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Outubro – Mês Missionário Extraordinário - “Batizados e enviados: a 
Igreja de Cristo em missão no mundo”; Assembleia especial do Sínodo 
dos Bispos para a Amazônia - Novos caminhos para a Igreja e para 
uma ecologia integral.

- 1º a 07, Semana Nacional pela Vida.
- 04, início da novena da 68ª Romaria de N. Sra. de Fátima, Erechim; 

14h, participação das zeladoras de capelinhas no terço e missa da tarde 
do primeiro dia da novena de Fátima; bênção para animais.

- 06, 09h, 3ª “Pedalada da fé”, no Santuário de Fátima; 10h, crismas na 
sede paroquial São Francisco de Assis, Marino Morto; 10h30, missão 
canônica de Rosane Gasparetto e Aliete Gallina na comunidade N. 
Sra. do Rosário, Paróquia Imaculada Conceição, Getúlio Vargas.

- 06 a 27, Início da Assembleia Especial do Sínodo dos Bispo para a 
Região Panamazônica, no Vaticano, com o tema: “Amazônia, novos 
caminhos para a Igreja e para uma ecologia integral”.

- 07, às 08h30, reunião dos representantes paroquiais do Apostolado da 
Oração, no Centro Diocesano de Pastoral.

- 08, Dia do Nascituro. 
- 10, 08h30, reunião da Área Pastoral de Erechim, na sede paroquial 

Santa Luzia, Atlântico.
- 12, N. Sra. Aparecida – 09h, Romaria da Criança; reunião da coordena-

ção diocesana da Pastoral da Juventude. 
- 13, 68ª Romaria Diocesana de Fátima. 
- 17 a 20, 55ª Assembleia Nacional do Movimento de Cursilho de Cris-

tandade, no Centro Sagrada Família, São Paulo. 

- 18, 19h, reunião 
do Setor das Pas-
torais Sociais, no 
Centro Diocesa-
no e crismas na 
igreja Santa Tere-
sinha, Estação.

- 19, Missão Dio-
cesana na comu-
nidade Sagrado Coração de Jesus, Polígono 21 abril, Paróquia São 
Cristóvão de Erechim – com participação da Infância e Adolescência 
Missionária. 

- 20, Dia Mundial das Missões e da Pontifícia Obra da Infância Missio-
nária, coleta missionária; Dia Nacional da Juventude;

- 21, 19h, reunião da Coordenação de Pastoral ampliada, no Centro Dio-
cesano.

- 22, 08h30, retiro da Cáritas, no Seminário de Fátima; 09h, reunião da 
Província Eclesiástica de Passo Fundo, em Passo Fundo.

- 25, das 09h às 15h, 4º encontro vocacional do ano, no Seminário de Fá-
tima; 14h30, tarde de oração do Apostolado da Oração das Paróquias 
da cidade de Erexim, na Catedral São José.

- 26, casamento coletivo em Viadutos.
- 27, Dia Nacional da Juventude; 09h30, crismas na igreja Santa Isabel da 

Hungria, Três Arroios; festa da padroeira na igreja N. Sra. Aparecida, 
Bairro Bela Vista, Erechim; conclusão da Assembleia Especial do Sínodo 
dos Bispos para a Região Pan-amazônica.

- 28, às 09h, reunião das/os coordenadoras/es paroquiais da Animação Bí-
blico-catequética, em local a definir; 16h30, reunião dos formadores. 

Tema: Batizados e enviados: a Igreja de Cristo em missão no 
mundo 

Neste ano, a Campanha Missionária será celebrada de maneira 
especial. Fomos convidados pelo Papa Francisco para 
viver em todo o mundo o Mês Missionário Extra-
ordinário. Em 22 de outubro de 2017, Dia Mundial 
das Missões, o Papa Francisco, durante o Angelus, 
anunciava publicamente para toda Igreja sua inten-
ção de proclamar um Mês Missionário Extraordinário 
(MME) em outubro de 2019, para celebrar o centená-
rio da Carta Apostólica Maximum Illud de seu prede-
cessor, o Papa Bento XV.

Cartaz 
O cartaz oficial da Campanha Missionária tem 

em sua arte o destaque para o Mês Missionário Ex-
traordinário, convocado pelo Papa Francisco, trazen-
do o tema “Batizados e enviados: a Igreja de Cristo 
em missão no mundo”. A arte quer nos lembrar que 
todo o batizado é missionário, estando a cruz no cen-
tro, recordando o mistério pascal. A água é um ele-
mento importante, recordando o batismo dos discípulos e missionários. 
Destacam-se as cores missionárias presentes na cruz, lembrando que o 
horizonte da missão é universal. O símbolo do Mês Missionário Extra-
ordinário, celebrado no mundo todo, vem representado junto ao círio 
pascal, ao centro do cartaz. Lembramos ainda a diversidade dos sujeitos 

enviados em missão que caminham junto ao Papa Francisco, lembrando 
a sinodalidade da Igreja.

A cooperação missionária
A cooperação missionária promove a partici-

pação do Povo de Deus na missão universal. A mis-
são por sua natureza é sempre um serviço de parti-
lha, comunhão e solidariedade. Esta participação se 
realiza de três formas: 1) pela oração, sacrifício e 
testemunho de vida, que acompanham os passos dos 
missionários e das missionárias, mundo afora; 2) por 
meio da ajuda material dos projetos missionários: 
“Deus ama quem dá com alegria” (2Cor 9,7); e prin-
cipalmente, 3) colocando-se à disposição para servir 
na missão ad gentes. Sem missionários e missioná-
rias não há missão.

Padroeiros da Missão
O papa Pio XI proclamou São Francisco Xa-

vier e Santa Teresinha do Menino Jesus como padro-
eiros universais da missão. Ambos se diferenciam em 
muitos aspectos. São de séculos diferentes: Xavier do 

século 16, Teresinha do século 20. Xavier viveu até os 46 anos de idade, 
tendo percorrido distâncias entre diversos países como missionário, falou e 
testemunhou o amor de Deus e seu Reino. Teresinha viveu até os 24 anos e 
dedicou grande parte de sua vida à oração no Carmelo, praticando de modo 
exemplar a caridade, a simplicidade evangélica e a confiança em Deus.
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Mensagem do Papa Francisco
para o Dia Mundial das Missões de 2019

Q u e r i d o s 
irmãos e irmãs!

Pedi a toda a 
Igreja que vivesse 
um tempo extraor-
dinário de mission-
ariedade no mês de 
outubro de 2019, 
para comemorar o 

centenário da promulgação da Carta apostólica Maximum 
illud, do Papa Bento XV (30 de novembro de 1919). A 
clarividência profética da sua proposta apostólica confir-
mou-me como é importante, ainda hoje, renovar o com-
promisso missionário da Igreja, potenciar evangelicamente 
a sua missão de anunciar e levar ao mundo a salvação de 
Jesus Cristo, morto e ressuscitado.

O título desta mensagem – «batizados e enviados: 
a Igreja de Cristo em missão no mundo» – é o mesmo do 
Outubro Missionário. A celebração deste mês ajudar-nos-á, 
em primeiro lugar, a reencontrar o sentido missionário da 
nossa adesão de fé a Jesus Cristo, fé recebida como dom 
gratuito no Batismo. O ato, pelo qual somos feitos filhos 
de Deus, sempre é eclesial, nunca individual: da comun-
hão com Deus, Pai e Filho e Espírito Santo, nasce uma 
vida nova partilhada com muitos outros irmãos e irmãs. E 
esta vida divina não é um produto para vender – não faze-
mos proselitismo –, mas uma riqueza para dar, comunicar, 
anunciar: eis o sentido da missão. Recebemos gratuita-
mente este dom, e gratuitamente o partilhamos (cf. Mt 10, 
8), sem excluir ninguém. Deus quer que todos os homens 
sejam salvos, chegando ao conhecimento da verdade e à 
experiência da sua misericórdia por meio da Igreja, sac-
ramento universal da salvação (cf. 1 Tm 2, 4; 3, 15; Conc. 
Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, 48).

A Igreja está em missão no mundo: a fé em Jesus 
Cristo dá-nos a justa dimensão de todas as coisas, fazen-
do-nos ver o mundo com os olhos e o coração de Deus; a 
esperança abre-nos aos horizontes eternos da vida divina, 
de que verdadeiramente participamos; a caridade, que an-
tegozamos nos sacramentos e no amor fraterno, impele-nos 
até aos confins da terra (cf. Miq 5, 3; Mt 28, 19; At 1, 8; 
Rm 10, 18). Uma Igreja em saída até aos extremos con-
fins requer constante e permanente conversão missionária. 
Quantos santos, quantas mulheres e homens de fé nos dão 
testemunho, mostrando como possível e praticável esta ab-
ertura ilimitada, esta saída misericordiosa ditada pelo im-
pulso urgente do amor e da sua lógica intrínseca de dom, 
sacrifício e gratuidade (cf. 2 Cor 5, 14-21)!

Sê homem de Deus, que anuncia Deus (cf. Carta ap. 
Maximum illud): este mandato toca-nos de perto. Eu sou 

sempre uma missão; tu és sempre uma missão; cada batiza-
da e batizado é uma missão. Quem ama, põe-se em movi-
mento, sente-se impelido para fora de si mesmo: é atraído 
e atrai; dá-se ao outro e tece relações que geram vida. Para 
o amor de Deus, ninguém é inútil nem insignificante. Cada 
um de nós é uma missão no mundo, porque fruto do amor 
de Deus. Ainda que meu pai e minha mãe traíssem o amor 
com a mentira, o ódio e a infidelidade, Deus nunca Se sub-
trai ao dom da vida e, desde sempre, deu como destino a 
cada um dos seus filhos a própria vida divina e eterna (cf. 
Ef 1, 3-6).

Esta vida é-nos comunicada no Batismo, que nos dá 
a fé em Jesus Cristo, vencedor do pecado e da morte, re-
genera à imagem e semelhança de Deus e insere no Corpo 
de Cristo, que é a Igreja. Por conseguinte, neste sentido, 
o Batismo é verdadeiramente necessário para a salvação, 
pois garante-nos que somos filhos e filhas, sempre e em 
toda parte: jamais seremos órfãos, estrangeiros ou escravos 
na casa do Pai. Aquilo que, no cristão, é realidade sacra-
mental – com a sua plenitude na Eucaristia –, permanece 
vocação e destino para todo o homem e mulher à espera de 
conversão e salvação. Com efeito, o Batismo é promessa 
realizada do dom divino, que torna o ser humano filho no 
Filho. Somos filhos dos nossos pais naturais, mas, no Ba-
tismo, é-nos dada a paternidade primordial e a verdadeira 
maternidade: não pode ter Deus como Pai quem não tem a 
Igreja como mãe (cf. São Cipriano, A unidade da Igreja, 4).

Assim, a 
nossa missão 
radica-se na 
paternidade de 
Deus e na ma-
ternidade da 
Igreja, porque 
é inerente ao 
Batismo o 
envio expresso por Jesus no mandato pascal: como o Pai 
Me enviou, também Eu vos envio a vós, cheios de Espíri-
to Santo para a reconciliação do mundo (cf. Jo 20, 19-23; 
Mt 28, 16-20). Este envio incumbe ao cristão, para que a 
ninguém falte o anúncio da sua vocação a filho adotivo, a 
certeza da sua dignidade pessoal e do valor intrínseco de 
cada vida humana desde a concepção até à sua morte natu-
ral. O secularismo difuso, quando se torna rejeição positiva 
e cultural da paternidade ativa de Deus na nossa história, 
impede toda e qualquer fraternidade universal autêntica, 
que se manifesta no respeito mútuo pela vida de cada um. 
Sem o Deus de Jesus Cristo, toda a diferença fica reduzida 
a ameaça infernal, tornando impossível qualquer aceitação 
fraterna e unidade fecunda do género humano.
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O destino universal da salvação, oferecida por 
Deus em Jesus Cristo, levou Bento XV a exigir a super-
ação de todo o fechamento nacionalista e etnocêntrico, 
de toda a mistura do anúncio do Evangelho com os in-
teresses económicos e militares das potências coloniais. 
Na sua Carta apostólica Maximum illud, o Papa lembra-
va que a universalidade divina da missão da Igreja exige 
o abandono duma pertença exclusivista à própria pátria e 
à própria etnia. A abertura da cultura e da comunidade à 
novidade salvífica de Jesus Cristo requer a superação de 
toda a indevida introversão étnica e eclesial. Também hoje, 
a Igreja continua a necessitar de homens e mulheres que, 
em virtude do seu Batismo, respondam generosamente à 
chamada para sair da sua própria casa, da sua família, da 
sua pátria, da sua própria língua, da sua Igreja local. São 
enviados aos gentios, ao mundo ainda não transfigurado 
pelos sacramentos de Jesus Cristo e da sua Igreja santa. 
Anunciando a Palavra de Deus, testemunhando o Evangel-
ho e celebrando a vida do Espírito, chamam à conversão, 
batizam e oferecem a salvação cristã no respeito pela liber-
dade pessoal de cada um, em diálogo com as culturas e as 
religiões dos povos a quem são enviados. Assim a missio 
ad gentes, sempre necessária na Igreja, contribui de manei-
ra fundamental para o processo permanente de conversão 
de todos os cristãos. A fé na Páscoa de Jesus, o envio ecle-
sial batismal, a saída geográfica e cultural de si mesmo e da 
sua própria casa, a necessidade de salvação do pecado e a 
libertação do mal pessoal e social exigem a missão até aos 
últimos confins da terra.

A coin-
cidência provi-
dencial do Mês 
M i s s i o n á r i o 
Extraordinário 
com a cele-
bração do Síno-
do Especial so-
bre as Igrejas 

na Amazónia leva-me a assinalar como a missão, que nos 
foi confiada por Jesus com o dom do seu Espírito, ainda 
seja atual e necessária também para aquelas terras e seus 
habitantes. Um renovado Pentecostes abra de par em par 
as portas da Igreja, a fim de que nenhuma cultura per-
maneça fechada em si mesma e nenhum povo fique isola-
do, mas se abra à comunhão universal da fé. Que ninguém 
fique fechado em si mesmo, na autorreferencialidade da 
sua própria pertença étnica e religiosa. A Páscoa de Jesus 
rompe os limites estreitos de mundos, religiões e cultur-
as, chamando-os a crescer no respeito pela dignidade do 
homem e da mulher, rumo a uma conversão cada vez mais 
plena à Verdade do Senhor Ressuscitado, que dá a verda-
deira vida a todos.

A este respeito, recordo as palavras do Papa Bento 
XVI no início do nosso encontro de Bispos Latino-Amer-
icanos na Aparecida, Brasil, em 2007, palavras que desejo 
transcrever aqui e subscrevê-las: «O que significou a aceit-
ação da fé cristã para os povos da América Latina e do 
Caribe? Para eles, significou conhecer e acolher Cristo, o 
Deus desconhecido que os seus antepassados, sem o saber, 
buscavam nas suas ricas tradições religiosas. Cristo era o 
Salvador que esperavam silenciosamente. Significou tam-
bém ter recebido, com as águas do Batismo, a vida div-
ina que fez deles filhos de Deus por adoção; ter recebi-
do, outrossim, o Espírito Santo que veio fecundar as suas 
culturas, purificando-as e desenvolvendo os numerosos 
germes e sementes que o Verbo encarnado tinha lançado 
nelas, orientando-as assim pelos caminhos do Evangelho. 
(...) O Verbo de Deus, fazendo-Se carne em Jesus Cristo, 
fez-Se também história e cultura. A utopia de voltar a dar 
vida às religiões pré-colombianas, separando-as de Cris-
to e da Igreja universal, não seria um progresso, mas uma 
regressão. Na realidade, seria uma involução para um mo-
mento histórico ancorado no passado» [Discurso na Ses-
são Inaugural (13 de maio de 2007), 1: Insegnamenti III/1 
(2007), 855-856].

A Maria, nossa Mãe, confiamos a missão da Igreja. 
Unida ao seu Filho, desde a encarnação, a Virgem colo-
cou-se em movimento, deixando-se envolver-se totalmente 
pela missão de Jesus; missão que, ao pé da cruz, havia de 
se tornar também a sua missão: colaborar como Mãe da 
Igreja para gerar, no Espírito e na fé, novos filhos e filhas 
de Deus.

Gostaria de concluir com uma breve palavra sobre 
as Pontifícias Obras Missionárias, que a Carta apostólica 
Maximum illud já apresentava como instrumentos mis-
sionários. De facto, como uma rede global que apoia o Papa 
no seu compromisso missionário, prestam o seu serviço à 
universalidade eclesial mediante a oração, alma da missão, 
e a caridade dos cristãos espalhados pelo mundo inteiro. 
A oferta deles ajuda o Papa na evangelização das Igrejas 
particulares (Obra da Propagação da Fé), na formação do 
clero local (Obra de São Pedro Apóstolo), na educação 
duma consciência missionária das crianças de todo o mun-
do (Obra da Santa Infância) e na formação missionária da 
fé dos cristãos (Pontifícia União Missionária). Ao renovar 
o meu apoio a estas Obras, espero que o Mês Missionário 
Extraordinário de outubro de 2019 contribua para a ren-
ovação do seu serviço missionário ao meu ministério.

Aos missionários e às missionárias e a todos aqueles 
que de algum modo participam, em virtude do seu Batis-
mo, na missão da Igreja, de coração envio a minha bênção.

Vaticano, na Solenidade de Pentecostes,
9 de junho de 2019.

Francisco.
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Papa aos sacerdotes:
“dou graças a Deus por todos vocês”

Carta aos padres - tópicos
O Papa Fran-

cisco escreveu uma 
carta aos sacerdotes, 
recordando os cento 
e sessenta ano s da 
morte do Cura d’Ars, 
padroeiro dos páro-
cos, dia 04 de agosto 
deste ano. Uma carta 
que exprime encora-
jamento e proximidade aos “irmãos presbíteros, que sem fazer 
alarde”, deixam tudo para se empenhar na vida diária das suas 
comunidades; aos sacerdotes que trabalham na “trincheira”; 
também a todos aqueles que diariamente enfrentam desafios sem 
pensar em si mesmos, “para que o povo de Deus seja cuidado e 
acompanhado”.

“Dirijo-me a cada um de vocês – escreve o Papa – que, 
em muitas ocasiões, de modo inobservado e sacrificado, no 
cansaço ou na fadiga, na doença ou na desolação, assumem a 
missão como um serviço a Deus e ao seu povo e, mesmo com 
todas as dificuldades do caminho, escrevem as páginas mais 
belas da vida sacerdotal”.

Dor
A carta do Papa tem início com um olhar ao escândalo 

dos abusos: “Nos últimos tempos pudemos ouvir mais clara-
mente o clamor, muitas vezes silencioso e silenciado, de irmãos 
nossos, vítimas de abusos de poder, de consciência e sexuais 
por parte dos ministros ordenados”. Mas, explica Francisco, 
mesmo sem “negar ou ignorar o dano causado”, seria “injusto 
não reconhecer que tantos sacerdotes que de maneira constante 
e íntegra, oferecem tudo o que são e que têm pelo bem dos out-
ros”.  Os padres “que fazem da sua vida uma obra de misericór-
dia em regiões ou situações muitas vezes inóspitas, remotas ou 
abandonadas, arriscando sua própria vida”.

O Papa agradece todos “pela coragem e constante ex-
emplo” e escreve que os “tempos da purificação eclesial que 
estamos vivendo, nos tornarão mais alegres e simples e em um 
futuro não muito distante, serão muito fecundos”.

Convida então a não desencorajar, porque “o Senhor está 
purificando a sua Esposa e a todos nos está convertendo a Ele. 
Permite-nos experimentar a prova para que compreendamos 
que, sem Ele, somos pó”.

Gratidão
A segunda palavra chave é “gratidão”. Francisco recorda 

que a “vocação, mais do que uma escolha nossa, é resposta a 
um chamado gratuito do Senhor”. O Papa exorta a “retornar 
aos momentos luminosos” em que experimentamos o chama-
do do Senhor para consagrar toda a nossa vida ao seu serviço, 
voltar “ao sim” crescido no seio de uma “comunidade cristã”.

Em momentos de dificuldade, de fragilidade, de fraque-
za, “quando a pior de todas as tentações é a de ficar a ruminar 
a desolação”, é crucial – explica o Pontífice – “não perder a 

memória cheia de gratidão da passagem do Senhor na nossa 
vida” que “nos convidou a apostar n’Ele e pelo seu povo”.

