativo. “O objetivo principal é permitir que os formadores 
possam confrontar e discutir sua missão e os possíveis desafios 
que encontrarão no seu ministério”.

A escola desenvolve o “Curso de formação para formado-
res de Presbíteros” no Centro de Espiritualidade Paulo VI, em 
Londrina, que tem como objetivos:

- proporcionar aos formadores de seminá-
rios experiência de vivência através da qual se sin-
tam responsáveis;

- oferecer elementos claros sobre o processo 
formativo, iluminando cada uma das dimensões 
formativas à luz do Documento da  Santa Sé “O 
dom da vocação sacerdotal” e possibilitando parti-
lha de experiências entre os diversos participantes;

- permitir que os formadores, durante os 
três módulos consecutivos, possam confrontar sua 

missão através de oficinas práticas que impulsionem um maior 
discernimento frente aos desafios que encontram e encontrarão 
em seu ministério.

A escola desenvolve o curso de formação para formadores 
de Presbíteros em três módulos, tendo cada um 4 eixos, socio-
lógico, psicológico, teológico e pedagógico, com temáticas pro-
gressivas em cada um. 

O módulo 1 está sendo desenvolvido de 08 a 20 deste mês 
de julho. O dois será de 20 a 31 de janeiro de 2020. O terceiro, 
de 12 a 25 de julho de 2020. 

No módulo um, o eixo sociológico foi desenvolvido por 
Everton Barbosa, de Maringá, jornalista, escritor e palestrante 
de comunicação, empreendedorismo cristão e desenvolvimento 
humano, nos dias 8 a 10 deste mês. O eixo psicológico esteve a 
cargo de Welington Heleno da Silva, psicólogo clínico, de São 
Paulo, nos dias 11 a 13. Pe. Estêvão Raschietti, Xaveriano, de 
Curitiba, desenvolve o eixo teológico deste módulo e orientará 
o retiro, de 14 a 17. O eixo pedagógico, nos dias 18 e 19, será 
desenvolvido pelo Pe. Jone Alisson Gonçalves, da Diocese de 
Jacarezinho, PR. 

Para o Papa Francisco, pessoa e trabalho no centro do desenvolvimento 
De 10 a 21 de junho, em 

Genebra, Suíça, foi realizada a 
108ª Conferência Internacion-
al do Trabalho. Em mensagem 
para o evento, Papa Francis-
co declara que há necessidade 
de pessoas e instituições que 
defendam a dignidade dos tra-
balhadores, a dignidade do tra-
balho de todos e o bem-estar da 
terra, a nossa casa comum. Ao 
elogiar o trabalho da Organização Internacional do Trabalho 
(OIT), o Papa recorda os “graves problemas” de desem-
prego, exploração, trabalho escravo e salários exíguos ainda 
existentes apesar dos esforços para construir a paz e a justiça 
social. Para ele, o trabalho é essencial não apenas para a re-
alização da pessoa, mas também para o desenvolvimento 
social e deve ter prioridade sobre qualquer outro fator de 
produção, incluindo o capital. Por isso, é preciso defender o 
emprego e criar novos em proporção ao aumento da rentabil-

idade econômica, como também 
garantir a dignidade do próprio 
trabalho. Francisco ressalta que 
o novo caminho para o desen-
volvimento econômico suste-
ntável deve colocar a pessoa e 
o trabalho no centro do desen-
volvimento, tentando integrar as 
problemáticas do trabalho com 
as ambientais. Ele lembrou uma 
vez mais o que alguns movimen-

tos sociais e sindicais chamam de triplo “T”: terra, teto, tra-
balho. Aponta um outro triplo “T” para uma resposta ampla 
aos problemas atuais:  tradição, tempo e tecnologia. No con-
texto da quarta revolução industrial, caracterizada por esta 
rápida e refinada tecnologia digital, robótica e inteligência 
artificial, é urgente desafiar a mentalidade tóxica que se di-
funde para a qual não importa se há degradação social ou 
ambiental; o que ou quem é usado e descartado; se há tra-
balho forçado infantil ou desemprego de jovens.
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Diocese de Caxias do Sul convida para o início do 
ministério episcopal de seu novo Bispo

