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- 1º, 1º D. Adv. 
A – Dia Mundial 
de Combate ao 
HIV (Vírus da 
Imunodeficiência 
Humana) igreja N. 
Sra. da Salette, Três 
Vendas, Erechim, 
missa da festa da 
padroeira; romaria 

de N. Sra. das Graças na sede paroquial Santo Antonio, 
Jacutinga; 09h30, crismas na igreja São Tiago, Aratiba; 10h, 
missão canônica e renovação de mandato de ministros na 
igreja São Roque, Itatiba do Sul com festa.

- 02, às 08h30, reunião dos representantes paroquiais do 
Apostolado da Oração, no Centro Diocesano de Pastoral; 19h, 
reunião da Coordenação de Pastoral, no Centro Diocesano.

- 02 e 03, reunião dos Bispos do Regional Sul 3 da CNBB 
em Vila Flores.

- 06, 19h30, crismas na igreja N. Sra. da Saúde, Floriano 
Peixoto, Paróquia de Getúlio Vargas.

- 07, 10h, na igreja Sagrado Coração de Jesus, Viadutos, 
missa de ação de graças pelo jubileu de ouro de ministério 
presbiteral do Pe. Waldemar Zapelini, pároco local, 
ordenado no dia 08/12/1969, com a participação dos Bispos 
e dos padres; 18h, crismas na igreja Imaculada Conceição de 
Getúlio Vargas. 

08, 2º D. Adv, A - Imaculada Conceição de Nossa Senhora 
– 50 anos de Ordenação Presbiteral (Jubileu de Ouro) do Pe. 
Waldemar  Zapelini (Pároco de Viadutos) – 09h30, crismas 
na igreja Imaculada Conceição, Getúlio Vargas; 10h30, 
missão canônica na comunidade Imaculada Conceição, 
Paróquia de Itatiba do Sul.

- 09, 17h, reunião e jantar dos formadores.
- 10, Dia Universal dos Direitos Humanos. 
- 12, 08h30, reunião da Área Pastoral de Erechim, em 

local a ser definido.
- 14 e 15, reunião da coordenação diocesana da Pastoral 

da Juventude, no Centro Diocesano. 
- 15, 3º D. Adv. A, encerramento da Campanha para 

a Evangelização com a respectiva coleta; 09h, crismas na 
igreja N. Sra. dos Navegantes, Campinas do Sul.

- 19, 20h, encontro ecumênico de Natal na Catedral São 
José.

- 21, 09h30, na igreja São Francisco de Assis, Mariano 
Moro, ordenação presbiteral do Diácono Lucas André Stein.

- 22, 4º D. Adv. A - Show natalino em Paulo Bento.
- Novo padre Lucas André Stein preside sua primeira 

missa na comunidade São José, Rio Branco, onde reside sua 
família.

- 23, Vigília de Natal da juventude, Santuário de Fátima, 
Erechim. 

- 25 - NATAL
- 29, Sagrada Família, Jesus, Maria e José,

Campanhas evangelizadoras
No Brasil, a Conferên-

cia Nacional dos Bispos do Bra-
sil, em sua 35ª Assembleia Ge-
ral, de 09 a 18 de abril de 1997, 
estabeleceu que:

- Haverá duas campa-
nhas, com suas respectivas cole-

tas: uma no tempo da Quaresma e outra no tempo de Advento.
- A Campanha da Quaresma ou coleta da Campanha 

da Fraternidade, se destinará a ações sociais da Igreja, sendo 
uma porcentagem para a Diocese e outra para a constituição 
de um fundo nacional de solidariedade.

- A Campanha-coleta a ser realizada no tempo de Ad-
vento será destinada à evangelização e manutenção das ne-
cessidades da Igreja nos níveis diocesano, regional e nacional. 

As duas campanhas são de evangelização e têm uma 
coleta em dinheiro. A coleta de cada uma constitui, respec-
tivamente, o fundo de solidariedade e de evangelização, em 
nível diocesano, regional e nacional. O fundo nacional de so-
lidariedade é administrado pela Cáritas Brasileira e o de evan-
gelização pela CNBB.

A Campanha da evangelização, durante o Advento, 
com coleta no terceiro domingo deste tempo – neste ano, no 
dia 15 de dezembro, visa conscientizar os católicos, unidos a 
Cristo pelo Batismo, a participar da missão evangelizadora da 
Igreja e motivá-los a colaborar nesta missão através do tes-
temunho, de ações pastorais específicas e a garantir recursos 
materiais, assim como dar apoio às estruturas da Igreja e à 
atividade evangelizadora nas Dioceses, nos Regionais e em 
nível nacional.
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A omissão é o contrário da missão
 VÉSPERAS PARA O INÍCIO DO MÊS MISSIONÁRIO

HOMILIA DO                           
PAPA FRANCISCO

Basílica Vaticana, 1º de outubro 
de 2019

 Na parábola que ouvimos, 
o Senhor apresenta-Se como um 
homem que, antes de partir, chama os 
servos para lhes entregar os seus bens 
(cf. Mt 25, 14). Deus confiou-nos os 
seus bens maiores: a nossa vida, a 
vida dos outros, tantos dons diferentes a cada um. E estes bens, 
estes talentos não representam algo que se deve guardar no cofre, 
representam uma chamada: o Senhor chama-nos a fazer render 
os talentos com ousadia e criatividade. Deus perguntar-nos-á se 
entramos em jogo, arriscando e acabando talvez mal vistos. Este 
Mês Missionário extraordinário quer ser uma sacudidela que nos 
provoca a ser ativos no bem. Não notários da fé e guardiões da 
graça, mas missionários.

Torna-se missionário, vivendo como testemunha: teste-
munhando com a vida que se conhece Jesus. É a vida que fala. 
Testemunha é a palavra-chave; uma palavra que tem a mesma 
raiz e significado de mártir. E os mártires são as primeiras teste-
munhas da fé: não por palavras, mas com a vida. Sabem que a fé 
não é propaganda nem proselitismo, mas um respeitoso dom de 
vida. Vivem espalhando paz e alegria, amando a todos, incluindo 
os inimigos, por amor de Jesus. Deste modo nós, que descobri-
mos ser filhos do Pai celeste, como podemos ocultar a alegria 
de ser amados, a certeza de ser sempre preciosos aos olhos de 
Deus? É o anúncio que muitas pessoas aguardam. E é nossa re-
sponsabilidade levá-lo. Neste mês, perguntemo-nos: Como é o 
meu testemunho?

No final da parábola, o Senhor chama «bom e fiel» quem 
foi empreendedor; e, ao contrário, «mau e preguiçoso» o servo 
que se colocou na defensiva (cf. 25, 21.23.26). Por que razão 
Deus é tão severo com este servo que teve medo? Que mal fez 
ele? O seu mal foi não ter feito bem, pecou por omissão. Santo 
Alberto Hurtado dizia: «É bem não fazer mal. Mas é mal não 
fazer bem». Tal é o pecado de omissão. E isto pode ser o pecado 
duma vida inteira, porque recebemos a vida, não para enterrá-la, 
mas para a colocar em jogo; não para retê-la, mas para a dar. 
Quem está com Jesus sabe que tem aquilo que se dá, possui aq-
uilo que se doa; e o segredo para possuir a vida é doá-la. Viver 
de omissões é renegar a nossa vocação: a omissão é o contrário 
da missão.

Pecamos por omissão, isto é, contra a missão, quando, em 
vez de espalhar a alegria, nos fechamos numa triste vitimização, 
pensando que ninguém nos ama nem compreende. Pecamos con-
tra a missão, quando cedemos à resignação: «Não consigo fazer 
isto, não sou capaz». Mas como é possível? Deus deu-te talen-
tos, e tu consideras-te assim tão pobre que não podes enriquecer 
ninguém? Pecamos contra a missão, quando, num lamento sem 
fim, continuamos a dizer que está tudo mal, no mundo e na Ig-
reja. Pecamos contra a missão, quando caímos escravos dos me-

dos que imobilizam, e nos deixamos 
paralisar pelo «sempre se fez assim». 
E pecamos contra a missão, quando 
vivemos a vida como um peso e não 
como um dom; quando, no centro, 
estamos nós com as nossas fadigas, 
não os irmãos e irmãs que esperam 
ser amados.

«Deus ama quem dá com 
alegria» (2 Cor 9, 7). Ama uma Ig-

reja que vive em saída. Mas estejamos atentos: se não vive em 
saída, não é Igreja. A Igreja está feita para a estrada, a Igreja 
caminha. Uma Igreja em saída, missionária é uma Igreja que não 
perde tempo a lamentar-se pelas coisas que não funcionam, pelos 
fiéis que diminuem, pelos valores de outrora que já não existem. 
Uma Igreja que não procura oásis protegidos para estar tranqui-
la; deseja apenas ser sal da terra e fermento para o mundo. Esta 
Igreja sabe que a sua força é a mesma de Jesus: não a relevância 
social ou institucional, mas o amor humilde e gratuito.

Hoje entramos no Outubro Missionário acompanha-
dos por três «servos» que ostentaram muito fruto. Mostra-nos 
o caminho Santa Teresa do Menino Jesus, que fez da oração o 
combustível da ação missionária no mundo. Este é também o 
mês do Rosário: Quanto rezamos nós pela difusão do Evangel-
ho, para nos convertermos da omissão à missão? Temos depois 
São Francisco Xavier, um dos grandes missionários da Igreja. 
Também ele nos sacode: Saímos da nossa concha, somos capaz-
es de deixar as nossas comodidades pelo Evangelho? E há a Ven-
erável Paulina Jaricot, uma operária que apoia as missões com o 
seu trabalho diário: com as parcelas que deduzia do salário, deu 
início às Obras Missionárias Pontifícias. E nós, fazemos de cada 
dia um dom para superar a fratura entre Evangelho e vida? Por 
favor, não vivamos uma fé «de sacristia».

Acompanham-nos uma religiosa, um sacerdote e uma lei-
ga. Dizem-nos que ninguém está excluído da missão da Igreja. 
Sim, neste mês, o Senhor chama-te também a ti. Chama a ti, pai 
e mãe de família; a ti, jovem que sonhas com grandes coisas; a ti, 
que trabalhas numa fábrica, numa loja, num banco, num restau-
rante; a ti, que estás sem trabalho; a ti, que estás numa cama de 
hospital... O Senhor pede que te faças dom no lugar onde estás, 
assim como estás, com quem está ao teu lado; que não te limites 
a sofrer a vida, mas a dês; que não te limites a chorar os teus in-
fortúnios, mas deixa-te levar pelas lágrimas de quem sofre. Cor-
agem! O Senhor espera muito de ti. Espera também que alguém 
tenha a coragem de partir, ir aonde há mais falta de esperança e 
dignidade, aonde tantas pessoas vivem ainda sem a alegria do 
Evangelho. «Mas tenho de ir sozinho?» Não! Isso é errado. Se 
temos em mente fazer a missão com organizações empresariais, 
com planos de trabalho, é errado. O protagonista da missão é 
o Espírito Santo. Ele é o protagonista da missão. Tu vais com 
o Espírito Santo.Vai! O Senhor não te deixará sozinho; dando 
testemunho, descobrirás que o Espírito Santo chegou antes de ti 
para te preparar o caminho. Coragem, irmãos e irmãs! Coragem, 
Mãe Igreja: reencontra a tua fecundidade na alegria da missão!

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/libretti/2019/20191001-libretto-vespri-inizio-mesemissionario.pdf
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Por e com os irmãos na Amazônia, caminhemos juntos 
SANTA MISSA PARA A ABERTURA DO SÍNODO DOS BISPOS PARA A AMAZÔNIA 

HOMILIA DO                          
PAPA FRANCISCO
XXVII Domingo do Tempo 

Comum, 6 de outubro de 2019, 
Basílica Vaticana

 O apóstolo Paulo, o maior 
missionário da história da Igre-
ja, ajuda-nos a «fazer Sínodo», a 
«caminhar juntos»; parece dirigi-
do a nós, Pastores ao serviço do povo de Deus, aquilo que 
escreve a Timóteo.

Começa dizendo: «Recomendo-te que reacendas 
o dom de Deus que se encontra em ti, pela imposição das 
minhas mãos» (2 Tm 1, 6). Somos bispos, porque recebe-
mos um dom de Deus. Não assinamos um acordo; colocar-
am-nos, não um contrato de trabalho nas mãos, mas mãos 
sobre a cabeça, para sermos, por nossa vez, mãos levantadas 
que intercedem junto do Senhor e mãos estendidas para os 
irmãos. Recebemos um dom, para sermos dons. Um dom 
não se compra, não se troca nem se vende: recebe-se e dá-se 
de prenda. Se nos apropriarmos dele, se nos colocarmos a 
nós no centro e não deixarmos no centro o dom, passamos 
de Pastores a funcionários: fazemos do dom uma função, e 
desaparece a gratuidade; assim acabamos por nos servir a 
nós mesmos, servindo-nos da Igreja. Ao passo que a nossa 
vida, dom recebido, é para servir. No-lo recorda o Evangel-
ho, que fala de «servos inúteis» (Lc 17, 10); expressão esta, 
que pode querer dizer também «servos sem fins lucrativos». 
Por outras palavras, não trabalhamos para obter lucro, um 
ganho nosso, mas, sabendo que gratuitamente recebemos, 
gratuitamente damos (cf. Mt 10, 8). Colocamos toda a nossa 
alegria em servir, porque fomos servidos por Deus: fez-Se 
nosso servo. Queridos irmãos, sintamo-nos chamados aqui 
para servir, colocando no centro o dom de Deus.

Para sermos fiéis a esta chamada, à nossa missão, São 
Paulo lembra-nos que o dom deve ser reaceso. O verbo usa-
do é fascinante: reacender, no original, significa literalmente 
«dar vida a uma fogueira» [anazopurein]. O dom que recebe-
mos é um fogo, é amor ardente a Deus e aos irmãos. O fogo 
não se alimenta sozinho; morre se não for mantido vivo, apa-
ga-se se a cinza o cobrir. Se tudo continua igual, se os nossos 
dias são pautados pelo «sempre se fez assim», então o dom 
desaparece, sufocado pelas cinzas dos medos e pela preocu-
pação de defender o status quo. Mas «a Igreja não pode de 
modo algum limitar-se a uma pastoral de “manutenção” para 
aqueles que já conhecem o Evangelho de Cristo. O ardor mis-
sionário é um sinal claro da maturidade de uma comunidade 
eclesial» (Bento XVI, Exort. ap. pós-sinodal Verbum Domini, 
95). Porque a Igreja está sempre em caminho, sempre em saí-
da; nunca fechada em si mesma. Jesus veio trazer à terra, não 
a brisa da tarde, mas o fogo.

O fogo que reacende o dom 
é o Espírito Santo, dador dos 
dons. Por isso, São Paulo conti-
nua: «Guarda, pelo Espírito Santo 
que habita em nós, o precioso bem 
que te foi confiado» (2 Tm 1, 14). 
E antes escrevera: «Deus não nos 
concedeu um espírito de timidez, 
mas de fortaleza, de amor e de 
prudência» (1, 7). Não um espírito 

de timidez, mas de prudência. Alguém pode pensar que a 
prudência seja a virtude «alfândega», que, para não errar, faz 
parar tudo. Mas não! A prudência é virtude cristã, é virtude 
de vida; mais, é a virtude do governo. E Deus deu-nos este 
espírito de prudência. Em oposição à timidez, Paulo coloca 
a prudência. Que é, então, esta prudência do Espírito? Como 
ensina o Catecismo, a prudência «não se confunde com a 
timidez ou o medo», mas «é a virtude que dispõe a razão 
prática para discernir, em qualquer circunstância, o nosso 
verdadeiro bem e para escolher os justos meios de o atingir» 
(n. 1806). A prudência não é indecisão, não é um comporta-
mento defensivo. É a virtude do Pastor que, para servir com 
sabedoria, sabe discernir, sensível à novidade do Espírito. 
Então, reacender o dom no fogo do Espírito é o oposto de 
deixar as coisas correr sem se fazer nada. E ser fiéis à novi-
dade do Espírito é uma graça que devemos pedir na oração. 
Ele, que faz novas todas as coisas, nos dê a sua prudência 
audaciosa; inspire o nosso Sínodo a renovar os caminhos 
para a Igreja na Amazónia, para que não se apague o fogo 
da missão.

O fogo de Deus, como no episódio da sarça ardente, 
arde mas não consome (cf. Ex 3, 2). É fogo de amor que ilu-
mina, aquece e dá vida; não fogo que alastra e devora. Quan-
do sem amor nem respeito se devoram povos e culturas, não 
é o fogo de Deus, mas do mundo. Contudo quantas vezes o 
dom de Deus foi, não oferecido, mas imposto! Quantas vez-
es houve colonização em vez de evangelização! Deus nos 
preserve da ganância dos novos colonialismos. O fogo atea-
do por interesses que destroem, como o que devastou recen-
temente a Amazónia, não é o do Evangelho. O fogo de Deus 
é calor que atrai e congrega em unidade. Alimenta-se com a 
partilha, não com os lucros. Pelo contrário, o fogo devora-
dor alastra quando se quer fazer triunfar apenas as próprias 
ideias, formar o próprio grupo, queimar as diferenças para 
homogeneizar tudo e todos.

Reacender o dom; receber a prudência audaciosa do 
Espírito, fiéis à sua novidade; São Paulo faz uma última 
exortação: «Não te envergonhes de dar testemunho (…), 
mas compartilha o meu sofrimento pelo Evangelho, apoia-
do na força de Deus» (2 Tm 1, 8). Pede para testemunhar o 
Evangelho, sofrer pelo Evangelho; numa palavra: viver para 

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/libretti/2019/20191006-libretto-apertura-sinodo.pdf
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/libretti/2019/20191006-libretto-apertura-sinodo.pdf
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pt.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20100930_verbum-domini.html
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o Evangelho. O anúncio do Evangelho é o critério primeiro 
para a vida da Igreja: é a sua missão, a sua identidade. Mais 
adiante, Paulo escreve: «Estou pronto para oferecer-me como 
sacrifício» (4, 6). Anunciar o Evangelho é viver a oferta, é 
testemunhar radicalmente, é fazer-se tudo por todos (cf. 1 Cor 
9, 22), é amar até ao martírio. Agradeço a Deus por haver 
no Colégio Cardinalício alguns irmãos Cardeais mártires, que 
provaram, na vida, a cruz do martírio. De facto, como assinala 
o Apóstolo, serve-se o Evangelho, não com a força do mun-
do, mas simplesmente com a força de Deus: permanecendo 
sempre no amor humilde, acreditando que a única maneira de 
possuir verdadeiramente a vida é perdê-la por amor.

Queridos irmãos, olhemos juntos para Jesus Crucifi-
cado, para o seu coração aberto por nós. Comecemos dali, 

porque dali brotou o dom que nos gerou; dali foi derrama-
do o Espírito que renova (cf. Jo 19, 30). Dali, sentimo-nos 
chamados, todos e cada um, a dar a vida. Muitos irmãos e 
irmãs na Amazónia carregam cruzes pesadas e aguardam 
pela consolação libertadora do Evangelho, pela carícia de 
amor da Igreja. Muitos irmãos e irmãs gastaram a sua vida 
na Amazónia. Permiti que repita as palavras do nosso amado 
Cardeal Hummes: quando fores àquelas pequenas cidades 
da Amazónia, vai aos cemitérios procurar o túmulo dos mis-
sionários. Um gesto da Igreja por aqueles que gastaram a 
vida na Amazónia. E depois, com um pouco de astúcia, disse 
ao Papa: «Não se esqueça deles. Merecem ser canonizados». 
Por eles, pelos que agora estão a dar a vida, pelos outros que 
lá gastaram a própria vida, com eles, caminhemos juntos.

O Espírito Santo é o protagonista do Sínodo
ABERTURA DOS TRABALHOS DA ASSEMBLEIA ESPECIAL DO SÍNODO DOS BISPOS PARA A REGIÃO 

PAN-AMAZÔNICA SOBRE O TEMA “NOVOS CAMINHOS PARA A IGREJA  
E PARA UMA ECOLOGIA INTEGRAL” 

SAUDAÇÃO                                      
DO PAPA FRANCISCO

Basílica de São Pedro – 
Sala do Sínodo, Segunda-feira, 
7 de outubro de 2019

Irmãs e irmãos, bom dia!
 Bem-vindos a todos e 

obrigado pelo vosso trabalho de 
preparação: todos trabalharam 
muito, a partir daquele momen-
to em Puerto Maldonado até hoje. Muito obrigado.