A gratidão “é sempre uma arma poderosa”. Só se for-
mos capazes de contemplar e agradecer por todos os gestos de 

amor, generosidade, sol-
idariedade e confiança, 
bem como de perdão, 
paciência, suportação e 
compaixão com que fo-
mos tratados, é que deix-
aremos o Espírito obse-
quiar-nos com aquele ar 
puro capaz de renovar (e 
não remendar) a nossa 

vida e missão”.
Francisco agradece os irmãos sacerdotes “pela fidelidade 

aos compromissos assumidos”. É “muito significativo” - obser-
va – que em uma sociedade e em uma cultura que transformou 
o “gasoso” em valor, a existência de pessoas que apostem na 
felicidade de doar a vida.

Agradece pela celebração diária da Eucaristia e pelo 
ministério do sacramento da Reconciliação, vivido “sem rigor-
ismos, nem laxismos”, ocupando-se das pessoas e “acompan-
hando-as no caminho da conversão”.

Agradece pelo anúncio do Evangelho “feito a todos com 
ardor”: “Obrigado por todas as vezes que, deixando-se comov-
er por dentro, vocês acolheram os que caíram, curaram suas 
feridas… Nada é mais urgente do que isso: proximidade, vizin-
hança, ficar próximo da carne do irmão que sofre”.

O coração do pastor – afirma Francisco – é aquele que 
“aprendeu o gosto espiritual de se sentir um só com o seu povo, 
que não esquece que saiu dele… com estilo de vida austero e 
simples, sem aceitar privilégios que não têm sabor de Evangel-
ho”. Mas o Papa agradece e convida a agradecer também “pela 
santidade do Povo fiel de Deus”, manifestada “nos pais que 
criam seus filhos com tanto amor, nos homens e mulheres que 
trabalham para levar o pão para casa, nos doentes, nas religio-
sas idosas que continuam a sorrir”.

Coragem
A terceira palavra é “coragem”. O Papa quer encorajar 

os sacerdotes: “A missão à qual fomos chamados não signifi-
ca que devemos ser imunes ao sofrimento, à dor e até mesmo 
à incompreensão, ao contrário, pede-nos para os enfrentar e 
assumir a fim de deixar que o Senhor os transforme e nos con-
figure mais a Ele”.

Um bom teste para saber como se encontra o coração do 
pastor – escreve Francisco – “é perguntar-se como enfrentamos 
a dor”. De fato, às vezes pode acontecer, de se comportar como 
o levita ou o sacerdote da parábola do Bom Samaritano, que ig-
nora o homem caído no chão, outras vezes aproxima-se da dor 
intelectualizando, e refugiando-se em frases comuns (“a vida é 
assim, não se pode fazer nada”) terminando por dar espaço ao 
fatalismo. “Ou então aproxima-se com um olhar de preferência 
seletiva gerando apenas isolamento e exclusão”.



COMUNICAÇÃO DIOCESANA - Outubro de 2019

6 Papa Francisco

O Papa adverte também o que Bernanos definiu como o 
“elixir mais precioso do demônio”, isto é, “a tristeza adocica-
da que os padres do Oriente chamavam acédia. A tristeza que 
paralisa a coragem de continuar no trabalho, na oração”, que 
“torna estéril todas as tentativas de transformação e conversão, 
propagando ressentimento e aversão”.

Francisco convida a pedir “ao Espírito Santo que venha 
despertar-nos”, para “dar uma sacudida na nossa sonolência”, 
para desafiar a habitualidade e “nos deixarmos mover pelo que 
acontece ao nosso redor e pelo clamor da Palavra viva do Res-
suscitado”.

“Ao longo da nossa vida, pudemos contemplar que com 
Jesus Cristo renasce sem cessar a alegria”. Uma alegria, afir-
ma o Pontífice, que “não nasce de esforços voluntariosos ou 
intelectualistas, mas da confiança de saber que continuam efi-
cazes as palavras de Jesus a Pedro”.

Na oração – explica o Papa – “experimentamos aquela 
nossa bendita precariedade que nos lembra que somos discípulos 
carecidos do auxilio do Senhor e nos liberta da tendência prom-
eteuca dos que confiam unicamente em suas próprias forças”.

A oração do pastor “nutre-se e encarna-se no coração do 
Povo de Deus. Traz as marcas da alegria e das feridas do seu 
povo”. Uma confiança que preserva-nos a todos de procurar ou 
querer respostas fáceis, rápidas ou pré-fabricadas, permitindo 
ao Senhor ser Ele (e não as nossas receitas e prioridades) a 
mostrar-nos um caminho de esperança”. Portanto “reconheça-
mos a nossa fragilidade, sim, mas deixemos que Jesus a trans-
forme e nos projete sempre de novo para a missão”.

Para manter o coração animado, o Papa observa que não 
devem ser negligenciadas duas ligações constitutivas da nossa 
identidade. A primeira com Jesus. É o convite a não esquec-
er “o acompanhamento espiritual, tendo um irmão com quem 
falar, confrontar-se, debater e discernir o próprio caminho”.

A segunda ligação é com o povo. “Não se isolem do seu 
povo e dos presbíteros ou das comunidades. E muito menos 
não em grupos fechados ou elitistas… um ministro corajoso 
é um ministro sempre em saída”. O Papa pede aos sacerdotes 
para “estar perto dos que sofrem, de estar sem vergonha perto 
das misérias humanas e, porque não, vivê-las como próprias 
para as tornar Eucaristia”. Para serem “artesãos de relação e 
comunhão, abertos e confiantes e esperançosos da novidade 
que o Reino de Deus quer suscitar hoje”.

Louvor
A última palavra proposta na carta é “louvor”. É impos-

sível falar de gratidão e encorajamento sem contemplar Maria 
que “nos ensina o louvor capaz de abrir o olhar para o futuro e 
devolver a esperança ao presente”. Porque “olhar Maria é vol-
tar a crer na força revolucionária da ternura e do afeto”.

Por isso – conclui o Papa – “se alguma vez nos sentirmos 
tentados a isolar-nos e fechar-nos em nós mesmos e nos nossos 
projetos, protegendo-nos dos caminhos sempre poeirentos da 
história, ou se o lamento, a queixa, a crítica ou a ironias tomam 
conta das nossas ações sem vontade de lutar, esperar e amar … ol-
hemos a Maria para que purifique os nossos olhos de todos os “cis-

cos” que nos possa impedir de estarmos atentos e despertos para 
contemplar e celebrar a Cristo que vive no meio do seu Povo”.

“Irmãos – são as palavras no final da carta – digo mais 
uma vez, não cesso de dar a graças a Deus por todos vocês… 
deixemos que seja a gratidão a suscitar o louvor e que nos en-
coraje mais uma vez na missão de ungir os nossos irmãos na 
esperança. A ser homens que testemunhem com a sua vida a 
compaixão e a misericórdia que só Jesus nos pode dar”.

Fonte: Vatican News

Santa Missa para os migrantes no                                          
6º aniversário da visita a Lampedusa
HOMILIA DO PAPA FRANCISCO
Basílica de S. Pedro, segunda-feira, 8 de julho de 2019

Hoje, a 
Palavra de Deus 
fala-nos de sal-
vação e liber-
tação. 

Salvação. 
Durante a sua 
viagem de Bers-
abé para Harã, 
Jacob decide 

parar e descansar num lugar solitário. Em sonho, vê uma es-
cada cujo pé assenta na terra e o topo toca o céu (cf. Gn 28, 
10-22a). A escada, pela qual sobem e descem os anjos de Deus, 
representa a ligação entre o divino e o humano, que se realiza 
historicamente na encarnação de Cristo (cf. Jo 1, 51), amorosa 
oferta de revelação e salvação por parte do Pai. A escada é ale-
goria da iniciativa divina que antecede todo e qualquer movi-
mento humano. É a antítese da torre de Babel, construída pelos 
homens que queriam, com as suas forças, chegar ao céu para se 
tornarem deuses. Neste caso, ao contrário, é Deus que «desce», 
é o Senhor que Se revela, é Deus que salva. E o Emanuel, o 
Deus-connosco, realiza a promessa de pertença mútua entre o 
Senhor e a humanidade, no sinal dum amor encarnado e miseri-
cordioso que dá a vida em abundância.

À vista desta revelação, Jacob realiza um ato de entrega 
ao Senhor, que se traduz num compromisso de reconhecimento 
e adoração que marca um momento essencial na história da sal-
vação. Pede ao Senhor que o proteja ao longo do caminho difícil 
que está a fazer e diz: «O Senhor será o meu Deus» (Gn 28, 21).

Dando eco às palavras do Patriarca, repetimos no Salmo: 
«Meu Deus, em Vós confio». Ele é o nosso refúgio e nossa 
fortaleza, escudo e couraça, âncora nos momentos de prova. 
O Senhor é abrigo para os fiéis que O invocam na tribulação. 
Aliás, é precisamente nestes momentos que a nossa oração 
se torna mais pura, isto é, quando nos damos conta de que as 
certezas oferecidas pelo mundo pouco valem, e nada mais nos 
resta senão Deus: só Deus abre de par em par o Céu a quem 
vive na terra; só Deus salva.

E esta entrega total e extrema é precisamente o elemen-
to comum entre o chefe da sinagoga e a mulher hemorroíssa, 
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no Evangelho (cf. Mt 9, 18-26). São episódios de libertação. 
Ambos se aproximam de Jesus para obter d’Ele o que mais 
ninguém lhes pode dar: libertação da doença e da morte. Dum 
lado, temos a filha duma das autoridades da cidade; do out-
ro, uma mulher atribulada por uma doença que faz dela uma 
excluída, uma marginalizada, uma pessoa impura. Mas Jesus 
não faz distinções: a libertação é concedida generosamente em 
ambos os casos. A necessidade coloca a ambas – a mulher e a 
menina – entre os «últimos» que devemos amar e levantar.

Jesus revela aos seus discípulos a necessidade duma 
opção preferencial pelos últimos, que hão de ocupar o pri-
meiro lugar no exercício da caridade. São tantas as pobrezas de 
hoje! Como escreveu São João Paulo II, «“pobres”, nas várias 
aceções da pobreza, são os oprimidos, os marginalizados, os 
idosos, os doentes, as crianças, todos aqueles que são consider-
ados e tratados como “últimos” na sociedade» (Exort. ap. Vita 
consecrata, 82).

Neste sexto aniversário da visita a Lampedusa, penso nos 
«últimos» que diariamente clamam ao Senhor, pedindo 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 últi-
mos que desafiam as ondas dum mar impiedoso; são os últimos 
deixados em acampamentos de acolhimento (demasiado longo, 
para ser chamado de temporário). Estes são apenas alguns dos 
últimos que Jesus nos pede para amar e levantar. Infelizmente, 
as periferias existenciais das nossas cidades estão densamente 
povoadas de pessoas que foram descartadas, marginalizadas, 
oprimidas, discriminadas, abusadas, exploradas, abandonadas, 
de pessoas pobres e sofredoras. No espírito das Bem-aventur-
anças, somos chamados a acudir misericordiosamente às suas 
aflições; saciar a sua fome e sede de justiça; fazer-lhes sentir 
a solícita paternidade de Deus; mostrar-lhes o caminho para o 
Reino dos Céus. São pessoas; não se trata apenas de questões 
sociais ou migratórias! «Não se trata apenas de migrantes!», 
no duplo sentido de que os migrantes são, antes de mais nada, 
pessoas humanas e que, hoje, são o símbolo de todos os descar-
tados da sociedade globalizada.

Retorna espontaneamente à mente a imagem da escada 
de Jacob. Em Jesus Cristo, está assegurada e é acessível a to-
dos a ligação entre a terra e o Céu. Mas subir os degraus desta 
escada requer empenho, esforço e graça. Os mais frágeis e vul-
neráveis 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, irmãos e irmãs, duma grande responsabilidade, 
da qual ninguém se pode eximir, se quiser levar a cabo a missão 
de salvação e libertação na qual fomos chamados a colaborar 
pelo próprio Senhor. Sei que muitos de vós, chegados apenas 
há alguns meses, já estais a ajudar irmãos e irmãs que chega-
ram depois. Quero agradecer-vos por este estupendo sinal de 
humanidade, gratidão e solidariedade.

Papa Francisco: a compaixão é a chave da vida cristã
O Papa Francisco dedicou a alocução que antecede a 

oração do Angelus à parábola do Bom Samaritano, proposta 

pela liturgia do XV Domingo do Tempo Comum, dia 14 de ju-
lho. Ele recordou o elo indissolúvel que existe entre o amor a 
Deus e o amor concreto e generoso pelos irmãos.

Para Francisco, esta parábola se tornou paradigmáti-
ca da vida cristã: “Tornou-se o modelo de como um cristão 
deve agir”, convidando os fiéis a lerem o “tesouro” contido no 
Evangelho de Lucas.

Quem é o próximo?
Neste episódio, Jesus é interrogado por um doutor da lei 

sobre o que é necessário para herdar a vida eterna.
Jesus o convida a encontrar a resposta nas Escrituras: 

“Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e com toda 
a tua alma, e ao teu próximo como a ti mesmo!”. Havia, porém, 
diferentes interpretações sobre quem seria o “próximo”. Então 
Jesus responde com esta parábola.

O protagonista é um samaritano, grupo na época de-
sprezado pelos judeus. Portanto, não é casual a escolha de um 
deles como personagem positivo da parábola. Ao longo de uma 
estrada, o samaritano encontra um homem roubado e agredido 
por assaltantes. Antes dele, por aquela estrada, haviam passado 
um sacerdote e um levita, isto é, pessoas que se dedicavam ao 
culto de Deus. Mas não pararam. O único que lhe presta socor-
ro é justamente o samaritano, “justamente quem não tinha fé!”.

“Também nós pensamos em tantas pessoas que con-
hecemos, talvez agnósticas, que fazem o bem. Jesus escolhe 
como modelo alguém que não era homem de fé. E este homem, 
amando o irmão como a si mesmo, demonstra que ama a Deus 
com todo o coração e com todas as forças - o Deus que não 
conhecia! - e expressa ao mesmo tempo verdadeira religiosi-
dade e plena humanidade.”

Lógica invertida
Depois de contar a parábola, Jesus se dirige novamente 

ao doutor da lei e lhe diz: “Na tua opinião, qual dos três foi o 
próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes?”. Deste 
modo, explicou Francisco, Jesus inverte a pergunta do seu in-
terlocutor e também a lógica de todos nós.

“Ele nos faz entender que não somos nós, com base nos 
nossos critérios, que definimos quem é o próximo e quem não 
é, mas é a pessoa em situação de necessidade que deve poder 
reconhecer quem é o seu próximo, isto é, quem usou de mi-
sericórdia para com ele”, prosseguiu o Papa, que acrescentou:

“Ser capazes de sentir compaixão: esta é a chave. Esta é 
a nossa chave. Se diante de uma pessoa necessitada, você não 
sente compaixão, o seu coração não se comove, significa que 
algo não funciona. Fique atento, estejamos atentos. Não nos 
deixemos levar pela insensibilidade egoística. A capacidade 
de compaixão se tornou a medida do cristão, ou melhor, do 
ensinamento de Jesus.”

O Pontífice fez o exemplo dos moradores de rua e de 
como nos comportamos diante de alguém caído no chão. “Per-
gunte-se se o seu coração não endureceu, se não se tornou gelo. 
(...) A misericórdia diante de uma vida humana na situação de 
necessidade é a verdadeira face do amor.” 

“Que a Virgem Maria nos ajude a compreender e, so-
bretudo, a viver sempre mais o elo indissolúvel que existe entre 
o amor a Deus, nosso Pai, e o amor concreto e generoso pelos 
nossos irmãos e nos dê a graça de ter e crescer na compaixão.”

Fonte: Vatican News

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_25031996_vita-consecrata.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_25031996_vita-consecrata.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/travels/2013/inside/documents/papa-francesco-lampedusa-20130708.html
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Acolher e ser acolhido
(A Voz da Diocese - 21/7/2019)

Estimados Diocesanos! Quem 
já passou pela experiência de mudar 
do campo para a cidade, de uma região 
para outra em nosso país, ou viver no 
estrangeiro, onde não se tem o domínio 
da língua dos habitantes do lugar, ou não 
se conhece os costumes e a cultura local, 
talvez dê mais valor às simples palavras 
“acolher e ser acolhido”.

Na Sagrada Escritura, o livro do 
Gênesis (Gn 18,1-10a) nos traz uma bonita história de acol-
hida, que tem como protagonista ninguém menos que Abraão, 
o nosso pai na fé.  Diz o texto sagrado que certo dia o Senhor 
lhe apareceu junto ao carvalho de Mambré, quando ele estava 
sentado à entrada da sua tenda na hora mais quente do dia.  Ao 
levantar os olhos, viu três homens de pé perto dele. 

Ora, Abraão era um homem de idade avançada. Mesmo 
assim, não deixou que os viajantes prosseguissem seu caminho 
sem usufruir da sua hospitalidade. Naquela hora mais quente 
do dia, quando todas as energias estão fragilizadas, Abraão 
deixa tudo de lado para acolher três estrangeiros, chegados de 
forma improvisada diante de seus olhos, com gestos puramente 
gratuitos e desinteressados. 

Abraão não conhecia Deus como 
nós, através da face de Cristo. Ele ignora-
va a face de Deus, mas ao acolher aque-
les três desconhecidos, três estrangeiros, 
Abraão recebe uma promessa de vida: 
daqui a um ano nascerá o filho que tan-
to esperas, e através dele terás uma de-
scendência e um povo tão numeroso 
como as estrelas do céu. O seu gesto de 
acolhida reacendeu no seu coração a es-
perança nas promessas de Deus.

A acolhida do estrangeiro, do irmão, de Cristo é uma única 
acolhida da vida que Deus nos oferece visitando-nos. Uma novi-
dade de vida que não muda de forma mágica a realidade cotidiana 
na qual estamos envolvidos, mas toca o nosso íntimo, o nosso ol-
har e o nosso estar com os irmãos. Acolher e ser acolhido faz prati-
camente parte da vida de todos nós. Quando acolhemos Jesus, Ele 
enche de vida nova o nosso ser e nos convida a dedicar-lhe tempo 
e dar-lhe espaço, a esperarmos que as coisas cresçam e possam 
amadurecer pela vivência da fé. Às vezes, gostaríamos de fazer 
tudo a nosso modo, resolver tudo do nosso jeito, entender tudo e 
explicar tudo, esquecendo que só a paciência da escuta silenciosa 
d’Ele é capaz de dar paz e serenidade à nossa alma, ao nosso eu e 
à nossa acolhida e convivência com o outro.

A vontade de viver!
(A Voz da Diocese - 28/7/2019)

Estimados Diocesanos! Penso que a 
maioria de nós tem inúmeras oportunidades 
de nos encontrarmos com pessoas de todas as 
realidades sociais e com experiências de vida 
que quando partilhadas nos enriquecem huma-
namente e espiritualmente.

A nossa sociedade brasileira, mesmo sof-
rendo com tantas mazelas sociais que atingem 
uma grande porcentagem da sua população, 
também tem passado por mudanças econômi-
co-sociais e de hábitos que favoreceram o prolongar da vida. 
Graças a isso, hoje podemos encontrar, numa mesma família, 
muitas vezes, quatro gerações partilhando o mesmo teto. A for-
ma de cuidar desta realidade abre-nos um longo caminho a per-
correr. Mas ela está presente e não pode ser deixada de lado ou 
ignorada pela sociedade em geral, nem pelas instituições ou pe-
los poderes públicos constituídos. 

Numa sociedade em que o consumo e o descarte andam 
de mãos dadas, às vezes, cuidar de quem já percorreu a passos 
largos um longo caminho e agora anda a passos lentos, pode 
fazer sentir desconforto por ter que se ocupar de quem traz 
consigo uma longa história de vida, que nem sempre conseg-

ue comunicar pelos lapsos da memória. Ou 
ainda podemos cair na banalidade de pensar 
que quem já passou dos noventa está cansado 
de viver. Gostaria de lembrar uma frase de 
Dom Paulo Evaristo Arns, Cardeal Arcebi-
spo emérito de São Paulo, que faleceu com 
noventa e cinco anos: “Ninguém envelhece 
quando acredita no amor e na vida”.