Convite divulgado a partir de segunda-feira diz: “A Diocese de 
Caxias do Sul, sob o olhar materno da Mãe de Caravaggio, tem a honra 
de convidar a participar da solene Celebração Eucarística, na qual to-
mará posse canônica sua Excelência Reverendíssima Dom José Gislon, 
dia 08 de setembro, às 15h30, na Catedral Diocesana, em frente à Praça 
Dante Alighieri”. Naquela celebração, a Diocese de Caxias do Sul tam-
bém comemora seus 85 anos de criação. Dom José sucede a Dom Ales-
sandro Ruffinoni, que teve seu pedido de renúncia ao serviço de bispo 
diocesano por limite de idade, no dia 26 passado.

Fome no mundo aumentou nos últimos três anos
Relatório da Organização das Na-

ções Unidas sobre o “estado da seguran-
ça alimentar e da nutrição no mundo”, 
publicado dia 15 de julho, em Nova 
Iorque, revela que a fome no mundo 
não dá sinais de diminuição, ao mesmo 
tempo em que aumenta a obesidade. A 
Ásia e a África são os continentes em 
que a situação é mais preocupante. Só 
com muitas estratégias se atingirá o objetivo de “fome zero” 
em 2030. Mais de 820 milhões de pessoas passam fome no 
planeta. Muitas crianças sofrem de má-nutrição crônica e 
muitas nascem abaixo do peso normal. Ao lado destas, há 
a obesidade que atinge 338 milhões de crianças em idade 

escolar e adolescentes no mundo. Com 
a má-nutrição crônica e aguda, na Ásia 
e na África, vivem mais de três quartos 
de todas as crianças obesas do mundo, 
sobretudo devido a uma alimentação 
incorreta. Os adultos obesos são 672 
milhões, ou seja, 1 em cada 8. O men-
cionado relatório aponta para a ne-
cessidade de transformação estrutural 

inclusiva e a favor dos pobres, centrada na pessoa, e que 
ponha a comunidade no centro para reduzir as vulnerabilida-
des econômicas e enveredar pelo caminho que leve a acabar 
com a fome, a insegurança alimentar e com todas as formas 
de má-nutrição.

Vaticano publica relatório sobre cristãos perseguidos        
e denuncia genocídio

O subsecretário do Vaticano 
para as Relações com os Estados 
apresentou, dia 16 de julho, as 
conclusões de um estudo indepen-
dente dedicado à perseguição aos 
cristãos, uma problemática que 
está tomando proporções cada vez 
mais “alarmantes” em todo o mun-
do. Ele observou que a persegui-
ção religiosa atinge hoje em larga 
escala uma variedade de comunidades religiosas, grupos e 
indivíduos. Infelizmente, muitos destes crimes continuam 
impunes e persistem sob pouco mais do que o olhar enver-
gonhado da comunidade internacional. Segundo o relatório, 
atualmente uma em cada três pessoas sofrem de perseguição 
religiosa no mundo, sendo que 80% das vítimas são cristãs. 
A situação mais grave se verifica nos territórios do Oriente 

Médio e do Norte de África, onde 
a perseguição atinge um nível tão 
extremo que, de acordo com os 
pontos de referência da ONU, pode 
ser considerada como “genocídio”. 
Para a autoridade mencionada, “é 
crucial que se reconheça a respon-
sabilidade dos líderes religiosos 
na promoção de uma coexistência 
pacífica, através do diálogo e da 

compreensão mútua, para que as respectivas comunidades 
e crentes respeitem aqueles que professam uma fé diferente, 
em vez de fomentarem a agressão e a violência”. Mas res-
salta que os governos devem também estar realmente em-
penhados na defesa da liberdade religiosa e no combate à 
perseguição baseada na religião ou na crença.



Diocese de Erexim - RS

23Artigos

Vocação missionária – Pe. Eberson Fontana

O mês de agosto, mês vocacional, 
é uma ocasião propícia para a reflexão 
acerca da dimensão missionária da 
vocação. Quando se fala em missão, 
geralmente a associamos a determinada 
vocação específica e territórios e 
culturas distantes. Porém, não é mais 
possível pensar dessa maneira a partir 
da provocação para sermos uma Igreja 
em saída. Na comunidade em saída todas as vocações, cada 
uma com suas especificidades, descobrem a sua missão 
como instrumentos do Reino de Deus, em especial junto aos 
mais pobres, estejam eles próximos ou distantes.