O Sínodo... falarei em castelhano, é melhor...
O Sínodo para a Amazónia, podemos dizer que tem qua-

tro dimensões: a dimensão pastoral, a dimensão cultural, a di-
mensão social e a dimensão ecológica. A primeira, a dimensão 
pastoral, é a essencial, que inclui tudo. Enfrentamo-la com um 
coração cristão e olhamos para a realidade da Amazónia com 
os olhos de discípulo para compreendê-la e interpretá-la com 
os olhos de discípulo, porque não há hermenêuticas neutras, 
hermenêuticas assépticas, estão sempre condicionadas por 
uma opção prévia, a nossa opção prévia é a dos discípulos. 
E conheço também a opção dos missionários, porque o amor 
que o Espírito Santo colocou em nós nos impele a anunciar 
Jesus Cristo; um anúncio — todos sabemos isto — que não 
deve ser confundido com o proselitismo. Procuremos encarar 
a realidade amazónica com este coração pastoral, com os ol-
hos de discípulos e missionários, porque o que queremos é o 
anúncio do Senhor. Além disso, aproximemo-nos dos povos 
amazónicos em ponta de pés, respeitando a sua história, as 
suas culturas, o seu estilo do bom viver no sentido etimológico 
da palavra, não no sentido social que muitas vezes lhe atribuí-
mos, porque os povos têm a própria identidade, todos os po-
vos têm a própria sabedoria, uma consciência de si mesmos, 

os povos têm um modo de sen-
tir, um modo de ver a realidade, 
uma história, uma hermenêutica 
e tendem a ser protagonistas da 
sua história com estas carac-
terísticas, com estas qualidades. 
E aproximemo-nos alheios às 
colonizações ideológicas que de-
stroem ou reduzem as especifici-
dades dos povos. Hoje em dia, 
as colonizações ideológicas são 

muito difundidas. E aproximemo-nos sem a ansiedade em-
presarial de lhes oferecer programas pré-embalados, de “dis-
ciplinar” os povos amazónicos, de disciplinar a sua história, 
a sua cultura, ou seja, essa ansiedade de “domesticar” os po-
vos originários. Quando a Igreja se esqueceu disto, ou seja, de 
como se deve aproximar de um povo, não se inculturou; che-
gou ao ponto de desprezar determinados povos. E de quantos 
fracassos nos arrependemos hoje. Pensemos em De Nobile na 
Índia, em Ricci na China e em muitos outros. O centralismo 
“homogeneizante” e “homogeneizador” não permitiu que a 
autenticidade da cultura dos povos emergisse.

As ideologias são uma arma perigosa, temos sempre a 
tendência de nos agarrarmos a uma ideologia para interpretar 
um povo. As ideologias são redutoras e levam-nos a exager-
ar a nossa pretensão de compreender intelectualmente, mas 
sem aceitar, compreender sem admirar, compreender sem 
assimilar. E então entendemos a realidade em categorias, 
e as mais comuns são as categorias dos “ismos”. Portanto, 
quando temos que nos aproximar da realidade de alguns po-
vos originários, falamos de indigenismo, e quando queremos 
dar-lhes alguma saída para uma vida melhor, não pergunta-
mos, falamos de desenvolvimentismo. Estes “ismos” refor-
mulam a vida a partir do laboratório iluminado e iluminista.

http://www.sinodoamazonico.va/content/sinodoamazonico/pt.html
http://www.sinodoamazonico.va/content/sinodoamazonico/pt.html
http://www.sinodoamazonico.va/content/sinodoamazonico/pt.html
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Trata-se de slogans que estão a criar raízes e a planear 
a abordagem aos povos originários. No nosso país, um slo-
gan: “civilização e barbárie” serviu para dividir, aniquilar, e 
atingiu o seu auge em finais dos anos oitenta, para aniquilar 
a maioria dos povos originários, porque eram “bárbaros” e a 
“civilização” provinha de outro lugar. É o desprezo dos po-
vos — e cito a experiência da minha terra, esta “civilização e 
barbárie” que serviu para aniquilar os povos, continua ainda 
hoje na minha terra natal, com palavras ofensivas, e então 
falamos de civilizações de segundo nível, as que vêm da bar-
bárie; e hoje são as “bolitas, los paraguayanos, los paraguas, 
los cabecitas negras”, sempre este afastar-nos da realidade 
de um povo qualificando-o e afastando-o. Esta é a experiên-
cia do meu país.

E depois o desprezo. Ontem fiquei desapontado por 
ouvir um comentário sarcástico sobre aquele homem devoto 
que levou as oferendas com penas na cabeça. Dizei-me: qual 
é a diferença entre colocar penas na cabeça e o “tricórnio” 
usado por alguns oficiais nos nossos dicastérios? Assim, cor-
remos o risco de propor medidas simplesmente pragmáticas, 
quando, pelo contrário, nos é pedida uma contemplação dos 
povos, uma capacidade de admiração, que façam pensar de 
forma paradigmática. Se alguém vier com intenções prag-
máticas, que recite o “eu pecador”, que se converta e abra o 
coração a uma perspectiva paradigmática que nasce da real-
idade dos povos.

Não viemos aqui para inventar programas de desen-
volvimento social ou custódia cultural, tipo museu, ou ações 
pastorais com o mesmo estilo não contemplativo com que 
estamos a realizar as ações de sinal contrário: desmatamen-
to, padronização, exploração. Também fazem programas 
que não respeitam a poesia — ouso dizer — a realidade dos 
povos que é soberana. Devemos igualmente precaver-nos 
da mundanidade na maneira de exigir pontos de vista, mu-
danças na organização. A mundanidade infiltra-se sempre e 
distancia-nos da poesia dos povos.

Viemos para contemplar, para compreender, para ser-
vir os povos. E fazemo-lo percorrendo um caminho sinodal, 
fazemo-lo em sínodo, não em mesas redondas, não em con-
ferências ou outros debates: fazemo-lo em sínodo, porque 
um sínodo não é um parlamento, não é uma sala de visitas, 
não é uma demonstração de quem tem mais poder nos mei-
os de comunicação e quem tem mais poder na rede, para 
impor qualquer ideia ou qualquer plano. Isso configuraria 
uma Igreja congregacionista, se pretendermos ver através de 
sondagens quem tem a maioria. Ou uma Igreja sensaciona-
lista muito distante, muito distante da nossa Santa Mãe Igre-
ja Católica, ou como Santo Inácio gostava de dizer: «a nossa 
Santa Mãe Igreja hierárquica». Sínodo significa caminhar 
juntos sob a inspiração e orientação do Espírito Santo. O 
Espírito Santo é o ator principal do Sínodo. Por favor, não o 
afastemos da sala. Foram feitas consultas, tiveram lugar de-
bates nas Conferências Episcopais, no Conselho pré-sinodal, 
foi elaborado o Instrumentum Laboris que, como sabeis, é 

um texto mártir, destinado a ser destruído, porque é o ponto 
de partida para o que o Espírito fará em nós. E agora camin-
hemos sob a orientação do Espírito Santo. Agora devemos 
permitir que o Espírito Santo se expresse nesta assembleia, 
que se expresse entre nós, que se expresse conosco, através 
de nós, que se expresse “apesar” de nós, apesar das nossas 
resistências, que é normal que existam, pois a vida do cristão 
é assim.

Então, qual será o nosso trabalho aqui para garantir 
que esta presença do Espírito Santo seja fecunda? Antes de 
mais, rezar. Irmãos e irmãs, peço-vos que rezeis muito. Re-
fletir, dialogar, escutar com humildade, ciente de que não 
sei tudo. E falar com coragem, com parrésia, mesmo que 
eu me envergonhe de o fazer, de dizer o que sinto, de dis-
cernir, e tudo isso aqui dentro, guardando a fraternidade que 
deve existir aqui dentro, para favorecer esta atitude de re-
flexão, oração, discernimento, ouvir com humildade e falar 
com coragem. Depois de quatro intervenções, teremos qua-
tro minutos de silêncio. Alguém disse: «é perigoso, Padre, 
porque eles vão adormecer». Na experiência do Sínodo dos 
Jovens, onde fizemos a mesma coisa, aconteceu o contrário: 
eles tenderam a adormecer durante as intervenções — pelo 
menos durante algumas — e acordaram durante o silêncio.

Por fim, estar no sínodo significa encorajar-se a entrar 
num processo. Não significa ocupar um espaço dentro da 
sala. Entrar num processo. E os processos eclesiais têm uma 
necessidade: devem ser protegidos, cuidados como uma cri-
ança, acompanhados desde o início, cuidados com delicade-
za. Precisam do calor da comunidade; precisam do calor da 
Mãe Igreja. É assim que cresce um processo eclesial. É por 
isso que a atitude de respeito, de cuidado com o clima frater-
no, o ar da intimidade é importante. É uma questão de não 
relatar tudo, como vier, lá fora. Mas não se trata de respeito 
por aqueles a quem devemos informar de um segredo mais 
próprio de um grupo do que da comunidade eclesial; mas de 
delicadeza e prudência na comunicação que faremos com o 
mundo exterior. E essa necessidade de comunicar externa-
mente a tantas pessoas que querem conhecer, a tantos irmãos 
nossos, jornalistas, que têm a vocação de servir informando, 
e para os ajudar nisto estão previstos serviços de imprensa, 
briefings, etc...

Mas um processo como o de um sínodo pode ser um 
pouco arruinado se eu, quando saio da sala, digo o que pen-
so, dou a minha opinião. E então haverá aquela característica 
que apareceu em alguns sínodos: o “sínodo de dentro” e o 
“sínodo de fora”. O sínodo de dentro que segue um camin-
ho de Igreja Mãe, de atenção aos processos, e o sínodo de 
fora que, por uma informação dada com ligeireza, dada com 
imprudência, leva aqueles que têm o dever de informar a 
mal-entendidos. Então, obrigado pelo que estais a fazer, 
obrigado por rezardes uns pelos outros e coragem. E, por 
favor, não percamos o sentido de humor. Obrigado.

http://www.sinodoamazonico.va/content/sinodoamazonico/pt/documentos/instrumentum-laboris-do-sinodo-amazonico.html
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Não podemos não chorar,
não podemos não reagir diante destes pecados

SANTA MISSA PARA O DIA MUNDIAL DO MIGRANTE E DO REFUGIADO
HOMILIA DO PAPA FRAN-

CISCO
Praça São Pedro, XXVI Do-

mingo do Tempo Comum, 29 de se-
tembro de 2019

 O Salmo Responsorial re-
cordou-nos que o Senhor defende 
os estrangeiros, juntamente com as 
viúvas e os órfãos do povo. O salm-
ista faz explícita menção daquelas categorias que são particu-
larmente vulneráveis, frequentemente esquecidas e expostas a 
abusos. Os estrangeiros, as viúvas e os órfãos são os que não 
têm direitos, os excluídos, os marginalizados, pelos quais o 
Senhor tem uma especial solicitude. Por isso, Deus pede aos 
Israelitas que tenham para com eles uma atenção especial.

No livro do Êxodo, o Senhor adverte o povo que não 
maltrate de nenhuma forma as viúvas e os órfãos, porque 
Ele escuta o seu clamor (cf. 22,23). A mesma advertência 
é retomada duas vezes no Deuteronômio (cf. 24,17; 27,19), 
com o acrescento dos estrangeiros entre as categorias prote-
gidas. E a razão de tal advertência é claramente explicada no 
mesmo livro: o Deus de Israel é Aquele que «faz justiça ao 
órfão e à viúva, ama o estrangeiro e dá-lhe pão e vestuário» 
(10,18). Esta preocupação amorosa para com os menos priv-
ilegiados é apresentada como um traço distintivo do Deus de 
Israel, e é também exigida, como um dever moral, a todos 
quantos querem pertencer ao seu povo.

Eis a razão pela qual devemos ter uma atenção espe-
cial para com os estrangeiros, como também pelas viúvas, os 
órfãos e todos os descartados dos nossos dias. Na Mensagem 
para este 105º Dia Mundial do Migrante e do Refugiado 
repete-se como um refrão o tema: “Não se trata apenas de 
migrantes”. E é verdade: não se trata apenas de estrangeiros, 
trata-se de todos os habitantes das periferias existenciais que, 
juntamente com os migrantes e os refugiados, são vítimas da 
cultura do descarte. O Senhor pede-nos que ponhamos em 
prática a caridade para com eles; pede-nos que restauremos 
a sua humanidade, juntamente com a nossa, sem excluir nin-
guém, sem deixar ninguém de fora.

Mas, simultaneamente ao exercício da caridade, o 
Senhor pede-nos que reflitamos sobre as injustiças que 
geram exclusão, em particular sobre os privilégios de uns 
poucos que, para se manterem, resultam em detrimento de 
muitos. «O mundo atual vai-se tornando, dia após dia, mais 
elitista e cruel para com os excluídos. [É uma verdade que 
nos deixa tristes: este mundo vai-se tornando, dia após dia, 
mais elitista e cruel para com os excluídos]. Os países em 
vias de desenvolvimento continuam a ser depauperados dos 
seus melhores recursos naturais e humanos em benefício de 

poucos mercados privilegiados. As 
guerras abatem-se apenas sobre al-
gumas regiões do mundo, enquanto 
as armas para as fazer são produzi-
das e vendidas noutras regiões, que 
depois não querem ocupar-se dos 
refugiados causados por tais confli-
tos. Quem sofre as consequências 
são sempre os pequenos, os po-
bres, os mais vulneráveis, a quem 

se impede de sentar-se à mesa deixando-lhe as “migalhas” 
do banquete» (Mensagem para o 105º Dia Mundial do Mi-
grante e do Refugiado).

É neste sentido que se compreendem as duras palavras 
do profeta Amós proclamadas na primeira Leitura (6,1.4-7). 
Ai! Ai dos despreocupados e dos que vivem comodamente 
em Sião, que não se preocupam com a ruína do povo de 
Deus, visível aos olhos de todos. Eles não se apercebem do 
colapso de Israel, pois estão demasiado ocupados a garantir 
uma boa vida, comidas deliciosas e bebidas refinadas. É im-
pressionante como, à distância de 28 séculos, estas advertên-
cias conservam intacta a sua atualidade. Também hoje, na 
verdade, «a cultura do bem-estar […] nos leva a pensar em 
nós mesmos, torna-nos insensíveis aos gritos dos outros, 
[…] leva à indiferença a respeito dos outros; antes, leva à 
globalização da indiferença» (Homilia em Lampedusa, 8 de 
julho de 2013). 

  No final, corremos o risco de nos tornarmos, também 
nós, como aquele homem rico de que nos fala o Evangelho, 
o qual não se importa com o pobre Lázaro «coberto de cha-
gas [e que] bem desejava […] saciar-se com o que caía da 
mesa» (Lc 16,20-21). Demasiado absorvido a comprar ves-
tidos elegantes e a organizar esplêndidos banquetes, o rico 
da parábola não vê os sofrimentos de Lázaro. E também nós, 
demasiado ocupados a preservar o nosso bem-estar, corre-
mos o risco de não nos darmos conta do irmão e da irmã em 
dificuldade.

Contudo, como cristãos não podemos permanecer in-
diferentes diante do drama das velhas e novas pobrezas, das 
solidões mais sombrias, do desprezo e da discriminação de 
quem não pertence ao “nosso” grupo. Não podemos perman-
ecer insensíveis, com o coração anestesiado, diante da miséria 
de tantos inocentes. Não podemos não chorar. Não podemos 
não reagir. Peçamos ao Senhor a graça de chorar, peçamos 
aquele pranto que, à vista destes pecados, converte o coração. 

Se queremos ser homens e mulheres de Deus, como 
pede São Paulo a Timóteo, devemos «guardar o mandamen-
to […] sem mancha e acima de toda a censura» (1Tm 6,14); 
e o mandamento é amar a Deus e amar o próximo. Não se 
podem separar! E amar o próximo como a nós mesmos quer 

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/libretti/2019/20190929-libretto-giornata-migrante-e-rifugiato.pdf
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/messages/migration/documents/papa-francesco_20190527_world-migrants-day-2019.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/messages/migration/documents/papa-francesco_20190527_world-migrants-day-2019.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/messages/migration/documents/papa-francesco_20190527_world-migrants-day-2019.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/messages/migration/documents/papa-francesco_20190527_world-migrants-day-2019.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/homilies/2013/documents/papa-francesco_20130708_omelia-lampedusa.html
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dizer também comprometer-se seriamente pela construção 
de um mundo mais justo, onde todos tenham acesso aos bens 
da terra, onde todos tenham a possibilidade de se realizar 
como pessoas e como famílias, onde a todos sejam garanti-
dos os direitos fundamentais e a dignidade.

Amar o próximo significa sentir compaixão pelo sof-
rimento dos irmãos e irmãs, aproximar-se, tocar as suas 
feridas, partilhar as suas histórias, para manifestar concre-
tamente a ternura de Deus para com eles. Significa fazer-se 
próximo de todos os viajantes maltratados e abandonados 
pelas estradas do mundo, para aliviar os seus ferimentos e 
os conduzir ao local de hospedagem mais próximo, onde se 
possa dar resposta às suas necessidades.

Este santo mandamento foi dado por Deus ao seu 
povo, e foi selado com o sangue do seu Filho Jesus, para que 
seja fonte de bênção para toda a humanidade. Para que jun-
tos possamos empenhar-nos na construção da família huma-
na segundo o projeto originário, revelado em Jesus Cristo: 
todos irmãos, filhos do único Pai.

Hoje temos necessidade também duma mãe e confia-
mos ao amor materno de Maria, Nossa Senhora da Estrada 
– Nossa Senhora das inúmeras estradas dolorosas –, os mi-
grantes e os refugiados, juntamente com os habitantes das 
periferias do mundo e quantos se fazem seus companheiros 
de viagem.

Progresso tecnológico da humanidade                                         
está baseado no bem comum 

DISCURSO DO PAPA FRANCISCO AOS PARTICIPANTES NO SEMINÁRIO “BEM COMUM NA ERA DIGITAL” 
PROMOVIDO PELO PONTIFÍCIO CONSELHO PARA A CULTURA E O DICASTÉRIO PARA O SERVIÇO DO 

DESENVOLVIMENTO HUMANO INTEGRAL 

Sala Clementina,  27 de se-
tembro de 2019

Senhores Cardeais queri-
dos irmãos e irmãs!

Dou as boas-vindas a todos 
vós participantes no Encontro 
sobre o “Bem comum na era dig-
ital”, promovido pelo Pontifício 
Conselho para a Cultura e pelo 
Dicastério para o Serviço do 
Desenvolvimento Humano Integral; e agradeço ao Cardeal 
Ravasi a sua introdução. Os  desenvolvimentos notáveis no 
campo da tecnologia, em especial da inteligência artificial, 
estão a ter implicações cada vez mais significativas em to-
das as áreas da atividade humana; por conseguinte, consid-
ero que os debates abertos e concretos sobre esta matéria 
são necessários como nunca.

Na Encíclica sobre o cuidado da casa comum tracei 
um paralelismo fundamental: o benefício inquestionável 
que a humanidade pode obter do progresso tecnológico (cf. 
Laudato si’, 102) dependerá da medida em que as novas 
possibilidades disponíveis forem utilizadas de modo ético 
(cf. ibid., 105). Esta correlação exige que, paralelamente 
aos imensos progressos tecnológicos em curso, haja um 
desenvolvimento adequado da responsabilidade e dos va-
lores.

Caso contrário, um paradigma dominante — o «par-
adigma tecnocrático» (cf. ibid., 111) — que promete um 
progresso descontrolado e ilimitado, impor-se-á e talvez até 
eliminará outros fatores de desenvolvimento com enormes 
perigos para toda a humanidade. Através do vosso trabalho, 
quisestes contribuir para prevenir este desvio e concretizar 

a cultura do encontro e do diálo-
go interdisciplinar.

Muitos de vós são atores 
importantes em vários âmbitos 
das ciências aplicadas: tecnolo-
gia, economia, robótica, socio-
logia, comunicação, cyber-segu-
rança, e também filosofia, ética 
e teologia moral. Precisamente 
por isso, expressais não só di-

versas habilidades, mas também diferentes sensibilidades 
e abordagens dos problemas que os fenómenos como a in-
teligência artificial abrem nos setores de vossa competên-
cia. Agradeço-vos por terdes querido encontrar-vos num 
diálogo inclusivo — e fecundo — que ajude todos a apren-
der uns dos outros e não permita que ninguém se feche em 
esquemas já preestabelecidos.

O vosso principal objetivo é bastante ambicioso: al-
cançar critérios e parâmetros éticos básicos, capazes de for-
necer orientações sobre as respostas aos problemas éticos 
suscitados pela utilização invasiva das tecnologias. Com-
preendo que para vós, que representais tanto a globalização 
como a especialização do conhecimento, deve ser difícil 
definir determinados princípios essenciais numa linguagem 
aceitável e partilhável por todos. No entanto, não desani-
mastes na tentativa de alcançar esse objetivo, enquadran-
do o valor ético das transformações em curso também no 
contexto dos princípios estabelecidos pelos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável definidos pelas Nações Uni-
das; de facto, as áreas-chave que explorais certamente têm 
impactos imediatos e concretos na vida de milhões de pes-
soas.

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
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Há uma convicção de que a humanidade enfrenta de-
safios sem precedentes e completamente inéditos. Novos 
problemas exigem novas soluções: de facto, o respeito dos 
princípios e da tradição, deve ser sempre vivido numa for-
ma de fidelidade criativa e não de imitações rígidas ou de 
reducionismos obsoletos. Por isso, penso que é louvável 
que não tenhais tido medo de declinar, por vezes até clara-
mente, os princípios morais teóricos e práticos, e que os 
desafios éticos examinados tenham sido enfrentados precis-
amente no contexto do conceito de “bem comum”. O bem 
comum é um bem ao qual todos aspiram, e não existe um 
sistema ético digno do nome que não contemple este bem 
como um dos seus pontos essenciais de referência. 

Os problemas que fostes chamados a analisar dizem 
respeito a toda a humanidade e exigem soluções que abran-
jam toda a humanidade.

Um bom exemplo pode ser a robótica no mundo do 
trabalho. Por um lado, poderá pôr fim a alguns trabalhos 
cansativos, perigosos e repetitivos — pensemos naqueles 
que surgiram no início da revolução industrial do século 
XIX — que muitas vezes causam sofrimento, tédio e es-
gotamento. Mas por outro, a robótica poderia tornar-se um 
instrumento puramente eficientista: utilizado apenas para 
aumentar lucros e rendimentos privaria milhares de pessoas 
do seu trabalho, pondo em risco a sua dignidade.