Esta vontade de viver foi manifestada 
também por uma pessoa que encontrei numa 

visita pastoral e me marcou profundamente. Certo dia, visitando 
uma comunidade do interior, depois do encontro e a celebração 
da Eucaristia com a comunidade local na capela, fui visitar uma 
senhora. Por sua idade avançada, não estava em condições de ir 
até a comunidade. Quando cheguei em sua casa, num lugar cer-
cado por uma natureza esplêndida, encontrei-a sentada na varan-
da, tomando sol e sorvendo seu chimarrão. Diante daquela cena, 
saudei-a e afetuosamente lhe disse: “Vó nesse silêncio é possível 
viver até aos cem anos”. Ao que ela me respondeu, “mas isso é 
pouco, porque já estou com noventa e seis”. Saí daquela casa ed-
ificado pelo seu amor à vida, pela vontade de viver daquela sen-
hora. Parabéns a todos os avós, bisavós e aos poucos tataravós.
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Trabalhadores do Reino
(A Voz da Diocese - 04/8/2019)

Estimados Diocesanos! Estamos 
iniciando o mês vocacional. Ele é sem-
pre oportunidade para refletirmos sobre 
a nossa vocação “a partir do chamado do 
coração” e da resposta que damos através 
de um compromisso de vida. 

Podemos sempre falar e motivar 
os nossos jovens para que saibam ouvir e 
discernir o chamado do “vem e segue-me” 
que o Senhor faz hoje, como fez no início do seu ministério. 
Mas a resposta a uma vocação, ao seguimento de Cristo é e será 
sempre pessoal.  Facilmente, nós associamos vocação como um 
chamado à vida consagrada, ao ministério sacerdotal, diaconal 
ou a outros ministérios de serviço à comunidade de fé. Mas se 
esquecermos da dimensão da entrega pela causa do Reino, na 
qual Cristo é o modelo de amor e fidelidade ao Pai, a ser seguido, 
poderemos viver uma escolha e uma consagração ou mesmo a 
vida de cristão, marcada por muitas motivações puramente hu-
manas, em que a doação, a entrega da vida pelo amor a Cristo, o 
serviço aos irmãos e irmãs, na Igreja comunidade de fé, pode ser 
considerada mais um peso que nos oprime do que uma graça que 
nos torna livres para amar como Jesus amou. 

Quando falamos do ministério sacerdotal, temos presente 
o sacerdote como o “ícone de Jesus Cristo”. “Em Jesus Cristo, 
o humano e o divino estão unidos de modo único, porque nele 
Deus e o homem entraram de uma vez para sempre num diálogo 

salvífico. O sacerdote está a serviço deste 
diálogo entre o céu e a terra. O seu dever e 
tarefa, não delegáveis, são juntar o terreno 
e o celeste, apesar de todas as dificuldades 
internas ou externas que os acompanham... 
O centro unificador de todo o ministério 
sacerdotal consiste em testemunhar que 
Jesus Cristo está presente na Igreja para 
dar e realizar a salvação. O elemento es-

pecífico do serviço sacerdotal consiste no fato de, com a palavra 
e com a ação, tornar hoje presente o dom que Cristo faz de si ao 
Pai para a salvação do mundo” (Augustin, George. Colabora-
dores da vossa alegria: o ministério sacerdotal hoje).

Como sacerdotes, precisamos sempre ter presente que é 
através da oração que fortalecemos a nossa comunhão com o 
Senhor e revigoramos as nossas forças para a missão junto ao 
povo de Deus. Devemos lembrar que “É a força de Deus que age 
em nós”: “Não que sejamos capazes de conceber alguma coisa 
como de nós mesmos; é de Deus que provém a nossa capaci-
dade. É Ele que nos torna aptos para sermos ministros de uma 
nova aliança, não da letra, mas do Espírito; porque a letra mata, 
enquanto o Espírito dá vida” (2Cor 3,5-6).

Que Deus abençoe com ternura e misericórdia os sacer-
dotes e diáconos, confirmando-os no testemunho de homens do 
amor caridade, da oração e da ação no mundo e na Igreja comu-
nidade de fé.

Pai de família!
(A Voz da Diocese - 11/8/2019)

Estimados Diocesanos! Dentre as vo-
cações lembradas e celebradas na vida da Igreja 
povo de Deus, está a vocação à vida matrimonial. 
Quando falamos em vida matrimonial, temos 
presente a família, essa pequena igreja domésti-
ca, que tem passado e vem passando por muitas 
provações e transformações nos últimos anos.

As figuras centrais do núcleo familiar, 
“pai e mãe”, sofrem com as mudanças dos va-
lores relacionados à família, e, muitas vezes, ficam sem saber 
como agir para defender a integridade do próprio lar que con-
struíram sobre os alicerces do amor, da esperança, do respeito 
mútuo, da fé em Deus, Pai criador e redentor.

No segundo domingo do mês de agosto, mês vocacional, 
celebramos o dia dos pais. Talvez não o celebremos com aquela 
intensidade emotiva e afetiva com que celebramos o dia das 
mães. Isso até pode ser compreensível, porque a figura materna 
de nossa mãe representa mais a acolhida, a ternura, a proxi-
midade, principalmente nos momentos mais difíceis da nos-
sa infância, adolescência e, porque não dizer durante toda sua 
vida, ela terá sempre um pensamento mais significativo para os 

seus filhos. Talvez por uma questão cultural, a 
figura do pai está mais relacionada ao aspecto 
da autoridade. 

Hoje poderíamos nos perguntar: O que é 
um pai? Podemos definir como “uma pessoa de 
carne e osso, que possui uma história, um esti-
lo, um temperamento”, que fez parte da minha 
vida com a sua presença, ou pela sua ausência.  
Mas posso também ter presente como figura de 

pai aquela pessoa que esteve perto e se fez próximo de mim, 
em cada pequeno e mal dado passo no início da minha vida. 
Para que eu pudesse crescer, sonhando com novos horizontes, 
ele foi consumindo suas forças e declinando como o sol no 
poente, depois de ter iluminado o dia que termina. 

Na caminhada da vida, às vezes, como filhos, não sabe-
mos estar próximos de quem consumiu a vida para fazer-se 
próximo de nós. Podemos ter na nossa família pessoas sofren-
do pela fragilidade física, o que por si só é muito dolorido, mas 
a dor maior é aquela provocada pela ausência do amor, pois só 
por ele podemos fazer-nos próximos de quem nos ama. Que 
Deus Pai, abençoe todos os pais.
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Centenário da Paróquia Catedral São José
Erechim, 19/8/2019

“Com São José, alegres discípulos Missionários de Jesus”
Saúdo o nosso bispo emérito, 

Dom Girônimo, que nos dá a graça 
da sua presença, nesta celebração eu-
carística; o Pe. Cleocir Bonetti, Vigário 
Geral; o Pe. Maicon Malacarne, Co-
ordenador de Pastoral; o Pe. Antonio 
Valentini, Chanceler da Cúria; o Pe. 
Alvise Follador, pároco e o Pe. Jean 
Carlos Demboski, Vigário da Paróquia 
Catedral São José; através deles, saú-
do todos os sacerdotes, os diáconos, religiosas, religiosos e 
seminaristas. Saúdo as autoridades civis aqui presentes ou 
representadas; a Comissão Organizadora da Celebração do 
Centenário; os membros dos Conselhos - Econômico e de 
Pastoral; o Coral Nossa Senhora de Fátima, com o seu mae-
stro Pe. José Carlos Sala; os irmãos e irmãs aqui presentes, 
que vieram de várias Paróquias e comunidades, lembrando 
também os nossos enfermos e seus familiares. Uma menção 
saudosa neste momento também ao Pe. Luiz Warken, que foi 
pároco desta paróquia, e partiu há poucos dias para celebrar 
a sua Páscoa definitiva.

Estimados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Nós nos 
reunimos como comunidade de fé nesta tarde de domingo, 
dia do Senhor, solenidade da Assunção de Nossa Senhora, 
para rendermos graças a Deus pelo centenário da criação de-
sta Paróquia dedicada a São José, hoje Catedral Diocesana, 
da nossa Diocese de Erexim. A sua trajetória está ligada à 
história de fé dos pioneiros e das gerações que os sucederam. 

O nosso tempo é carente de grandes visões, vive o pre-
sente de modo fragmentado e não tem grandes perspectivas. 
Por isso, ressoa de uma forma quase provocativa, mesmo se 
sugestivo, o hino da carta de São Paulo aos Efésios (Ef 1,1-
14). Nele nos é proposta uma leitura do cosmos, da história, 
de cada homem e de cada mulher, dentro do projeto uni-
versal de salvação, que tem a sua chave na pessoa de Jesus 
Cristo. É a predestinação, que não significa a escolha de al-
guns e a exclusão dos outros, mas a finalização de tudo e de 
todos ao amor; o Pai tem revelado este mistério de salvação 
mediante o Filho Jesus Cristo e o colocou na obra desde a 
criação do mundo.

É bonito o envolvimento progressivo que se percebe 
na narração do Evangelho. João Batista fixa o olhar sobre Je-
sus e não pode não indicá-lo aos seus discípulos. O Evangel-
ho se torna conhecido no mundo pelo anúncio de pessoa a 
pessoa. Cada um narra ao outro aquilo que não pode segurar 
para si. É um contágio de estupor e amor, a comunicação não 
de uma doutrina, mas de uma experiência de fé que muda 
a vida. Todos nós sabemos que existem dias, horas e até 
mesmo minutos, que deixam marcas no nosso coração de 

forma indelével, que não conseguimos 
esquecer, nem apagar; levamos para a 
vida.

Assim acontece com João, o 
evangelista, que anota o tempo do en-
contro com Jesus: “Era por volta das 
quatro da tarde” (Jo 1,39). Trata-se do 
discípulo que Jesus amava, cujo nome 
não é jamais pronunciado, porque 
cada leitor do Evangelho é chamado 

a identificar-se no caminho de encontro com o Mestre. O 
episódio do encontro de João Batista e seus discípulos com 
Jesus é uma história de vocação, mas cada vida é uma vo-
cação. A trama da nossa existência não é confiada ao acaso 
e nem mesmo unicamente às nossas escolhas. Cada história 
de vida e de vocação se realiza entre chamado e resposta. 
Por isso, é necessário treinarmos os ouvidos e o coração para 
ouvirmos e respondermos. 

O Deus que disse a Abraão: “Deixa a tua terra, a tua 
família e a casa do teu pai, e vai para a terra que Eu te indi-
car” (Gn 12,1), não se cansou de manifestar-se aos descen-
dentes daquele Patriarca, herdeiros da promessa da Antiga 
Aliança, através dos profetas. Mas o testemunho que Abraão 
nos deixou é de um homem de fé, que soube manifestar 
gratidão ao Deus que o convidou para partir e o acompanhou 
na jornada para a terra prometida.

Quando escutamos a voz de Deus que nos chama para 
a missão, é necessário darmos uma resposta. Dos primeiros 
discípulos de Jesus se diz: “Foram e viram onde ele morava 
e a partir daquele dia permaneceram com ele” (Jo 1,39). Os 
discípulos são chamados a passar da escuta – Eis o Cordeiro 
– à visão – Venham e vejam -, à comunhão – Permaneceram 
com ele -, à missão – “Lhe disse: ‘Encontramos o Messias’”! 
Foi essa a atitude de André, quando encontrou Simão, e 
levou-o até Jesus. Ser discípulo e discípula é partilhar com 
os outros a alegria do encontro com o Mestre, ajudando-os 
para que eles possam fazer também a experiência do encon-
tro pessoal com o Senhor Jesus, caminho verdade e vida.

Em ação de graças, celebramos o centenário desta 
Paróquia dedicada a São José, hoje Paróquia Catedral. Se 
olharmos a história dos antepassados, dos pioneiros que des-
bravaram estas terras, poderemos perceber que a vida de fé 
deu-lhes forças para vencerem as distâncias, o isolamento, 
a saudade dos familiares, a falta de recursos, e recomeçar a 
vida, em meio às incertezas daqueles dias e dos que estavam 
pela frente. Não ergueram altares a Deus como fez Abraão, 
mas começaram reunindo-se nas casas, depois erguendo 
pequenos e rústicos capitéis, dedicados a Virgem Maria, a 
mãe de Jesus, a Santo Antônio, São Roque, São José, São 
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Luiz Gonzaga, depois as pequenas igrejas de madeira e mais 
tarde as belas e imponentes igrejas com suas torres que são 
a marca da nossa região. Neste hino de louvor a Deus, in-
cluímos, reverentes, a ação pastoral zelosa e benemérita dos 
padres designados para as paróquias que iam sendo consti-
tuídas na região e desenvolveram seu ministério com muito 
sacrifício, mas com muita alegria, zelo pastoral e empenho 
pela evangelização. Incluímos também religiosos e religio-
sas que vieram atuar especialmente na saúde e na educação. 

Hoje pode nos parecer estranha essa fé dos pioneiros, 
mas se entrarmos na alma daquele povo, poderemos com-
preender que invocavam os santos protetores dos pobres, 
dos doentes, das famílias, dos jovens, do trabalho, e a tern-
ura materna da Virgem Maria, a mãe de Jesus. Quantas jo-
vens mães deram à luz sozinhas? Quantas morreram sem 
assistência, quantos pais viram os filhos morrer sem saber as 
causas? Mesmo assim, não se resignaram, não voltaram para 
as terras velhas, mas transformaram as daqui, pela fé e o 
trabalho, numa nova e promissora realidade para as gerações 
que os sucederam.

Por tudo isso, estamos aqui rendendo graças a Deus; 
pelo dom da fé que marcou o passado do povo de Deus desta 
comunidade paroquial, mas também foi semente lançada no 
coração das novas gerações, que, a seu tempo, soube flo-
rescer e dar frutos. Ao celebrarmos este centenário, quere-
mos louvar e agradecer a Deus porque a fé continua viva no 
coração do nosso povo, a boa semente do Evangelho con-
tinua sendo semeada e cultivada no coração das famílias, 
das crianças e dos jovens pela missão dos sacerdotes, dos 
diáconos, das consagradas e consagrados, mas também com 
a participação incansável dos leigos e leigas, que assumi-
ram, pelo compromisso do batismo, os vários ministérios, 
dentro da Igreja comunidade de fé. Senhor, que não falte a 
boa semente e nem semeadores na seara do Senhor.

Sob o olhar de ternura da Virgem Maria Assunta ao 
Céu e de São José, seu esposo e Padroeiro desta Paróquia 
e da nossa Diocese, invocamos copiosas bênçãos de Deus 
sobre todo o povo de Deus desta cidade e de toda a nossa 
Diocese. 

Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.

Carta Pastoral da Comissão Pastoral Especial                        
para o Enfrentamento do Tráfico Humano da CNBB 

Brasília-DF, 29 de julho de 2019
“O tráfico de pessoas é uma 

ferida aberta  no corpo da Humanidade 
contemporânea,  uma chaga na carne de 
Cristo”. Papa Francisco

A Igreja do Brasil, por meio da 
Comissão Episcopal Pastoral Especial 
para o Enfrentamento ao Tráfico Humano 
(CEPEETH), reitera neste dia 30 de julho 
– Dia Mundial contra o tráfico de pessoas 
–  seu compromisso no enfrentamento desta 
realidade criminosa que ceifa a vida e os 
sonhos de milhares de pessoas em todo o 
planeta.

“É Para a Liberdade que Cristo nos libertou”. Gl 5,1 
Desde 2014, com a Campanha da Fraternidade contra 

o Tráfico Humano, a Igreja do Brasil afirma que “o tráfico 
humano é um crime que atenta contra a dignidade da pessoa, 
pois explora o filho e a filha de Deus, limita suas liberdades, 
despreza sua honra, agride seu amor próprio, ameaça e subtrai 
sua vida, quer seja da mulher, da criança, do adolescente, 
do trabalhador ou da trabalhadora”. Esta deplorável conduta 
explora e atenta contra a dignidade “de cidadãs e cidadãos 
que, fragilizados por suas condições de vulnerabilidades se 
tornam alvos fáceis para as ações criminosas de traficantes”.

A Comissão convoca toda a sociedade a empenhar-
se em identificar as práticas de tráfico humano em suas 
várias formas e denunciá-las para que possamos contribuir 
na superação desta violação da dignidade e da liberdade 

humanas, mobilizando cristãos e cristãs 
para erradicar esse mal, com vista ao resgate 
da vida dos filhos e filhas de Deus.

Infelizmente esta chaga social, que 
ultrapassa fronteiras, segue fazendo vítimas 
milhões de pessoas em praticamente todos 
os países do mundo. Segundo a Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), braço da 
ONU, as estatísticas mundiais falam de 
40 milhões de seres humanos no mundo, 
1,8 milhão na América Latina, sendo 1/3 
de crianças.  O Brasil se insere neste triste 
cenário como país de origem, trânsito e 
destino como responsável por 15% das 

vítimas na América latina. Esta realidade nos convoca a uma 
reação e ação firme de denúncia e intervenção solidária, 
político e profética.

O Dia Mundial contra o Tráfico de Pessoas, motivado 
pela Organização das Nações Unidas (ONU), por meio da 
Campanha Coração Azul objetiva sensibilizar e mobilizar 
as pessoas no combate a esta forma moderna e atual de 
escravatura. Não é dia de comemoração, é um dia para dar 
visibilidade, resistir, sensibilizar, conscientizar, chamar 
atenção para esta realidade e sobretudo exigir dos Estados/
Nações politicas públicas que garantam as ações de prevenção, 
assistência e responsabilização dos traficantes e exploradores.

A realidade política do país vai se deteriorando com a 
retirada de direitos, restrição das políticas públicas de garantias 
de direitos humanos, com corte dos orçamentos e redução dos 
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espaços de controle social –  conselhos, fóruns, comissões 
e outras formas de participação social. Neste contexto, as 
atitudes criminosas e lesivas à dignidade e à vida das pessoas  
tendem a aumentar cada vez mais, ampliando as situações 
de vulnerabilidades das populações, especialmente, povos 
indígenas, afrodescendentes, mulheres, juventudes e crianças.

O grito de milhões de migrantes e refugiados que 
ecoam em todo o planeta têm sido alvo das redes de traficantes. 
Redes estas que se aproveitam da vulnerabilidade e das 
necessidades urgentes  das pessoas, expondo-as como alvos 
fáceis para a exploração. Além disso, conflitos armados e 
crises humanitárias sujeitam as pessoas a um maior risco de 
serem traficadas para exploração sexual, trabalho forçado, 
remoção de órgãos, servidão e outras formas de exploração.

Conclamamos a todas e  todos, sociedade, igrejas, 
as mais diversas instituições, a somarem sua força e atuação 

nesta causa que é comum a todos nós, filhos e filhas de Deus, 
responsáveis pelo cuidado uns dos outros e outras.

Irmãos e irmãs, concluímos com as palavras do Papa 
Francisco: “Sempre me angustiou a situação das pessoas que 
são objeto das diferentes formas de tráfico. Quem dera que 
se ouvisse o grito de Deus, perguntando a todos nós: “Onde 
está o teu irmão?”, Gn 4, 9.

Onde está o teu irmão escravo?
Onde está o irmão que estás matando cada dia na pequena 

fábrica clandestina, na rede da prostituição, nas crianças usadas 
para a mendicidade, naquele que tem de trabalhar às escondidas 
por que não foi regularizado?  Não nos façamos de distraídos!  
Há muita cumplicidade…  A pergunta é para todos!”

Comissão Episcopal Pastoral Especial para o 
Enfrentamento ao Tráfico Humano

Fonte: CNBB

CNBB emite nota sobre situação dos                                     
povos indígenas Wajâpi, no Amapá

A Conferência Na-
cional dos Bispos do Brasil 
(CNBB) acompanha aten-
tamente os desdobramentos 
da crise socioambiental que 
vem se agravando e atinge 
de modo fatal os povos da 
Amazônia, particularmente 
os indígenas.

A presidência da CNBB 
manifesta preocupação com a 
elucidação da morte do líder 
da etnia Wajãpi, ocorrida no 
dia 24 de julho, no Estado do Amapá. Reforça, também, o 
que o episcopado brasileiro indicou na mensagem divulgada 
em maio deste ano, em sua 57ª Assembleia Nacional:

“Precisamos ser uma nação de irmãos e irmãs, elim-
inando qualquer tipo de discriminação, preconceito e ódio. 
Somos responsáveis uns pelos outros. Assim, quando os po-
vos originários não são respeitados em seus direitos e cos-
tumes, neles o Cristo é desrespeitado: ‘Todas as vezes que 
deixastes de fazer isso a um destes mais pequeninos, foi a 
mim que o deixastes de fazer’ (Mt 25,45). É grave a ameaça 
aos direitos dos povos indígenas assegurados na Constitu-
ição de 1988. O poder político e econômico não pode se so-
brepor a esses direitos sob o risco de violação da Constitu-
ição. A mercantilização das terras indígenas e quilombolas 
nasce do desejo desenfreado de quem ambiciona acumular 
riquezas. Nesse contexto, tanto as atividades mineradoras 
e madeireiras quanto o agronegócio precisam rever seus 
conceitos de progresso, crescimento e desenvolvimento. 
Uma economia que coloca o lucro acima da pessoa, que 

produz exclusão e desigual-
dade social, é uma economia 
que mata, como nos alerta o 
Papa Francisco (EG 53)”.