Ao chamar os primeiros discípulos para serem 
“pescadores de homens” (Mt 4,19), Jesus destaca esta 
dimensão inerente à vocação. No Evangelho do João, diante 
da pergunta “Mestre, onde moras?” (Jo 1,38), Jesus convida 
a fazerem a experiência de viver com ele. O evangelista 
não nos conta sobre o local onde Jesus morava, mas revela 
a prática missionária de quem vai ao encontro das mais 
diferentes realidades. A vivência profunda do encontro com 
o outro encanta os discípulos a ponto de darem o seu sim e 
reorientarem suas vidas em torno da sua nova missão. 

Os jovens são chamados ao discernimento e à missão
O Papa Francisco tem insistido na mesma direção, ao 

apontar o perigo de uma vocação que se fecha à sua dimensão 
missionária, ficando presa na busca por privilégios. Para 
o Sumo Pontífice está claro que os religiosos, leigos e 
presbíteros precisam assumir a causa da Igreja em saída para 
serem fiéis à sua vocação. Mais recentemente, na exortação 

apostólica Cristo Vive, o Papa destacou 
a missão como um dos pontos cruciais 
para que os jovens encontrem um 
sentido para a vida. 

Em um olhar para a juventude de 
Jesus, o Francisco destaca o processo 
de formação e preparação para a 
realização do projeto do Pai (CV 27). 
A relação de amor para com o Pai 

possibilitou a abertura para que fosse descoberta e realizada 
a sua vontade. Por isso, um primeiro passo aos jovens é o 
cultivo de uma relação amorosa com o Senhor e a abertura à 
realização da vontade de Deus. A intimidade com a Palavra 
e a Eucaristia, no ambiente comunitário, surgem como 
instrumentos eficazes neste processo. 

Em sua reflexão vocacional, o Papa Francisco alerta para 
que a missão não seja idealizada. Segundo ele, “não se pode 
esperar que a missão seja fácil e cômoda” (CV 178). Assumir 
a missão exige a disposição em dar a vida, como tantos jovens 
perseguidos, difamados e martirizados em função do anúncio 
da fé em Jesus Cristo e de uma palavra profética perante 
realidades de injustiça e exploração dos pequenos. 

Diante do desafio da descoberta da vocação e de sua 
dimensão missionária, podemos concluir com o Papa 
Francisco: “a missão no coração do povo não é uma parte da 
minha vida, ou um ornamento que posso pôr de lado; não é 
um apêndice ou um momento entre tantos outros da minha 
vida. É algo que não posso arrancar do meu ser, se não me 
quero destruir. Eu sou uma missão nesta terra, e para isso 
estou neste mundo” (EG 273). 

Um modo de vida coerente
Dom Adelar Baruffi, Bispo Diocesano de Cruz Alta

Na pluralidade das visões 
de mundo e de pessoa humana em 
que vivemos, faz-se importante o 
discernimento, para que cada um tenha 
clareza dos valores fundamentais nos 
quais alicerça sua vida. Na definição 
desta identidade, lugar essencial 
tem a nossa fé, conscientemente 
esclarecida e assumida. Com 
frequência, nos deparamos com 

situações de ambiguidades pessoais, que são incoerências 
com os valores fundamentais que a pessoa professa. Claro, 
falamos aqui, a partir de uma perspectiva de quem optou 
por alicerçar a vida a partir de uma visão cristã, isto é, a 
partir de Jesus Cristo. A fidelidade a uma opção de vida 
é sempre condição para uma vida feliz e para um diálogo 
frutuoso. A mistura de várias religiões, na maioria das 

vezes, só traz confusão. Num Estado laico, como o nosso, 
a variedade das opções não é motivo para discriminação, 
mas princípio que rege a convivência humana, no respeito 
e na complementariedade. 