Outro exemplo são as vantagens e os riscos associa-
dos à utilização da inteligência artificial nos debates sobre 
as grandes questões sociais. Por um lado, será possível fa-
vorecer um grande acesso a informações confiáveis e por-
tanto garantir a afirmação de análises corretas; por outro, 
como nunca antes, poderão circular opiniões tendenciosas 
e dados falsos, “envenenar” debates públicos e até manip-
ular as opiniões de milhões de pessoas, chegando a pôr em 

perigo as próprias instituições que garantem a convivência 
civil pacífica. Por isso, o desenvolvimento tecnológico do 
qual todos somos testemunhas exige que nos reapropriemos 
e reinterpretemos os termos éticos que outros nos transmiti-
ram.

Se os progressos tecnológicos fossem causa de 
desigualdades cada vez maiores, não poderíamos consid-
erá-los verdadeiros progressos. O chamado progresso tec-
nológico da humanidade, se se tornasse um inimigo do bem 
comum, levaria a uma infeliz regressão, a uma forma de 
barbárie ditada pela lei do mais forte. Por isso, queridos 
amigos, agradeço-vos porque com o vosso trabalho vos en-
gajais num esforço de civilização, que será também medido 
pelo objetivo de reduzir as desigualdades económicas, edu-
cativas, tecnológicas, sociais e culturais.

Quisestes lançar bases éticas de garantia para defend-
er a dignidade de cada pessoa humana, convictos de que 
o bem comum não pode ser dissociado do bem específi-
co de cada indivíduo. Enquanto uma só pessoa for vítima 
de um sistema, por mais evoluído e eficiente que seja, que 
não valoriza a dignidade intrínseca e a contribuição de cada 
pessoa, o vosso trabalho não estará concluído.

Graças ao progresso da tecnologia é possível um 
mundo melhor, se ele for acompanhado de uma ética fun-
dada numa visão do bem comum, uma ética de liberdade, 
responsabilidade e fraternidade, capaz de favorecer o pleno 
desenvolvimento das pessoas em relação com os outros e 
com a criação.

Queridos amigos, agradeço-vos este encontro. Acom-
panho-vos com a minha bênção. Que Deus vos abençoe a 
todos. E peço-vos, por favor, que rezeis por mim. Obrigado.

Discurso do Papa Francisco aos Participantes no Seminário “Bem Comum na 
Era Digital” Promovido pelo Pontifício Conselho para a Cultura e o Dicast-

ério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral - introdução
Sala Clementina, 27 de setembro de 2019
Senhores Cardeais queridos irmãos e irmãs!
Dou as boas-vindas a todos vós participantes no 

Encontro sobre o “Bem comum na era digital”, pro-
movido pelo Pontifício Conselho para a Cultura e pelo 
Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano 
Integral; e agradeço ao Cardeal Ravasi a sua introdução. 
Os desenvolvimentos notáveis no campo da tecnologia, 
em especial da inteligência artificial, estão a ter impli-
cações cada vez mais significativas em todas as áreas 
da atividade humana; por conseguinte, considero que 

os debates abertos e concretos sobre esta matéria são 
necessários como nunca.

Na Encíclica sobre o cuidado da casa comum tra-
cei um paralelismo fundamental: o benefício inques-
tionável que a humanidade pode obter do progresso tec-
nológico (cf. Laudato si’, 102) dependerá da medida em 
que as novas possibilidades disponíveis forem utiliza-
das de modo ético (cf. ibid., 105). Esta correlação exige 
que, paralelamente aos imensos progressos tecnológi-
cos em curso, haja um desenvolvimento adequado da 
responsabilidade e dos valores.

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
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Uma vacância desafiadora 
(A Voz da Diocese – 15/9/2019)

Dia 8, segundo domingo do mês da Bíblia, 
retornando da solene missa na Catedral Santa Te-
reza D’Ávila de Caxias do Sul, na qual Dom José 
Gislon, que foi bispo em nossa Diocese por sete 
anos, iniciou o seu ministério episcopal naquela 
Diocese, senti mais vivamente o sentimento de 
uma espécie de orfandade por esta porção do povo 
de Deus, nossa Diocese de Erexim, não ter mais o 
bispo a quem fora confiada. Era o sentimento pa-
recido com o de uma família pela ausência do pai.

Nas minhas divagações, inquietaram-me 
algumas perguntas: por quanto tempo será? Como 
vamos nos organizar e prosseguir a caminhada? O que pode signifi-
car este período de vacância episcopal? 

Tendo que assumir a função de Administrador diocesano 
até a posse canônica do novo bispo, tento lembrar alguns aspectos 
que pode significar este período que a Diocese vive a dois anos de 
celebrar seu cinquentenário.

O primeiro deles é retomar a natureza e a missão do Bis-
po. Conforme documento do Concílio Vaticano II, o bispo, suces-
sor dos apóstolos, é mestre da doutrina, sacerdote do culto sagrado 
e ministro do governo da Igreja. Os bispos são, efetivamente, os 
arautos da fé, que levam a Cristo novos discípulos; e os doutores 
autênticos, isto é, investidos da autoridade de Cristo, que pregam 

ao povo a eles confiado a fé que deve crer e aplicar 
à vida, que a ilustram à luz do Espírito Santo, tiran-
do do tesouro da revelação coisas novas e velhas. A 
eles está confiado plenamente o ofício pastoral, isto 
é, a solicitude habitual e cotidiana das suas ovelhas. 

Um segundo aspecto é recordar a figura dos 
três Bispos que tivemos nesses 48 anos de vida dio-
cesana, Dom João Aloysio Hoffmann, transferido 
da Diocese de Frederico Westphalen; Dom Girô-
nimo Zanandréa, agora emérito, que era do nosso 
presbitério; Dom José Gislon, da Ordem Capuchi-
nhos, que estava no seu Conselho Geral por oito 

anos, em Roma. Cada um, a partir de seu jeito de ser, deixou sua 
marca na vida diocesana. 

Um terceiro aspecto é o desafio de todos nós, padres, diá-
conos, seminaristas, religiosos e religiosas, leigos e leigas fortalecer 
nossa unidade, nosso serviço à comunidade cristã e atuação proféti-
co-transformadora na sociedade. Como numa família quando o pai 
está hospitalizado ou de viagem, os filhos se esforçam mais para se 
quererem bem, para executar as atividades da casa, numa palavra, 
para mostrarem serviço ao pai quando de seu retorno.

Um quarto aspecto é rezarmos, ardentemente, pela nomea-
ção do novo Bispo e pelas necessidades da Diocese, dispondo-nos 
a acolher quem nos for enviado.

Plano da Ação Evangelizadora, fator e compromisso de comunhão
 (A Voz da Diocese  - 22/9/2019)

De quatro em quatro anos, a Con-
ferência Nacional dos Bispos do Brasil 
realiza Assembleia Geral eletiva e de 
atualização das Diretrizes Gerais da Ação 
Evangelizadora da Igreja no Brasil.

Detalhe importante é que primeiro 
a Assembleia define as Diretrizes e de-
pois elege os responsáveis para conduzir 
sua concretização em nível nacional.

A Assembleia deste ano teve esta 
dupla incumbência e foi realizada de pri-
meiro a dez de maio, em Aparecida, SP.

As Diretrizes definidas ressaltam a realidade da cultura urba-
na, presente também nas regiões interioranas. Convidam a olhar  a 
experiência das comunidades primitivas e, a partir delas, formar, nes-
te momento da história, comunidades eclesiais missionárias. Estão 
estruturadas a partir da imagem da comunidade cristã como “casa”, 
tendo por eixo central a Comunidade Eclesial Missionária, sustenta-
da por “quatro pilares”: a Palavra, iniciação à vida cristã e animação 
bíblica da vida e da pastoral; o Pão, liturgia e espiritualidade; a Ca-
ridade, serviço à vida plena; Ação Missionária, estado permanente 
de missão. Têm como objetivo geral: “Evangelizar no Brasil cada vez 
mais urbano, pelo anúncio da Palavra de Deus, formando discípulos e 
discípulas de Jesus Cristo, em comunidades eclesiais missionárias, à 
luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, cuidando da Casa 
Comum e testemunhando o Reino de Deus rumo à plenitude”.

A partir das Diretrizes Gerais, quase que “em cascata”, os Re-
gionais da CNBB e as Dioceses realizam também assembleias de 
adequação de seus Planos da Ação Evangelizadora. O Regional Sul 
3 da CNBB, que congrega as 4 Arquidioceses e 14 Dioceses do Rio 
Grande do Sul, realizou sua assembleia nos dias 06 e 07 de junho, em 
São Leopoldo. Definiu atividades em torno de dois eixos, o mundo 
urbano e a evangelização no Estado e comunidades eclesiais missio-
nárias, bem como em relação a cada um dos 4 pilares das Diretrizes 
Gerais.

A Diocese de Erexim realizou a sua assembleia da ação evan-
gelizadora nos dias 06 e 07 deste mês de setembro, precedida por 
pré-assembleias de paróquias, setores, movimentos e sociedade civil, 
envolvendo em torno de 1.450 pessoas. Ela definiu três horizontes de 
ação, Igreja na escuta da Palavra - Iniciação à Vida Cristã e formação 
permanente; Igreja que partilha o Pão – Missão na cultura urbana; 
Igreja comunhão e participação - comunidade de comunidades. Para 
cada um, indicou metas ou atividades concretas a serem realizadas. A 
assembleia também formulou o objetivo geral do plano da ação evan-
gelizadora: Evangelizar, a partir da escuta e da vivência da Palavra de 
Deus, alimentados pela Eucaristia, fortalecendo uma Igreja diocesana 
de comunhão e participação, rumo à plenitude.

O plano diocesano, que está sendo redigido a partir da assem-
bleia e será aprovado na reunião do Conselho Diocesano de Pastoral 
em 23 de novembro, é expressão e ao mesmo tempo compromisso de 
caminhada conjunta, de sinodalidade, de comunhão.
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Bíblia, livro do amor de Deus 
(A Voz da Diocese - 28/9/19)

De 1962 a 1965, a Igreja Católica 
realizou o Concílio Ecumênico Vaticano 
II. Ele teve como ideias força a renova-
ção, a adaptação, a descentralização, o 
serviço e a comunhão. Muitos encami-
nhamentos vão ainda concretizando este 
ideal conciliar. 

No início da quarta sessão do Con-
cílio, Paulo VI, em documento datado 
de 15 de setembro de 1965, atendendo sugestão de muitos 
Bispos, instituiu o Sínodo dos Bispos, assumido pelo Docu-
mento do mesmo Concílio sobre o ministério dos Bispos, de 
28 de outubro do mesmo ano, como um Conselho represen-
tativo de todo o Episcopado católico para a participação na 
solicitude do Papa pela Igreja Universal. O Sínodo se situa, 

Desde 1947, para a Igreja católica no 
Brasil, o último domingo de setembro é o Dia 
Nacional da Bíblia, por sua proximidade com 
a festa de São Jerônimo, no dia 30 desse mês, 
que foi grande biblista e que traduziu o liv-
ro sagrado dos originais aramaico, hebraico e 
grego para a língua do povo no seu tempo, 
o latim. Ele foi incumbido desta tarefa pelo 
Papa São Dâmaso. Para isto, viveu grande 
parte de sua vida na Palestina, falecendo perto 
de Belém no dia 30 de setembro do ano 420.

Desde 1971, no Brasil, para a Igreja Católica, todo o 
mês de setembro é dedicado à Bíblia, com a proposta do 
aprofundamento de um dos 72 livros dela ou de parte de um 
deles, com subsídios diversos.

Para o mês da Bíblia deste ano, a Comissão Episcopal 
Pastoral para a Animação Bíblico-Catequética da Conferên-
cia Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), dando continui-
dade ao ciclo do tema “Para que n’Ele nossos povos tenham 
vida” propôs o estudo da Primeira Carta de João, com des-
taque para o lema “Nós amamos porque Deus primeiro nos 
amou” (1Jo 4,19). 

A introdução do texto base da CNBB para este mês 
ressalta que o verbo amar é a palavra-chave da Primeira 
Carta de São João. O lema recorda que o amor provém de 
Deus e chega a todas as criaturas. O amor é o convite que 
pede uma resposta, que é amar. Assim, a resposta ao amor 
de Deus é o amor aos irmãos. Quem ama permanece em 
Deus. Mas quem diz que ama a Deus que não vê e não ama 
o irmão a quem vê é mentiroso. Em quem guarda a sua pala-

vra, o amor de Deus é consumado. Quem diz 
que permanece em Jesus Cristo deve também 
caminhar como ele caminhou. 

Na comunidade à qual o autor se dirige, 
havia os que afirmavam estar em comunhão 
com Deus, conhecê-lo e amá-lo, porém não 
amavam o irmão ou até o odiavam. Desta for-
ma, não eram coerentes com o mandamento 
novo dado Por Jesus Cristo, por separarem a 
fé cristã da vida e não serem solidários com o 

irmão, não tendo vida marcada pelos valores do evangelho 
do perdão, do reconhecimento dos pecados, da compaixão, 
da benevolência, da tolerância, enfim do amor. Viviam uma 
relação intimista com Deus, mas desligada da justiça e do 
amor fraterno. Por isso a insistência do autor de que crer em 
Cristo exige viver como Ele viveu. E Ele colocou o amor 
fraterno como sinal distintivo de seus seguidores, “nisto 
conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes 
uns aos outros como eu vos amei”. 

A Bíblia, conjunto de livros inspirados por Deus, rev-
ela o amor dele pela humanidade, é luz para todos os que 
caminham para Ele e buscam sentido para sua vida. Mas é 
necessário ler o Livro Sagrado; meditar o que se lê e praticar 
o que se medita. Ignorar a Escritura, segundo São Jerônimo, 
é ignorar o próprio Cristo. Método eficaz para isto é o da 
leitura orante da Bíblia, com seus quatro passos – primeiro, 
ler, entender, conhecer o que o texto diz; segundo, meditar, 
o que o texto nos diz; terceiro, rezar, o que o texto faz dizer 
a Deus; quarto, contemplar, o que o texto propõe viver e 
anunciar.

Sínodo dos Bispos, caminhada eclesial conjunta
(A Voz da Diocese - 06/10/19)

pois, no contexto do Concílio Vaticano II, 
que desencadeou a renovação da Igreja, 
resgatou a dimensão da colegialidade, 
corresponsabilidade, participação e co-
munhão eclesiais em todos os níveis.

A palavra Sínodo é composição de 
duas palavras gregas (com e caminho) e 
significa caminhar juntos, caminhada em 
comum, encontro e reunião de pessoas. 

Daí a expressão sinodalidade, muito querida e utilizada pelo 
Papa Francisco para designar um processo participativo na 
Igreja. 

O Sínodo tem assembleias gerais ordinárias, extraor-
dinárias ou especiais. As gerais se dão de três em três anos 
e reúnem bispos representantes de todo o mundo. Já foram 
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realizadas 15. As especiais congregam bispos de um país ou 
de vários ou de um Continente todo.

A assembleia do Sínodo tem três etapas. A primeira é 
a da escuta pela resposta a um “instrumento preparatório”, 
enviado aos bispos, padres, leigos, religiosos, solicitando 
descrever aspectos da realidade e propor sugestões a respei-
to do tema escolhido pelo Papa. A segunda é a realização da 
Assembleia com bispos indicados pelas Conferências Epis-
copais e confirmados pelo Papa e outros nomeados por ele, 
aprofundando o “instrumento de trabalho”, elaborado pelo 
Secretariado Geral do Sínodo a partir das respostas ao ins-
trumento de preparação. Conta com a presença e o acom-
panhamento do Papa. A terceira é o documento que o Papa 
publica a partir das reflexões da assembleia sinodal. 

No dia 15 de outubro de 2017, o Papa Francisco anun-
ciou uma assembleia especial do Sínodo para a região ama-
zônica, integrada por nove países, com o tema: “Amazônia, 
novos caminhos para a Igreja e para uma ecologia integral”. 
Novos caminhos que devem ser buscados com e para o povo 
de Deus que lá vive. Para o Papa, o objetivo principal é de 

“identificar novos caminhos para a evangelização daquela 
porção do Povo de Deus, especialmente dos indígenas, fre-
quentemente esquecidos e sem perspectivas de um futuro 
sereno, também por causa da crise da Floresta Amazônica, 
pulmão de capital importância para nosso planeta”. Fica evi-
dente que a convocação foi bem antes das queimadas deste 
ano naquela região e de outros aspectos atuais. Também que 
a Igreja não visa as riquezas daquela região, nem tratar de 
sua internacionalização, menos ainda intrometer-se nos go-
vernos daqueles países. A Igreja está presente lá há mais de 
400 anos, sem nunca levar riquezas, mas carreando para a 
região recursos diversos e desenvolvendo inciativas de saú-
de, educação, promoção humana e outras.

Esta assembleia do Sínodo dos Bispos inicia neste primei-
ro domingo de outubro e vai até o próximo dia 27, em Roma. 

Ela só pode ser bem entendida por quem conhece uma 
das linhas do atual pontificado, a Evangelização, expressa na 
exortação apostólica “A alegria do Evangelho”, resultante 
de uma assembleia sinodal, e a encíclica de Francisco, Lau-
dato Si, sobre o cuidado com a Casa Comum. 

Homilia na missa campal da Romaria
(13/10/19)

Esta esplanada do Santuá-
rio de Fátima na sede desta Dioce-
se de Erexim, com suas sucessivas 
remodelações, especialmente a de 
2017, por ocasião do centenário das 
aparições da Virgem Maria em Fá-
tima, Portugal, é o espaço sagrado 
que acolhe inúmeros peregrinos ao 
longo do ano, mas especialmente 
na novena e romaria anual. Esta es-
planada, mais que um cartão postal 
ecológico, pulmão verde nesta ci-
dade, é um pulmão espiritual a oxigenar permanentemen-
te a vida cristã de nossa Diocese; é espaço mariano, fonte 
revigoradora de vida cristã, no coração de nossa diocese. 
Aqui nos refazemos pelo amparo carinhoso de Maria, pelo 
encontro humano com os irmãos, mas especialmente pelo 
encontro divino da celebração da santa Missa. Aqui brota 
e daqui corre para os recantos da região, para suas famílias 
e comunidades a torrente de água viva da qual fala o pro-
feta Ezequiel no capítulo 47 de sua profecia em relação ao 
Templo de Jerusalém, centro das peregrinações do povo de 
Abraão, Isac e Jacó. A água viva das celebrações eucarísti-
cas e das devoções aqui vividas, das reuniões, dos cursos, 
retiros e encontros aqui realizados vai levando força revigo-
radora até onde chega pelas pessoas que daqui retornam a 
seus lares e comunidades. 

A romaria deste ano, na particularidade da vacância 
episcopal e durante a Assembleia do Sínodo dos Bispos para 

a Amazônia, neste Mês Missioná-
rio Extraordinário, se reveste de 
dupla característica, uma de espe-
cial comunhão e corresponsabili-
dade diocesana e outra de caráter 
missionário, de abertura para a 
Igreja em nível universal. 

Em nível diocesano, ro-
gamos a Deus, por intercessão de 
Maria, que nos conceda um novo 
Bispo no menor tempo possível e 
olhe com carinho para as necessi-

dades de toda a Diocese, para que possa responder aos desa-
fios atuais da evangelização e prosseguir em sua caminhada 
histórica já próxima do seu cinquentenário, especialmente 
pelo novo Plano da Ação Evangelizadora a ser promulgado 
em breve. O Bispo que chegar deve encontrar as comunida-
des vigorosas, na alegre expectativa de uma família pelo re-
torno do pai ou da mãe, depois de mesmo que breve período 
de ausência.

Em comunhão com a Igreja em sua dimensão uni-
versal, reunidos com Maria como os discípulos no Cenácu-
lo de Jerusalém aguardando a vinda do Espírito Santo, lhe 
pedimos que revigore em todos nós o espírito missionário, 
particularmente em relação à Igreja na Amazônia, para que 
ela, como deseja o Papa identifique “novos caminhos para 
a evangelização daquela porção do Povo de Deus, espe-
cialmente dos indígenas, frequentemente esquecidos e sem 
perspectivas de um futuro sereno, também por causa da 
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crise da Floresta Amazônica, pulmão de capital importân-
cia para nosso planeta”. Em comunhão incondicional com 
o Papa Francisco, que passa por críticas e restrições infun-
dadas também de membros de nossa própria Igreja, o que é 
mais grave, assumimos o Mês Missionário Extraordinário 
em andamento com seu tema “batizados e enviados, a Igreja 
de Cristo em missão no mundo” com objetivo por ele esta-
belecido, de “que todos os fiéis tenham verdadeiramente a 
peito o anúncio do Evangelho e a transformação das suas 
comunidades em realidades missionárias e evangelizadoras; 
e aumente o amor pela missão, que “é uma paixão por Jesus 
e, simultaneamente, uma paixão pelo seu povo”.

No contexto do Mês Missionário Extraordinário e de 
outros aspectos, nossa Romaria assumiu o tema “com Maria, 
enviados em missão” e o lema, “todos os dias anunciavam 
Jesus”, referindo-se ao ardor evangelizador de nossos pri-
meiros irmãos na fé cristã. 

Reunidos por Maria, reconhecemos nela a mulher da 
segunda leitura, vestida de sol, ou seja, com a luz da glória 
divina, que nos deu o Redentor, que o dragão, figura do mal, 
o império romano opressor, no início da Igreja, queria aboca-
nhar. Hoje, o dragão continua furioso e ameaçador, queren-
do sufocar o projeto do Filho da Virgem Maria. São forças 
traiçoeiras, que, no dizer de Cristo, se apresentam com pele 
de ovelha, mas que são lobos vorazes e querem perpetuar as 
injustiças sociais que não preciso enumerar.