Há de se encontrar 
caminhos para superar os 
processos que ameaçam a 
vida, pela destruição e ex-
ploração que depredam a 
Casa Comum e violam dire-
itos humanos elementares da 
população. É preciso, assim, 
enfrentar a exploração des-

enfreada e construir um novo tempo, tempo de Deus, hu-
manizado, na Amazônia.

Em solidariedade à Igreja do Amapá e ao Regional 
Norte 2, já manifestada a dom Pedro José Conti, bispo dioc-
esano de Macapá (AP), a CNBB reforça seu compromisso 
com a promoção e defesa da vida em todas as suas formas e 
expressões, incluindo o respeito à Natureza, na perspectiva 
de uma ecologia integral.

Brasília-DF, 29 de julho de 2019.
Dom Walmor Oliveira de Azevedo - Arcebispo de 

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

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

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

bastião do Rio de Janeiro – RJ, Secretário-Geral da CNBB
Fonte: CNBB
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Comissão de ministros de servidores da Diocese                   
de Erexim se prepara para a Assembleia Diocesana

Na manhã do dia 22 de ju-
lho no Seminário de Fátima, Pe. 
Jair Carlesso, Pároco da Paróquia 
N. Sra. do Rosário de Barão de 
Cotegipe, refletiu com os mem-
bros da Comissão de Servidores 
e Ministros da Diocese de Erexim 
sobre a passagem do evangelho 
dos discípulos de Emaús que fundamenta a preparação da 
Assembleia da Ação Evangelizadora em setembro próximo. 
Depois, motivou os participantes a responderem as três per-
guntas do roteiro de preparação, com uma mais específica 
sobre as sugestões de atividades em relação aos servidores e 
ministros no novo Plano Diocesano. O grupo também escol-
heu o seu representante na Assembleia Diocesana, Jair Dala 
Corte, da Paróquia Santa Teresinha, de Estação.

Pe. Cleocir Bonetti, coordenador da Comissão, con-
duziu alguns encaminhamentos, definir uma coordenação 

do grupo; na alternância de encon-
tros de servidores e ministros por 
paróquia, Área e Diocese, no próx-
imo ano, encontro diocesano, em 
2022, encontro por Área. O grupo 
considera que cada Paróquia deve 
ter na sua programação anual um 
encontro de servidores e ministros.  

Dom José visitou o grupo e ressaltou o trabalho real-
izado nas comunidades pelos servidores e ministros. Frisou 
a importância de uma profunda espiritualidade, centrada na 
Santa Missa. Referiu-se ao cuidado e à piedade no serviço 
da comunhão eucarística. Disse que seria seu último conta-
to com a comissão, pois, em breve, assumirá a Diocese de 
Caxias do Sul. 

Pe. Cleocir expressou ao Bispo o reconhecimento da 
Comissão pelo apoio e o incentivo que dele sempre recebeu, 
marcando presença em suas reuniões.

Pastoral da Criança realiza encontro de formação              
e reflete roteiro de preparação da Assembleia Diocesana

Representantes paroquiais da 
Pastoral da Criança participaram 
de encontro de formação no Cen-
tro Diocesano de Pastoral, no dia 
22 de julho, festa de Santa Maria 
Madalena. 

O momento inicial de oração 
foi conduzido pelas representantes da Paróquia Santa Terez-
inha, de Estação, à luz do texto bíblico de São João que re-
lata o encontro da santa com Cristo Ressuscitado na manhã 
de Páscoa (Jo 20,1-2.11-18). Desta testemunha da misericór-
dia de Deus, pode-se aprender a anunciar com clareza e sem 
medo a Boa-nova de Jesus Cristo, vencedor da morte. 

Em seguida, a coordenadora diocesana, Marinês Ag-
noletto, recordou alguns aspectos práticos da ação evange-
lizadora da pastoral da criança, bem como orientou sobre a 
necessidade do correto preenchimento da Folha de Acom-
panhamento e Avaliação Mensal das Ações de Saúde e Ed-
ucação na Comunidade (FABS). É o formulário em que são 
registrados os dados de todas as gestantes e crianças acom-
panhadas pelos líderes de uma comunidade. Com as FABS 
corretamente preenchidas, fica mais fácil “Ver e Julgar” 
como está a situação delas. Isso torna possível planejar o 
“Agir” para tentar mudar essa situação. Com isso, também 
é possível “Avaliar e Celebrar” cada progresso alcançado. 
Cada FABS feita pelos líderes é de grande importância para 
a Pastoral da Criança e para toda a sociedade, pois, é en-

viada para a Coordenação Nacio-
nal da Pastoral da Criança cujos 
dados são digitados no sistema de 
informação, gerando relatórios que 
influenciam inclusive as políticas 
públicas. 

Dom José, ao falar aos par-
ticipantes, agradeceu o esforço e dedicação de cada líder e 
incentivou a serem perseverantes em sua missão, superan-
do as dificuldades e limitações. Sempre há quem necessite 
de ajuda. Referiu-se à situação de muitas mães sofrendo a 
angústia de não terem o que oferecer para as crianças com 
fome, embora se diga que no Brasil não há este problema. 
Mencionou sua ida para Caxias do Sul, com altos índices de 
violência e realidade mais extensa para a ação pastoral.

Padre Jair Carlesso, pároco da paróquia Nossa Senho-
ra do Rosário, assessorou a análise das ações da pastoral da 
criança nos últimos 4 anos a partir das questões do roteiro de 
preparação para a Assembleia Diocesana da Ação Evangeli-
zadora, nos dias 06 e 07 de setembro. Depois da análise das 
questões, foi eleita uma delegada para representar a Pastoral 
da Criança na Assembleia Diocesana. Após reflexão à luz da 
passagem do Evangelho de São Lucas 24,13-35 dos discípu-
los de Emaús, houve a bênção e partilha do pão. 

Finalizando o encontro, as coordenadoras paroquiais 
partilharam as ações que estão sendo realizadas e que cons-
tam do planejamento paroquial anual.  



COMUNICAÇÃO DIOCESANA - Outubro de 2019

14 Notícias

Retiro da Coordenação Diocesana                                         
da Pastoral da Juventude

Nos dias 19, 20 e 21 de julho, as e 
os jovens da Coordenação Diocesana da 
Pastoral da Juventude (CDJ) se reuniram 
em uma chácara na cidade de Erechim/RS 
para seu retiro anual. Eles representam suas 
Áreas Pastorais e são responsáveis por ar-
ticular a juventude, dialogar com a comu-
nidade e com os Padres, além de protag-
onizar os processos de evangelização em 
nível Diocesano. A assessoria do retiro foi 
do jovem Eduardo Nischespois Scorsatto, 
que foi Secretário Liberado da Pastoral 
da Juventude da Arquidiocese de Passo Fundo (2016-2017) e 
ajudou o grupo a refletir sobre a vocação, provocando a pensar 
um projeto de vida que esteja a serviço das outras pessoas. Ao 
final do retiro, já cientes, compromissadas/os e fortalecidas/
os no seguimento a Jesus Cristo, os participantes do encontro 
realizaram celebração da Palavra animada pela Irmã Geneci 
Dalmagro, que os ajudou a refletir sobre os “fruto da videira” 
(João 15, 1-8) na vida da juventude. 

O jovem Felipe Toniolo testemu-
nhou: “as horas foram intensas! Pude ir 
mais ao meu encontro e da minha conex-
ão com a “VIDEIRA” e o “AGRICUL-
TOR” (Jo 15,1). Isso fez correr muita 
seiva viva, muita vida em mim, e sei que 
foi também por vocês que essa seiva se 
ativou mais forte. Cada minuto foi uma 
celebração. Enquanto estava sozinho, 
dava graças a Deus por conhecer a cada 
um, a cada uma.”

Por fim, ele parafraseou o evangel-
ho ouvido pela manhã: ‘Já não os chamo de coordenação, 
mas sim de amigos!’”. Em suma, o retiro foi importante 
para aprofundarmos nossa reflexão, fortalecermos nossa es-
piritualidade e os laços de amizade do grupo. Com certeza, 
saímos mais fortalecidas/os e encorajadas/os para seguirmos 
com nossa missão de evangelizar, acolher e lutar pela vida 
em abundância para todas/os, em especial, para a juven-
tude. (Com informação e foto de Rochele Koralewski)

Pastoral da Juventude da Diocese de Erexim conclui     
Escola de Formação de Lideranças Jovens FAÇA

Um dos projetos da Pastoral da 
Juventude da Diocese de Erexim para 
este ano foi a Escola de Formação de 
Lideranças Jovens, designado FAÇA. 
Seu objetivo era proporcionar um pro-
cesso de formação integral para jovens 
das Paróquias.

A primeira etapa foi realizada 
nos dias 04 e 05 de maio, com a asses-
soria do Luis Duarte Vieira, na tenda 
do Seminário Nossa Senhora de Fátima. Nela, os jovens par-
ticipantes dialogaram sobre quem são, sobre as relações que 
estabelecem e sobre lideranças que conhecem e admiram. Foi 
oportunidade para se conhecerem como líderes dos grupos e 
comunidades. Plantaram sementes que foram cultivadas e os 
levaram até a segunda etapa na comunidade do São Cristóvão, 
com assessoria de Thiesco Crisóstomo. 

Na segunda etapa, nos dias 22 e 23 de junho, os jovens 
procuraram perceber e rezar a espiritualidade que alimenta seu 
projeto de vida. Por isso, conversaram sobre Jesus Cristo, per-
ceberam a importância da comunhão, da liturgia e do mistério 
para que sua luta por vida em abundância seja cada vez mais 
fortalecida. Também foi tempo de cuidar umas das outras e uns 
dos outros, percebendo a importância do contato com as pes-
soas, seja através de palavras, abraços, sorrisos e olhares.

No dias 03 e 04 de agosto, de 
muito frio na região, com a assesso-
ria novamente de Luis Duarte Vieira, 
os jovens aprofundaram técnicas para 
utilizar nos seus grupos, no todo do 
processo de formação integral. Ini-
ciaram o encontro repensando seu 
projeto de vida e fazendo uma análise 
da conjuntura social, econômica, 
política e eclesial, pois entendem a 

importância de partir de suas realidades para construir mei-
os de evangelização das juventudes. Falaram bastante sobre 
grupo(s) de jovens e também fizeram ressoar o que, concre-
tamente, os move no seguimento a Jesus Cristo. Refletiram 
sobre a Campanha Nacional de Enfrentamento aos Ciclos de 
Violência contra as Mulheres e perceberam a necessidade de 
promover, coletivamente, atitudes e caminhos que levem à su-
peração de todos os tipos de violação. 

Passaram do FAÇA para o FAÇAMOS. Depois de 
perceber que o “fazer” deve ser em comunidade, disseram: 
FAÇAMOS FLORESCER A CIVILIZAÇÃO DO AMOR. 
Foram enviados à sua realidade com o compromisso de fazer 
florescer grupo(s) de jovens e seguir o projeto de vida de Jesus 
em seu cotidiano, em compromisso sempre crescente com a 
construção de um mundo melhor! 
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Grande número de motoristas participa da procissão       
e bênção de São Cristóvão em Erechim

Na manhã fria e de nevoeiro úl-
timo domingo de julho, dia 28, núme-
ro elevado de condutores de veículos 
seguiu a imagem de São Cristóvão no 
caminhão do Corpo de Bombeiros da 
igreja São Pedro até a de São Cris-
tóvão, na já tradicional procissão de 
seu padroeiro, que iniciou às 08h30 
e se prolongou até pelas 11h. Mas a 
bênção a motoristas e veículos prosse-
guiu até às 15h para muitos que continuaram passando pelo 
local. Houve bênção também no Posto Nonemacher e Con-
strutora Viero na BR 153, das 08h às 12h. 

Depois da chegada da imagem de São Cristóvão até a 
igreja do Bairro, às 10h, teve início a missa campal, presidi-
da pelo Pároco, Pe. Anderson Faenello, acompanhado pelo 
Diácono Felipe Fioravante Filippini, diversos ministros e 
coroinhas. Com entusiasmo, ele acolheu a todos para a cele-
bração, com a entronização da imagem junto ao altar.

Enquanto se desenrolava a procissão e a celebração 
eucarística, expressivo grupo de voluntários, que partic-
ipou de missa antes de clarear o dia, às 06h, se dedicava 
no serviço de disponibilizar churrasco, pão, doces, saladas 
para quem queria levar para casa ou ficaria para o almoço no 
salão paroquial. 

Pe. Anderson iniciou a homilia recordando o enfoque 
da novena e da festa: “Com São Cristóvão, em Cristo, for-
mar comunhão”. Formar comunhão porque os que abraçam 
a fé são unidos pelo ensinamento dos apóstolos, pela fração 
do pão (a Eucaristia), pela oração, pela fraternidade, pela 
vivência da fé, da esperança, da justiça e do amor. Desen-
volveu sua reflexão destacando três palavras a partir da leitu-
ra da celebração que registrava: “Os que haviam se conver-

tido eram perseverantes”. Recordou 
que na festa passada também acen-
tuou três palavras: “rejeitar”, o que 
afasta de Deus e dos irmãos; “aprox-
imar”, aproximar-se dos outros, de 
Deus, do que é bom; “perseverar” no 
que é bom. As três palavras deste ano 
começam por esta última: persever-
ança, unidade, estima. Perseverança 
no ensinamento dos apóstolos, feito 

em nome de Deus, com autenticidade, sem autoproclamação 
de títulos que alguns se atribuem sugerindo negociatas com 
Ele. Perseverança na “fração do Pão”, ou seja, na celebração 
da Eucaristia, especialmente no domingo, dia do Senhor, que 
deve ser inspiração para toda a semana. Perseverança nas 
orações, no início e final do dia, no começo e no término de 
uma viagem e em outras circunstâncias. A partir do texto bí-
blico “todos os que abraçavam a fé viviam unidos”, referiu a 
segunda palavra, a unidade, buscando a vida em comunhão. 
Em relação ao trânsito, condividir ruas, avenidas, estradas, 
com respeito aos outros. Em tudo, o cristão deve ser artífice 
de comunhão. Partindo de outro registro do texto bíblico a 
respeito dos primeiros cristãos, “louvavam a Deus e eram 
estimados por todo o povo”, referiu-se à terceira palavra, 
estima. Convidou aos presentes e aos que o acompanhavam 
pelas rádios que transmitiam a celebração a se perguntarem 
se a forma de viver na comunidade, na família, no trânsi-
to, no ambiente de trabalho motiva outros à mesma estima. 
Concluiu citando um teólogo alemão, segundo o qual o cris-
tão deve dar tal testemunho do indizível mistério de Deus, 
que mesmo o mais descrente, ao vê-lo, sinta-se tocado. Lem-
brou também que o povo hindu junto ao qual Santa Tereza 
de Calcutá trabalhava não acreditava no que ela acreditava, 
mas a olhavam com reverência, a estimavam. 

Dom José confere andamento de reformas                          
no Seminário de Fátima

Dia 22 de ju-
lho, na antevéspera 
de viajar para um 
retiro e alguns dias 
de descanso, Dom 
José esteve confer-
indo o trabalho de 
reforma de uma das 
construções perto 
do Salão de Even-

tos do Seminário e que servirá de sede da Cáritas Diocesana. 
O espaço terá salas para atendimento e para guardar doações 

de alimentos, roupas, material de higiene e limpeza, móveis 
e eletrodomésticos para os necessitados. Para o bispo, o es-
paço permitirá atendimento mais digno a quem procura aux-
ílio da Caritas e dará maior visibilidade para o serviço da 
caridade, expressão concreta da fé e da vida comunitária.

Dom José visitou também a parte do Seminário que 
está sendo adaptada para ser o “Lar Sacerdotal”, lugar de 
acolhida para padres idosos e/ou enfermos. O local, com 5 
apartamentos, capela, enfermaria, refeitório, sala de estar, 
está em fase bastante adiantada. Em breve, serão colocados 
os móveis. O equipamento completo dos apartamentos será 
feito conforme a necessidade.
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Comissão Diocesana de Leigos encaminha                        
constituição do Conselho do Laicato

Na manhã fria do dia 27 de 
julho, a Comissão Diocesana de 
Leigos se reuniu no Centro Dioc-
esano de Pastoral para organizar 
os próximos passos da sua artic-
ulação, com a participação do Pe. 
Maicon Malacarne, Pároco da 
Paróquia N. Sra. Aparecida, Bela Vista, Erexim e coorde-
nador diocesano de pastoral. 

O grupo definiu dois passos na constituição do Conselho 
Diocesano do Laicato. 1º) foram escolhidos cinco integrantes 
dele: Paulo Fassina, da Catedral São José; Luiz Carlos Tom-
azeli, da Paróquia N. Sra. do Rosário de Barão de Cotegipe; 
Adirce Cecchet, da paróquia São Cristóvão de Erexim; Felipe 

Toniollo, da paróquia São Roque de 
Itatiba do Sul e Vera Casagrande, da 
paróquia São Pedro de Erexim. 2º) 
Os cinco indicados convidarão out-
ras três pessoas da sociedade civil 
para integrar essa equipe, que será 
acompanhada por um padre. 

Além do Conselho, haverá a Assembleia do Laicato, 
que deverá acontecer 1 ou 2 vezes ao ano, com leigos de 
todas as paróquias, conforme plano do Conselho. 

A comissão tratou também da Assembleia Diocesana, 
sugerindo algumas indicações específicas sobre o Laicato. 
Foi escolhida Vera Casagrande para representar o Conselho 
Assembleia. (Com informações do Pe. Maicon Malacarne)

Encaminhamentos da Pastoral da Juventude                      
do Regional Sul 3 da CNBB

A coordenação da Pastoral da Juventude do Regional Sul 3 da CNBB realizou 
reunião nos dias 27 e 2 8 de julho, no Centro de Espiritualidade Padre Arturo (CEPA), 
em São Leopoldo, RS. Nela foram feitos os encaminhamentos para o Seminário In-
terdisciplinar das juventudes, a ser realizado de 08 a 10 de novembro, nas dependên-
cias da Escola Superior de Teologia e Espiritualidade Franciscana (ESTEF), em Porto 
Alegre. Houve também reflexão e encaminhamentos dos processos do próximo ano, 
que terá como temática central o grupo de jovens. 

Para os participantes, a coordenação regional é espaço para estabelecer laços, 
partilhar experiências e perceber que não estão sós no seguimento de Jesus, sonhando 
e lutando por outro mundo possível, com dignidade de vida abundante para todos.  

Da Diocese de Erexim, participaram do encontro a jovem secretária liberada Rocheli Koralewski, o jovem Felipe Tonio-
lo que é secretário regional e o Pe. Jean Carlos Demboski, assessor diocesano e integrante da Rede de Assessoria do Regional. 

Equipe da administração da Diocese de Palmas                                       
Francisco Beltrão, PR, veio conhecer sistema de                          

contabilidade da Diocese de Erexim
O Administrador e três funcionárias da Cúria Diocesana de 

Palmas, PR, estiveram em Erechim no dia 06 de agosto, festa da 
Transfiguração do Senhor, para conhecer a organização adminis-
trativa desta Diocese. O ecônomo Ildo Benincá com assessoria dos  
funcionários do Escritório Benincá e de Cleusa Jakobowski, da con-
tabilidade da Diocese apresentaram aos visitantes o funcionamento 
da administração local, o treinamento das secretárias e secretários 
paroquiais, a atualização das normas contábeis, exigências contábeis 
e jurídicas que envolvem as Organizações Religiosas especialmente 
as Dioceses  e responderam a perguntas deles. A partir de agora, o 

Escritório Benincá, que presta assessoria a diversas entidades religiosas, assumirá também a contabilidade daquela Diocese.
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Cáritas Diocesana retoma tema da Campanha                   
da Fraternidade em encontro de formação

Na tarde do dia 30 de ju-
lho, no Centro Diocesano de 
Pastoral, a Cáritas Diocesana de 
Erexim realizou seu 3º encon-
tro de formação deste ano com 
coordenadores paroquiais. Após 
a acolhida, pelo coordenador 
diocesano da Cáritas, Sr. João 
Agnoletto, Irmã Geneci Dalma-
gro, da paróquia São Francisco 
de Assis do Bairro Progresso, 
conduziu o momento de oração, a partir do evangelho do dia 
(Mt. 13,36-34), a parábola do joio, refletindo com os partic-
ipantes sobre a boa semente a semear.