Nossa vida espiritual tem seu foco em Jesus Cristo. O 
caminho da maturidade da fé se dá com lentidão, paciência, 
integrada com a vida e a comunidade eclesial. De fato, a 
fé cristã nos oferece uma antropologia, que compreende 
a pessoa humana na sua sacralidade, amada e visitada por 
Deus, sempre ligada a Ele. A vida deve ser protegida e 
salvaguardada desde sua concepção. Porém, também salva 
por Cristo gratuitamente para poder servir sem interesses. 
Esta antropologia tem consequências morais, pois nossa fé 
nos ajuda a compreender a fraternidade como constitutiva 
de nossa vida. Todo individualismo narcisista é anticristão. 
O outro, sobretudo o rosto de quem sofre e é pobre, sempre 
nos provoca à conversão, nos convida à acolhida. Isto diz 
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respeito ao modo como concebemos, tratamos, os mais 
pobres, os migrantes, por exemplo. Tantas vezes a Doutrina 
Social da Igreja tem nos recordado, por meio dos papas, 
do princípio da solidariedade universal, da compreensão 
de que somos uma grande família. Assim, igualmente 
coerente é todo o empenho pela construção de relações 
humanas, desde a família até as relações internacionais, 
baseadas no desejo de paz. Somente a paz é expressão do 
ser cristão, de Deus.

Neste sentido, não é cristã a compreensão de Deus 
unicamente como uma energia cósmica, que tudo perpassa 
e congrega. A fé cristã não é panteísta. Deus é Outro, 
Criador e Redentor, além de toda criatura. É Pai que nos 
ama como seus filhos em Cristo. A nossa comunhão com 
tudo o que existe tem seu ponto central na comunhão íntima 
com Jesus Cristo e, por ele, com o Pai e toda a humanidade 
e criação.

Outra maneira de fugir do foco e da coerência da 

fé em Jesus Cristo é um antropocentrismo exagerado, que 
falsifica a compreensão do ser humano e suas relações 
com Deus e com a natureza. De fato, quando não nos 
reconhecemos como criaturas de Deus, habitantes de um 
mundo que não nos pertence, facilmente instrumentalizamos 
e submetemos o outro e a natureza. Usamos e descartamos. 
Serve o que nos é útil. Deus, contudo, não se encaixa em 
nossas pretensões utilitaristas, pois age sempre de maneira 
gratuita. 

A imagem do sistema solar, que os planetas giram 
em torno de um centro, que atrai e que mantém a todos na 
sua órbita, é um belo exemplo. Se um dos planetas não 
girasse no seu espaço, provocaria um colapso total no 
sistema. Assim, nossa fé parte e tem seu sentido em Jesus 
Cristo, como nos diz São Paulo: “o desígnio de reunir em 
Cristo todas as coisas, as que estão nos céus e as que estão 
na terra.” (Ef 1,10). 

Por que ser solidário?
Dom Pedro Carlos Cipollini, Bispo de Santo André (SP)

Com a crise que atravessamos, a pobreza 
vai aumentando.  Como os sociólogos analis-
am, há uma degradação da situação mundial, 
sinalizada pelo caos nas grandes cidades, au-
mento da desigualdade e violência. A euforia 
da globalização da economia cedeu lugar à 
incerteza de seus resultados, pois é uma glo-
balização sem solidariedade. Os ganhos não 
foram distribuídos e a riqueza se concentra nas 
mãos de poucos. Estão aí as favelas para recordar a real-
idade da miséria convivendo lado a lado, com o luxo e a 
tecnologia.

É patente o contraste entre a riqueza existente para 
poucos e a pobreza ou miséria da maioria. Vem a pergunta: 
o que faz com que os pobres não desistam e continuem 
lutando e esperando? Sem dúvida, a força dos pobres e ex-
cluídos vem do próprio Deus.

Enquanto a intelectualidade e o mundo econômico de 
certa forma já sepultaram Deus através do ateísmo prático, 
para os pobres, a existência de Deus se evidencia como 
última esperança. O filosofo francês Pascal escreveu: “crer 
não é pensar sobre Deus, mas sentir Deus”. Os pobres sen-
tem Deus, o qual sustenta suas vidas em meio a tantas in-
justiças. A sobrevivência dos pobres em condições de vida 
precárias é um mistério que em última análise escapa às 
análises científicas.