Lembrando o chamado que Deus fez a Maria e a re-
posta generosa e pronta que ela deu, queremos fazer como 
o profeta Isaías, conforme a primeira leitura, que se sentiu 
chamado e ungido por Deus para proclamar uma boa nova 
para os humildes, o tempo da graça do Senhor. Que nunca 
anunciemos ou espalhemos coisas do maligno. Acolhendo o 
envio missionário de Cristo aos Apóstolos, apresentado pelo 
evangelho desta missa, vivamos nosso compromisso batis-
mal, irradiando sua paz e trabalhando para que todos tenham 
vida, como é desejo dele. Sejamos pacíficos e instrumentos 
de paz. Vivamos a vida nova e sejamos todos cuidadores, 
criadores e mantenedores do meio ambiente, ajudando a 

salvaguardar o direito e a dignidade de vida das gerações 
futuras.

A novena desta Romaria nos ajudou a refletir sobre 
a participação na missão de Cristo da parte dos jovens, dos 
que exercem o poder executivo, judiciário e legislativo, dos 
que atuam nos meios de comunicação social, dos que cui-
dam da vida, especialmente nos hospitais, casas de repouso, 
pastoral da saúde e similares, dos educadores e estudantes, 
dos que atuam nas pastorais sociais pela promoção humana, 
da família e o compromisso missionário de cada um de nós.  

Certamente, a Romaria também nos propõe alguns 
compromissos. Cada um deveria identificar o que ela propõe 
para si, conforme sua realidade, a situação de sua família, a 
maneira como se relaciona com as pessoas, as necessidades 
de sua comunidade. Ninguém retorne desta Romaria sem 
um renovado compromisso com os princípios do Evange-
lho. Ousaria dizer que a Romaria nos propõe o cultivo da 
oração pela paz e pelas famílias, como Maria pediu em Fá-
tima; o amor à Igreja, nossa mãe, especialmente pela parti-
cipação ativa em nossas comunidades; uma especial atenção 
aos nossos jovens, no espírito da Exortação Apostólica do 
Papa Francisco, Cristo vive e nos quer vivos, a partir da As-
sembleia do Sínodo dos Bispos no ano passado, sobre “os 
jovens, a fé e o discernimento vocacional”; no desdobra-
mento deste compromisso, um esforço especial em favor das 
vocações sacerdotais e religiosas em nossas comunidades; 
ainda, o empenho comum na implementação do novo Plano 
Diocesano da Ação Evangelizadora que está em elaboração 
a partir de nossa assembleia no início do mês passado; mais, 
o cuidado com a Casa Comum; o espírito crítico em relação 
a mensagens maldosas que circulam nas redes sociais que 
ferem a honra de pessoas e instituições, criam clima de hos-
tilidade e divisão. 

Que Maria, nossa Mãe, nos ajude a cumprir o que 
recomendou em Caná da Galileia, fazer tudo o que seu Filho 
Jesus nos ensinou. Assim seja. E nesta disposição, renove-
mos nossa fé – creio....

Reflexão na bênção com o Santíssimo na Romaria 2019
Uma recomendação que muitas vezes uma pessoa 

faz a outra é: cuide-se. Ou um desejo frequente, Deus te 
guarde, Deus te proteja, Deus te ampare. 

Em nossos dias, cresce também a necessidade e a 
procura de cuidadores e cuidadoras para as duas pontas 
mais frágeis da vida, as crianças e os idosos, bem como 
para os doentes em qualquer idade.

De fato, o cuidado é fator indispensável para uma 
vida saudável. Para um pensador brasileiro, que publi-
cou mais de 50 livros, sem cuidado, o ser humano não 
sobrevive. “Um recém-nascido deixado a si mesmo, 
após poucas horas, morre. Se não cuidarmos de nossa 
saúde, de nossa formação permanente e de nossa espiri-

tualidade, len-
tamente, vamos 
degene rando , 
adoecemos, nos 
desatualizamos 
e embrutece-
mos. O cuidado 
é a maior força 
que se opõe à 
lei suprema do 
desgaste natural das coisas. Para este pensador também, 
há uma falta incomensurável de cuidado. Esta falta tem 
como consequência número sempre maior de pobres, de 
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crianças nas ruas, idosos sem assistência, milhões de pes-
soas sem viverem o tempo que poderiam e a terra explo-
rada predatoriamente, comprometendo o futuro da vida no 
Planeta. 

Se nós fizermos um exercício de memória, vamos 
encontrar muitas passagens na Bíblia em que Deus se re-
vela como o grande cuidador da criação e nela de todos 
nós. E não poderia ser diferente. Qual o Pai que não cuida 
dos filhos? O profeta Isaías, no capítulo 49 de sua profecia 
diz que mesmo que houvesse uma mãe que abandone a 
criança, Deus nunca o faria. 

Deus revela este seu cuidado em seu Filho Jesus, 
que assumiu a figura do Bom Pastor que dá a vida por seu 
rebanho; que se manifestou sempre solícito com todos os 
doentes. A muitos ele curou a pedido deles ou de familia-
res e amigos. A outros, por sua própria iniciativa.

Na passagem do evangelho que ouvimos, foi ele 
que viu a sogra de Pedro de cama com febre. Ninguém 
o informou e ninguém lhe pediu em favor dela. Ele logo 
a tomou pela mão e a febre a deixou. No final do dia, ele 
acolheu e curou os doentes que levaram a Ele. E o texto 
concluiu: Assim, se cumpriu o que o profeta Isaías havia 
anunciado: ele assumiu nossas fraquezas e carregou nos-
sas dores.

A exemplo de Cristo, o divino cuidador, devemos 
todos viver a solicitude em cuidar de quem precise de cui-
dados. Precisamos colocar os que necessitam do cuidado 
em contato com Jesus na experiência da limitação huma-
na. E precisamos também saber aceitar o cuidado quan-
do dele precisarmos, tendo consciência de que podemos 

não ter aquele que esperaríamos, mas, certamente, aquele 
que os outros podem nos dispensar. Quantas vezes a gente 
ouve dizer – fulano, fulana é muito difícil de cuidar, refe-
rindo-se não a seu estado físico, mas a seu estado emocio-
nal, psicológico, a seu jeito de ser impaciente e às vezes 
ofensivo.

O cuidado de Cristo pelos doentes, pelos tristes, 
pelos pecadores é a expressão humana do amor divino. 
O nosso cuidado pelos irmãos é a expressão concreta de 
nossa fé e de nosso amor. 

A Virgem Maria nos inspira e é nosso modelo neste 
cuidado amoroso aos irmãos doentes ou em outra situa-
ção. Em Caná da Galileia, quando faltou vinho e a festa de 
casamento estava em risco, foi ela que percebeu a situação 
e a levou a quem ela tinha certeza que resolveria. Nas suas 
diversas aparições, ela continua a revelar aquela solicitu-
de revelada naquela festa de casamento. Em Guadalupe, 
ela manifestou seu carinho ao povo indígena. Em Apare-
cida, aos pescadores afro-brasileiros. Em Fátima, ela veio 
amparar a humanidade em guerra. 

Peçamos hoje a ela que olhe para nossos enfermos 
e idosos e apresente sua situação a Cristo, seu Filho. Que 
ela, como diz a segunda intenção desta romaria, os ampa-
re e nos ajude a sermos solidários com eles.

Peçamos a ela também que nos ajude a ter os cui-
dados necessários para uma vida saudável. Que ela nos 
faça zelosos cuidadores no trânsito, na precaução em rela-
ção às drogas, ao álcool, ao fumo e a tudo o que prejudica 
a vida e coloca em risco a nossa saúde, de nossa família, 
de nossa comunidade e de toda a sociedade.

Se os progressos tecnológicos fossem causa de desigualdades cada vez maiores, não podería-
mos considerá-los verdadeiros progressos. O chamado progresso tecnológico da humanidade, se se 
tornasse um inimigo do bem comum, levaria a uma infeliz regressão, a uma forma de barbárie ditada 
pela lei do mais forte. Por isso, queridos amigos, agradeço-vos porque com o vosso trabalho vos en-
gajais num esforço de civilização, que será também medido pelo objetivo de reduzir as desigualdades 
económicas, educativas, tecnológicas, sociais e culturais.

Quisestes lançar bases éticas de garantia para defender a dignidade de cada pessoa humana, con-
victos de que o bem comum não pode ser dissociado do bem específico de cada indivíduo. Enquanto 
uma só pessoa for vítima de um sistema, por mais evoluído e eficiente que seja, que não valoriza a 
dignidade intrínseca e a contribuição de cada pessoa, o vosso trabalho não estará concluído.

Graças ao progresso da tecnologia é possível um mundo melhor, se ele for acompanhado de uma 
ética fundada numa visão do bem comum, uma ética de liberdade, responsabilidade e fraternidade, 
capaz de favorecer o pleno desenvolvimento das pessoas em relação com os outros e com a criação. 
(Discurso do Papa Francisco aos Participantes no Seminário “Bem Comum na Era Digital” Pro-
movido pelo Pontifício Conselho para a Cultura e o Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento 
Humano Integral)
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68ª Romaria de Fátima
Novena da 68ª Romaria Diocesana de Fátima

 Sexta-feira, dia 4, fes-
ta de São Francisco de Assis, 
a Diocese de Erexim iniciará a 
novena preparatória de sua 68ª 
Romaria de Fátima. Em sintonia 
com o Mês Missionário Extraor-
dinário no mês de outubro, seu 
tema é: “Com Maria, enviados 
em missão”. Seu lema: “Todos 
os dias anunciavam Jesus Cris-
to”, conforme o livro dos Atos 
dos Apóstolos, capítulo 5, versí-
culo 42. A cada dia, a novena contemplará um aspecto do 
tema. Sexta-feira, o tema em geral, depois, os jovens envia-
dos em missão; enviados para edificar a justiça e a paz; os 
Meios de Comunicação em missão; os que cuidam da vida, 
os educadores e estudantes, enviados em missão; a missão 
na promoção da caridade; a família em missão e, por fim, 
enviados em missão para anunciar Jesus. A novena terá esta 
programação: 14h, no Santuário, terço, missa e confissões; 
18h, terço e missa no Santuário; 20h, procissão da Catedral 
ao Santuário e missa campal; quinta-feira, dia da partilha 
(coleta de alimentos a serem doados a famílias necessita-
das); sábado, procissão luminosa; todos os dias: confissões, 
das 14 às 22h. Para as crianças de 5 a 10 anos: espaço próprio 
todas as noites, a partir das 19h. 

Intenções da Romaria 
Para vivermos intensamente a 
mensagem de oração, conversão 
e penitência de Nossa Senhora 
em Fátima; para que o Mês Mis-
sionário Extraordinário impul-
sione todos os cristãos no com-
promisso batismal de anunciar e 
testemunhar o Evangelho; para 
que a Mãe de Fátima ampare os 
doentes e idosos e nos ajude a 
sermos solidários com eles. 

Hino da Romaria
Como há muitos anos, de autoria do Pe. José Carlos 

Sala
Ref.: Batizados e enviados em missão,/ com Maria, 

anunciar Jesus!
1. Ide ao mundo e pregai o Evangelho/ a toda criatura.
2. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes,/ povos 

todos festejai-o!
3. Pois comprovado é seu amor para conosco,/ para 

sempre Ele é fiel! 
(Em fotos, colaboração de Cláudio de Oliveira e Ro-

chele Koralewski)

Primeiro dia
Zeladoras de capelinhas no terço e missa da tarde              

do primeiro dia da novena de Fátima
Pe. Moacir Noskoski, Páro-

co da Paróquia N. Sra. da Glória 
de Erval Grande, acompanhado 
pelo Pe. Gilson Samuel, de Pau-
lo Bento, e pelos diáconos Lucas 
Stein e Almeri Bornelli, presidiu o 
terço e a missa das 14h do primeiro 
dia da novena da 68ª Romaria de 
Fátima, dia 4 de outubro, festa de 
São Francisco de Assis, fundador 
da Ordem Franciscana, que inspir-
ou muitas outras Congregações e 
é modelo no cuidado com a natureza. A animação da cele-
bração esteve a cargo das zeladoras de capelinhas, das quais 
o Pe. Moacir é o assessor diocesano. A celebração teve tam-
bém a participação de dois grupos de idosos, um de Severi-
ano de Almeida e outro de Paulo Bento.

Na homilia, Pe. Moacir lembrou o Mês Missionário 

Extraordinário, instituído pelo 
Papa Francisco para este mês de 
outubro , ressaltando a missão de 
todos a partir do Batismo. Refer-
indo-se a São Francisco, motivou 
a todos a cultivar o compromisso 
com o cuidado da própria vida e 
a dos outros, bem como da Casa 
Comum, a natureza, obra de Deus. 
A partir da leitura da missa, tirada 
do Profeta Isaías, enfatizou a ne-
cessidade de se cultivar a ética e 

a justiça nas relações sociais, defender a dignidade humana 
desde a sua concepção até seu fim natural. Concluiu con-
vidando os participantes a rezar a oração de São Francisco, 
“Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz”. Durante a 
oração, um grupo apresentou cartazes com as palavras prin-
cipais de cada pedido.
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Oração pela missão da Igreja, pela paz e pelas famílias
na primeira noite da novena de Fátima

Mesmo com ameaça 
de chuva no final da tarde 
do dia 04 de outubro, festa 
de São Francisco de Assis, 
fundador da Ordem Fran-
ciscana, inspiração de out-
ras Congregações e modelo 
no cuidado com a natureza, 
a noite foi muito favorável 
para a procissão e a missa 
campal do primeiro dia da 
novena de Fátima. 

A celebração foi pre-
sidida pelo Pe. Valter Girelli e concelebrada pelos padres 
Giovani Momo, André Lopes e Antonio Valentini Neto, com 
animação da música e do canto pelo Pe. José Carlos Sala e 
equipe de instrumentistas. 

Durante a missa houve a abertura oficial do Mês Mis-
sionário Extraordinário na Diocese de Erexim. 

No início de sua homilia, Pe. Valter se referiu ao es-
paço da Romaria, com o terço missionário em frente à ima-
gem do monumento e as bandeiras dos municípios da região. 
Mencionou as diversas romarias no mês de outubro em todo 
o Brasil. Depois, acentuou três aspectos: o Mês Missionário 
Extraordinário, que destaca a natureza missionária da Igre-
ja, a oração pelas famílias e pela paz. O Mês Missionário 
inspira o tema e o lema da Romaria deste ano, “Com Maria, 
enviados em missão” e “todos os dias anunciavam Jesus”. 
A oração pela paz lembrando São Francisco, o santo da paz, 
dos pobres e do amor à natureza, bem como o pedido de 
Maria em Fátima. Pe. Valter destacou a espiral da violência 
atual, decorrente das drogas, do alcoolismo, das injustiças, 
da corrupção, da falta de atendimento aos pobres, da crimi-
nalidade. Por fim, a oração pelas famílias, por ser um pedido 
de N. Sra. em Fátima e pela natureza e função da família na 
vida de cada pessoa. Ela é o maior tesouro de todos, a fonte 
das vocações, o maior empreendimento de cada pai e de cada 
mãe. Mas ela sofre as consequências de muitos males, espe-
cialmente das drogas, que a 
estraçalham. Enfatizou que 
em Erechim há 20.000 con-
sumidores delas.

Abertura do Mês 
Missionário Extraor-
dinário

Ao se referir ao tema 
da Romaria deste ano, 
“com Maria, enviados em 
missão”, inspirado no Mês 
Missionário Extraordinário, 

Pe. Valter, em sua homil-
ia, convidou o Pe. Antonio 
Valentini Neto, Administra-
dor Diocesano, e o Diácono 
Lucas Stein, coordenador 
do Conselho Missionário 
Diocesano, a fazerem a ab-
ertura do mesmo na Diocese 
de Erexim.

Pe. Antonio, inicial-
mente, exortou a todos a 
viverem intensamente a 
graça da Romaria, rezando 

pela vinda imediata do novo bispo. Recordou iniciativas do 
Papa Francisco, como a instituição do Dia Mundial dos Po-
bres, do Domingo da Palavra de Deus, o Mês Missionário 
Extraordinário. A este, indicou como tema “Batizados e en-
viados – a Igreja em missão no mundo”, com o objetivo de 
renovar o amor pela missão, que é uma paixão por Jesus e 
pelo seu povo. 

Prosseguindo, o Diácono Lucas falou da cruz mis-
sionária que irá percorrer as comunidades da Diocese após a 
Romaria e citou um poema de Dom Helder Câmara, sobre a 
missão da Igreja.

O Administrador Diocesano concluiu dizendo: neste 
momento, no início da novena de nossa Romaria, em nome 
dos padres e de todo o nosso povo, declaro nossa incondicio-
nal adesão ao Papa e ao Mês Missionário Extraordinário e o 
declaro aberto em nossa Diocese. 

Crianças com espaço próprio
Como vem acontecendo há várias novenas, a partir das 

19h, crianças de 5 a 10 anos têm espaço próprio para mo-
mentos de oração, cantos, dinâmicas diversas e bênção na 
sala atrás do Santuário. Catequistas e educadores se revezam 
a cada noite ajudando as crianças a viverem a novena de 
Fátima de um jeito próprio para elas.

Íntegra do pronunciamento do Administrador Dioc-
esano na abertura do Mês Missionário

Inicialmente, na 
função que me foi atribuída, 
ressalto a importância de to-
dos participarmos intensa e 
frutuosamente de nossa Ro-
maria, oportunidade privile-
giada da graça de Deus para 
toda nossa Diocese, rezando, 
especialmente, para termos 
logo nosso novo Bispo. 

Prosseguindo, ressalto 
que nosso Papa Francisco 
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nos chama atenção para muitas realidades que por vezes 
não se quer lembrar e institui celebrações características de 
seu jeito de ser e evangelizar. Instituiu, por exemplo, o Dia 
Mundial dos Pobres, como preparação à solenidade de Cris-
to Rei que com eles se identifica. Segunda-feira, festa de São 
Jerônimo, lembrando os 1.600 anos do seu falecimento no 
próximo ano, instituiu o Domingo da Palavra Deus para o 3º 
domingo do tempo comum. 

Ainda em 22 de outubro de 2017, Dia Mundial das 
Missões, lembrando que neste ano transcorre o centenário 
de um documento do Papa Bento XV sobre a grande e sub-
lime missão da Igreja no mundo, ele instituiu um Mês Mis-
sionário Extraordinário para este mês de outubro, dando-lhe 
como tema: Batizados e enviados – a Igreja de Cristo em 
missão no mundo. Com isto ele deseja que em todos au-

mente o amor pela missão, que “é uma paixão por Jesus e, 
simultaneamente, uma paixão pelo seu povo”.

Muitas iniciativas estão em andamento para a real-
ização deste Mês Missionário Extraordinário. Um símbolo 
dele é a Cruz Missionária, a peregrinar pelas Dioceses. 

A CNBB celebrou missa de abertura do Mês Mis-
sionário Extraordinário dia primeiro passado, no Santuário 
Nacional de Aparecida. Por estes dias, as Dioceses fazem o 
mesmo no âmbito de sua abrangência. Domingo próximo, 
em nossa Catedral, haverá também missa de início deste 
mencionado Mês. Mas, neste momento, no início da novena 
de nossa Romaria, em nome dos padres e de todo o nosso 
povo, declaro nossa incondicional adesão ao Papa e ao Mês 
Missionário Extraordinário e o declaro aberto em nossa Di-
ocese. 

Segundo dia
A missionariedade dos jovens na tarde                                        
do segundo dia da novena de Fátima

O recém-ordenado padre Fe-
lipe Filippini presidiu o terço e a 
missa da tarde do segundo dia da no-
vena de Fátima no dia 5 de outubro, 
sábado, no Santuário, com animação 
do Conselho Missionário Diocesano. 
O terço rezado foi o missionário que 
contempla, a cada dezena, um Conti-
nente com característica própria. 

Na homilia, Pe. Felipe, a par-
tir da leitura que narrava a vocação 
do profeta Jeremias, chamado por 
Deus desde antes de seu nascimen-
to, ressaltou a razão pela qual foi 
chamado, construir o bem para o seu 
povo. A passagem do evangelho nar-
rava a cura da filha de Jairo, chefe 
da sinagoga dos judeus que enviou 
emissários a Jesus pedindo-lhe a cura 
de sua filha ainda pequena. Jesus foi 
a casa dele, recomendando-lhe que 
não tivesse medo, mas tivesse fé. 
Tomando a mão da menina, tida por morte, Jesus ordenou 
que se levantasse e a curou. A partir deste cenário, Pe. Felipe 
ressaltou que Jesus exorta os jovens a cultivarem a esper-
ança e o otimismo em relação ao seu futuro. Ele lhes oferece 
sua mão segura e forte para caminharem com determinação. 
Destacou também que há uma razão fundamental para cada 
pessoa estar no mundo. Todos são chamados a transformar 
o mundo, marcado pelas consequências do pecado, como 
a marginalização e exclusão de tantas pessoas. Cada um é 
chamado a atuar conforme sua realidade e conforme sua 
identidade na Igreja, leigo, religioso ou ministro ordenado. 

Concluiu sua reflexão desejando que 
Maria ajude a todos a serem anun-
ciadores e testemunhas de seu Filho 
Jesus para a vida plena que ele deseja 
para cada pessoa. 

O entusiasmo               
contagiante dos jovens 

na segunda noite da          
novena de Fátima

A chuva não tirou a alegria e o 
entusiasmo dos jovens na animação da 
procissão e da missa da segunda noite 
da novena de Fátima, dia 5 de outubro, 
presididas pelo Pe. Jean Demboski, 
vigário paroquial da Catedral e asses-
sor diocesano da Pastoral da Juven-
tude. Em vista da chuva, a celebração 
foi no interior do Santuário. 