Pe. Cleocir Bonetti, em nome do Administrador Apos-
tólico da Diocese, Dom José, dirigiu sua palavra de estímu-
lo e otimismo aos participantes. Agradeceu a todos pelo 
que vivem e realizam, especialmente frente aos desafios da 
missão junto aos mais pobres. Recordou o acompanhamento 
dado à Cáritas por Dom José, marcando presença nos seus 
encontros.  Salientou que a Cáritas assumiu um novo ros-
to na Diocese, um novo dinamismo na evangelização. Para 
dispor de uma sede própria para atender os necessitados em 
melhores condições, a Diocese está por concluir a adaptação 

de uma construção perto do 
Salão de Eventos do Seminário. 
Esta iniciativa desafia também 
as paróquias a melhorar seus es-
paços para acolher os pobres de 
suas comunidades. Frisou que 
diante dos desafios não se pode 
desanimar e sim vê-los como 
novas oportunidades para a a 
evangelização.  

A seguir, a coordenadora 
da Pastoral da Criança, Sr.ª Marinês Agnoletto, e o coorde-
nador diocesano da Cáritas, conduziram estudo sobre o tema 
da Campanha da Fraternidade deste ano, “Fraternidade e 
Políticas Públicas”. 

Após a conclusão da reflexão, o coordenador diocesa-
no partilhou com os presentes alguns aspectos práticos das 
ações e da missão da Cáritas diocesana e os lembrou da im-
portância de mobilizar as suas equipes para a participação 
no seu retiro agendado para o dia 22 de outubro deste ano. 

Finalizando o encontro, Padre Jóssi, pároco da 
paróquia São Francisco de Assis, Bairro Progresso, agrade-
ceu a dedicação e o trabalho de cada agente voluntário da 
Cáritas, invocando a bênção sobre os presentes.

Festa dos ceifeiros, ação de graças pelas colheitas               
na Linha 6,  Barão de Cotegipe

A comunidade São Miguel, Linha 
Seis da paróquia Nossa Senhora do 
Rosário de Barão de Cotegipe, a II Fes-
ta dos Ceifeiros, realizou no dia 13 de 
julho. A festa, iniciativa do Pe. Jóssi, 
atualmente Pároco no Bairro Progres-
so de Erexim, foi realizada no contexto 
do mês do agricultor e seu objetivo foi 
de ação de graças pelas colheitas. Par-
ticiparam mais de 500 pessoas daquela 
comunidade, de outras da Paróquia e de 
diversos municípios da redondeza. 

A programação constou de uma 
animada missa campal às 10h30, pre-
sidida pelo Pe. Jóssi Golembiewski e 
concelebrada pelo Pe. Nelson Longo, sob sonorização do 
Destake Dance de Fabinho Eventos. No espaço do Campo 
de futebol, estavam doze colheitadeiras de agricultores rep-
resentando os demais da região. Assim como Jesus reunião 
os doze apóstolos, foram colocadas doze colheitadeiras, para 
representar em ação de graças, a vida, a família, a comuni-

dade, e agradecer por tudo o que as pes-
soas são, têm, trabalham e colhem.

Ao meio dia, foi servido um sucu-
lento churrasco no espeto e à tarde houve 
sorteio de brindes arrecadados pelos 
comerciantes e agricultores da região.

O resultado econômico da fes-
ta foi distribuído da seguinte forma: R$ 
6.000,00 para a comunidade São Miguel 
Linha Seis; R$ 3.000,00 para a APAE 
de Barão de Cotegipe; R$ 2.000,00 para 
a Obra Promocional Santa Marta – Ere-
chim e R$ 1.000,00 para a Paróquia São 
Francisco de Assis - Erechim.

O Conselho Econômico da Comu-
nidade São Miguel – Linha Seis, agradece ao Pe. Jóssi pela 
iniciativa e por incentivar e acompanhar a programação; a 
todos os que trabalharam na festa, bem como a todos os que 
colaboraram nas mais diversas formas e com a sua valiosa e 
especial presença em ação de graças na festa dos ceifeiros. 
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Encontro com Migrantes na cidade de Erechim 
Na tarde do dia 03 de agos-

to, na sala São José do Seminário 
Nossa Senhora de Fátima, ocorreu 
encontro com migrantes na cidade 
de Erechim, promovido pelo Padre 
James-son Mercure, haitiano, coor-
denador do setor de Mobilidade Hu-
mana do Regional Sul 3 da CNBB 
e do Centro Ítalo Brasileiro de As-
sistência e Instrução às Migrações 
(CIBAI) dos padres carlistas scalabrinianos de Porto Alegre, 
acompanhado pelo voluntário venezuelano Jesus Guayapero. 

A Cáritas diocesana apoiou o encontro e assessorou 
na organização e convite aos migrantes. Com a presença de 
aproximadamente 60 haitianos e senegaleses, após a acolhi-
da dos migrantes e dos assessores do encontro pelo coorde-
nador diocesano da Cáritas, João Agnoletto, padre James-
son iniciou o encontro apresentando-se e animando a todos 
a partilhar as conquistas e desafios. 

Os participantes puderam então verbalizar as grandes 
dificuldades enfrentadas, desde a chegada ao Brasil, distan-
tes de sua pátria. 

O professor universitário 
Sérgio Mosele, presente no encon-
tro, ressaltou a importância das as-
sociações dos migrantes e também 
situou a realidade desafiadora que 
os migrantes enfrentam em nosso 
município bem como as conquis-
tas já alcançadas. 

Padre James-son discorreu 
também sobre alguns aspectos 

frente à atual crise que afeta a sociedade como um todo, 
atingindo especialmente os migrantes, como desemprego, 
insegurança alimentar, dificuldades com o idioma, regular-
ização da documentação, acesso à moradia e à saúde entre 
outros. Frisou que o objetivo do encontro foi de conhecê-los, 
conhecer suas realidades e dificuldades para melhor ajudar 
na organização das associações e outras ações concretas. 

Foram algumas horas muito proveitosas com troca de 
experiências e informações entre os migrantes. 

O encontro foi finalizado com um momento de confra-
ternização entre os migrantes.

Assessor da Pastoral Familiar do Regional Sul 3             
da CNBB na Escola Diaconal São Lourenço Mártir

O currículo da Escola São 
Lourenço Mártir, da Arquidiocese 
de Passo Fundo e da Diocese de 
Erexim, criada no início de 2017, 
tem um currículo de três anos, 
centrados em três núcleos, Sagra-
da Escritura, Igreja e Missão. 

O núcleo Missão está sendo 
desenvolvido neste ano e prevê 
aulas sobre a natureza, fundamentação bíblico-teológica e 
metodologia da Pastoral e diversas pastorais específicas, 
catequética, litúrgica, familiar e outras. 

Nos dias16 e 18 de agosto, as aulas foram sobre pasto-
ral familiar com o Pe. Edson Pereira, da Diocese de Cachoe-
ira do Sul e assessor da Pastoral familiar do Regional Sul 3 
da CNBB.

Ele testemunhou sua paixão pela Pastoral Familiar. 
Expôs a natureza, os objetivos e a organização dela no Bra-
sil e no Rio Grande do Sul, indicando pistas para desen-
volvê-la. Apresentou síntese de documentos da Igreja sobre 
a Pastoral Familiar. Refletiu também sobre a própria família, 
especialmente a partir da Exortação Apostólica Pós-Sinodal 
“A alegria do amor na família” (Amoris Laetitia) e outros as-

pectos levantados pelos próprios 
alunos. 

Dados biográficos do Pe. 
Edson Pereira

Nasceu no dia 12 de 
dezembro de 1972, em Arro-
io do Tigre, RS. É o último dos 
12 filhos do falecido Eduardo 
Pereira e de Delícia Spanivello 

Pereira (85 anos). Cursou o ensino fundamental em Itaúba; 
o Médio em Sertão, na Escola Agrícola; Administração em 
Santa Cruz do Sul; Teologia junto aos Palotinos de Santa 
Maria. Fez mestrado em Teologia na PUCRS e Psicologia 
na Universidade Franciscana. Exerceu as seguintes funções: 
Vigário paroquial da Paróquia São José de Cachoeira do Sul, 
por 7 anos; responsável pela economia da Diocese por 12 
anos; Reitor e professor de filosofia e teologia no Seminário 
Santa Maria há 9 anos. Assessor da Pastoral Familiar na Di-
ocese de Cachoeira do Sul e no Regional Sul 3 da CNBB 
desde 2015. Tem artigo na revista de Teologia da PUCRS, 
A esponsalidade de Cristo e a Igreja e o reflexo na espiritu-
alidade do Padre; na PUC de Minas Gerais, Família e Tra-
balho: rede de apoio aos casais. 
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Pastorais da Juventude do Brasil divulgam                          
subsídio para a Semana do Estudante

De 04 a 11 de agosto, 
transcorreu no Brasil a Semana 
do Estudante. 

A coordenação de Pastoral 
da Juventude da Diocese de Erex-
im realizou atividades relativas a 
ela no período de 9 a 15 de agosto. 

A Comissão Episcopal 
Pastoral para a Juventude da 
CNBB divulgou subsídio para as 
atividades da Semana da Cidada-
nia (16 a 23 de abril) e da Semana 
do Estudante (04 a 11 de agosto).

O tema do subsídio é: Nossa Escola sem mordaça, Ed-
ucação para a Liberdade; o lema: Liberdade, Liberdade, és 
o desejo que nos faz viver (Liberdade, Grupo Magis); ilumi-
nação bíblica: “Vivam como pessoas livres, mas não usem a 
liberdade como desculpa para fazer o mal” (1 Pedro 2,16).

Para a Semana do Estudante, o subsídio propõe a re-
flexão dos seguintes eixos temáticos: 

1. Educação pública, gratuita e de qualidade: direito 
de todas e todos;

2. Escola livre e democrática, na luta pela democracia;
3. Igualdade e justiça social: horizontes da nossa ed-

ucação;
4. Movimento estudantil: protagonismo juvenil para 

transformar a educação.
Cada eixo oferece um texto base (fundamentação), 

questões geradoras para a discussão, sugestão de leituras 
complementares, de iluminação dos textos eclesiais, de 
dinâmica, de filmes e de músicas. 

A introdução do subsidio diz: 
No ano em que a Igreja no Brasil traz para reflexão o 

tema “Fraternidade e Políticas Públicas”, as Pastorais da Ju-
ventude (PJ, PJMP – Pastoral da Juventude de Meio Popular, 
PJE – Pastoral da Juventude Estudantil e PJR – Pastoral da 
Juventude Rural), em unidade com a Igreja querem aprofun-
dar, através das atividades permanentes (Semana da Cidada-
nia e Semana do Estudante), os seguintes temas:

Semana da Cidadania: Políticas Públicas: luta e re-
sistência pela vida das juventudes

Semana do Estudante: Nossa escola sem mordaça, 
educação para a liberdade

Esses temas transformados em subsídios visam ajudar 
os jovens a aprofundar a sua vocação na sociedade. A vo-
cação de cada ser humano é, em primeiro lugar, de amar e 
promover a vida. Dessa forma as políticas públicas são um 
instrumento essencial para que todas e todos tenham vida 
em abundância.

As juventudes nos seus mais variados contextos, den-
tro e fora da Igreja, exercem sua cidadania na defesa de 
Políticas Públicas que promovam a vida.

O jovem é sujeito de direito como lembra o Papa 
Francisco no material preparatório para o Sínodo (Sínodo, 
edições CNBB 2019). No jovem encontramos a vitalidade, 
uma pessoa que contribui na transformação da sociedade.

Desejamos que todos os jovens possam aproveitar 
bem desse material para que ‘o direito e a justiça’ aconteçam 
em todos os cantos do Brasil.

Comissão Episcopal Pastoral para a Juventude da 
CNBB

Cáritas Diocesana de Erexim participa de encontro        
de formação em Porto Alegre

Nos dias 06 e 07 de agosto, na casa de Retiros Vila Betânia em Porto Alegre, 
a Cáritas Regional do Rio Grande do Sul promoveu encontro de formação com 
agentes voluntários sobre a Política do Voluntariado da Cáritas Brasileira, com 
assessoria da Cáritas Nacional. 

O encontro teve o objetivo de estudar o plano nacional do voluntariado da 
Cáritas, bem como apontar melhoras e sugestões. O estudo proporcionou mo-
mentos de partilha dos trabalhos realizados em cada Diocese e enfatizou que o 
voluntariado é um elemento essencial da identidade da Cáritas e por isso torna-se 
necessário conhecê-lo e entendê-lo. 

Pela Cáritas da Diocese de Erexim, participaram dele Pe. Edegar Passaglia, vigário paroquial da paróquia São Cris-
tóvão, e Melânia Martin, coordenadora da Cáritas da Paróquia São Pedro. A eles, juntamente com o Coordenador Diocesa-
no, cabe repassar este estudo aos coordenadores paroquiais e dinamizar o trabalho da ação local da Cáritas. 
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Pe. Luiz Warken, primeiro padre sepultado                       
em Sede Dourado

Com um histórico de diversos tratamentos de saúde, 
intensificados ultimamente – diabetes, problemas circu-
latórios, isquemia, trombose na perna direita e no abdômen, 
depois de mais de seis meses no Residencial Madre Bernar-
da e Hospital Santa Isabel de Gaurama e seis dias na Uni-
dade de Tratamento Intensivo no Hospital de Caridade de 
Erechim, Pe. Luiz Warken faleceu dia 08 de agosto, pelas 
22h45.

Velório e missa na  Catedral
Seu corpo foi velado na Catedral São José, onde foi páro-

co por 7 anos, na manhã desta sexta-feira até às 09h30, quan-
do houve missa de corpo presente, presidida pelo Pe. Valter 
Girelli, colega de Seminário e concelebrada por 26 padres, 
com a participação de 5 diáconos, familiares, diversos religio-

sos e pessoas de 
Paróquias onde 
ele trabalhou. 
Dom Girônimo 
Zanandréa, Bis-
po emérito de 
saúde, fez es-
forço especial 
para participar 
da celebração. 

Na homilia, Pe. Valter expressou solidariedade huma-
na e cristã à família no momento difícil da morte de quem 
lhe era muito querido. Agradeceu a Deus pela vida do Pe. 
Luiz, por ter exercido seu ministério com honra e dignidade. 
Recordou que eram 4  colegas de Seminário e entre eles di-
ziam que se um chegasse a ser padre, os outros seriam tam-
bém. Pe. Luiz foi o primeiro. Agora ele também é o primeiro 
a concluir sua vida. Mencionou algumas alegrias da vida, 
entre as quais o dia da ordenação e primeira missa. Tanto ele 
quanto Pe. Luiz vibravam celebrando esta graça de Deus. 
Ao chegar aos 40 anos, Pe. Luiz quis celebrar festivamente 
para expressar especial gratidão a Deus, à família e às pes-
soas com quem viveu e vivia. Por fim, Pe. Valter ressaltou 
a esperança cristã, que faz olhar para além da morte, pela fé 
na ressurreição, conforme o ensinamento de Cristo que ga-
rantiu ter ido à frente preparar-nos um lugar junto do Pai. Ele 
é o caminho para tal lugar e deseja a felicidade para todos, 
sem condenar ninguém. 

Velório e missa em Sede Dourado
Após a missa, o corpo do Pe. Luiz foi transladado para 

a igreja São Pedro de Sede Dourado, município de Aratiba, 
de onde era natural e onde manifestara desejo ser sepultado. 
Lá, também houve missa de corpo presente, às 16h, presidi-
da pelo Pe. Cleocir Bonetti, representando Dom José, que 
se encontra em viagem na Europa, onde participou de retiro 
com outros bispos. Concelebraram 17 padres e participaram 

um diácono, mais familiares que não puderam estar na Cat-
edral e representantes de diversas Paróquias. 

Pe. Bonet-
ti iniciou sua 
homilia lem-
brando men-
sagem de Dom 
José via Internet 
assegurando sua 
oração solidária 
e sua proximi-
dade consolado-

ra à família de nascimento do Pe. Luiz e à família presbiteral 
da Diocese de Erexim. Destacou realidades prioritárias na 
vida e no trabalho ministerial do Pe. Luiz, a família, a comu-
nidade e a convivência com o círculo de amigos, especial-
mente com os padres. Ele amava sua família e os familiares 
tinham carinho especial por ele. Cultivava amor pela comuni-
dade douradense, da qual tinha orgulho de pertencer e na qual 
participava de celebrações litúrgicas e eventos sociais, como o 
Kerb. Pe. Bonetti ressaltou ainda a importância de se resgatar 
valores fundamentais da vida cristã. Enfatizou a esperança na 
Ressurreição. Se é verdade que a morte chega para todos, é 
também verdade que o cristão não fica nela, só se passa por 
ela, pois Cristo garantiu a vida em plenitude junto do Pai. O 
Pe. Luiz anunciou e testemunhou esta esperança. Por fim, ex-
pressou especial agradecimento a pessoas mais próximas dele 
e que lhe prestaram particular assistência, entre elas as irmãs 
franciscanas de Maria Auxiliadora, corpo clínico e funcionári-
os do Hospital Santa Isabel e Residencial Madre Bernarda de 
Gaurama, onde esteve desde o final de janeiro e a pessoas de 
outros hospitais onde esteve internado. 

No final da celebração, Pe. Dirceu Balestrin, coor-
denador da Pastoral Presbiteral expressou sua saudação à 
família, ressaltando também o carinho do Pe. Luiz por ela e 
pelos padres. Expressou igualmente gratidão a pessoas que 
foram fundamentais no acompanhamento a ele, familiares 
mais próximos, seminaristas, irmãs franciscanas, Dom José. 
Destacou a atenção que lhe dispensou o Pe. Cleocir Bonetti, 
irmão padre cuidando de outro irmão padre. Cuidado que ele 
tem também para com Dom Girônimo, o Bispo emérito, de 
saúde fragilizada. Solicitou ao povo a oração pelos padres 
na certeza de que eles rezam por todos, especialmente neste 
mês vocacional.

Pe. Altair Steffen e Pe. Olírio Streher, também naturais 
de Sede Dourado, presidiram a encomendação final. Depois, 
ao toque fúnebre do sino e com salva de palmas, o corpo do 
Pe. Luiz foi conduzido ao cemitério local, no qual, quando 
o sol baixava no horizonte, foi baixado à sepultura, tornan-
do-se o primeiro padre lá sepultado. 
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A mensagem de Dom José
Na anota de falecimento, Dom José registrou: Neste 

mês vocacional de agosto para a Igreja Católica no Brasil no 
qual se contempla a vocação fundamental à vida e à santi-
dade em vocação específica, Pe. Luiz foi chamado por Deus 
para passar deste mundo para a eternidade.

Presbítero da Igreja por mais de 40 anos, celebrando 
os mistérios da fé com o povo peregrino na Sagrada Liturgia 
nos diversos lugares em que exerceu o ministério sacerdotal, 
Pe. Luiz possa agora participar da Liturgia Celeste com os 
que já se encontram na casa do Pai. Unido mais intimamente 
à Paixão de Cristo por seus problemas de saúde, participe 
também de sua gloriosa ressurreição. 

Recomendo a oração em sufrágio do Pe. Luiz a todos 
os diocesanos, especialmente aos das Paróquias nas quais 
ele trabalhou como Pároco ou Vigário Paroquial. Que ele 
seja incluído nas intenções das missas e celebrações da Pala-
vra em nossa diocese nos próximos dias, de modo particular 
no do sétimo de seu falecimento.

O falecimento do Pe. Luiz no mês vocacional seja mo-
tivo especial de oração constante e confiante pelas vocações 
sacerdotais a fim de que a Diocese possa ter os padres de 
que necessita e que é frequentemente solicitada a enviar a 
regiões missionárias do nosso Brasil.

Agradeço profundamente a todos os que o acompan-
haram em sua enfermidade onde se encontrava e nos hospi-
tais, especialmente nos seis meses no Hospital Santa Isabel 
e Residencial Madre Bernarda de Gaurama.