As instituições antigas como a Igreja, sentem dificul-
dades em serem ouvidas, no sentido de propor uma ética 
da solidariedade, que possa impregnar toda a sociedade. 
Mesmo em meio às dificuldades, é dever da Igreja retomar 

o profetismo de Jesus de Nazaré. A Igreja não 
tem o direito de se omitir só porque é difícil ser 
ouvida, ou porque todos dizem não poder fazer 
nada. Como João Batista ela tem que clamar 
no deserto. Se não clamar, as pedras clamarão, 
como diz as Escrituras.

A encarnação do filho de Deus, dá teste-
munho da solidariedade fundamental de Deus 
com os pobres. Deus envia seu filho e ele nasce 

pobre no meio dos pobres. Deus entrou na História humana 
revestido de pobreza. Em Jesus Cristo Deus se fez carente. 
Jesus inicia um duplo movimento: daqueles que tem ele 
exige que sejam solidários e dividam com os que não tem, 
por uma questão de justiça. Aos que não tem, aos injustiça-
dos, concede a força dos pacíficos, para exigir justiça, 
combatendo o mal com o bem. Já não sofrem no desespero, 
mas na esperança da vitória garantida, pois, Deus está do 
lado dos excluídos.

O Evangelho de Mateus no capítulo 25 mostra-nos 
um Jesus-juiz bem diferente do pobrezinho que nasceu em 
Belém. Um juiz que julga após ter se esgotado o tempo da 
misericórdia.  O critério último para o julgamento é o rela-
cionamento com o pobre. O juiz dirá  que estava oculto nos 
pobres da história.

A pobreza, é fenômeno pluridimensional: ser pobre não 
é apenas ter fome, é ter também dificuldades para morar, cuidar 
da saúde e educar os filhos. Não esqueçamos que existe um 
vínculo entre a fé cristã e os pobres. Por isso a Igreja coloca-se 
“em movimento de saída de si mesma, de missão centrada em 
Jesus Cristo, de entrega aos pobres” (Papa Francisco, EG 97).
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A exclusão social cresce, mas também cresce a con-
sciência de que o “egotismo” não pode dominar o relacio-
namento humano, nem mesmo o econômico. Ao abrir mão 
de vantagens pessoais, em beneficio da coletividade, todos 
acabam ganhando no conjunto, não somente o indivíduo. 
Não é fácil a evolução de uma consciência ética, que con-
temple o comunitário sobreposto ao individual. Porém, a 
Igreja tem que insistir nesta pregação, ajuntando a ela o 
bom exemplo. E é aí que entra o Vicariato da Caridade.

A Doutrina Social da Igreja não é uma pregação fac-
ultativa, mas faz parte do conteúdo da fé: “A religião pura 
diante de Deus é esta: socorrer os órfãos e as viúvas em 
aflição” (Tg 1,27). Nossa Diocese de Santo André propôs e 
tem como uma de suas metas no 8º Plano de Pastoral, criar 
o Vicariato Pastoral Para a Caridade Social.

O objetivo é articular a presença da Igreja como um 
todo, nas situações nas quais se exige de nós uma atitude con-
creta para sermos uma Igreja dos pobres contra a pobreza.

Laços de humanidade – Dom Walmor Oliveira de Azevedo
Arcebispo metropolitano de Belo Hori-

zonte, Presidente da Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB)

A humanidade padece de graves adoeci-
mentos. Ao mesmo tempo, tem ao seu alcance o 
caminho que leva à cura: cultivar laços e forta-
lecer vínculos construídos a partir do amor, do 
gosto pela solidariedade. Distanciar-se desse ca-
minho traz sérias consequências para as pessoas 
e prejuízos para a sociedade. A vida se torna menos saudável. 
Mesmo assim, observa-se gradativa desconsideração sobre a 
importância de se constituir laços. Na ilusão de que as rique-
zas garantem o domínio sobre tudo o que existe, ganha mais 
centralidade a busca pelo acúmulo de bens. O resultado é o 
desequilíbrio, que só traz perdas – inclusive, no campo eco-
nômico com o aumento de custos para o funcionamento da 
sociedade, o comprometimento das produções e o crescente 
desperdício. Por isso, é tão importante a valorização dos laços 
fraternos.