Durante a procissão, foram 
lembrados os jovens e as jovens 

enviadas em missão, engajados na caminhada da evange-
lização das comunidades e nos mais diversos serviços de 
evangelização da juventude. Foram mencionados também 
problemas que afetam os jovens e a todos, a exclusão so-
cial, a disparidade de renda, acesso restrito à educação de 
qualidade, a falta de qualificação para o trabalho, o envolvi-
mento com drogas lícitas e ilícitas e outros. A vulnerabil-
idade social leva a muitos á violência, tanto como vítimas 
como causadores da mesma. Uma das motivações lembrava 
que o Papa Francisco assegura: Cristo vive e quer todos vi-
vos; Ele é a esperança dos jovens e a mais bela juventude do 
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mundo. O Papa também exorta os jovens a não deixar que 
lhes roubem a esperança. Foram citados números da violên-
cia: em 2017, 35.783 jovens foram assassinados no Brasil. 
Foram 98 jovens mortos por dia. Esta realidade motiva os 
jovens a enfrentar, com Jesus, todos os ciclos da violência, 
principalmente os que vão contra as mulheres. Intercalando 
as motivações, cantos e preces relativas ao que se recordava.

A imagem peregrina de Fátima, acompanhada por 
muitas pessoas na procissão, foi entronizada no Santuário 
com jovens portando bandeiras da Pastoral da Juventude e 
outras com os dizeres: Deus é jovem, queremos vida abun-
dante, somos Igreja jovem, pela vida das mulheres, por uma 
ecologia integral, políticas públicas. 

Na homilia, Pe. Jean se referiu aos jovens e aos que 
ainda não o são ou já passaram a idade da juventude. Aos 

jovens disse que Deus os conhece, consagra e constitui pro-
fetas, como a Jeremias, cuja vocação foi narrada pela leitura 
da missa. Deus não aceita desculpas; como falou a Jeremi-
as, ele diz aos jovens: vão às realidades que precisam de 
minhas palavras. Ele as coloca na boca de cada um ao enviar 
para plantar e construir seu reino. A partir do Evangelho, no 
qual Jesus cura a filha do chefe da sinagoga, apresentada 
como morta, pedindo-lhe apenas que tivesse fé, observou 
que muitas vezes se pergunta onde está a juventude e que é 
considerada perdida. Questionou onde está a fé para que seja 
salva como foi salva aquela menina. Enfatizou que o sonho 
de Deus é que haja vida abundante para todos e não morte. 
Exortou a todos a se aproximar da juventude e garantir-lhe 
vida plena. Concluindo sua reflexão, desejou que Maria aju-
de a todos a transformar a realidade a partir da Palavra de 
Deus que salva.

Terceiro dia
Na tarde do terceiro dia da novena de Fátima,                        

devotos pedem ajuda de Maria pela paz e a justiça 

P e . 
E d e g a r 
P a s s a g l i a , 
Vigário Pa-
roquial da 
Paróquia São 
Cristóvão e 
assistente da 
Cáritas Di-
ocesana, pre-
sidiu o terço e 

a missa das 14h, no Santuário, no terceiro dia da novena de 
Fátima, dia 06 de outubro, primeiro domingo de outubro, no 
qual o Papa Francisco fez a abertura da Assembleia do Síno-
do dos Bispos para a região amazônica em missa na Basíli-
ca São Pedro em Roma. Pe. Anderson Faenello, Pároco da 
mesma Paróquia e Presidente do Tribunal Eclesiástico da Ar-
quidiocese de Passo Fundo, e Pe. Giovani Momo, assistente 
do curso Propedêutico e coordenador diocesano da Pastoral 
Vocacional, concelebraram a missa, que teve também a par-
ticipação do diácono Jacir Lichinski.

Na homilia, Pe. Edegar afirmou ser graça especial os 
fiéis poderem se reunir no Santuário para louvar a Deus e 
apresentar-lhe suas necessidades pela intercessão de Maria, 
a Mãe de Fátima. Disse também que por Maria ter recomen-
dado insistentemente aos 3 pastorinhos a oração pela paz no 
mundo em guerra, ela pode ser chamada Nossa Senhora da 
Paz de Fátima. Exortou a todos rezar continuamente para que 
a Palavra de Deus oriente cada pessoa no caminho da paz, da 
justiça e da fraternidade, a fim de que, pelo trabalho e ação, 
se possa construir uma sociedade melhor. Motivou também a 
todos a confiar qualquer dificuldade a Maria que a vai apre-
sentar ao Filho, que não recusará atender o pedido da Mãe.

Terceira noite da novena de Fátima 
chama à construção da justiça e da paz

Um dos aspectos da missão do cristão é sua partici-
pação na edificação da paz e da justiça, lembrado na terceira 
noite da novena de Fátima, dia 6 de outubro, primeiro do-
mingo do mês, Mês Missionário Extraordinário e da Assem-
bleia do Sínodo dos Bispos para a Amazônia, iniciada nesse 
mesmo dia. A procissão e a missa foram presididas pelo Pe. 
Maicon Malacarne, Pároco da Paróquia N. Sra. da Apareci-
da do Bairro Bela Vista, Erechim, e Coordenador Diocesano 
de Pastoral. A celebração contou com a participação do coral 
N. Sra. de Fátima e diversos instrumentistas, sob a regência 
do Pe. José Carlos Sala. Em vista do aspecto contemplado 
nessa noite, foram convidados e estiveram presentes mem-
bros do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário locais e da 
Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Erechim. 

Pe. Maicon iniciou sua homilia referindo-se a São 
Maximiliano Kolbe, nascido na Polônia, em 1894, ordena-
do presbítero em 1918, que foi preso e levado para o cam-
po de concentração nazista de Auschwitz. Lá, em vista da 
fuga de um prisioneiro, dez foram condenados a morrer de 
fome. Um deles, chamado Francisco, ao ver-se condenado a 
tal pena, chorava muito lembrando a esposa e os filhos que 
não mais veria. São Maximiliano se ofereceu a morrer em 
seu lugar. Quinze dias após o isolamento e sem comida, foi 
envenenado. É símbolo da vida doada por uma causa, a ex-
emplo de Cristo que deu a sua pela redenção da humanidade. 
Atesta que o caminho da paz passa por outra via, que não é 
a do ódio e da vingança, apregoados atualmente. Depois, Pe. 
Maicon referiu-se a três frases do Evangelho proclamado. A 
primeira, “quem me ama guarda minha palavra e nele Eu e 



Diocese de Erexim - RS

19Notícias

meu Pai faremos morada”. As pala-
vras e a causa de Jesus se tornaram 
morada para a comunidade. A casa 
da Palavra. Faz lembrar que a paz 
deve começar dentro de casa, nas 
relações de cada dia. É contraditório 
desejar a paz no mundo sem vivê-la 
no lar. A segunda palavra, “Eu deixo 
para vocês a paz”. Ela foi dita por 
Jesus em sua despedida dos apósto-
los, quando lhes transmitiu suas 
recomendações. Na língua de Jesus, 
paz se diz “shalom” e expressa harmonia total, bem-viver 
cheio de sentido. Alertou que é inadmissível um seguidor de 
Jesus, o príncipe da paz, conforme a leitura do profeta Isaías, 
que vive a cultura da morte, pregando a vingança e a violên-
cia, especialmente nas redes sociais. A terceira palavra, “o Es-
pírito, que o Pai enviará em meu nome, ensinará todas essas 

coisas”. O amor, o shalom é sinal 
do Espírito: um sopro cheio de vida 
que mora em nós. E este amor não 
pode ser seletivo, mas universal. E 
esse espírito faz guardar a memória 
de Jesus, especialmente pela Eu-
caristia, que deve ser ceia de paz, 
que não pode virar mero ritualismo, 
assistido, mas não participado com 
compromisso com a construção de 
uma nova humanidade.  Pe. Maicon 
concluiu assim sua objetiva e pre-

cisa reflexão: São Maximiliano Kolbe e Nossa Senhora de 
Fátima nos façam missionários de um mundo melhor de se 
viver e despertem mais pessoas para que se tornem guardiães, 
testemunhas e anunciadores da paz. Assim seja, com a graça 
de Deus e a disposição de todos nós!

Quarto dia
O anúncio do Evangelho pelos Meios de Comunicação     

na novena de Fátima
O terço e a missa da tarde do 

quarto dia da novena de Fátima, dia 
7 de outubro, festa de N. Sra. do 
Rosário, no Santuário, foram pres-
ididos pelo Pe. Cleocir Bonetti, da 
Cúria Diocesana, com animação de 
equipe da sede paroquial N. Sra. da 
Salette do Bairro Três Vendas de 
Erexim com seu pároco, Pe. An-
dré Lopes, e concelebrada pelo Pe. 
Giovani Momo, do Seminário, com 
a participação dos diáconos Lucas Stein e Almeri Bornelli, 
ambos da Paróquia São Pedro. 

Pe. Bonetti iniciou a homilia lembrando que a missão 
é o enfoque central da novena e romaria de Fátima deste 
no, em vista do Mês Missionário Extraordinário instituído 
pelo Papa Francisco. Lembrou os dois padroeiros da ação 
missionária da Igreja, Santa Teresinha do Menino Jesus e 
São Francisco Xavier. A primeira viveu poucos anos e num 
convento carmelita da França. Nunca saiu em missão, mas 
a viveu sustentando os missionários com sua oração e seu 
amor à Igreja. O segundo partiu para o Oriente em missão 
para chegar ao Japão e à China. Lembrou que a Igreja ex-
iste para evangelizar e que todo batizado tem compromisso 
com o anúncio e testemunho da Boa Nova da Salvação onde 
se encontra. Depois, Pe. Bonetti aludiu ao tema específico 
do dia, a evangelização pelos meios de comunicação social. 
Alertou que é necessário saber filtrar o que circula neles e 
transmitir, por palavras e atitudes, a começar de casa, as 
maravilhas de Deus, utilizando a linguagem do amor que 
todos entendem, como aconteceu no dia de Pentecostes. Os 

que ouviam os apóstolos, mesmo 
que falassem diversos idiomas, 
entendiam sua mensagem por ser 
a do amor. Quando se transmite 
mensagens que incentivam o ódio, 
a vingança, a maledicência, espe-
cialmente nas redes sociais, se cria 
confusão, vive-se a situação de Ba-
bel, bem oposta à de Pentecostes.

Novena de Fátima destaca importância 
dos comunicadores na transmissão dos 

valores do  Evangelho
O quarto dia da novena de Fátima, dia 7 de outubro, 

festa de N. Sra. do Rosário, motivou os comunicadores a 
considerarem sua missão na transmissão dos valores éticos e 
aos devotos de Maria o compromisso com a verdade, evitan-
do passar adiante mensagens de divisão e notícias falsas. Isto 
porque a temática do dia era a evangelização pelos meios 
de comunicação social. Diversos comunicadores atenderam 
ao convite especial que lhes fora dirigido para participarem 
da missa da noite, que foi presidida pelo Pe. Dirceu Bal-
estrin, Pároco de Aratiba e diretor da Rádio daquela cidade, 
e concelebrada pelos padres André Lopes, Alvise Follador 
e Valter Girelli. A celebração contou também com a partic-
ipação do Diácono Lucas Stein e do Pe. José Carlos Sala e 
equipe na animação da música e do canto. 

No início de sua homilia, Pe. Balestrin lembrou o en-
cerramento da Semana Nacional da Vida, que propunha a 
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defesa deste dom maior de Deus a 
partir da família. Fez um paralelo 
entre a procissão e a caminhada 
da vida. Como na procissão, na 
caminhada da vida todos precisam 
estar atentos uns aos outros para 
não se distanciarem dos demais 
nem quebrarem o ritmo dos que 
vêm atrás. Depois, aprofundou as-
pectos do enfoque do dia, a partir 
da leitura que falava do Pentecostes e do  Evangelho que 
trazia o discurso missionário de Jesus. No Pentecostes, os 
discípulos testemunhavam a ressurreição de Jesus e todos, 

embora com idiomas diversos, os 
entendiam, porque a linguagem do 
amor é universal. No Evangelho, a 
recomendação de Jesus de anun-
ciar sua palavra de salvação. Enal-
teceu o papel dos comunicadores 
e a necessidade de evitar qualquer 
forma de manipulação da verdade 
e dos valores éticos. Nos Meios 
de Comunicação não há fronteiras 

para a evangelização. Concluiu a sua reflexão desejando que 
todos possam continuar comunicando, com renovado ardor, 
a Palavra de Deus.

Quinto dia
A solidariedade no cuidado com a vida na tarde                     

do quinto dia da novena de Fátima
Pe. Alvise Follador, Pároco 

da Catedral São José, presidiu e 
os padres Jean Demboski, Vigário 
Paroquial da Catedral e Pe. Valter 
Girelli, Reitor do Seminário de 
Fátima, concelebraram o terço e 
a missa das 14h, no Santuário, no 
dia 8 de outubro, Dia Nacional 
do Nascituro. A celebração teve a 
participação dos diáconos Pascoal 
Pozza e Lucas Stein, bem como de 
seis grupos de idosos (Reviver de 
Ponte Preta, Integração de Getúlio 
Vargas, Artesão de Viadutos, Viver e Recordar do Bairro 
Koller, Sempre Jovens do Bairro Três Vendas e Arco-Íris do 
Bairro Bela Vista, os três de Erechim).

No início da missa, Pe. Alvise recordou o centenário 
da Paróquia Catedral São José, celebrado recentemente, e 
os doentes, entre os quais o Bispo emérito Dom Girônimo 
Zanandréa.

Ele iniciou a homilia mencionando os símbolos do 
Mês Missionário Extraordinário, expostos perto do ambão 
da Palavra de Deus, a Cruz Missionária e o banner, com o 
tema e o lema: Batizados e enviados, a Igreja de Cristo em 
missão no mundo. Depois, comentou a primeira leitura da 
missa que narrava a ida do estrangeiro Naamã, portador de 
lepra, ao profeta Eliseu de Israel para ser curado. O profeta 
o mandou banhar-se 7 vezes no Rio Jordão. Ele ficou curado 
e proclamou sua fé no Deus da Aliança. Pe. Alvise lembrou 
que a lepra era fator de exclusão social e ressaltou a im-
portância da confiança em Deus. Passou então a comentar o 
evangelho que trazia a parábola do Bom Samaritano, como 
resposta de Cristo ao doutor da lei que lhe perguntara qual 
o maior dos manda\mentos e quem era seu próximo. A res-
posta não foi teórica, mas concreta. Um sacerdote e um lev-

ita, que trabalhavam no Templo de 
Jerusalém, passaram pelo homem 
ferido à beira da estrada em perigo 
de morte, mas o desviaram. Um es-
trangeiro, de viagem, parou, sentiu 
compaixão e fez o que podia para 
socorrê-lo. Observou que a parábo-
la apresenta sério questionamento 
à religião que não gera a sensibil-
idade e a solidariedade com quem 
sofre. Concluindo a reflexão per-
guntou: quem de nós cuida, visita, 
está do lado de quem sofre, volun-

tariamente, sem ser da pastoral da saúde ou ministro?

Novena de Fátima salienta que a vida 
eterna depende do cuidado com a 

vida presente
O cuidado com a vida foi o destaque da noite do quinto 

dia da novena de Fátima, no dia 8 de outubro, Dia Nacional 
do Nascituro, com a participação especial de pessoas que 
atuam em casas de saúde, especialmente os Hospitais San-
ta Teresinha, Caridade, Unimed e Santa Mônica e Centro 
de Apoio Oncológico Luciano (CAOL), pastoral da saúde e 
outras entidades. O enfoque do dia era “Com Maria, os que 
cuidam da vida enviados em missão”.

O terço e a missa foram presididos pelo Pe. Anderson 
Faenello, Pároco da Paróquia São Cristóvão e concelebra-
da pelo Pe. Edegar Passaglia, Vigário Paroquial da mesma 
Paróquia, pelo Pe. Valter Girelli, do Seminário de Fátima, e 
Pe. André Lopes, Pároco da Paróquia da Salette, Bairro Três 
Vendas, Erechim. 

Grupo do Hospital Santa Teresinha encenou o Evangel-
ho que narrava a parábola do Bom Samaritano, pela qual Je-
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sus respondeu ao doutor da lei que 
lhe perguntou qual o maior man-
damento e quem era seu próximo. 

Após a homilia, para expres-
sar o cuidado com a vida, represen-
tantes foram distribuídas mudas de 
árvores para algumas pessoas. 

Pe. Anderson desenvolveu 
sua homilia partindo da pergun-
ta do doutor da lei a Jesus sobre o 
que fazer para possuir a vida eterna, 
preocupação não muito presente atualmente, pois facilmente 
se pensa no momento presente. A resposta de Jesus ao espe-
cialista em leis enfatiza que a vida eterna passa pelo amor. O 
amor que vem de Deus e que tem sua expressão máxima na 
cruz redentora de Cristo. Neste amor é possível fazer como 
o samaritano, que é o próprio Cristo, ver a situação do irmão 
ferido pela violência pela exclusão social, aproximar-se, ter 
compaixão e fazer o que é possível para socorrê-lo. É esta ati-
tude que leva a superar a criminalidade que faz tantas vítimas, 

pois não se pode superar a violência 
com mais violência, com arsenais, 
com portes de armas, como quer-
em muitos, mas sim, com gestos 
opostos, de cuidado, de compaix-
ão, de misericórdia, de dignidade. 
Considerando a descrição do ges-
to do samaritano com o ferido, Pe. 
Anderson relacionou dez palavras, 
como dez são os mandamentos da 
Lei de Deus na Sagrada Escritura: 

(1) chegou junto dele, (2) viu-o (3) e moveu-se de compaixão. 
(4) Aproximou-se, (5) cuidou de suas feridas, (6) derramando 
óleo e vinho, depois (7) colocou-o em seu próprio animal, (8) 
conduziu-o à hospedaria, (9) dispensou-lhe cuidados e (10) pa-
gou a hospedagem. Segundo Pe. Anderson, tudo parte de olhos 
sensíveis e coração compadecido que sabem ver a situação do 
necessitado e assumir o cuidado da vida do irmão. O samari-
tano olhou para onde Deus olha. Por isso viu, sentiu e cuidou. 
Onde está o olhar de Cristo aí deve estar o olhar do cristão.

Sexto dia
A missão educadora de todos na missa da tarde                     

do sexto dia da novena de Fátima
O Santuário diocesano esteve 

completamente lotado no terço e na 
missa das 14h do dia 9 de outubro, 
sexto dia da novena de Fátima, cujo 
enfoque era “com Maria, educadores 
e estudantes em missão”.

A celebração foi presidida 
pelo Pe. Milton Mattia, Pároco da 
Paróquia Santa Isabel da Hungria, de 
Três Arroios, com animação de equipe da mesma. 

Ela teve a participação especial de onze grupos de ido-
sos: Bem Viver, de Sete de Setembro, Erval Grande; Viver a 
Vida, de Sede Dourado; Amor e Amizade e Vida e Paz, am-
bos de Paulo Bento; Melhor Idade, de Severiano de Almei-
da; Liberdade e Paz e São José, os dois de Três Arroios; Re-
canto da Ternura, de São Valentim; Unidos para Sempre, do 
Bairro Novo Horizonte, Paz, do Bairro Triângulo, Gente de 
Esperança, São Vicente de Paulo, os três de Erechim.

Pe. Milton desenvolveu a homilia iniciando com o 
começo da leitura do dia, do livro do Deuteronômio: “Sigam 
o caminho que Javé, o seu Deus, lhes ordenou, para que vi-
vam e sejam felizes e prolonguem sua existência na terra que 
vão possuir”. Recordou que muitos dos que participavam da 
celebração eram idosos, com idade prolongada. Acumularam 
muita sabedoria e podem transmiti-la em forma de conselho, 
de testemunho. Podem viver a missão de educadores, pois 
educação não se aprende apenas na escola. Como pai, como 
mãe, como jovem, todos têm oportunidade de crescer juntos. 

Todos podem fazer o bem com os 
dons recebidos e com os bens de que 
dispõem, partilhar com os outros o 
que se é e o que se tem. Isto resulta na 
alegria da vida. Não há necessidade 
de se ter estudo, sem tirar a importân-
cia dele, para ser educador. Isto é viv-
er o amor de que falava o Evangelho 
da celebração, no qual Cristo chama 
os discípulos de amigos e lhes dá o 

mandamento de amarem-se uns aos outros. Pe. Milton ob-
servou também que os idosos descobriram a importância do 
lazer saudável, realizando encontros diversos, que são opor-
tunidade para diálogos enriquecedores. Concluiu convidando 
a todos a lembrarem os professores que marcaram sua vida.  

Sexta noite da novena de Fátima 
reafirma prioridade da educação 
para o desenvolvimento integral

Grande número de professores e estudantes, com faix-
as e bandeiras, participou da procissão e missa da sexta noi-
te da novena de Fátima, no dia 9 de outubro, que destacou 
a missão da educação na formação humana integral, tendo 
como enfoque “com Maria, educadores e estudantes envia-
dos em missão”.

O terço e a missa foram presididos pelo Pe. Agostin-
ho Dors, da Paróquia São Pedro, de Erechim, e concelebra-
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da pelo Pe. André Lopes e Pe. Valter 
Girelli, acompanhados pelo Diácono 
Lucas Stein e com animação da músi-
ca e dos cantos pelo Pe. José Carlos 
Sala e equipe. 