   Em outra mensagem, disse: Tendo acompanhado 
todo o seu tratamento, sei quanto ele esperava poder recu-
perar a sua saúde. Mas a sua hora de partir para receber o 
abraço da misericórdia do Pai antecipou-se aos seus proje-
tos. Queremos, neste momento, como Igreja comunidade de 
fé louvar e agradecer a Deus pela vida do Pe Luiz, pelo dom 
da sua vocação sacerdotal, pela sua perseverança e por todo 
o bem que fez na sua vida ao povo de Deus. Agradecer às 
irmãs franciscanas de Maria Auxiliadora que o acolheram 
no Lar de Gaurama nos últimos meses, aos médicos, enfer-
meiros e funcionários dos hospitais em que esteve internado, 
aos familiares e amigos que se fizeram presente, aos semi-
naristas que o acompanharam através das orações e visitas, 
aos padres residentes na Cúria Diocesana que o acolheram e 
o assistiram com espírito fraterno junto com os funcionários. 
Meu agradecimento especial ao Pe. Cleocir Bonetti que o 
acompanhou durante toda a sua enfermidade desde que pas-
sou a residir na Cúria, contando com o apoio do Pe. Anton-
inho em muitos momentos. Deus seja louvado pela vida do 
Pe. Luiz e pela vida de cada um de nós, colocada a serviço 
dos irmãos e irmãs no ministério sacerdotal, mas também a 
serviço do irmão sacerdote enfermo na fraternidade presbit-
eral. Que a Virgem Maria, mãe de Jesus Cristo, Sacerdote 
da Nova Aliança acolha com amor e ternura o Pe. Luiz e o 
apresente a seu filho Jesus na casa do Pai. Que o Pe. Luiz 
descanse em paz. Amém. Minhas preces e comunhão com 
todos os padres, os familiares do Pe. Luiz e povo de Deus da 
nossa Diocese.

Dados biográficos do 
Pe. Luiz

Pe. Luiz nasceu no dia 
20 de março de1948, em Ara-
tiba. É o quarto dos 12 filhos 
de Ignácio Seno Warken e 
Maria Teresa Warken. 

Cursou da tercei-
ra a quinta série do antigo 
primário no Pré-Seminário 
Sagrado Coração de Jesus 
de Tapera; fez o então cur-

so ginasial no Seminário N. Sra. de Fátima de Erechim; o 
segundo grau no Colégio Estadual Professor Mantovani de 
Erechim, mas residindo no Seminário de Fátima. Fez Filo-
sofia no Seminário Maior de Viamão e a Teologia na PUC 
de Porto Alegre. Já como padre, fez Pós-graduação em Psi-
copedagogia da Educação no Seminário Maior de Viamão. 

Foi ordenado padre no dia primeiro de janeiro de1977, 
na igreja São Pedro, de Sede Dourado. 

Exerceu as seguintes funções:
- Vigário paroquial da Paróquia São Caetano de Seve-

riano de Almeida, em 1977: 
- Diretor espiritual do Seminário e capelão do San-

tuário N. Sra. de Fátima em 1978 e 1979:  
- Diretor e Administrador do Patronato Agrícola São 

José - Erechim e Vigário Paroquial da Catedral São José – 
Erechim, de 1980 a 1982; 

- Reitor do Seminário de Fátima e Diretor da Escola 
Diocesana de Servidores d Comunidades de 1983 a 1986; 

- Pároco de Severiano de Almeida e Administrador da 
paróquia de Mariano Moro em 1987; 

- Formador dos estudantes de teologia em Passo Fundo, 
período em que auxiliou nos finais de semana as paróquias 
de Getúlio Vargas e de Estação, em 1988 e 1989; 

- Pároco da Catedral São José – Erechim de 1990 a 1997; 
- Pároco da Paróquia São Cristóvão – Erechim em 

1998 e 1999; 
- Pároco da Paróquia N. Sª. da Salete – Três Vendas – 

Erechim, de 2000 a 2007; 
- Pároco de Gaurama, de 2008 a 2012; 
- Vigário Paroquial em Barão de Cotegipe, de 15/02 

2013 a 30/01/2014; 
- Vigário Paroquial em Jacutinga, de fevereiro de 2014 

a setembro de 2017; 
- Em outubro de 2017 passou a residir na Cúria Dioc-

esana, sem atividades pastorais, para tratamento de saúde.
Outras atividades: 
Representante dos Presbíteros da Diocese de Erex-

im na Comissão Regional do Clero de 1983 a 1986. Atuou 
também na Escola de Servidores e no Movimento Familiar 
Cristão.
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Diocese de Erexim realiza Congresso Missionário
Em vista do Mês Mis-

sionário Extraordinário, em 
outubro, a Diocese de Erexim 
realizou seu primeiro Congres-
so Missionário no dia 17 de 
agosto, véspera da solenidade 
da Assunção de Nossa Senhora, 
nas dependências da Paróquia 
São Cristóvão, com mais de 30 
participantes, seminaristas, religiosas e representantes de 
13 paróquias. O evento foi organizado pelo Conselho Mis-
sionário Diocesano e pela Infância e Adolescência Mis-
sionária e teve como assessor o Pe. Rodrigo Schüller de 
Souza, Reitor do Seminário Maior Rainha dos Apóstolos, da 
Diocese de Osório, Coordenador do Conselho Missionário 
Regional e que participou por três anos do projeto mis-
sionário Igrejas Solidárias RS-Moçambique. 

O Congresso teve por objetivo animar e fomentar a 
“conversão missionária de toda a pastoral”, como indica o 
Documento de Aparecida e a reflexão sobre a formação dos 
discípulos missionários à luz do mesmo, em sintonia com o 
magistério do Papa Francisco e o Mês Missionário Extraor-
dinário.

O assessor iniciou motivando os participantes a colo-
carem em comum suas motivações para o Congresso. De-
stacou a importância de se refletir sobre a missão no contex-
to em que se vive. Continuou aprofundando a natureza da 
Diocese, lugar privilegiado de comunhão, conforme o Doc-
umento de Aparecida. Reunida e alimentada pela Palavra 
de Deus, pela Eucaristia, a Diocese, Igreja Particular, deve 
estar voltada para a missão no mundo, em comunhão com 
as outras Igrejas Particulares. Só assim pode ser, para todos 
os batizados, casa e escola de comunhão, de participação e 
solidariedade. Em sua realidade social concreta, o discípulo 
tem a experiência do encontro com Jesus Cristo vivo, amad-
urece sua vocação cristã, descobre a riqueza e a graça de ser 
missionário e anuncia a Palavra com alegria (DAp, n. 164-
167). Acentuou a natureza da missão, identidade da Igreja.

Mês Missionário Extraordinário
Pe. Ro-

drigo mencio-
nou a inicia-
tiva do Papa 
Francisco de 
instituir um 
Mês Mis-
sionário Ex-
traordinário 
no centenário 
de documen-

to de Bento XV sobre a atividade desenvolvida pelos mis-
sionários no mundo. Seu objetivo é “despertar a consciência 

da missão “ad gentes” (mundo 
afora) e retomar com novo im-
pulso a conversão missionária 
da vida e da pastoral”. Referiu 
subsídios para a realização do 
Mês Missionário, especialmente 
o Guia, no qual consta a biogra-
fia de servos de Deus de especial 
testemunho missionário. 

Projetos Missionários
Pe. Rodrigo se referiu a projetos missionários, com 

destaque para dois: “Igrejas-Irmãs” e “Igrejas Solidárias 
RS-Moçambique e Amazônia”. O Projeto Igrejas-Irmãs foi 
iniciado em 1972. Consiste em uma Diocese estabelecer co-
operação missionária com outra de maior necessidade. So-
mente a Diocese de Caxias do Sul, pioneira nesse projeto, de 
1972 a 1985, enviou mais de 100 missionários para Dioces-
es da Amazônia. O projeto “Igrejas Solidárias RS-Moçam-
bique” completou 25 anos no corrente ano. Consiste no 
envio de missionários para Moçambique, África, sob a coor-
denação do Regional Sul 3 da CNBB. Ultimamente, ele foi 
estendido também para a Amazônia. Atualmente são quatro 
missionários presentes em Nampula: as leigas Maria Isabel, 
de Joinville, e Rita Bandera, de Bagé; e os padres Roni May-
er, de Santa Maria, e Martins de Pinho, do Estado da Bahia. 

A palavra de Dom José aos participantes do Con-
gresso Missionário

Agradeceu ao Conselho Missionário Diocesano pela 
promoção do evento, ao assessor, Pe. Rodrigo, e a todos os 
participantes. Destacou os 25 do projeto missionário “Igre-
jas Solidárias” e o desafio do Papa Francisco de uma “Igreja 
em saída”. Na verdade, o Evangelho exige sair para o anún-
cio missionário, com os pés na realidade de cada tempo e 
lugar. Diante da situação atual, é imprescindível recuperar 
a sensibilidade pela vida do outro, especialmente dos desa-
mparados, muitas vezes sem a atenção da própria Igreja. É 
preciso uma espiritualidade humana, com respeito e cuidado 
pela vida e pela Casa Comum. Evangelizando, a Igreja se 
renova, de modo particular pelo testemunho de tantos mis-
sionários e missionárias. Estimulou a todos a levar a suas 
comunidades um impulso missionário renovado.

Experiência missionária para seminaristas
Leonardo Fávero, seminarista da teologia em Passo 

Fundo, relatou a sua participação na XII Experiência Mis-
sionária para seminaristas, na Diocese de Santarém/PA, de 
03 a 27 de janeiro deste ano. Ela aconteceu em três etapas 
junto às comunidades ribeirinhas do Rio Amazonas e tinha o 
objetivo de visitar as famílias, conviver e celebrar com elas. 
(Com informações do seminarista Leonado Fávero)
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Paróquia da Catedral conclui celebrações                        
do seu centenário 

Com cantos festivos solene-
mente animados pelo Coral N. Sra. 
de Fátima, sob a regência do Pe. 
José Carlos Sala, com a participação 
do Bispo emérito, Dom Girônimo 
Zanandréa, 25 padres da Diocese 
de Erexim e 2 da de Chapecó, 6 
diáconos, ministros, coroinhas, Pre-
feito Municipal de Erechim e Vice, 
Presidente da Câmara, Vereadores, 
Secretários Municipais, diversas autoridades locais e da região 
e a Catedral completamente lotada, Dom José Gislon presidiu 
a missa de ação de graças pelo centenário da Paróquia São 
José, culminando as diversas celebrações do ano jubilar, às 
17h do dia 18 de agosto, solenidade da Assunção de Nossa 
Senhora, no qual, dentro do mês vocacional, tem destaque a 
vocação à Vida Consagrada. 

Na homilia, Dom José, Administrador Apostólico, res-
saltou que a trajetória centenária da Paróquia está ligada à 
história de fé dos pioneiros e das gerações que os sucederam. 
Depois, a partir da passagem do evangelho de São João que 
narra o encontro dos primeiros discípulos com Cristo e da lei-
tura sobre o chamado de Deus a Abraão de sair de sua terra e 
ir para outra que lhe indicaria, enfatizou que é necessário dar 
uma resposta ao que Ele nos pede. Continuou referindo que 
os pioneiros da região tinham na fé a força para vencerem as 
distâncias, o isolamento, a saudade dos familiares, a falta de 
recursos, e recomeçar a vida, em meio às incertezas daqueles 
dias e dos que estavam pela frente. Inicialmente, reuniam-se 
nas casas para a oração, depois ergueram pequenos e rústicos 
capitéis, dedicados a Virgem Maria, a mãe de Jesus, a Santo 
Antônio, São Roque, São José, São Luiz Gonzaga, depois as 
pequenas igrejas de madeira e mais tarde as belas e imponentes 
igrejas com suas torres que são a marca da nossa região. Regis-
trou a atuação dos padres designados para as paróquias que iam 
sendo constituídas na região e aos religiosos e religiosas que 
vieram atuar especialmente na saúde e na educação. Salientou 
que a celebração do centenário era de louvor e ação de graças 
porque a fé continua viva no coração do povo, a boa semente do 
Evangelho continua sendo semeada e cultivada no coração das 
famílias, das crianças e dos jovens pela missão dos sacerdotes, 
dos diáconos, das consagradas e consagrados, mas também com 
a participação incansável dos leigos e leigas, que assumiram, 
pelo compromisso do batismo, os vários ministérios, dentro 

da Igreja comunidade de fé. E rogou 
a Deus que não falte a boa semente e 
nem semeadores na seara divina.

Antes da bênção final, o Páro-
co, Pe. Alvise Follador recordou o 
tema que animou o ano jubilar, “100 
anos de fé e evangelização” e o lema, 
“com São José, alegres discípulos 
missionários de Jesus”. Externou di-

versos agradecimentos, a Dom José e a Dom Girônimo, aos 
padres concelebrantes, às Igrejas ecumênicas representadas, 
à comissão do centenário, aos colaboradores, ministros, lid-
eranças; aos 12 párocos que o precederam e aos 53 vigários 
paroquiais, ao Pe. Sala pelo hino do centenário e ao coral, aos 
religiosos e religiosas, aos seminaristas e outros. Registrou a 
especial e significativa presença de Paulina Martinelli Basso, 
de Curitiba, neta da pioneira Elisa Vacchi, com mais de 90 
anos. Ressaltou que os pioneiros lembrados na missa jubi-
lar foram fundamentais para a história da Paróquia e que os 
paroquianos de hoje reafirmam a alegria de serem discípulos 
missionários de Cristo. 

Seguiu-se a colocação da última peça no mosaico do 
centenário retratando a figura do padroeiro São José, o seu 
rosto, que passou de mão em mão de 100 pessoas dispostas em 
círculo até chegar ao Pároco que a afixou no seu devido lugar. 

Após a 
bênção, Dom 
José, Dom 
Girônimo, os pa-
dres, o Prefeito 
Municipal e out-
ras autoridades, 
dirigiram-se para 
a frente da Cat-
edral, perto da 

torre, onde descerraram a placa comemorativa ao centenário 
da Paróquia. Nela está gravado para a posteridade: Com São 
José, alegres discípulos missionários de Jesus. Paróquia São 
José – Catedral. 100 anos de fé e evangelização. 1919-2019.
Gratidão aos que fizeram e fazem parte desta história. Ere-
chim, 18 de agosto de 2019.

Concluída a cerimônia, seus participantes dirigiram-se ao 
salão, no subsolo da igreja, para o coquetel de confraternização. 

Falece ministro da comunidade São João, Paróquia de São Valentim        
Dovílio Valentini, ministro na comunidade São João da Paróquia de São Valentim desde de junho de 1986, faleceu no dia 26 de julho, aos 77 anos.
Filho de Ângelo Valentini e Ana Bertoldi, nasceu dia 12 de dezembro de 1941, em São Valentim. Casou com Eleda Anghinoni no ano de 1965. 

Tiveram 4 filhos e 5 netos.
Realizou os estudos primários no Seminário Sagrado Coração de Jesus em Tapera – RS.
Prestou o Serviço Militar em Alegrete – RS.
Por vários anos, atuou na liderança do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Valentim.
Há 16 anos, passou por cirurgia na Laringe, perdendo a voz. Com dificuldades e auxiliado por aparelho, presidia as Celebrações da Palavra e servia a 

Sagrada Eucaristia. Visitava os doentes e auxiliava nos diversos serviços comunitários. Foi o segundo Servidor Instituído da Paróquia.
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Câmara de Vereadores outorga menção honrosa à 
Paróquia da Catedral e Troféu Castelinho a Dom José.

Por iniciativa do Vereador 
Lucas Farina, aprovada por 
unanimidade por seus pares, o 
Poder Legislativo Municipal de 
Erechim realizou sessão solene, 
às 19h30 do dia 19 de agosto, 
outorgando menção honrosa à 
Paróquia São José – Catedral 
por seu centenário de criação e 
entregando o Troféu Castelinho 
a Dom José Gislon por seus 7 
anos de presença e exercício do 
ministério episcopal na Diocese 
de Erexim como seu terceiro bispo e que em breve assumirá 
a Diocese de Caxias do Sul.  Em expressiva coincidência, 
tanto os 100 da Paróquia quanto os 7 de Dom José na Diocese 
ocorrem neste 19 de agosto.

Lucas Farina, em seu pronunciamento, traçou breve 
histórico da Paróquia São José, inserindo depoimento 
pessoal de sua participação e a da sua família numa das 
comunidades da mesma e na Diocese. Deu destaque especial 
ao Pe. Benjamim Busato, Pároco de 1926 a 1950, por sua 
liderança religiosa, mas também social e política, com 
diversas inciativas em favor especialmente dos agricultores. 
Enalteceu o trabalho evangelizador da Paróquia, pregando 
o amor, indispensável no contexto de ódio presente na 
sociedade, alimentado até em nome da religiosidade da parte 
de alguns. Na segunda parte de seu pronunciamento, Vereador 
Lucas referiu-se a Dom José, citando dados biográficos dele 
e algumas realizações na Diocese, entre as quais sua visita 
pastoral a todas as paróquias com contatos com todos os 
segmentos da sociedade local; as visitas aos doentes, creches, 
asilos, casas de repouso e outras organizações de promoção 
humana. Mencionou também revitalização do Santuário e 
sua esplanada, a aquisição da casa em Passo Fundo, para 
ser o Seminário Maior - São José, a aquisição de casa das 
irmãs vicentinas em Barão de Cotegipe para ser o Seminário 
Menor Bom Pastor, a adaptação de parte do Seminário de 
Fátima para o Lar Sacerdotal, a reforma de uma das casas 
próximas do Salão de Eventos do Seminário para servir de 
sede da Cáritas, a aquisição de terrenos em loteamentos para 
sede de futuras comunidades.

Após seu discurso, houve um vídeo com depoimentos 
de paroquianos sobre sua participação na vida paroquial.

Na sequência, o Presidente da Câmara, Alderi Oldra 
convidou o orador e o Prefeito Municipal para acompanhá-
lo na entrega da menção honrosa ao Pároco e ao Vigário 
Paroquial da Catedral e o Troféu Castelinho a Dom José.

O Coral Nossa Senhora de Fátima cantou o hino do 
centenário da Paróquia São José.

O Presidente da Câma-
ra convidou então o Pe. Alvise 
Follador para fazer sua mani-
festação. O Pároco frisou que 
na celebração dos 100 anos da 
Paróquia recorda o passado com 
gratidão aos que fizeram e fazem 
parte desta história centenária. 
Salientou que longo desse tem-
po houve muito trabalho, muita 
dedicação. Ressaltou que a fé e 
o espírito comunitário dos pio-
neiros foram a base da trajetória, 

perpassando os diversos segmentos sociais. Fez referência 
especial ao Pe. Benjamim Busato por suas diversas iniciati-
vas no campo religioso, social, cultural, econômico e polí-
tico.  Expressou perceber o compromisso de continuar esta 
caminhada diante dos desafios de uma cultura cada vez mais 
urbana. Nela, há que se continuar alegres discípulos missio-
nários de Jesus. Em seu nome e no do Pe. Jean, da Comissão 
do Centenário, do Conselho Econômico e de Pastoral e de 
toda a Paróquia, expressou agradecimentos a todos os que se 
envolveram na preparação e celebração do centenário, aos 
Vereadores, a Dom José e a todos os presentes. 

Alderi Oldra prosseguiu convidando Dom José para 
o seu pronunciamento. 

Depois das saudações protocolares, o Bispo decla-
rou que estar na Câmara de Vereadores lhe era um momento 
gratificante. Recordou o início de seu ministério episcopal 
na Diocese de Erexim exatamente há 7 anos nesse dia. Ao 
longo desse período pode confirmar o que lhe haviam dito 
sobre o povo da região, que é acolhedor, trabalhador, em-
preendedor, tendo no coração a força da fé, os valores do 
evangelho na família e na comunidade. Disse também ser 
um momento de render graças a Deus por tudo o que lhe 
foi dado viver aqui, pelo aprendizado que teve. Expressou 
gratidão às autoridades dos poderes Executivo e Legislati-
vo. Testemunhou estar partindo para a Diocese de Caxias do 
Sul, por obediência e desapego, com o coração agradecido 
por tudo o que viveu e aprendeu com o povo desta diocese.  
Desejou que a semente do Evangelho continue frutificando 
no coração de todos com a bênção de Deus, extensiva a suas 
famílias e ao povo desta cidade, hoje e sempre. Agradeceu a 
distinção concedida, o Troféu Castelinho.