Reconhecer-se como parte de um grupo maior, cultivar 
o sentimento de pertença é o ponto de partida.  Desse modo, 
o olhar dirigido ao outro muda. As diferenças não mais são 
vistas como motivo de brigas e passam a ser consideradas 
riquezas. As mentiras deixam de ocupar o lugar da verdade. 
Corrige-se a conduta dos que buscam somente garantir vanta-
gens pessoais ou para pequenos grupos, impondo sacrifícios 
a toda sociedade. Assim, cultivar laços é também fator im-
portante no combate aos desequilíbrios que envergonham a 
sociedade. Nesse horizonte, a mensagem do Papa Francisco 
para o 53º Dia Mundial das Comunicações Sociais ilumina o 
entendimento de todos. O texto sublinha um trecho da Carta 
de São Paulo aos Efésios: “Somos membros uns dos outros”.

A metáfora do corpo e dos membros, apreciada por 
Paulo Apóstolo, guarda a lição fundamental que deve ser 
verdadeiramente aprendida pela humanidade. As muitas de-
sarmonias que trazem sofrimento ao mundo têm raiz na per-
da do sentido de reciprocidade entre as pessoas. Quando se 
perde o encantamento em relação ao semelhante, o coração 
enrijece, adoece gravemente e junto adoece todo o corpo, ou 
seja, toda a sociedade. Assim, o alicerce para a vida saudável 
e uma sociedade com mais harmonia é o reconhecimento de 

todos como parte de um único corpo. Mas antes 
é preciso se despir da mentira e ter coragem para 
viver na verdade.

Preservar a verdade é exigência para re-
lações autênticas, que fortaleçam a comunhão – 
explica o Papa Francisco -, pois a mentira é sinal 
do egoísmo, da recusa de se tornar “parte” do 
“corpo”, de ser servidor dos outros. Sem o com-
promisso com a verdade, perde-se o único cami-

nho possível para reencontrar o sentido da própria existência. 
Por isso, quando se pensa nas muitas reformas necessárias 
e urgentes para toda a sociedade, deve-se privilegiar a soli-
dariedade, buscar a comunhão, respeitar a alteridade. E para 
desempenhar bem essa tarefa, vale retomar importante refe-
rência humanística destacada pelo Papa Francisco: na medida 
em que um se reconhece membro do outro, no único corpo 
cuja cabeça é Cristo, cura-se do risco patológico de ver as 
outras pessoas como potenciais concorrentes, inimigos. Con-
segue-se superar o vício de enxergar no outro um inimigo.

É importante perceber as graves consequências que 
surgem a partir da competição desenfreada e do acirramento 
das polarizações. Em vez de relacionamentos marcados pela 
fraternidade, sustentados pelo amor que vem de Deus, preva-
lece a incompetência para administrar os próprios sentimen-
tos. Um cenário que alimenta confusão, pois muitos acredi-
tam, cegamente, serem donos do pensamento correto. Não 
percebem que estão distantes da verdade e do bem.

A humanidade precisa, a partir do exemplo de Cristo, 
cultivar um olhar de inclusão, de empatia, capaz de lidar de 
modo distinto com a alteridade. Essa é a direção indicada pelo 
amor que vem de Deus, fonte a ser buscada cotidianamente 
para a vida em comunhão.

É preciso cultivar laços, recompor as relações a partir 
de qualificada competência humana e espiritual que leve a 
escolhas assertivas, transformadoras. Dessa maneira, torna-se 
forte o sentido de pertencimento – cada um se percebe como 
parte do “corpo” que é a humanidade. Exercita-se a capacida-
de de perdoar e de repartir, de ser justo e de ser bom, em todas 
as circunstâncias. A saída para este tempo de tantos e graves 
problemas é investir nos laços de humanidade.
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Dinâmica do Setor de Animação Bíblico-catequética (119)
Tânia Madalosso

O 13º Discípulo
Material: Cartolina, es-

pelhos (ou papel alumínio ou 
folha metalizada que reflita ima-
gem), cola. 

Fazer um cartão para cada 
criança, dobrando um pedaço de 
cartolina e colando dentro o es-
pelho. Do lado de fora escreva: 

Quem é o 13º discípulo? Mostrar os cartões, sem abrir. Dizer 
às crianças que terão a semana toda para tentar responder à 
pergunta e que no próximo encontro receberão o cartão com 
a resposta.