Pe. Agostinho, no início da hom-
ilia, citou frase da mensagem para o Dia 
Mundial das Missões deste ano do Papa 
Francisco que enfatiza a necessidade de 
se reencontrar o sentido missionário da 
adesão de fé em Jesus Cristo. Dom re-
cebido gratuitamente que deve ser partilhado também gratuita-
mente. Referiu-se à leitura da missa, que recomendava viver de 
acordo com o que Deus pede, para se ter vida plena. Aludiu ao 
evangelho da celebração, no qual Cristo, fazendo seus discípu-
los amigos seus, os coloca na dinâmica do amor de Deus, o que 
exige que se amem uns aos outros. Para ele, educar é um ato de 

amor, formando homens e mulheres que 
amem a vida, a si e aos outros e cuidem 
do ambiente. Enfatizou a necessidade 
da educação como prioridade para o 
desenvolvimento integral de um Mu-
nicípio, de um Estado, de um País, com 
o reconhecimento da função básica e es-
sencial do professor. O cientista de hoje, 
o Papa e outros tiveram professores que 
lhes ensinaram os valores fundamentais 
da vida.

Após a homilia, convidou a professora Elisângela Ma-
ria, do Colégio Agrícola Estadual Ângelo Emílio Grando, 
com um casal e filha, para uma mensagem sobre a integração 
entre a escola e a família na educação. Constou de um diálo-
go entre a professora e a família, ressaltando a importância 
da família na escola e da escola na vida dela. 

Sétimo dia
Novena de Fátima lembra a caridade como sinal                     

do seguimento a Cristo
Pe. Gladir Giacomel presid-

iu o terço e a missa das 14h do dia 
10 de outubro, sétimo dia da novena 
e primeiro do tríduo final da prepa-
ração à Romaria de Fátima que tinha 
como tema “com Maria, enviados em 
missão para promover a caridade”. 
A celebração foi animada por repre-
sentantes da Cáritas, da Pastoral da 
Criança e da Pastoral da Pessoa Ido-
sa. Teve também a participação dos 
diáconos Lucas Stein, Almeri Bor-
nelli e Jacir Lichinski. Entre os participantes, membros de sete 
grupos de idosos.

Pe. Gladir, em sua reflexão, lembrou as romarias já real-
izadas no espaço sagrado do Santuário diocesano, que tem em 
anexo o Seminário, onde estudam os futuros padres. Depois, 
ressaltou dois aspectos da celebração, Maria, a Mãe de Jesus e 
a prática das obras de misericórdia, expressão concreta da fé e 
da caridade. Deus concedeu a uma criatura ser a sua Mãe. Por 
Maria, enviou seu Filho para dentro da criação. Para isto, como 
diz o Papa Francisco, ela foi preparada desde sempre pelo 
Amor do Pai para ser Arca da Aliança entre Deus e os seres hu-
manos. Participa do mistério da Redenção. Aos pés da cruz, se 
torna a mãe da humanidade. No segundo aspecto, a promoção 
da caridade, Pe. Gladir se referiu à prática da solidariedade fra-
terna das primeiras comunidades cristãs, conforme a leitura do 
dia, concretizando as obras de misericórdia espirituais e corpo-
rais indicadas por Cristo no evangelho como caminho de san-
tificação. Enalteceu o trabalho das Pastorais Sociais no serviço 
aos necessitados. Observou que para entrar no céu é necessário 

fazer a vontade de Deus. E esta é 
reconhecer que Jesus, seu Filho, está 
presente nas pessoas que foram des-
tituídas da própria dignidade e com-
prometer-se com a justiça. Aqueles 
que socorrem o faminto, o sedento, 
o preso, o que não tem casa nem rou-
pa, o doente, sepultam os mortos, 
consolam o desanimado, ajudam a 
encontrar o rumo certo a quem está 
desencaminhado, perdoam as ofen-

sas, vivem com paciência as fraquezas dos outros, corrigem os 
que erram, rezam pelos vivos e defuntos, cuidam da natureza 
serão chamados de benditos e terão a eternidade feliz. Os que 
não viverem assim terão a eternidade infeliz. 

A partilha solidária dos bens na noite 
do sétimo dia da novena de Fátima

O tempo favorável e o esforço de muitos devotos de Ma-
ria de participarem do tríduo final de preparação à Romaria de 
Fátima fizeram com que um número bem maior do que nas 
outras noites participasse na procissão e na missa da noite do 
dia 10 de outubro, na esplanada do Santuário. 

Pe. João Zappani, Pároco da Paróquia de São Valentim, 
que festeja seus 75 anos de criação, presidiu a celebração, com 
Pe. Maicon Malacarne e Pe. Valter Girelli, com a participação 
dos diáconos Lucas Stein e Jacir Lichinski e animação do Pe. 
Sala e equipe de canto e música.

Pe. Joao, na homilia, referiu-se inicialmente à primeira 
leitura da missa que retratava a comunidade cristã da Igreja na-
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scente. Seus membros eram persever-
antes no ensinamento dos Apóstolos, 
unidos nas orações e na celebração 
eucarística e solidários na partilha 
fraterna dos bens para que ninguém 
passasse necessidades. Despois, co-
mentou a passagem do evangelho da 
missa na qual Cristo fala do julga-
mento final. Aqueles que praticarem 
as obras de misericórdia serão chama-
dos de benditos e terão a eternidade 
feliz. Já os que deixarem de fazê-lo serão condenados à eterni-
dade infeliz. Realizar ou não as obras de misericórdia é estar a 

favor ou contra o projeto de Deus. 
Referiu-se à Virgem Maria sempre 
solícita com os necessitados, como 
nas bodas de Caná. Em seu cântico 
de louvor a Deus pelas maravilhas 
nela realizadas, se manifesta solidária 
com os pobres e injustiçados. Conclu-
iu ressaltando a necessidade de todo 
batizado praticar a partilha solidária, 
participar da comunidade cristã e da 
sociedade, engajar-se nas pastorais, 

movimentos entidades que promovem a justiça, a vida, paz, a 
caridade, em vista de um mundo justo e fraterno. 

Oitavo dia
Missa da novena de Fátima destaca a Sagrada Família, 

modelo de todos os lares
Pe. Paulo Bernardi, Pároco 

da Paróquia N. Sra. dos Naveg-
antes, de Campinas do Sul, pre-
sidiu o terço e a missa das 14h do 
dia 11, festa de São João |XXIII. 
oitavo dia da novena de Fátima, 
no Santuário, com animação do 
Apostolado da Oração, do qual 
é o Diretor Diocesano. Pe. Geo-
vani Momo, assistente do Curso 
Propedêutico no Seminário e Coordenador Diocesano da Pastoral 
Vocacional, concelebrou a missa, que teve também a participação 
dos diáconos Lucas Stein e Almeri Bornelli.

Após a proclamação do Evangelho, houve a representação 
da Sagrada Família, a partir da qual, Pe. Paulo proferiu a hom-
ilia. Desejou que a família de todos 
seja sempre sagrada também. Recor-
dou que a Sagrada Família, como a 
de todos, enfrentou dificuldades, com 
a necessidade de fugir para o Egito 
para escapar da maldade de Herodes 
que queria matar-lhe o Menino. Res-
saltou que vivendo bem na família, se 
vive bem na sociedade. O que se é em 
casa se é fora também. Referindo-se à 
leitura da missa, na qual uma senhora 
acolheu São Paulo e seu companheiro de missão, Timóteo, e foi 
batizada, ressaltou que ela passou a fazer parte da família de Cris-
to, como ele mesmo disse, segundo a passagem do evangelho da 
celebração. Para Cristo, quem faz a vontade do Pai é seu irmão, 
sua irmã, sua mãe. Destacou também a importância de alicerce 
seguro a fé para a família resistir às dificuldades que encontra. 
Motivou a todos a viverem uma experiência bem pessoal com 
Cristo, neste Mês Missionário Extraordinário, e tornarem-se bons 
missionários, onde se encontram. Recordando que a oração é um 
dos princípios do Apostolado da Oração, enfatizou que ela é um 
meio de ajudar a ação missionária da Igreja. 

Novena de Fátima desta-
ca a missão da família

O número de participantes 
da procissão e da missa da noite 
do oitavo dia da novena de Fáti-
ma, dia 11 de outubro, festa de São 
João XXIII, o Papa que convocou 
o Concílio Vaticano II, foi o maior 
de todas as anteriores.

As motivações e as orações centraram-se na família e sua 
missão na defesa e promoção da vida, na irradiação do Evangel-
ho, na formação de discípulos e missionários autênticos de Cris-
to e cidadãos justos, comprometidos com o bem comum e a 
preservação da Casa Comum.

A celebração foi presidida 
pelo Pe. Isalino Rodrigues, Vigário 
Paroquial da Paróquia Imaculada 
Conceição, de Getúlio Vargas, acom-
panhado pelos padres Clair Favreto, 
Valtuir Bolzan e Valter Girelli e dos 
diáconos Jacir Lichinski e Lucas 
Stein. A animação da música e do 
canto, como nas outras noites, foi do 
Pe. José Carlos Sala e equipe de in-
strumentistas e cantores.

Pe. Isalino motivou a grande missão da família para todo 
ser humano e convidou o casal Oilson e Dariane Maier, do Mov-
imento Encontro de Casais com Cristo, a transmitir sua men-
sagem de vida familiar. Recordou que, configurados com Cristo 
pelo Batismo, todos fazem parte duma grande família, a família 
de famílias, a Igreja. Disse que apresentava a Deus um hino de 
louvor pelo testemunho de alegria de cada família para as outras e 
por sua missão. Apresentava também uma prece para as famílias 
responderem bem à vocação de estarem sempre a serviço da vida e 
da paz na sociedade. Desejou que Maria e José intercedam a Deus 
especial bênção para todas as famílias, a fim de serem pequeno lar 
de Nazaré.
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Nono dia
A experiência transformadora com Cristo                              

na novena de Fátima
No dia de N. Sra. Apareci-

da, 12 de outubro, a Paróquia do 
Bairro Bela Vista de Erechim, que 
a tem como padroeira, animou a 
missa da tarde na novena de Fáti-
ma, no Santuário diocesano. O 
Pároco Pe. Maicon Malacarne, 
também coordenador diocesano 
de Pastoral, presidiu o terço e cel-
ebração eucarística, concelebrada 
pelo Pe. Giovani Momo, acom-
panhados pelos diáconos Almeri 
Bornelli e Lucas Stein. 

Destacando o Dia da Criança, Pe. Maicon, no início da 
missa, motivou a entronização da imagem de N. Sra. Apare-
cida por algumas crianças e seus pais.

Na homilia, a partir da passagem do evangelho das 
bodas de Caná, quando faltou vinho e Maria interveio apre-
sentando o problema a seu Filho Jesus e recomendando aos 
serventes de fazerem o que Ele dissesse, observou que ela 
sempre aponta para Cristo, o centro de todo discípulo mis-
sionário. O que anuncia não é uma ideia, uma doutrina, mas 
uma pessoa, com a qual se deve fazer a experiência viven-

cial e transformadora da vida. Por 
esta experiência, muitas pessoas 
encontram tempo e se encontram 
semanalmente na celebração litúr-
gica, se engajam em serviços co-
munitários. A Igreja precisa de 
seguidores de Jesus com esta boa 
experiência, alimentados pela 
oração, pela Palavra de Deus, pela 
Eucaristia. Pe. Maicon sugeriu 
então, para todos, a pergunta: qual 
experiência fez de Jesus? É segui-

dor dele ou apenas “sócio” da Igreja? Sugeriu dois desafios: 
acolher bem as pessoas que vem à celebração ou vêm à co-
munidade apenas para buscar os sacramentos. Como muitos 
não vêm, ir ao encontro deles. A propósito, ressaltou que a 
Mãe Aparecida foi ao encontro dos pescadores aflitos no rio 
Paraíba do Sul por não conseguirem apanhar os peixes que 
a autoridade local pedira para o banquete que ofereceria ao 
governador da Capitania de São Paulo. Ela não disse uma 
palavra, mas fez sentir a eles a presença de Cristo. Faz re-
cordar a rainha Ester, da leitura do dia, que pediu ao rei a 
preservação da vida de seu povo.

Multidão de devotos de Maria na procissão luminosa                    
da última noite da novena de Fátima

Culminando a prepa-
ração para a 68ª Romaria de 
Fátima, na última noite da 
novena, dia 12 de outubro, 
sábado, solenidade de N. Sra. 
Aparecida e Dia da Criança, 
uma multidão de devotos de 
Maria participou da procissão 
luminosa da Catedral à espla-
nada do Santuário Diocesano, 
onde houve missa campal. 

A celebração foi presidida pelo Pe. Jair Carlesso, Páro-
co da Paróquia N. Sra. do Rosário, de Barão de Cotegipe, 
com equipe da mesma. Concelebrou o padre Clair Favreto, 
com a participação do diácono Lucas Stein. 

Na chegada da procissão, antes da acolhida da ima-
gem, houve a encenação das aparições de N. Sra. em Fátima, 
pelo mesmo grupo que as apresentou na Romaria da Cri-
ança, na parte da manhã. Só que desta vez não foi junto ao 
altar, mas na marquise do Santuário. 

Pe. Jair, no início da homilia, lembrou que a novena 
de Fátima é oportunidade especial de oração, tempo de re-

visão de vida e de reconcil-
iação (Sacramento da Con-
fissão), tempo de renovação 
da fé, de fortalecimento da 
espiritualidade cristã e de 
mergulho no projeto de Je-
sus, o Missionário de Deus 
Pai. Referiu-se ao sinal car-
acterístico da última noite da 
novena, a luz, com muitos 
portando a vela acesa, expres-

sando o desejo de andar na luz de Deus e esta ilumine a vida, 
os projetos, a missão de todos. Depois, comentou a Palavra de 
Deus da missa, especialmente a passagem do evangelho que 
narrava a presença de Jesus na festa de casamento de Caná da 
Galileia, quando veio a faltar o vinho e Maria interveio apre-
sentando a situação a Cristo e recomendando aos serventes 
que fizessem o que Ele indicasse. A água de seis recipientes 
cheios foi transformada em vinho, primeiro dos sete sinais de 
Jesus, segundo o evangelista São João, e os discípulos cre-
ram nele. Pe. Jair, apaixonado biblista, referiu elementos da 
realidade social em que o milagre aconteceu. Os convidados 
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para a festa são o povo, pobre e explorado, que lutava para so-
breviver. Propôs duas perguntas questionadoras: Por que não 
havia mais vinho? Quem não tinha vinho? Maria, uma dos 
convidados, intervém, o que não era costume naquele povo 
e desencadeia um processo de transformação daquela socie-
dade. Finalizou elencando seis conclusões: :1ª) que é possível 
transformar a realidade...; é preciso crer que é possível...; 
2ª) que não há solução mágica...; é preciso empenhar-se...; 
uma nova sociedade deve ser construída; 3ª) que a solução 
tem que partir de dentro de casa...; não esperar que venha 
de fora...; Jesus disse: “Enchei as talhas de água...” “Dai-
lhes vós mesmos de comer” (Mt 14,16); (Êxodo...); 4ª) deve 

contar com a participação de todos - agir conjuntamente...; 
Maria foi a articuladora do processo, confiando em Jesus e 
remetendo a ele...; 5ª) o horizonte de Jesus é a vida digna para 
todos; por isso, Jesus é portador de um projeto alternativo, 
que rompe com os interesses da sociedade dominante, pois 
tem em vista a abundância partilhada/distribuída para os 
pobres, e não abundância acumulada; 6ª) que a água foi 
transformada em vinho; o acento é a transformação (Je-
sus é portador de uma palavra transformadora): o vinho novo 
não pode ser separado da água: Jesus quer transformar: cada 
pessoa... numa pessoa nova; esta sociedade... numa socie-
dade nova. (Em fotos, colaboração de Cristiani Weirich)

No seu dia e na sua Romaria, crianças levam milhares                    
ao Santuário de Fátima

Multidão de pais e mães 
levaram suas crianças para 
a procissão da Praça Jayme 
Lago ao Santuário e a mis-
sa da Romaria da Criança na 
esplanada do mesmo, no dia 
12 de outubro, solenidade de 
N. Sra. Aparecida, Dia da Cri-
ança, feriado nacional. 

A celebração foi presi-
dida pelo Pe. Giovani Momo, 
do Seminário de Fátima, coor-
denador diocesano da Pastoral 
Vocacional, concelebrada pelo 
Pe. Jean Demboski, assessor Diocesano da Pastoral da Ju-
ventude, com a participação do diácono Lucas Stein.

As motivações para os cantos e as orações foram feitas 
por crianças e adultos, com grupo de canto também de cri-
anças. Grande parte dos participantes tinha bandeirinhas de 
cinco cores, representando os cinco Continentes, pelos quais 
se fez oração especial. Na chegada da imagem, uma criança 
fez a oração de acolhida. Nela, entregava a Maria sua vida 
de criança e lhe pedia que livre as crianças da maldade da 

gente grande. Pedia-lhe tam-
bém proteção para a família, a 
escola e para todos os que aju-
dam as crianças a crescer.

Acolhida a imagem, 
houve a encenação das 
aparições de N. Sra. em Fáti-
ma, Portugal, por um grupo de 
crianças e jovens da Paróquia 
Santa Luzia, Bairro Atlânti-
co, de Erechim. Com muita 
desenvoltura e as falas feitas 
de memória atuaram como ar-
tistas de muita experiência.

Em breve reflexão, Pe. Giovani ressaltou a bondade de 
Deus para todos, mas especialmente para as crianças. Exor-
tou-as a viverem profundo amor para com seus pais e exortou. 
Exortou os pais a as crianças, ajudando-as a crescer no bem.

Após a celebração, houve entrega de doces a todas as 
crianças por integrantes da Pastoral da Juventude e por um 
grupo de jovens de Campinas do Sul, chamado SAC – “Se-
guindo o amor de Cristo”. (Em fotos, colaboração de Cláu-
dio de Oliveira)

Dia da Romaria
Em domingo esplendoroso, uma Romaria de Fátima magnífica

Depois de dias muito favoráveis para as três celebrações cotidianas da 
novena de Fátima, 14h, 18h e 20h, o domingo foi esplêndido para a 68ª Ro-
maria de Fátima, no Santuário Diocesano de Erexim, dia 13 de outubro, do-
mingo, que coincidiu com a última das aparições de N. Sra. na Cova da Iria, 
Portugal. 

Além das seis missas no Santuário, houve a grande procissão da Cate-
dral àquele santuário e missa campal, presidida pelo Administrador Diocesa-
no, Pe. Antonio Valentini Neto, concelebrada pelos padres três padres jubi-
lares do ano, Waldemar Zapelini, Claudino Talaska e João Dirceu Nardino, 
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mais os padres Valter Girelli, Maicon Malacarne, Dirceu 
Balestrin, André Lopes, Carlos Pontel, e José Carlos Sala, 
com equipe de música e canto.

No final da procissão, os padres Antonio e Maicon 
foram ao encontro da imagem peregrina de Fátima para 
acompanhá-la até sua colocação junto ao altar, enquanto o 
povo cantava entusiasmado e a aplaudia. 

Colocada a imagem, houve sua coroação. A coroa 
foi conduzida por uma senhora que passou por câncer, 
acompanhada por diversos coroinhas.

Na homilia, o Administrador Diocesano ressaltou 
aspectos do contexto da Romaria deste ano, a vacância 
episcopal da Diocese e o Mês Missionário Extraordinário, 
com a realização da Assembleia do Sínodo dos Bispos 
para a Região Amazônica, em Roma. Mencionou também 
o significado do Santuário e seu entorno como ponto de 
referência de espiritualidade da Diocese. Manifestou co-
munhão incondicional com o Papa Francisco, que passa 

por críticas e restrições infundadas também de membros 
de nossa própria Igreja, o que é mais grave, assumindo 
o Mês Missionário Extraordinário. Destacou o tema e o 
lema da Romaria, com os diversos aspectos refletidos em 
cada dia da novena. Motivou cada participante identificar 
um compromisso pessoal a partir da Romaria e relacio-
nou diversas iniciativas comuns a serem assumidas, como 
o cultivo da oração pela paz e pelas famílias, como Ma-
ria pediu em Fátima; o amor à Igreja, especialmente pela 
participação ativa em nossas comunidades; uma especial 
atenção aos jovens, o empenho comum na implemen-
tação do novo Plano Diocesano da Ação Evangelizadora 
que está em elaboração a partir de nossa assembleia no 
início do mês passado; mais, o cuidado com a Casa Co-
mum; o espírito crítico em relação a mensagens maldosas 
que circulam nas redes sociais que ferem a honra de pes-
soas e instituições, criam clima de hostilidade e divisão. 
(Em fotos, colaboração de Cláudio de Oliveira e Rochele 
Koralewski)

Bênção da Saúde com o Santíssimo Sacramento na                        
Romaria de Fátima ressalta o cuidado com a vida

Além das 6 missas no San-
tuário, da procissão e missa cam-
pal, a Romaria de Fátima teve o 
outro momento expressivo que 
é a bênção da saúde e objetos 
religiosos com o Santíssimo 
Sacramento, precedido pela re-
citação do terço na esplanada do 
Seminário. 

Iniciado o ato litúrgico, 
Pe. Valter Girelli, coordenador geral da Romaria, expres-
sou agradecimento a todos os colaboradores dela, os pa-
dres, os diáconos, o grupo de voluntários, os meios de co-
municação, as empresas, a Brigada Militar e o Serviço de 
Segurança Pública do Município de Erechim, a Unimed e 
a equipe do Hospital de Caridade e outros.

Em seguida, Pe. Felipe Filippini, o último ordenado 
na Diocese, dia 21 de setembro, conduziu o Santíssimo 
Sacramento do Monumento de N. Sra. ao altar. 