Encaminhando o encerramento da sessão, Alderi Ol-
dra, fez os agradecimentos de praxe, também ao Coral N. 
Sra. de Fátima, regido por seu colega de seminário e com-
padre, Pe. Sala, a Dom José, aos Pe. Alvise, seu professor 
de francês, e ao Pe. Jean. Com emoção, desejou que todos 
permaneçam empenhados na prática da solidariedade e na 
construção da fraternidade.
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Pronunciamento do Pe. Alvise Follador
Sessão Solene na Câmara de 

Vereadores pelos 100 anos da Paróquia 
São José – Catedral - 19 de agosto de 
2019 – 19h30

Centenário da Graças, Fé e 
Evangelização. Fruto de uma constru-
ção coletiva, comunitária, chegamos 
aos 100 anos de nossa Paróquia São 
José. Que júbilo. 

Saúdo o Excelentíssimo Senhor 
Prefeito Municipal Luiz Francisco Schmidt, Excelentíssimo 
Senhor Vice Prefeito Marcos Lando, Excelentíssimo Senhor 
Presidente da Câmara de Vereadores Alderi Antonio Oldra, 
Excelentíssimo Senhor Vice Presidente da Câmara de Vere-
adores Mario Rogerio Rossi; Excelentíssima Senhora Pri-
meira Secretária Vereadora Sandra Regina Pícoli Ostrovski; 
Excelentíssimo  Senhor Vereador Lucas Roberto Farina, pro-
ponente desta sessão solene;  demais vereadores, secretários, 
autoridades civis, militares e do judiciário já nomeadas; Re-
verendíssimo Dom José Gislon, Administrador Apostólico da 
Diocese de Erexim, Pe. Jean Carlos Demboski, Vigário Paro-
quial, demais colegas padres, diáconos, religiosos, Comissão 
do Centenário, Conselho Econômico e de Pastoral da Paró-
quia São José, demais lideranças,  comunidade aqui presente 
e os que nos acompanham pela TV Câmara.  

Ao comemorarmos e celebrarmos os 100 anos de nos-
sa Paróquia São José, recordo o passado, olho o presente e 
lembro de todos os que nos antecederam, e estão em nosso 
saudosa memória, e os que ainda hoje continuam fazendo par-
te desta história centenária. Gratidão a todos os que nos aju-
daram chegar até aqui e os que ainda estão conosco. Quanto 
trabalho, quanta dedicação, nestes 100 anos, pela nossa Paró-
quia São José, material e espiritualmente. 

Sim foi pela fé, firme e inabalá-
vel, e o espírito comunitário destes nos-
sos irmãos e irmãs que se deu esta longa 
caminhada. Constituíram e construíram 
a comunidade com a força e iluminação 
do Evangelho. Relação que se deu tam-
bém com as entidades públicas e priva-
das na promoção da educação, saúde, 
assistência social e de promoção huma-
na. Como não lembrar do saudoso Pe. 

Benjamin Busato com sua liderança e diversas iniciativas no 
campo religioso, social, cultural, econômico e político.  Con-
tinuar esta caminhada diante dos desafios de uma cultura cada 
vez mais urbana, nos motiva a criar uma identidade onde nos 
sintamos mais unidos a vínculos que nos humanizam. Anunciar 
Jesus Cristo, sua Palavra, formar discípulos missionários, teste-
munhando o Reino de Deus rumo à plenitude, é nossa missão. 
Nosso compromisso, é continuar formando comunidades de 
pessoas que se conhecem e se amam, que promovam a vida, 
a esperança e a paz. Com São José, queremos continuar sendo 
alegres discípulos missionários de Jesus.

Em meu nome, do Pe. Jean Carlos Demboski, Vigário 
Paroquial, da Comissão do Centenário, Conselho Econômico 
e de Pastoral e toda a comunidade da Paróquia São José, agra-
deço imensamente a todos, e são muitos, que se envolveram 
na preparação e celebração deste centenário. Que Deus aben-
çoe e recompense a todos infinitamente. Obrigado a Câmara 
de Vereadores, seu presidente Alderi Oldra, o vereador propo-
nente desta sessão solene, Lucas Farina e demais vereadores 
por esta homenagem. Obrigado Dom José, pelo seu trabalho 
e sua caminhada conosco neste 7 anos, particularmente com 
nossa Paróquia São José. Obrigado pela presença de todos.   
Pe. Alvise Follador – Pároco da Paróquia São José – Catedral

Íntegra da manifestação de Dom José
Saúdo o digníssimo Prefeito 

Municipal, Senhor Luiz Francisco 
Schmidt e nele os integrantes do 
Poder Executivo, cuja honrosa 
presença agradeço.

Saúdo o Presidente da 
Câmara, vereador Alderi Oldra, 
e nele todos os membros do 
Poder Legislativo Municipal e os 
componentes da mesa.  Saúdo todas 
as outras pessoas, funcionários 
desta casa e de outras repartições públicas presentes 
nesta Sessão Solene em homenagem ao Centenário da 
Paróquia São José – Catedral.

Para mim, estar nesta 
Casa, para onde convergem as 
expectativas, os anseios e as forças 
políticas da nossa cidade, que tem 
por objetivo olhar e zelar pelo bem 
comum da nossa sociedade, é um 
momento gratificante.

Hoje, fazem sete anos que 
iniciei meu Ministério Episcopal 
como terceiro Bispo Diocesano 
desta querida Diocese de Erexim. 

Quando aqui cheguei, não conhecia esta realidade, mas 
soube que aqui havia um povo acolhedor, trabalhador, 
empreendedor, que trazia no coração a força da fé, os 
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valores do Evangelho vividos na família e em comunidade. 
Com alegria, atesto que fui confirmando a veracidade da 
informação. 

Para mim, é um momento para render graças a 
Deus, porque muito aprendi trabalhando nesta região, 
com esse povo de Deus. Foi um tempo em que a graça 
de Deus e o contato com o povo em todas as realidades 
me ajudaram a percorrer um caminho de aprendizado, de 
crescimento humano e espiritual.

Por isso, de coração, manifesto minha gratidão 
às autoridades dos poderes Executivo e Legislativo, que 
representam o povo desta cidade, com todas as suas 
potencialidades e fragilidades, de todas as Igrejas e 
manifestações religiosas. Como cristão e franciscano, eu 
acredito na fraternidade humana, que se constrói através 
do diálogo, do respeito pelo outro e no fortalecimento da 
solidariedade, que sabe estender a mão para ajudar aqueles 
e aquelas que muitas vezes se encontram à margem da 
nossa sociedade.

Sete anos passaram depressa. Por obediência e 
desapego, chegou a hora de partir. Por vocação e missão 
me consagrei ao Senhor, para servi-Lo, servindo o povo 
de Deus, que peregrina neste mundo para a casa do Pai. 
O Senhor me envia para exercer o meu ministério na 
sua seara em outra região, mas sempre em meio ao seu 
povo. Estou partindo com o coração agradecido por tudo 
o que vivi e aprendi com esse povo, por ter encontrado 
portas abertas que me acolheram e corações disponíveis 
à Palavra do Senhor, que devia anunciar. Que a semente 
do Evangelho continue frutificando no coração deste povo 
para a maior glória de Deus.

Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado a 
vocês por fazerem parte da minha vida e do meu ministério, 
de simples servidor da vinha do Senhor. Obrigado pela 
distinção concedida, o Troféu Castelinho.

 Que o Senhor os abençoe, abençoe as suas famílias 
e o povo desta cidade de Erechim, hoje e sempre. Amém.

A dimensão missionária da Igreja                                            
em encontro de catequistas

Coordenadoras/es paro-
quiais do Setor de Animação Bí-
blico-Catequética realizaram en-
contro de formação no dia 19 de 
agosto, no Centro Diocesano de 
Pastoral. 

Após a oração inicial, o 
grupo recebeu a visita de Dom 
José e do Pe. Maicon Malacarne. 

Dom José agradeceu o trabalho dos participantes 
do encontro na iniciação à vida cristã. Observou que não 
há amadurecimento no seguimento a Cristo sem a cateque-
se. Relatou sua participação em encontro recente de bis-
pos de várias partes do mundo. Alguns de países em que 
os cristãos são minoria, mas de testemunho marcante, que 
é o princípio do anúncio do evangelho. Recordou que São 
Francisco dizia aos seus coirmãos que anunciassem Cris-
to pelo testemunho, depois, se necessário, por palavras. 
O anúncio de Cristo hoje se dá num contexto de muitos 
contra valores. O próprio Cristo, no seu tempo, anunciou 
o amor e a misericórdia do Pai numa sociedade religiosa, 
mas não aberta ao projeto do Reino, mas desistiu. Exortou 
a todos a continuar semeando com ardor a boa semente do 
Reino para crianças, adolescentes e jovens. Com emoção, 
testemunhou que o período de seu ministério na Diocese 
de Erexim foi tempo de graça divina e que nele aprendeu 
muito. 

Tânia Madalosso, coorde-
nadora do Setor, expressou o agra-
decimento de todos a Dom José 
por seu apoio e incentivo aos e às 
catequistas.

Pe. Maicon recordou o Dia 
Nacional do e da Catequista no úl-
timo domingo deste mês vocacio-

nal, dia 25. Falou do processo de preparação da Assem-
bleia Diocesana da Ação Evangelizadora. Na síntese das 
pré-assembleias há muitas referências à catequese e uma 
insistência em relação à formação dos e das catequistas. 

O encontro prosseguiu com estudo sobre “a es-
sência missionária da Igreja”, com assessoria do Diácono 
Lucas Stein, em estágio  para a ordenação presbiteral na 
Paróquia São Pedro, de Erechim, que abordou os seguin-
tes aspectos: a catequese deve ser missionária; a missão 
é para todos e deve envolver a todos; o convite vem de 
Jesus; a missão tem sentido a partir de Jesus.

Irmã Geneci Dalmagro, das Irmãs Franciscanas 
Missionárias de Maria Auxiliadora da comunidade do 
Bairro Progresso de Erexim, relatou suas experiências 
missionárias na Bolívia e Amazonas envolvendo as parti-
cipantes em dinâmicas de dança e memorização. 

Entre os aspectos práticos, a coordenadora tratou da 
Romaria da Criança, do próximo encontro do grupo que será 
um retiro conduzido por Irmã Silvânia Golfetto, e outros.
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Mês Missionário Extraordinário - MME
O Papa Francisco proclamou outubro de 2019 como Mês Missionário Extraordinário com o 

objetivo de: “despertar em medida maior a consciência da missio ad gentes (“missão para os povos” 
– “missões mundo afora”, para além da comunidade em que se vive...) e retomar com novo impulso 
a transformação missionária da vida e da pastoral”. Trata-se de acontecimento eclesial de grande im-
portância que abrange todas as Conferências Episcopais, os membros dos institutos de vida consagra-
da, as sociedades da vida apostólica, as associações e movimentos eclesiais.

Publicamos a seguir o documento apresentado, discutido e aprovado pelo Conselho Permanente da Conferência Na-
cional dos Bispos do Brasil no dia 22 de novembro de 2018.

MÊS MISSIONÁRIO EXTRAORDINÁRIO
Batizados e enviados: a Igreja de Cristo em missão no mundo

1ª Parte - Considerações iniciais
1. Convocação, temática e objetivo do MME
Em 22 de outubro de 2017, Dia Mundial das Missões, o Papa 

Francisco durante o ângelus anunciava publicamente para toda Ig-
reja sua intenção de proclamar um Mês Missionário Extraordinário 
em outubro de 2019 para celebrar o centenário da carta Apostólica 
Maximum Illud de seu predecessor o Papa Bento XV. Neste mes-
mo dia o santo Padre enviou uma carta ao Cardeal Fernando Filoni, 
prefeito da Congregação para Evangelização dos Povos e presiden-
te do comité supremo das Pontifícias Obras Missionárias (POM), 
encomendando “a tarefa de preparar este evento, especialmente at-
ravés de ampla sensibilização das Igrejas particulares, dos Institutos 
de vida consagrada e Sociedades de vida apostólica, assim como, as-
sociações, movimentos, comunidades e outras realidades eclesiais”.

Para reavivar a consciência batismal do Povo de Deus em 
relação a missão da Igreja, o Papa Francisco escolheu para o Mês 
Missionário Extraordinário o tema “Batizados e enviados: a Igreja 
de Cristo em missão no mundo”. Despertar a consciência da missio 
ad gentes e retomar com novo impulso a transformação missionária 
da vida e da pastoral é o objetivo deste mês que está em sintonia 
com a solicitude pastoral do Papa Bento XV em Maximum Illud e 
a vitalidade missionária expressada pelo Papa Francisco na Evan-
gelii Gaudium: “A ação missionária é o paradigma de toda obra da 
Igreja” (EG 15). Trata-se de “pôr a missão de Jesus no coração da 
Igreja, transformando-a em critério para medir a eficácia de suas es-
truturas, os resultados de seu trabalho, a fecundidade de seus minis-
tros e a alegria que eles são capazes de suscitar. Porque sem alegria 
não se atrai ninguém” (Reunião do Comitê diretivo do CELAM, 
Bogotá, 7 de setembro de 2017).

O compromisso com a conversão pessoal, comunitária e 
pastoral a Jesus Cristo crucificado, ressuscitado e vivo em sua Ig-
reja, renovará o ardor e paixão por testemunhar ao mundo, através 
da proclamação e da experiência cristã, o Evangelho da vida e da 
alegria pascal (Lc 24, 46-49).

2. Processo de preparação
(de outubro de 2018 a outubro 2019)
Conforme orientação do Papa Francisco, a celebração do 

Mês Missionário de 2018 no Brasil, serviu de início para prepa-
ração do Mês Missionário de 2019, “de modo que todos os fiéis 
tenham verdadeiramente a peito o anúncio do Evangelho e a trans-
formação das suas comunidades em realidades missionárias e evan-

gelizadoras; e aumente o amor pela missão, que “é uma paixão por 
Jesus e, simultaneamente, uma paixão pelo seu povo” (Carta do 
Papa Francisco ao Cardeal Filoni, 22 de outubro de 2017).

A ideia central neste processo de preparação para o MME é 
inserir dentro da programação ordinária e habitual das Igrejas lo-
cais, a temática e o espírito do mês missionário, visando a con-
versão pastoral missionária. Será uma ocasião para despertar, ani-
mar e não cansar as comunidades.

O grupo de trabalho nomeado pela presidência da CNBB pen-
sou propostas para as Comissões Episcopais Pastorais e organismos 
de comunhão e participação. Assim, o projeto para o Mês Missionário 
Extraordinário convocado pelo papa terá grande relevância eclesial 
para todos os sujeitos da missão. Além das Comissões Episcopais, a 
proposta servirá para todos os organismos de Comunhão e Participação 
da CNBB (CNP, CND, CRB, CNIS, CNLB e outros organismos).

3. Dimensões do MME
As cartas de motivação e convocação do papa Francisco e do 

Cardeal Filoni para o Mês Missionário Extraordinário indicam seis 
dimensões:

3.1. Encontro
Destacar a centralidade da pessoa e missão de Jesus Cristo. 

A missão nasce do encontro com Jesus que dá novo horizonte a 
vida (DAp 29). O encontro com Jesus Cristo vivo em sua Igreja é 
pessoal: Eucaristia, Palavra de Deus, oração pessoal e comunitária.

3.2. Testemunho e vivências
Valorizar os padroeiros da missão, Santa Terezinha e São Fran-

cisco Xavier e o testemunho dos santos e santas, mártires da missão e 
confessores da fé, expressão das Igrejas dispersas em todo o mundo.

3.3. Formativa
Reflexão bíblica teológica sobre a identidade missionária de 

todo povo de Deus, a partir da temática do MME e da Carta Apos-
tólica Maximum Illud do Papa Bento XV. Recuperar a proposta de 
itinerário formativo do discípulo missionário descrito no documen-
to de Aparecida. Considerar a evolução histórica do conceito da 
missio ad gentes e elaborar fundamentação dos conceitos de missão 
programática e paradigmática.

3.4. Caridade missionária
Atenção aos povos da Amazônia legal, com suas realidades. 

Promover a coleta missionária e valorizar ações concretas de com-
promisso com os mais pobres. Promover visitas missionárias.
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3.5. Cooperação
Conectar o MME com o Sínodo para Amazônia; envio ad gen-

tes como sinal de acolhimento e fortalecimento das motivações do 
MME; através de um aplicativo, criar banco de dados dos missionári-
os. Dar maior visibilidade e impulsionar os projetos Igrejas irmãs e 
Ad Gentes e as diversas experiências missionárias, destacando o te-
stemunho de missionários (as) que atuam dentro e fora do Brasil.

3.6. Celebrativa
Propostas: Abertura nacional do MME no dia 1/10/19 no 

santuário nacional de Aparecida e em cada Igreja Particular; val-
orizar o Dia Mundial Missões com a vigília que antecede no dia 
19/10/19; propor aos folhetos litúrgicos a oração dos fiéis e a oração 
missionária; incentivar a novena e terço missionário; propor ligação 
com os meses temáticos (mariano, vocacional, semana da família 
e bíblia), valorizar a temática do MME nos retiros dos padres, dos 
consagrados(as) e seminaristas; inserir a temática do MME na no-
vena dos padroeiros.

2ª Parte
Propostas para o Mês Missionário Extraordinário em di-

versos níveis
----- por razão de espaço e porque a maioria era para o tem-

po de preparação para o Mês Missionário Extraordinário, não são 
publicadas aqui.

Logo do Mês Missionário Extraordinário (MME)
O símbolo é sem-

pre uma ponte que une o 
visível ao invisível e os 
transporta um no outro (P. 
Evdokimov).

O logo mostra uma 
cruz missionária cujas 
cores tradicionais lem-
bram os cinco continentes 

(aqui, ele não está em cores --- mas todos já devem visto colorido). A 
cruz acolhe o mundo e favorece o encontro entre os povos, a comu-
nicação entre as pessoas e com a Igreja universal, como se fosse um 
link, criando laços reais entre os povos.

A cruz é o instrumento e o sinal eficaz da comunhão entre 
Deus e os homens para a universalidade da nossa missão.

O mundo é transparente. Isso significa que nossa ação de 
evangelização não tem barreiras nem fronteiras. É o fruto do Espíri-
to Santo. A cruz abraça todos os homens e mulheres deste mundo 
e, precisamente graças a ela, estamos unidos, conectados e abertos 
à comunhão.

Nossa solidariedade é universal; de fato, o mundo transfigurado 
no Espírito supera as distâncias e abre o olhar da nossa mente e do 
nosso coração. É o amor de Jesus que não conhece limites e fronteiras.

As palavras BATIZADOS E ENVIADOS, que acompanham 
a imagem, indicam os dois elementos característicos e inalienáveis 
de todo cristão: o batismo e o anúncio. Da cruz brota o batismo para 
a salvação do mundo para o qual somos enviados para anunciar o 
Evangelho de Jesus.

As cores da cruz são aquelas tradicionalmente atribuídas aos cin-
co continentes: vermelho para a América, verde para a África, branco 
para a Europa, amarelo para a Ásia e azul para a Oceania. Cada cor tem 
um significado simbólico que torna possível a conexão entre os continen-
tes através dos povos, na comunhão de Deus com a humanidade.

O vermelho recorda o sangue dos mártires do continente 
americano, sementes para uma nova vida na fé cristã. É a cor da 
paixão dos missionários que, tendo chegado a um novo país, estão 
interessados na salvação do povo. Ainda hoje é um sinal da paixão 
daqueles que permanecem fiéis ao Evangelho. O vermelho lembra a 
terra e tudo o que é terrestre. É uma cor viva e comunicativa.

O verde é a cor da vida, da natureza, da vegetação. Simboliza 
crescimento, fertilidade, juventude e vitalidade. Verde é a cor que 
harmoniza o todo. O continente africano é chamado a essa harmo-
nia mesmo no meio do deserto e do sofrimento. É a cor da esper-
ança, uma das três virtudes teológicas.

O branco é símbolo da alegria, o começo de uma nova vida 
em Cristo. É o desafio para uma Europa antiga, chamada a reapro-
priar-se da força evangelizadora que a gerou, graças a tantas Igrejas.

O amarelo é cor de luz, que se alimenta de luz invocando a 
verdadeira Luz. A Ásia é o continente onde nasceu Jesus, o Filho de 
Deus, nosso Sol, que se surge do alto.