Preparar e distribir uma lista de tarefas a fazer que po-

derão ajudá-las a encontrar a resposta: 
- procurar na Bíblia;
- memorizar o nome dos 12 dis-

cípulos de Jesus;
- conversar e entrevistar adultos, 

padres, religiosos, lideranças, etc..
No encontro seguinte, ouvir os relatos e entregar os 

cartões. Depois que as crianças o abrirem conversar sobre as 
reações ao ver sua imagem refletida, como e porquê cada um 
é o 13º discípulo, etc.

Escrever o texto de João 15,14 nos cartões.
As crianças podem então preparar um outro cartão 

para presentear ou preparar convites ou mensagens para dis-
tribuir a amigos.

Berinjela à italiana
(Rende: 5 porções tempo: 30 min)

Ingredientes:
1 berinjela
½ xícara (chá) de vinagre
1 abobrinha italiana
1 pimentão vermelho
1 pimentão amarelo
2 tomates
2 cebolas
sal, pimenta-do-reino e orégano a gosto
¼ xícara (chá) de azeite
3 dentes de alho picados
cheiro-verde picado para polvilhar
Cortar a berinjela em rodelas e colocar em uma tige-

la com água e metade do vinagre. Cortar a abobrinha, os 
pimentões sem sementes, o tomate e a cebola em rodelas. 
Temperar separadamente com sal, pimenta e orégano. Re-
servar. Em uma panela, em fogo médio, aquecer metade 
do azeite e frite o alho até dourar. Retirar a panela do fogo 
e faça camadas de cebola, berinjela, pimentão e tomate até 
terminarem os ingredientes. Misturar o azeite e o vinagre 
restantes e despejar sobre o refogado. Voltar ao fogo baixo 
e cozinhe por 20 minutos com a panela tampada. Servir 
polvilhada com cheiro-verde.

123ª Receita Culinária
Maria Busatta, integrante da Pastoral da Saúde

Torta de carne e berinjela
(rende: 10 porções tempo: 1h30 min)
Ingredientes:
2 xícaras (chá) de leite
1 xícara(chá) de óleo
2 xícaras (chá) de farinha de trigo
1 xícara (chá) de maisena
3 ovos
3 colheres (chá) de sal
50g de queijo parmesão ralado
1 colher (sopa) de fermento em pó
margarina e farinha de trigo para untar
Recheio:
2 colheres (sopa)  de azeite
1 cebola picada
2 dentes de alhos amassados
400g de carne moída
1 berinjela picada
1 lata de molho de tomate (340g)
1 xícara (chá) de azeitonas verdes picadas
3 colheres (chá) de tempero em pó para carnes
2 colheres (chá) de orégano
1 colher (sopa) de manjericão picado
Para o recheio, em fogo médio, aquecer o azeite e doure a 

cebola e o alho. Juntar a carne e refogar até secar a água. Adicionar 
a berinjela, o molho, a azeitona, o tempero, o orégano e cozinhar 
por 5 minutos. Desligar o fogo e misturar o manjericão. Bater no 
liquidificador o leite, o óleo, a farinha, a maisena, os ovos, o sal e 
metade do queijo. Colocar o fermento e misture. Despejar metade 
da massa em uma fôrma de 35cmx25cm untada e enfarinhada, 
espalhar o recheio e cubra com o restante da massa. Polvilhar com 
o parmesão restante e leve ao forno médio, preaquecido, por 35 
min ou até dourar. Servir.
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Ervas e Plantas Medicinais 121
Pe. Ivacir João Franco – CNF/MT nº. 0120.

Vimeiro
Salix viminalis, L.
Pertence à família das Salicáceas
Também conhecido como: Vime

O Vimeiro é uma árvore de longos 
ramos pendentes e malháveis. Geral-
mente se desenvolve na região Sul e 
é muito utilizado para a produção de 
cestas e utensílios ornamentais bem 
como para amarar videiras. O tronco 
é de cor verde castanho com casca 

meramente em rachaduras de cor marrom-acinzentado. As 
folhas são pontiagudas, de pequenas bordas e caducam no 
período do outono. A sua reprodução é feita pelo plantio de 
estaquias, isto é, por partes dos galhos. 