Após a proclamação da passagem do evangelho da 
cura da sogra de Pedro e de muitos doentes, o Adminis-
trador Diocesano fez breve reflexão, destacando a neces-

sidade e a importância do cuida-
do com a vida, com hábitos 
saudáveis e a assistência às pon-
tas mais frágeis da existência 
humana, as crianças e os idosos, 
bem aos doentes em qualquer 
idade. Enfatizou o cuidado de 
Deus com a criação e nela com 
as pessoas, expresso em seu Fil-
ho Jesus, que assumiu a figura 

do Bom Pastor que dá a vida por suas ovelhas. Exortou a 
todos a praticarem cuidado com outros e também a terem 
consciência de que podem dele necessitar. Mencionou 
N. Sra. como inspiradora e modelo deste cuidado. Con-
vidou a todos a pedir-lhe que os ajude a ter os cuidados 
necessários para uma vida saudável. Que ela os faça ze-
losos cuidadores no trânsito, na precaução em relação às 
drogas, ao álcool, ao fumo e a tudo o que prejudica a vida 
e coloca em risco a saúde pessoal, da família, da comuni-
dade e de toda a sociedade.

Concluída a bênção, houve a despedida à N. Sra. com 
o canto adeus dos céus rainha e vibrante aclamação a ela. 

Site da Diocese de Erexim:
www.diocesedeerexim.org.br

apresenta notícias diárias, informativos semanais da Diocese e das Paróquias, subsídios litúrgicos, este jornal semanal, acervo digital...

Livraria Diocesana – Av. Sete de Setembro, 1251 (no Centro Diocesano)

http://www.diocesedeerexim.org.br
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Membros da pastoral da saúde realizam retiro                                 
sobre a espiritualidade cristã

Mais de 100 integrantes da Pas-
toral da Saúde de diversas paróquias 
da Diocese de Erexim participaram 
de retiro no dia 24 de setembro, no 
Salão de eventos e no Santuário de 
Fátima, sob a orientação da Coor-
denadora regional desta pastoral, Ir. 
Elise Sehnen, de Porto Alegre, da 
Congregação das Irmãs da Divina Providência, que já foi 
superiora provincial da mesma e assessora do Setor de Ani-
mação Missionária da CNBB em Brasília.

Na abertura do retiro, Pe. Maicon Malacarne, Pároco 
da Paróquia N. Sra. Aparecida, Bairro Bela Vista de Erechim 
e Coordenador diocesano de pastoral, fez a apresentação de 
todos, agradeceu à coordenadora diocesana da Pastoral da 
Saúde, Maria Busatta, da Paróquia Santa Teresinha de Es-
tação. Apresentou a orientadora do retiro e passou a palavra 
ao Administrador Diocesano, Pe. Antonio Valentini Neto. 

O Administrador também fez seus agradecimentos aos 
que organizaram o evento e à orientadora Ir. Elise, com quem 
trabalhou na CNBB. Destacou a necessidade fundamental 
da oração na vida do cristão e que o retiro é oportunidade 
privilegiada de cultivá-la. Motivou a todos a vivê-lo no con-
texto das romarias em nossa região nestes dias, da vacância 
episcopal na Diocese, da recente assembleia diocesana da 
Ação Evangelizadora, que formulou o objetivo e horizon-

tes de ação para os próximos 4 anos. 
Frisou a necessidade de se ter sem-
pre presente estes encaminhamentos. 
Citou o objetivo do novo Plano, su-
gerindo que se o memorize: Evange-
lizar, a partir da escuta e da vivência 
da Palavra de Deus, alimentados pela 
Eucaristia, fortalecendo uma Igreja 

diocesana de comunhão e participação, rumo à plenitude.
Em suas reflexões, Ir. 

Elise destacou a importância, a 
necessidade e  as dimensões da 
espiritualidade. Por ela, alimen-
ta-se a união com Deus, em seu 
Filho Jesus Cristo, pela ação do 
Espírito Santo. A espiritualidade 
nasce da realidade concreta da 
vida de cada pessoa, é ilumina-
da pela Palavra de Deus e ali-
mentada pelos sacramentos. Ela 
faz cultivar a relação filial com 
Deus, fraterna com os outros e 
cuidadora com a natureza. Por ela, vive-se a alegria verda-
deira, supera-se as dificuldades e se caminha na esperança. 

Na conclusão do retiro, Pe. Maicon presidiu missa no 
Santuário.

Cáritas da Diocese de Erexim realiza encontro                          
de formação com equipes paroquiais 

Na tarde do dia 24 de se-
tembro, no Centro Diocesano de 
Pastoral e Administração, a Cári-
tas Diocesana realizou encontro de 
formação com as equipes de coor-
denação das paróquias da diocese.

O momento de oração foi 
conduzido pela equipe de coorde-
nação da paróquia Santa Luzia, do 
bairro Atlântico, rezando com a 
Palavra de Deus a partir do Evangelho do dia (Lc 8, 19-21). 

Tendo participado de encontro na Cáritas Regional do 
Rio Grande do Sul, nos dias 06 e 07 de agosto deste ano, 
Padre Edegar Passaglia, vigário paroquial da paróquia São 
Cristóvão e assessor da Cáritas Diocesana, abordou com 
os presentes o tema “Política Nacional do Voluntariado”. 
Mencionou que a Cáritas Brasileira, a partir de experiên-
cias adquiridas pela rede, organizou material contendo texto 

específico sobre a Política do vol-
untariado. A intenção na organi-
zação deste texto foi proporcionar 
às equipes um material de caráter 
objetivo e de consulta permanente 
na estruturação organizacional e 
metodológica da colaboração vol-
untária, considerando as áreas de 
atuação da Cáritas Brasileira para 
que a pessoa possa atuar a partir de 

um itinerário formativo, na responsabilidade ética à trans-
formação social. Este material está estruturado em três par-
tes. A primeira parte apresenta os referenciais sobre a ação 
voluntária. A segunda contempla as relações e modalidades 
de colaboração voluntária conforme as áreas de atuação da 
Cáritas Brasileira. Por fim, a terceira parte indica o itinerário 
de formação que o/a voluntário/a deve experimentar, para 
que possa chegar à adesão, sentido de participação e senti-
mento de pertença na missão da Cáritas. 
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Presente no encontro, Padre Antônio Valentini Neto, Ad-
ministrador Diocesano, destacou a necessidade de corresponsab-
ilidade maior em vista do momento atual da Diocese aguardando 
a designação de um novo bispo. Pediu a união e a oração de 
todos pelas necessidades da Diocese. Motivou a todos para viver 
o contexto das romarias em nossa região nestes dias, principal-
mente de nossa romaria diocesana de Nossa Senhora de Fáti-
ma, da vacância episcopal, da recente assembleia diocesana da 
Ação Evangelizadora que formulou o objetivo e horizontes de 
ação para os próximos 4 anos. Frisou que devemos ter sempre 
presente este objetivo da Ação Evangelizadora e citou o mes-
mo: “Evangelizar, a partir da escuta e da vivência da Palavra 

de Deus, alimentados pela Eucaristia, fortalecendo uma Igreja 
diocesana de comunhão e participação, rumo à plenitude”. 

Após finalizar a apresentação do tema do encontro, pelo 
padre Edegar, o coordenador diocesano da Cáritas, João Agno-
letto, lembrou a todos do retiro da Cáritas a ser realizado no dia 
22 de outubro, com início às 08:30h, no seminário Nossa Sen-
hora de Fátima. Enfatizou às coordenadoras para que motivem e 
proporcionem a suas equipes este momento privilegiado a todos/
as os que estão atuando como voluntários/as em suas paróquias. 

Com a bênção do Padre Edegar, o coordenador encerrou 
o encontro.

Romeiros da Salette em Marcelino Ramos exortados                      
a serem animadores de um mundo melhor

Com tempo extraordinaria-
mente favorável, numerosos devotos 
de N. Sra. da Salette participaram 
de sua 84ª Romaria Interestadual em 
Marcelino Ramos no dia 29 de setem-
bro, Dia Nacional da Bíblia para a Ig-
reja Católica no Brasil e antevéspera 
do início do Mês Missionário Extraor-
dinário e da Semana da Vida no País. 

Desde as 05h30, no Santuário e 
depois na igreja São João Batista, no centro da cidade, diversos 
padres presidiram missas e estiveram à disposição dos romeiros 
para a celebração do sacramento da confissão.

Após a missa das 08h, na igreja da sede paroquial, iniciou 
a grande e concorrida procissão ao Santuário, onde houve missa 
campal, presidida pelo Coordenador Provincial dos Missionários 
Saletinos, Pe. Ildefonso Salvadego, concelebrada pelo Adminis-
trador Diocesano de Erexim, Pe. Antonio Valentini Neto e outros 
três padres saletinos, com animação de equipe de música e cantos 
de Concórdia. 

Homilia do Pe. Ildefonso
O Coordenador Provincial iniciou sua homilia destacando 

que o dia, o Santuário, o local da Romaria são sagrados. Muitos 
devotos passaram por eles e retornaram diferentes, pois são lug-
ares em que todos podem beber da fonte da graça divina, por meio 
de Maria. Como na Cruz no Calvário, na Montanha da Salette 
onde apareceu aos dois adolescentes agricultores Maximino e 
Melânia, ela aponta para Cristo, seu Filho. Todos os seus devotos 
são chamados a colocar-se também ao lado dos crucificados de 
todos os tempos. Enfatizou que hoje o Brasil e o mundo vivem 
graves problemas, milhões de desempregados, idosos e crianças 
abonados, mulheres mortas, a natureza destruída. Nessa realidade, 
é missão de todos serem animadores de um mundo melhor. Pe. 
Ildefonso lembrou o tema da Romaria, “Com Maria da Salette, 
enviados em missão” e o lema “vamos meus filhos transmitam 
isto a todo o povo”. Observou que o tema está ligado ao Mês Mis-
sionário Extraordinário, instituído pelo Papa Francisco para o mês 
de outubro deste ano, celebrando o centenário de um documento 
do Papa Bento XV sobre a grande e sublime missão da Igreja, 
para o qual propôs este tema: Batizados e enviados, a Igreja de 
Cristo em missão no mundo. O lema faz eco ao envio missionário 

de Cristo aos apóstolos, ide por todo 
mundo, pregai o Evangelho. Maria diz 
“vamos, meus filhos, transmiti isto a 
todo o povo”. Pe. Ildefonso, referin-
do-se à segunda leitura da missa, de 
São Paulo sobre a vida nova em Cris-
to, ressaltou que a missão de todos 
é serem embaixadores da reconcil-
iação, aqueles que irradiam clareiras 
nas trevas do mundo. Enfatizou que 
o Papa Francisco convoca a todos a 

saírem da comodidade, a serem Igreja missionária, que se coloca 
junto aos sofredores, dos que buscam a superação de tudo o que 
vai contra a vida. Sugeriu a todos abraçar alguns projetos: a juven-
tude, as vocações, a preservação da natureza que clama por cuida-
do, as missões, no espírito do Mês Missionário Extraordinário e 
da Assembleia do Sínodo dos Bispos para a Amazônia, em busca 
de novos caminhos para a Igreja naquela região e para uma eco-
logia integral. Concluiu sua reflexão com exortação à confiança 
em Deus e a uma decisão firme pela vida segundo os princípios 
do Evangelho. 

Mensagem do Adminis-
trador Diocesano de Erexim

A convite do Pe. Ilde-
fonso, antes da bênção final da 
missa, Pe. Antonio Valentini 
Neto, Administrador Dioce-
sano na vacância episcopal, 
ressaltou a importância da pre-
sença de cada romeiro e romei-

ra na animação comum da fé; manifestou apreço, estima e reconhec-
imento à presença e ação dos missionários saletinos na Diocese e em 
muitos lugares do Brasil; transmitiu a saudação de Dom José Gislon, 
agora Bispo de Caxias do Sul, que lhe enviou em telefonema durante 
a semana; solicitou a todos os presentes e sintonizados com a cele-
bração pelos meios de comunicação, mas em particular aos membros 
da Diocese de Erexim especial oração pela eleição do novo Bispo e 
pelas necessidades da própria Diocese; exortou os diocesanos a viv-
erem este tempo em redobrada comunhão e participação mantendo a 
Diocese em contínuo crescimento até a chegada do novo Bispo. (Com 
fotos do noviço saletino José Herbert Oliveira)
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Celebração eucarística com batizados                                                 
em comunidade indígena Guarani

Cáritas e Pastoral da Cri-
ança Diocesana, atuam em def-
esa da vida e no apoio à organi-
zação de comunidades em torno 
de um trabalho e promoção hu-
mana no combate à mortalidade 
infantil, à violência doméstica 
e a marginalidade social. Com 
isso, ajuda eficazmente na edu-
cação para uma cultura de paz 
e na melhoria da qualidade de 
vida dos mais pobres. Acompanha famílias no seu desen-
volvimento integral que moram nas comunidades pobres, 
especialmente nas periferias das grandes cidades e nos 
pequenos e médios municípios, tanto no meio urbano e ru-

ral, quanto em áreas indígenas. 
Neste contexto e seguin-

do as orientações das Diretrizes 
Gerais da Ação Evangelizadora 
da Igreja no Brasil 2019-2023, 
a Cáritas e a Pastoral da Cri-
ança estiveram presentes, no 
28 de setembro, na comunidade 
indígena Guarani, Ventara Alta, 
município de Erebango. Na oc-
asião, às 09h30, Padre Altair 

Steffen, Pároco da Paróquia Nossa Senhora das Dores de 
Capo-Erê, em Celebração Eucarística, batizou 07 crianças 
indígenas com expressiva participação daquela comunidade, 
louvando a Deus e confirmando sua fé. 

Pastoral da Criança aborda missionariedade                                           
em oficina de formação contínua integrada

No dia 26 de setembro, no 
Centro Diocesano de Pastoral e Ad-
ministração, a Pastoral da Criança 
realizou encontro de formação com 
as coordenadoras das paróquias da 
Diocese. 

Após a acolhida, a coordena-
dora diocesana, Marinês Agnolet-
to, conduziu o momento de oração 
a partir do Evangelho que narra a 
missão dos 72 discípulos (Lc 10, 
1-20). 

Em vista de o mês de outubro 
ter sido instituído como Mês Missionário Extraordinário 
pelo Papa Francisco, o encontro teve como tema de apro-
fundamento a missionariedade da Igreja, com assessoria da 
Ir. Geneci Dalmagro, da paróquia São Francisco de Assis, 
Bairro Progresso. Ela desenvolveu o tema apontando qua-
tro caminhos a serem percorridos: 1) Irradiar as coisas boas 
para as outras pessoas, por exemplo, estendendo a mão, 
numa simples saudação; 2) Semear na terra da sociedade as 
sementes de que ela necessita para viver mais feliz e frater-
nalmente; 3) Calçar as sandálias da outra pessoa e caminhar 
mergulhando em sua trajetória, para compreender, entender 
e fortalecer sua vida; 4) Acolher e aceitar a outra pessoa do 
jeito e do modo que ela é, com suas qualidades e defeitos, 
porque todos são criados à imagem e semelhança de Deus. 

Presente no encontro, Padre Antônio Valentini Neto, 
Administrador Diocesano, pediu oração pelas necessidades 
da diocese, que aguarda a designação do novo bispo. Mo-
tivou para se viver o contexto das romarias na região, em es-

pecial a de Nossa Senhora de Fáti-
ma. Lembrou a recente assembleia 
diocesana da Ação Evangelizadora 
que formulou o objetivo e hori-
zontes de ação para os próximos 
04 anos. Enfatizou que se deve ter 
sempre presente este objetivo, que 
é: “Evangelizar, a partir da escuta 
e da vivência da Palavra de Deus, 
alimentados pela Eucaristia, for-
talecendo uma Igreja diocesana de 
comunhão e participação, rumo à 
plenitude”. 

Na parte da tarde, a coordenadora diocesana conduziu 
Oficina de Formação com as coordenadoras a partir de 02 
aspectos presentes na ação cotidiana da Pastoral da Criança: 
1) preparar ação para estimular as líderes a intensificar visi-
tas em busca de novas gestantes; 2) preparar ação para mo-
tivar a participação de novas líderes em suas comunidades. 

Finalizando o encontro, a coordenadora diocesana, re-
tomou a importância da missão de cada um dos presentes. 
Frisou que na caminhada de cada pessoa há terrenos difí-
ceis, com obstáculos parecendo impossíveis de ultrapassar. 
Por vezes, passa-se por caminhos espinhosos e se pode viver 
verdadeiros desertos interiores. Deve-se ter sempre presente 
que para Deus nada é impossível. As dificuldades apare-
cerão, mas é necessário encará-las como desafios e opor-
tunidades de aproximação de Jesus e de levar sua mensagem 
àqueles que mais precisam.
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Paróquia de Erval Grande realiza encontrão da juventude
No dia 29 de setembro, a 

Paróquia Nossa Senhora da Glória 
de Erval Grande esteve reunida 
para celebrar a primeira edição do 
Encontrão da Juventude. A propos-
ta foi organizada pelo pároco, Pe. 
Moacir Noskoski e a coordenação 
da Pastoral da Juventude, sendo 
apoiada pelo Grêmio Estudantil 
Força Jovem da Escola Estadual 
Erval Grande e o Lyons Club da 
cidade.

Cerca de 60 jovens, incluin-
do o grupo “Jovens do Rosário” (JDR) da Paróquia Nossa 
Senhora do Rosário de Barão de Cotegipe, iniciaram o en-
contro às 14h no São Paroquial, com brincadeiras, dinâmi-
cas, danças e muita animação. Também refletiram o texto 
do Evangelho da presença de Jesus no casamento de Caná 
na Galileia, onde transformou a água em vinho (Jo 2, 1-12), 
com alguns questionamentos:

- Em quais realidades da cidade falta “vinho”?
- De que “festas” a juventude é convidada a participar?
- Em que  “festas” a juventude tem espaço para ser 

protagonista?
- Em que  “festas” a juventude é violentada e morta? 

Por que isso acontece?
- O que deve ser transformado em “vinho novo” na 

vida das pessoas?
Após as reflexões, os grupos produziram teatros sobre 

o texto bíblico, trazendo para a re-
alidade atual. 

Seguindo a programação, às 
16h a juventude se reuniu com a 
comunidade na Praça Municipal 
para um momento cultural com 
apresentações musicais, ballet, 
jazz, invernada artística e também 
a apresentação dos teatros produz-
idos no encontro. Um dos teatros 
refletiu o protagonismo dos jovens 
noivos em relação ao casamento e 
ao fato da “falta de vinho”, expres-

sando que, muitas vezes, a voz da juventude não é ouvida 
pelos pais, pela Escola, pela comunidade eclesial, etc. O 
segundo teatro retratou uma festa de casamento na qual a 
cerveja acabou no início e os noivos ficaram desesperados 
e envergonhados: Jesus está na festa e motiva se, de fato, é 
necessário utilizar bebida alcoólica para buscar a felicidade 
na celebração de uma data festiva. Também recordaram que 
o alcoolismo é um problema muito sério na região e um dos 
agravantes da violência sofrida pelas mulheres.

Foi um bonito momento de integração da comunidade, 
entidades, autoridades e pessoas de todas as faixas etárias, 
concluído com muita animação, sorrisos e desejo de viver 
em grupo. 

E a juventude quer seguir sendo grupo. Por isso, re-
alizará um novo encontro que será na tarde 13 deste mês de 
outubro, às 17h no Salão Paroquial de Erval Grande. Todas 
e todos jovens estão convidados! 

Bênção de rosas para doentes e servidores                                         
do Hospital Santa Teresinha

Com a doação de diversos 
colaboradores, os padres Anderson 
Faenello e Edegar Passaglia, páro-
co e vigário paroquial da Paróquia 
São Cristóvão e que atendem o 
Hospital Santa Teresinha, com 
servidores do mesmo e agentes 
de Pastoral da Saúde, adquiriram 
1.290 rosas e imprimiram santin-
ho da padroeira com informações 
sobre a presença da Igreja Católi-
ca naquela casa de saúde.

Às 14h do dia primeiro de 
outubro, festa de Santa Teresinha, houve a bênção das rosas 
com a presença dos padres Anderson, Edegar, Alvise Folla-
dor, da Catedral São José, Antonio Valentini Neto, Admin-
istrador Diocesano, diáconos Lucas Stein  e Jacir Lechinski. 

Em seguida, foram formados cin-
co grupos que visitaram as enfer-
marias e quartos entregando uma 
rosa e um santinho para cada pes-
soa. 

Concluída a entrega das 
rosas e do santinho, houve a cel-
ebração da Eucaristia, presidida 
pelo Pe. Anderson. Pe. Edegar 
proferiu a homilia, ressaltando que 
todos podem alcançar a santidade, 
vivendo a humildade, como Santa 
Terezinha, colocando-se na escuta 

da Palavra de Deus e a vontade dele em primeiro lugar, não 
os próprios anseios.
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Pastoral Juvenil Marista celebra dez anos em Erechim
Mais de 1.300 jovens educan-

dos e educadores de 25 unidades da 
Rede Maria participaram de Encon-
tro de Jovens Maristas (EJM) em 
Erechim, no dia 28 de setembro, 
acolhidos pelo Colégio Marista Me-
dianeira, tendo como tema “Tempo 
de Ser” e celebrando os dez anos da 
Pastoral Juvenil Marista (PJM).

O evento teve oficinas, mo-
mentos celebrativos e de confraternização.

O Presidente da Rede Marista, Irmão Inácio Etges, e o 
Conselheiro Geral do Instituto Marista, Irmão Óscar Vicar-
io, participaram da abertura do evento, no Colégio Media-
neira. Em sua saudação aos jovens, o Irmão Óscar destacou 
a responsabilidade de cada um e cada uma na construção 
coletiva da sociedade: “Hoje é um dia muito especial. O que 
sentimos, o que compartilhamos e a amizade que vivemos 
são os maiores presentes desses dez anos de PJM. Nós esta-
mos construindo um mundo melhor, aprendendo com o pas-
sado, vivendo o agora e sonhando com o futuro”, afirmou.