O azul é a cor da Oceania, formada por inúmeras ilhas espal-
hadas pelo oceano. É a cor que mais se aproxima do invisível, re-
corda a vida divina, lembra o mistério e nos convida à transcendên-
cia em relação a tudo o que é terreno e sensível. É a cor da água da 
vida que mata a sede e nos restaura ao longo do caminho para Deus; 
é a cor do nosso céu que é o sinal da morada de Deus conosco.

Baixe aqui o logotipo do Mês Missionário Extraordinário
Cruz missionária
A cruz missionária recorda a Páscoa de 

Jesus que ilumina nossa vida e missão.
1. A haste está em forma de espiral as-

cendente. Recorda o movimento característico 
da missão, da encarnação em direção a Páscoa 
de Jesus, crucificado e ressuscitado que ilumi-
na e transformando a realidade.

2. Os cravos, testemunham o martírio de Jesus na Cruz.
3. As flores que brotam da cruz, representam a vida nova que 

nasce da Páscoa de Jesus Cristo. Em meio a dor e sofrimento, Deus 
se manifesta e faz ressurgir a esperança e alegria do Evangelho.

4. A inscrição IHS, significa: Jesus, Filho de Deus, Salvador 
dos Homens.

5. Relíquia de Santa Nazária, fundadora de uma Congre-
gação Missionária feminina na Bolívia.

A cruz missionária neste formato faz memória as missões 
jesuítas da Bolívia e a Evangelização dos povos da América Latina. 
Ela expressa o amor infinito de Deus e salvação da humanidade. 
Hoje, a cruz continua inspirando a evangelização dos povos e ani-
mando nossa espiritualidade da ação missionária.

O Papa Francisco no dia 9 de julho de 2015, em sua visita na 
Bolívia, abençoou 40 cruzes missionárias neste formato e as entregou 
para representante dos vinte três países do continente Americano como 
forma preparação ao 5º Congresso Missionário Americano (CAM 5) 
que aconteceu em julho de 2018 em Santa Cruz de La Sierra na Bolívia.

Para dar continuidade aos congressos missionários em âmbi-
to de América e Brasil, propomos que a cruz missionária seja nosso 
grande símbolo para a preparação do Mês Missionário Extraor-
dinário convocado pelo Papa Francisco para outubro de 2019 com 
objetivo de: “despertar em medida maior a consciência da missio 
ad gentes (“missões mundo afora”) e retomar com novo impulso a 
transformação missionária da vida e da pastoral”.

http://www.pom.org.br/wp-content/uploads/2018/08/logo-mme.pdf
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Leitura Orante da Bíblia 
Pe. Jair Carlesso,

Pároco da Paróquia N. Sra. do Rosário, Barão de Cotegipe, professor na Itepa-faculdades.
Tendo presente o pilar da Palavra e a ani-

mação bíblica da vida e da pastoral, das novas Di-
retrizes da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil 

2019-2022, retomamos os passos da Leitura Orante. Propomos uma reflex-
ão sobre cada um dos passos, com alguns indicativos para a sua realização. 

Primeiro passo - Leitura
“A Igreja funda-se sobre a Palavra de Deus, nasce e vive dela” 

(VD 3). Por isso, recorda-nos o Papa Francisco: “Toda a evangelização 
está fundada sobre esta Palavra escutada, meditada, vivida, celebrada e 
testemunhada. A Sagrada Escritura é fonte da evangelização. Por isso, é 
preciso formar-se continuamente na escuta da Palavra. A Igreja não evan-
geliza, se não se deixa continuamente evangelizar. É indispensável que 
a Palavra de Deus ‘se torne cada vez mais o coração de toda a atividade 
eclesial’” (EG 174). 

Vamos à Bíblia com a vida 
Em todos os tempos, as pessoas sempre foram à Bíblia a partir da 

vida (pessoal, familiar, comunitária, social...). Sempre entraram nela com 
os problemas, as dificuldades, as alegrias e necessidades do dia a dia. Sem-
pre foram a ela em busca de uma luz de Deus para suas vidas. Quando lida 
com as perguntas da vida, a Bíblia se torna instrumento da Palavra Viva 
de Deus que quer libertar. Portanto, não vamos neutros à Bíblia. A reali-
dade que nos cerca é o ponto de partida da nossa leitura bíblica. Vamos à 
Bíblia com nossa vida. Necessitamos, com isso, ter os pés na realidade e o 
coração na comunidade eclesial.

Vamos à Bíblia para descobrir os desígnios 
de Deus

Podemos ler a Bíblia com muitos objetivos. 
A Leitura Orante nasceu com o objetivo de ser uma 
leitura orante, ou seja, rezar e viver/testemunhar a 
Palavra de Deus. Por isso, ao longo da história, a 
Bíblia sempre foi lida pelas pessoas na intenção de 
ouvir os desígnios de Deus para suas vidas, ou seja, 
“atualizar” seu sentido, “descobrir suas dimensões 
atuais”. Ao ler o texto bíblico nosso objetivo é com-
preender o que Deus quer de nós.

Por isso, quando hoje falamos em leitura bíblica, somos convida-
dos a pensar nas atitudes que devemos ter ao nos aproximar e entrar na 
Bíblia? Destacamos cinco atitudes: 

- reverência: a Bíblia, portadora da Palavra de Deus para nós, é 
um livro sagrado que “contém a sabedoria que nos conduz à salvação pela 
fé em Jesus Cristo” (2Tm 3,15-16); isso faz com que, em nossa casa, ela 
tenha um lugar especial;

- fé: a fé é “porta e fundamento de toda a Escritura”, por isso “é 
impossível alguém entrar para conhecê-la se antes não tiver a fé”; a fé 
é a “chave de acesso ao texto sagrado”; “é precisamente a fé da Igreja 
que reconhece na Bíblia a Palavra de Deus”; “a autêntica hermenêutica da 
Bíblia só pode ser feita na fé eclesial, que tem o seu paradigma no sim de 
Maria” (VD 29);

- conhecimento: o povo de Israel foi convidado a ouvir a Palavra 
do Senhor: “Ouve, ó Israel...” (Dt 6,4); da mesma forma, os discípulos de 
Jesus: “Este é o meu Filho Amado, ouvi-o” (Mc 9,7); ouvir significa con-
hecer, entender, compreender... a Palavra; “ouvir” implica em ler/estudar;

- conversão: a Palavra deve descer ao coração, pois este é o 
desígnio de Deus: “Colocarei a minha Lei em seu peito e a escreverei em 
seu coração!” (Jr 31,33); isto é, a Palavra conhecida deve transformar-se 
em projeto de vida (Tg 1,22); a leitura bíblica não terá valor algum se va-
mos a ela fechados àquilo que Deus quer nos dizer;

- leitura em comunidade: “A Bíblia foi escrita pelo Povo de Deus, 
sob a inspiração do Espírito Santo. Somente com o ‘nós’, isto é, nesta co-
munhão com o Povo de Deus, podemos realmente entrar no núcleo da ver-
dade que o próprio Deus nos quer dizer”. Por isso, São Jerônimo “recorda 
que, sozinhos, nunca poderemos ler a Escritura”; ela “é precisamente a voz 
do Povo de Deus peregrino, e só na fé deste Povo é que estamos, por assim 

dizer, na tonalidade justa para compreender a Sagrada Escritura” (VD 30).
Primeiro passo - Leitura: ler, conhecer, entender... 
1º) O sentido do primeiro passo
A leitura é o primeiro passo para se conhecer e amar a Palavra de 

Deus. Ler é o primeiro ato para nos apropriarmos da Palavra. Ninguém 
ama o que não conhece!

Para que a Bíblia se torne “palavra nossa” é necessário familiar-
izar-se com ela. E o caminho para isso é ler, ler, ler! É um trabalho mui-
to exigente. Não pode ser feito superficialmente. Exige atenção, opção, 
mística. É necessário inteirar-se dela, de suas narrativas, de suas histórias, 
de tudo o que ela tem. Não dá para supor o texto. 

Pela leitura dialogamos com a Bíblia como dialogamos com as 
pessoas. Sempre que nos encontramos com uma pessoa, ela nos revela 
algo novo. Assim é também com o texto bíblico. Os “dois corpos” exigem 
o máximo de atenção, respeito, amizade, entrega, silêncio, escuta. Assim, 
a leitura da Bíblia ajuda a criar em nós os olhos certos para ler a vida do 
povo e vice-versa. 

“A leitura, assim como a convivência com o povo pobre, não pode 
depender do gosto do momento, mas exige da pessoa uma determinação 
constante e contínua. A leitura deve ser perseverante e diária. Exige ascese 
e disciplina. Não pode ser interesseira, mas desinteressada, gratuita, em 
vista do Reino e do bem do povo”. 

“A leitura é ponto de partida, não é ponto 
de chegada”. “Para que a meditação não seja fru-
to de uma fantasia irreal, mas tenha fundamento no 
texto e na realidade, é necessário que a leitura se 
faça com critério e atenção”. “Estudo assíduo, feito 
com espírito atento”. Assim, “a leitura cria no leitor 
uma atitude crítica, criteriosa e respeitosa diante da 
Bíblia” (CRB 1,21). 

O Apóstolo Paulo dizia que a Bíblia foi es-
crita “para a nossa instrução” (1Cor 10,11), para nos 
“ensinar”, para nos “corrigir”, para nos “educar na 

justiça” (2Tm 3,16). Por isso, o objetivo da leitura é “furar a parede da 
distância entre o ontem do texto e o hoje da nossa vida, a fim de poder 
iniciar o diálogo com Deus na meditação”. 

2º) O exercício do primeiro passo
O primeiro passo é ver o que o texto diz em si. Significa ir ao texto 

e deixá-lo falar. Ele é portador de uma experiência de vida da qual nós não 
participamos. Estudar o texto significa “ouvi-lo”, pois ele tem muito a nos 
dizer. Para isso, se faz necessário prestar muita atenção a todas as palavras 
e detalhes do texto. As indicações abaixo ajudam para isso:

a) ler com calma e atenção o texto; ler mais de uma vez o texto 
(namorar o texto);

b) ver como o texto está organizado ou estruturado internamente 
(ver onde/como sua história inicia e onde/como ela termina...);

c) identificar o gênero literário (é uma narrativa de um fato, ou é 
um poema, um conto...); 

d) perceber os lugares indicados no texto e localizá-los no mapa; 
e) identificar os personagens que aparecem no texto: ver o que 

cada um faz ou diz; 
f) perceber que realidade aparece no texto: que problemas ou con-

flitos estão por trás do texto; e que projetos estão em jogo; 
g) analisar a ação de Deus/Jesus: como Deus/Jesus age no texto, 

em favor de quem, o que Ele pede das pessoas; 
h) perceber que mudanças, transformações a Palavra de Deus/Je-

sus provocou na vida das pessoas;
i) perceber os efeitos da ação de Deus/Jesus: quem aceitou sua Pa-

lavra e quem não a aceitou, como ela foi colocada em prática, que ações 
novas desencadeou, que rumo a vida das pessoas começou ter.
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Dinâmica do Setor de Animação Bíblico-catequética (120)
Tânia Madalosso

O outro Lado
Objetivos: ver o 

objetivo comum do gru-
po. Processo de comun-
hão e união. Análise da 
realidade.

Desenvolvimento: (não dizer o objetivo da dinâmi-
ca). O coordenador pede a todos que se coloquem no fundo 
da sala ocupando toda parede. Pede silêncio absoluto, muita 
atenção para a ordem que vai ser dada e que sejam rigorosa-
mente fieis a ela. Deve manter silêncio durante a dinâmica.

A ordem é a seguinte: Vocês deverão procurar como 
grupo, atingir o outro lado da sala, da forma mais rápida 
possível e mais eficiente.

Repete-se a ordem várias vezes.
O coordenador dirá que a ordem não foi cumprida, 

pede ao grupo que recomece. Repita a ordem várias vezes, 
pedindo que haja silêncio.

NOTA: É bom que haja obstácu-
los pelo meio da sala (cadeiras...) difi-
cultando a passagem. Ele considerará 
a tarefa cumprida quando julgar que o 
grupo se aproximou do ideal alcançan-
do o outro lado unido, obedecendo ao 
ritmo um dos outros, tendo incluindo todos na travessia.

Em seguida fazer comentários sobre tudo que obser-
varam e sentiram:

- Como cada um se sentiu?
- Quem se sentiu esmagado e desrespeitado?
- Quem ais correu ou empurrou?
- De que forma as lideranças foram se manifestando???
- Houve desistência no meio do caminho?
- Surgiram animadores???
Palavra de Deus: 1 Cor. 12,12-27 Sl 133

Pão enriquecido
Para cada Kg de farinha de trigo:
2 colheres (sopa) de fermento;
+ ou – 1 litro de água morna;

1 Kg de farinha de trigo;
2 colheres (sopa) de açúcar;
½ xícara de óleo;
20 folhas de espinafre, picadas;
2 cenouras cruas raladas ou 2 fatias de abóbora ja-

ponesa cruas ralada ou 1 beterraba crua ralada. E a água
Misturar o espinafre picado, com a cenoura ralada e 

todos os ingredientes secos, durante 1 minuto. Em seguida 
acrescentar o óleo e a água até obter consistência de massa 
de pão; é só enrolar, colocar na forma e esperar crescer por 
aproximadamente 40 minutos e depois levar ao forno.

124ª Receita Culinária
Maria Busatta, integrante da Pastoral da Saúde

Cuca de banana
½ xícara (chá) de manteiga;
2 ½ xícara (chá) de açúcar;
2 ovos;
½ xícara (chá) de farinha de trigo;
1 xícara (chá) de maisena;
2 colheres (sopa) fermento em pó;
Bater a margarina com o açúcar. Acrescentar as ge-

mas uma a uma, junte a farinha e a maisena, alternando 
com o leite. Misturar com cuidado as claras em neve. Por 
último, juntar o fermento. Untar uma assadeira e coloque 
a massa.

COBERTURA
6 bananas nanicas fatiadas;
1 xícara de chá de farinha de trigo;
½ xícara chá de açúcar;
1 xícara chá de manteiga;
Suco de limão.
Umedecer as bananas no suco de limão e colocá-las 

por cima da massa. Fazer uma farofa com a farinha de 
trigo, o açúcar e a manteiga e cobrir toda a cuca. Levar ao 
forno aquecido por 30 minutos.

Aniversários – Outubro
5, Guilherme Serro Dall’Agnol N (1999), seminarista.
12, Neiva Oro (funcionária da residência episcopal).
13. Pe. Mauro Parcianello, N. 1979.
20, Pe. Anderson Faenello, N. 1986.
24, Pe. Clair Favreto, N. 1965.
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Ervas e Plantas Medicinais 122
Pe. Ivacir João Franco – CNF/MT nº. 0120.

Alho-Poró
Allium porrum, L.

Pertence à família das Liliáceas

Também conhecido como: Alho-
-macho, alho-gigante

O Alho-Poró ou alho-macho é 
uma pequena planta composta por 
uma cabeça, chamada de bulbo, 
com cerca de 5 centímetros de altura 

e diâmetro. Ele é formado por poucos dentes separados e 
apresenta cheiro forte quando picado ou esmagado. O seu 
sabor é muito pungente principalmente quando é cheirado 
ou fechado em um recipiente com pouca transpiração.

Propriedades medicinais:
O alho poró contém as vitaminas B1, que é importante 

para o bom funcionamento do sistema nervoso, dos mús-
culos em geral; C, que é um antioxidante que tem capaci-
dade de proteger o organismo dos danos provocados pelo 
estresse e equilibra o mesmo de modo geral; E, que é um 
antioxidante que protege as células do organismo contra 
danos de compostos químicos reativos conhecidos como 
radicais livres; Proteínas, que é um nutriente indispensável 
para a manutenção do organismo e para a saúde. 

O alho pode ser consumido ao natural, pois ele estimula 
todo o mecanismo humano protegendo-o contra inúmeras 
doenças, principalmente febres intermitentes e constantes, 
gripes, tosses e outras doenças ligadas ao aparelho respi-
ratório. 

Também é auxiliar para controlar o diabete, a hiper-
tensão, a arteriosclerose; é depurativo do sangue, facilita 
a circulação sanguínea, recupera o metabolismo orgânico, 
auxilia a limpar a urina, é sudorífero e auxiliar no trata-
mento da pele. 

Também consumir o mesmo alho em saladas, ao natural 
ou fervido, é diurético e ajuda eliminar a água do organis-
mo todo, em outras palavras emagrecer.

A tintura do mesmo é ótimo beneficio para curar hérnia 
de hiato a gastrite, a má digestão, facilitar o funcionamento 
dos órgãos digestivos. A aplicação da tintura sobre a pele 
tem ajuda na cicatrização de feridas persistentes e cance-
rosas. A tintura também pode ser aplicada para eliminar 
cobreiros e picadas de insetos prejudiciais a saúde.

Muitos usam consumir a sua tintura em jejum para re-
grar o funcionamento da vesícula, do pâncreas e também 
para curar doenças sifilíticas e venéreas. 

Obs.: O alho poro é muito usado na culinária porem é 
suavemente laxante e forma gases.

Conselho Mundial de Igrejas:                         
crise ecológica atinge sobretudo as crianças

O pastor luterano norueguês Olav Fykse Tveit garantiu que o 
Conselho Mundial de Igrejas, mediante a iniciativa “Compromissos das 
Igrejas com as crianças”, do qual participa em colaboração com o Unicef 
(Fundo da Organização das Nações Unidas – ONU – para a Infância) 
, “intensificará seus esforços para enfrentar as causas profundas das 
violações dos direitos das crianças e promover medidas eficazes voltadas 
a enfrentar a emergência climática”

As primeiras vítimas da mudança climática são as crianças, cujos 
direitos são infelizmente violados sempre mais devido as consequências 
da emergência climática mundial: a advertência foi feita pelo secretário 
geral do Conselho Mundial de Igrejas, Olav Fykse Tveit, por ocasião da 
comemoração, em Nova York, nos EUA, da assinatura, trinta anos atrás, 
da Convenção da ONU sobre os direitos da infância.

“As crianças demonstram muito otimismo e se desenvolvem 
rapidamente, mas são também vulneráveis diante da violência, recaem 
sobre elas alguns dos mais pesados fardos dos conflitos humanos”, disse 
o pastor luterano norueguês.

Infância precisa de um mundo reconciliado

A infância precisa “de um mundo reconciliado”, declarou o 
responsável pelo Conselho Mundial de Igrejas, e as crianças “deveriam 
ter, de modo particular, o direito de esperar”.

Durante o evento, realizado na sede da Fundação Ford, Tveit 
garantiu que o Conselho Mundial de Igrejas, mediante a iniciativa 
“Compromissos das Igrejas com as crianças”, do qual participa em 
colaboração com o Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância), 
“intensificará seus esforços para enfrentar as causas profundas das 
violações dos direitos das crianças e promover medidas eficazes voltadas 
a enfrentar a emergência climática”.

Transformar os sistemas causadores da mudança climática

“Não vemos a hora de colaborar com muitos de vocês aqui 
presentes em fazer aquilo que as crianças e os adolescentes das marchas 
pedem aos adultos: transformar os sistemas que causam a mudança 
climática e a degradação ambiental.”

“Isso inclui a mudança de nossos sistemas financeiros e 
comportamentos dos consumidores que não são compatíveis com 
a Convenção sobre os direitos da infância, desinvestindo sobre os 
combustíveis fósseis, medindo nossas ‘impressões ecológicas’ e 
enfrentando também a ‘eco-ânsia’, que está se difundindo entre as crianças 
e os adolescentes como uma forma séria de violência psicológica”, 
acrescentou o secretário geral do Conselho Mundial de Igrejas.

Compromissos das Igrejas com as crianças

A proteção da infância implica também a criação de um ambiente 
em que os menores são levados a sério, encorajados a expressar-se, a 
fazer interpelações e a partilhar preocupações.

No âmbito do plano de ação quinquenal “Compromissos das 
Igrejas com as crianças”, o Conselho Mundial forma as Igrejas sobre 
como incluir as vozes das crianças nos relatórios elaborados pelo Comitê 
da ONU sobre os direitos delas e no exame periódico universal, um 
processo único que consiste em reexaminar os resultados alcançados por 
todos os Estados no campo dos direitos humanos.

30 anos da Convenção da ONU sobre os direitos da infância

A Convenção da Organização das Nações Unidas sobre 
os direitos da infância foi aprovada por sua assembleia geral em 20 
de novembro de 1989. Ela expressa um consenso sobre quais são as 
obrigações dos Estados e da comunidade internacional em relação à 
infância. Todos os países do mundo, com exceção dos EUA, ratificaram 
essa Convenção.

Fonte: Vatican News
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