Propriedades medicinais
A casca do vimeiro contém a vitamina B12, que atua prin-

cipalmente nas células do intestino, do tecido nervoso e da 
medula óssea; Proteínas, que são um nutriente indispensável 
para a manutenção do nosso organismo e para a nossa saúde; 
Clorofila, que mantém o equilíbrio das funções orgânicas, 
combate o envelhecimento precoce e contém Minerais.

O chá da casca da parte interna é ótimo para eliminar a 
icterícia e o amarelão. Também é indicado para combater a 
azia, a má digestão, equilibrar o funcionamento do fígado e 
calmante dos nervos, dos músculos e dos órgãos cansados 
do organismo em geral. 

As suas folhas também apresentam uma função sedativa, 
para espasmos, congestão do estmago e problemas de biles. 
É indicado também como calmante para equilibrar o sono à 
noite. 

Usa-se também fazer o banho com a sua casca desfiada 
para cicatrizar feridas intermitentes, rachaduras dos pés e 
para acalmar juntas inflamadas e torcicolos. 

Obs.: A mulher gestante não deve consumir este chá.

Aniversários – Setembro
2, Pe. Jair Carlesso, O. 1989
6, Pe. Dirceu Balestrin, N. 1963
7, Pe. Nelson C. Longo, N. 1948
10, Pe. Jossi Golembiewski, N. 1980
12,  Marinês Dori Rocha Agnoletto N. 1972 (Past. da 

Criança)
19, Pe. Dirceu Dalla Rosa, N. 1965
Pe. Jóssi Golembiewski, O. 2009
21, Pe. Alberto Disarz, N. 1935
25, Pe. Gladir Giacomel, N. 1962

Alarme da Caritas papuásia:                           
o plástico está destruindo a criação

Segundo alguns estudos, até 2050 haverá mais 
lixo de plástico nos oceanos do que peixes. A propósi-
to, a Caritas de Papua Nova Guiné expressou preocu-
pação com os habitantes das ilhas Cartaret e Manam, 
na Arquidiocese de Madang, onde há escassez de ali-
mento para mais de duas mil pessoas quando as marés 
invadem a orla e adjacências, destruindo as culturas 
alimentares de base

Situada ao norte da Austrália, Papua Nova Gui-
né é um dos estados onde, a cada ano que passa, a mu-
dança climática se torna cada vez mais evidente, vindo 
a ser para muitos causa de miséria e desespero.

Urgente “conversão ecológica” mudando esti-
los de vida

Tempos atrás, o representante dos serviços de 
socorro da Caritas local, Matthew McGarry, durante 
uma mesa-redonda sobre a situação na Ilha Manam, na 
província de Madang, e nas ilhas Cartaret, na província 
de Bougainville, observava a urgência de uma “con-
versão ecológica” partindo da mudança dos estilos de 
vida.

O líder da Associação Manam de Port Mores-
by, Henry Konaka, acrescentou que “é chegado o mo-
mento de trabalhar lado a lado com a população, com 
as autoridades locais e com o governo nacional a fim 
de permitir mudanças tangíveis ao bem-estar do nosso 
povo”.

Em 2050 haverá mais plástico nos oceanos do 
que peixes

Os participantes, entre os quais representantes 
da Conferência Episcopal de Papua Nova Guiné e Ilhas 
Salomão, acusaram o desmatamento, a extração mine-
rária que não tutela o ambiente, a devastação dos fun-
dos marinhos e, sobretudo, a eliminação de resíduos, 
em particular, dos materiais de plástico que estão des-
truindo a criação e contribuem para agravar a pobreza 
entre as populações.

Segundo alguns estudos, até 2050 haverá mais 
lixo de plástico nos oceanos do que peixes. A esse pro-
pósito, a Caritas expressou preocupação com os habi-
tantes das ilhas Cartaret e Manam, na Arquidiocese de 
Madang, onde há escassez de alimento para mais de 
duas mil pessoas quando as marés invadem a orla e ad-
jacências, destruindo as culturas alimentares de base.

Fonte: Vatican News



COMUNICAÇÃO DIOCESANA - Setembro de 2019

28

Sempre ligada em você!

Irmãs 
Franciscanas 
da Sagrada 
Família de 

Maria

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

(54) 3321-1432