Na sequência do evento, os jovens seguiram em 
caminhada até a esplanada do Santuário N. Sra. de Fátima, 
onde participaram de celebração eucarística, presidida pelo 
Pe. Alvise Follador, Pároco da Catedral São José. 

De lá, se deslocaram até o Salão Paroquial São Cristóvão, 
onde foram desenvolvidas oficinais com temáticas como: sus-
tentabilidade, empatia, escuta atenta, protagonismo, responsab-
ilidade, amizade, educação, solidariedade, entre outros.

Para Ana Caroline Silva dos Santos Moraes, integrante 
da PJM da PUCRS, fazer parte da Pastoral Juvenil Marista é 
estar sempre pronto para servir: “nós acreditamos na Civili-
zação do Amor, queremos um mundo mais justo e mais igual-
itário. Aqui no EJM, nós somos mais de mil e trezentos jovens 

que buscam isso, e sabemos que 
além de nós, muitos outros também 
acreditam nesse ideal”. 

    Como integrante da PJM do 
Colégio Marista Medianeira, a estu-
dante Laura Todescatte avalia que a 
experiência de organizar um evento 
como o EJM é enriquecedora: “nós 
sonhamos com cada momento desse 
dia. Foi um ano de muito trabalho e 

é muito gratificante ver tudo sair do jeitinho que a gente imag-
inou”, explica. O evento também foi significativo para Laura, 
pois ela é estudante concluinte do Ensino Médio do Marista 
Medianeira e se despede da PJM após seis anos de atividades.  

Na cerimônia de encerramento do evento houve o 
anúncio de que Colégio Marista Assunção, de Porto Alegre 
(RS), será a unidade que sediará o EJM em 2020.

10 anos da Pastoral Juvenil Marista
O EJM 2019 foi momento marcante na celebração dos 

10 anos da PJM. Para o coordenador de Pastoral da Rede 
Marista, José Jair Ribeiro, o mais bonito da caminhada de 
uma década da PJM é o processo que ela vem fazendo. Para 
ele, “a PJM é um grande espaço de evangelização e de con-
strução de uma sociedade mais fraterna, acolhedora e huma-
na. É uma realização muito grande, enquanto Rede Marista, 
estarmos comemorando esses dez anos nesse espaço. É um 
orgulho ver aquele caminho que foi trilhado lá no início se 
concretizando dia a dia nas Unidades”.

    A celebração dos 10 anos da PJM também contou com 
outras atividades comemorativas realizadas ao longo do ano, 
entre elas, a websérie Sou PJM  que aborda a história da Pas-
toral Juvenil Marista e elementos importantes que formam a 
identidade e constituem o processo da Pastoral. (Com infor-
mações da assessoria de comunicação do PJM)

Religiosa e leigas de Erechim em missão no Equador
A Congregação das Irmãs Franciscanas Missionárias de Maria Auxiliadora conta 

com a Associação Missionária de Leigos Franciscanos Madre Bernarda – ALMABER, 
que tem um núcleo em Erechim, chamado “Semente Missionária”.

No mês de outubro, no espírito do Mês Missionário Extraordinário, instituído pelo 
Papa Francisco no centenário de documento do Papa Bento XV sobre a grande e sublime 
missão da Igreja, a ALMABER realizou sua primeira grande missão, desenvolvida em 
três cidades do Equador, onde a Congregação teve início (Chone, Santana e Canoa).

Participaram desta missão 50 missionários, 45 leigos e 5 religiosas, da Colombia, 
Peru, Equador e Brasil. Representando o Brasil participam 8 leigos e 1 religiosa De Erechim vão 3 leigas que fazem parte do grupo 
Almaber “Semente Missionária”: Ir. Lurdes Tosatti e Leda Benincá, Heidi Zahner e Shirley Zaions.

A missão iniciou no dia 4 de outubro, festa de São Francisco de Assis e foi concluída no dia 12, dia em que Maria Bernarda 
foi canonizada e dia do leigo da Almaber, no qual ele renova o compromisso efetivo de pertença a esta associação. 

No dia 28, na missa das 16h da Catedral São José, presidida por seu pároco, Pe. Alvise Follador, houve o envio das mis-
sionárias de Erechim. (Com informação e foto de Ir. Estelita Tonial)

http://www.pucrs.br/
https://colegios.redemarista.org.br/assuncao?_ga=2.69330323.2085198506.1569847714-2068117868.1568889283
https://redemarista.org.br/iniciativas/pjm/webserie
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Encontros de canto litúrgico na igreja Santa Luzia,                       
Bairro Atlântico, Erechim

Mais de 60 pessoas das paróquias da cidade de Erechim partici-
pam de uma série de seis encontros semanais de canto litúrgico organi-
zados e dirigidos pelo Pe. José Carlos Sala, Pároco da Paróquia Santa 
Luzia do Bairro Atlântico e assessor de música na Diocese de Erexim, 
no Regional Sul 3 da CNBB e membro da equipe deste setor da CNBB 
nacional.

Os encontros iniciaram na noite do dia 24 de setembro e têm dois 
momentos. No primeiro, Pe. Sala desenvolve reflexão sobre a natureza 

e princípios do canto litúrgico, aprofundando, entre outros aspectos, as diversas partes da missa e os cantos adequados a 
elas. No segundo momento, ele dirige o ensaio de cantos dessas partes e outros.

Giro Diocesano: 
Pela Vida das Mulheres na Área Pastoral de Jacutinga

Em comunhão com a Campanha Nacional de Enfrentamento aos Ciclos 
de Violência Contra a Mulher, a Pastoral da Juventude da Diocese de Erexim 
está promovendo o “Giro Diocesano: Pela vida das mulheres”, encontro em 
cada Área Pastoral. O encontro tem por objetivo animar a juventude e levantar 
a bandeira em defesa da vida das mulheres, pela superação das violências!

No dia 28 de setembro, foi realizado o quarto encontro dos sete programa-
dos. Foi o momento da Área Pastoral de Jacutinga, formada pelas Paróquias de 
Entre Rios do Sul, Paulo Bento, Jacutinga e Campinas do Sul, refletir sobre a 
temática e se colocar como protagonista no enfrentamento aos ciclos de violên-
cia contra as mulheres, buscando vida em abundância para todas e todos, assim 
como o Próprio Cristo ensinou. 

Cerca de 40 jovens estiveram reunidos na sede paroquial Nossa Senhora dos Navegantes, Campinas do Sul, e as/
os participantes foram acolhidos pelo grupo de jovens “Seguindo o Amor de Cristo” (SAC) daquela cidade. Também es-
tiveram presentes jovens de outras Paróquias, como o grupo de jovens AJE (abreviatura de expressão latina “Alea Jacta 
Est – a sorte foi lançada) de Jacutinga e jovens de Entre Rios do Sul. A juventude percebeu que para enfrentar a violência é 
necessário denunciar as situações, acolher as vítimas e promover a cultura da paz. 

Paróquia de Mariano Moro
celebra seu padroeiro com crismas

A Paróquia São Francisco de Assis de Mariano Moro celebrou a 
festa de seu padroeiro do dia 6 de outubro, primeiro domingo do Mês 
Missionário Extraordinário, na qual foram crismados 27 catequizandos. 
A celebração festiva foi preparada com uma novena e presidida pelo 
Administrador Diocesano, Pe. Antonio Valentini Neto, e concelebrada 
pelo Pároco, Pe. Paulo Caovilla. 

Na homilia, o Administrador Diocesano recordou que no batismo, 
os crismandos receberam o dom da fé, confirmada pelo sacramento da 
crisma. Fé que faz compreender e superar as dificuldades da vida e que 
deve ser continuamente cultivada através da oração, da leitura da Pala-
vra de Deus, da participação na comunidade, do serviço à mesma. 

No final da celebração, um crismado e uma catequista dirigiram mensagem aos participantes. Pe. Paulo expressou 
especial agradecimento às catequistas, aos colaboradores da festa e ao Administrador Diocesano. 
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Coordenações paroquiais do Apostolado da Oração                      
refletem Mês Missionário Extraordinário

Representantes das coordenações do Apostolado da Oração 
da maioria das Paróquias da Diocese de Erexim participaram de 
reunião na manhã do dia 7 de outubro, no Centro de Pastoral, 
com o Diretor Diocesano, Pe. Paulo Cesar Bernardi, Pároco da 
Paróquia N. Sra. dos Navegantes de Campinas do Sul. 

Depois da oração inicial, lembrando a festa do dia, N. Sra. 
do Rosário, Pe. Paulo recordou as romarias já realizadas ou a ser-
em realizadas na região e no Brasil. Ele também falou de alguns 
aspectos do Mês Missionário Extraordinário, recomendando 

orações especiais pela atividade missionária neste mês. O grupo definiu a data de 26 de abril do próximo ano 
para o Dia Eucarístico Diocesano no CTG Sentinela da Querência. Na reunião, foram entregues os calendári-
os do Apostolado da Oração para o próximo ano, conforme a encomenda de cada paróquia. 

O Administrador Diocesano, Pe. Antonio Valentini, visitando o grupo, ressaltou a necessidade de espe-
cial comunhão e corresponsabilidade de todos neste período de vacância episcopal. Recomendou a oração 
pelo novo bispo a ser nomeado e pelas necessidades da Diocese. A próxima reunião do grupo será no dia 02 
de dezembro.  

Formação em orientação espiritual
“O Centro de Espiritualidade Cristo Rei – CECREI, 

a Secretaria para Colaboração, Fé e Espiritualidade (SEC-
OFE) dos jesuítas do Brasil e a Unisinos, com o apoio dos 
Bispos do Regional Sul 3, criaram a Escola de Formação de 
Orientadores Espirituais – EFOE.

A Escola pretende responder efetivamente à demanda 
crescente por pessoas bem formadas, para dar orientação es-
piritual àqueles que buscam crescer no relacionamento pes-
soal com Deus.

A Escola tem os seguintes objetivos:
Oferecer um quadro teórico e prático interdisciplinar 

sobre a orientação espiritual no seu diálogo com o mundo 
contemporâneo.

Apresentar critérios objetivos para avaliar o próprio 
caminho espiritual e o papel a ser desempenhado no 
ministério da orientação espiritual.

Contribuir para a formação de bons orientadores es-
pirituais, formadores e líderes de omunidades cristãs no 
ministério da orientação espiritual.

Preparar os alunos, principalmente, para fornecer ori-
entação espiritual, no contexto da vida cotidiana.

Público-alvo: 
O programa está pensado para atender às necessidades 

de um público diversificado:
Sacerdotes, diáconos, religiosos/as, leigos/as que 

desejam aprofundar seu conhecimento teórico e prático da 
orientação espiritual.

Formadores e formadoras que têm a missão de acom-
panhar o crescimento espiritual de seus formandos.

Líderes de movimentos eclesiais e agentes de pastoral 
que exercem papéis de orientação espiritual em suas comu-
nidades.

Duração da Escola
240 horas-aulas, distribuídas em seis módulos ao lon-

go de um ano, nos seguintes dias: 03 a 07 de fevereiro de 
2020; 30 de março a 03 de abril de 2020; 25 a 29 de maio 
de 2020; 03 a 07 de agosto de 2020; : 05 a 09 de outubro de 
2020; 30 de novembro a 04 de dezembro de 2020”

As inscrições para o processo seletivo já estão aconte-
cendo e vão até a data de 22 de novembro. 
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Criança de Estação assume compromisso missionário
Letícia Kempfer Sabadin, 10 

anos, participa há três da Infância e Ad-
olescência Missionária (IAM) na sede 
paroquial Santa Teresinha de Estação. 
Quem a motivou e convidou a participar 
desta obra missionária foi sua avó. No 
dia 12 de outubro, solenidade de N. Sra. 
Aparecida, em missa às 17h na igreja 
Santa Teresinha, presidida pelo vigário 
paroquial, Pe. Maximino Tiburski, ela 
fez sua consagração nesta Obra Mis-
sionária. Ela manifestou que gosta de cantar os cantos de 
Jesus e deseja que as 14 crianças do grupo de que participa 
“conheçam a Infância e Adolescência Missionária e se com-

prometam com o Projeto de Amor de 
Deus.” 

O grupo da IAM está sendo 
acompanhado pelas assessoras: Rosane 
Kempfer e Jussara Cecconelo.

Ir. Geneci Dalmagro, da coorde-
nação da IAM na Diocese participou da 
celebração, junto com a Maiara Deto-
foll e Fabiana Dreiher.

A Consagração de Letícia é mo-
tivo e exemplo para outras crianças assumirem este com-
promisso com a missão da Igreja, na grande perspectiva de 
“criança evangeliza criança”.

Paróquia de Estação celebra padroeira com tríduo e crismas
A Paróquia Santa Ter-

esinha de Estação celebra sua 
padroeira no dia 20 de out-
ubro, com missa festiva de 
manhã, bênção das rosas e 
da saúde pela tarde. De 15 a 
17, a paróquia realizou tríduo 
preparatório, conduzido pelo 
Pároco, Pe. Dirceu Dalla 
Rosa, e pelo Vigário Paroqui-
al, Pe. Maximino Tiburski, e equipes da sede paroquial. O 
Tríduo teve como tema: “Com Santa Teresinha, enviados em 
missão”, na família, na comunidade e na sociedade.

No dia 18, às 19h, houve celebração da crisma de 85 
catequizandos, presidida pelo Administrador Diocesano, 

concelebrada pelo Pároco e 
Vigário Paroquial, com a par-
ticipação de dois diáconos e 
diversos ministros e ministras. 
Após a celebração, houve jan-
tar de confraternização.

No dia 19, houve a 
bênção do oratório da Padroe-
ira, situado entre a igreja e a 
casa paroquial, depois de pas-

sar por completa revitalização. 
Na tarde do dia 20, com a bênção da saúde com o 

Santíssimo Sacramento, houve também a bênção e a entrega 
de mais de 1.500 rosas, oferecidas por muitos doadores.

Membros da Infância e Adolescência Missionária
fazem sua consagração na Catedral

Oito crianças e adolescentes do Colégio Franciscano São José, fiz-
eram sua consagração na Infância e Adolescência Missionária, na Cat-
edral São José, na missa das 16h do dia 19 de outubro, véspera do Dia 
Mundial das Missões deste Mês Missionário Extraordinário. A missa 
presidida pelo Pároco, Pe. Alvise Follador. 

No rito de consagração, os pais colocaram em seus filhos o lenço 
e o bóton, símbolos do compromisso de participação na Obra Pontifícia 
da Infância e Adolescência Missionária. Assumiram este compromisso: 
Lorenzo Laurenti Palhano, Maitê Diel Strzelski, Maria Augusta Fiora-
vante Loch, Marina Kuhn, Rafaela Alberti Novello, Eduarda Cavaletti, 
Yasmin Valentina Pelisser, Lucas Marcon Sbardelotto.

Ir. Geneci Dalmagro, coordenadora diocesana desta Obra deseja 
que mais comunidades e paróquias motivem e iniciem este trabalho e 

lembra que a Igreja floresce, se a Infância e Adolescência Missionária permanecem! 
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Leitura Orante da Bíblia III - oração
 Dei Verbum diz que “toda a pregação” da Igreja “deve nutrir-se e ser conduzida pela Sagrada Escritura [...]; 

tão grande é a força e o poder da 
Palavra de Deus que ela constitui 
o sustento e o vigor da Igreja e 
é para os seus filhos fortaleza da 
fé, alimento da alma e fonte pura 
e perene da vida espiritual” (DV 
21). “Alimentar-se da Palavra é o 
primeiro e fundamental dever da 
Igreja. De fato, se o anúncio do 
Evangelho constitui sua razão de 

ser e a sua missão, é indispensável que a Igreja conhe-
ça e viva aquilo que anuncia” (Bento XVI, 2008). “Na 
Palavra, encontramos a razão de nossa esperança e o 
sentido de ser e viver cristão” (CNBB 97, p.12). 

Oração, diálogo/encontro com Deus
“A oração é essencialmente um diálogo”. “Um 

diálogo entre Deus e o homem, através do qual o ho-
mem se dirige a Deus e entra em contato com Ele”. “Ao 
rezarmos, estamos diante de Alguém que sabe tudo acer-
ca de nós”. Sendo um diálogo com Deus, este acontece 
“no encontro” com Ele. “No encontro, o Deus distante 
se aproxima de mim/nós. Ele permanece o Outro, o ‘to-
talmente’ Outro em relação a mim/nós e tudo o mais 
além de mim/nós; ele permanece Deus e eu permaneço 
homem” (Grün). 

“O encontro é um acontecimento que transforma 
aqueles que se encontram”. Deus “vem ao nosso encon-
tro por pura graça. Nós podemos encontrá-lo somente 
porque Ele quer nos encontrar, porque está presente e 
espera que também nós estejamos prontos para encon-
trá-Lo” (Grün). Este encontro, mediado pelo texto bí-
blico, ocorre sem formalidades e se dá com tudo o que 
faz parte da nossa vida. 

A lectio não significa “ler para adquirir sabedo-
ria, para obter informações. Trata-se, pelo contrário, de 
um encontro com Deus, que se dirige a nós através da 
Palavra”. “A meditação penetra no interior da palavra e 
acende o desejo ardente do coração por Deus. Quanto 
mais a meditação penetra no sentido da palavra, tanto 
maior se torna o desejo por ela [...]. Saboreando a pala-
vra de Deus, entramos em contato com o nosso desejo 
profundo de conhecer a Deus. Na oratio, apresentamos 
a Deus o nosso desejo e lhe rogamos para satisfazê-lo 
sempre mais”. Assim, “a finalidade da leitura da Sagra-
da Escritura é o encontro com a Palavra de Deus encar-
nada, Jesus Cristo” (Grün). 

Pe. Jair Carlesso

 A Sagrada Escritura, fonte de oração
“A comunidade eclesial, como casa que nutre 

seus filhos, é sustentada pela oração. Na comunidade de 
fé cultiva-se uma verdadeira vida de oração, enraizada 
na Palavra de Deus, tendo em Jesus Cristo, o orante por 
excelência e na Oração do Senhor o paradigma de toda 
a oração” (DGAE 2019-2023, 95).

O Apóstolo Paulo diz que “a fé vem da pregação 
da Palavra de Cristo” (Rm 10,17). “O contato intensivo, 
vivencial e orante com a Palavra de Deus confere à reu-
nião da comunidade um caráter de formação disciplinar. 
O importante é o encontro com a Palavra que muda a 
vida e dá sentido ao ser e agir de quem é cristão, corri-
gindo posturas e aderindo ao modo de ser, de pensar e 
de agir de Jesus Cristo. O Evangelho passa a ser o crité-
rio decisivo para o discernimento em vista da vivência 
cristã” (DGAE 2019-2023, 92). 

A Sagrada Escritura é o grande testemunho da 
confiança de Israel e das primeiras comunidades cristãs 
em Deus, em Cristo Ressuscitado. Além de ser o Cria-
dor e o Libertador, Deus é o Pastor que caminha com 
o seu povo. Ele está onde o povo está, é o Emanuel (Is 
7,14; Mt 1,23), com uma presença viva e salvadora no 
meio de nós. Israel compreendeu Deus sempre próxi-
mo, dialogando frente a frente (Gn 12,1s), atencioso e 
misericordioso (Ez 16,63; Lc 15,11-32). 

Israel, desde o início de sua história, foi convida-
do a ouvir e confiar em Deus, a manter com Ele uma re-
lação de escuta, pois é em Deus que ele encontra a vida: 
“Ouve, ó Israel...” (Dt 6,4); “Escutai-me e vinde a mim, 
ouvi-me e haveis de viver” (Is 55,3). Esta é também a 
atitude do discípulo de Jesus (Mc 9,7; Lc 10,39). Por 
sua vez, desta relação para com Deus decorre um com-
promisso de vida: “Amarás a Javé teu Deus com todo o 
teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força” 
(Dt 6,4-5) e “Amarás o teu próximo como a ti mesmo” 
(Lv 19,18). Assim como Israel foi convidado a ouvir 
atentamente a Deus e a estar aberto a Ele, desta mesma 
forma foi convidado a rezar: com todo o coração, com 
toda a alma e com todas as forças, ou seja, com todo o 
seu ser e sua existência. A oração bíblica não é, portan-
to, uma palavra que sai meramente da boca-para-fora, 
mas algo que deve brotar do fundo da existência e da 
vivência de cada pessoa/comunidade.
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Os Salmos, experiência de oração                   
do povo de Israel

Os Salmos são orações nascidas a partir da vida, 
brotaram dos sofrimentos, das alegrias e vivências das 
pessoas em seu dia a dia. Eles têm por trás uma experi-
ência concreta de vida e de fé. Neles transparece a his-
tória de Israel guiada pela fé.

O livro dos Salmos é como uma grande casa com 
muitos quartos. Cada quarto tem uma chave própria, di-
ferente das outras. Para entrar em cada um dos quartos é 
preciso encontrar a chave certa. E esta é a situação vivida 
pela pessoa ou grupo que criou o Salmo. A experiência 
concreta do salmista é transmitida através do texto que 
chegou até nós. O texto que temos em mão faz a ponte 
entre a nossa experiência de vida e de fé e a experiência 
de vida e de fé da pessoa que viveu séculos atrás.

“A experiência de oração, no mundo judaico, é 
antes de tudo uma experiência comunitária, pois um ju-
deu, mesmo quando orava só, sua oração era na condi-
ção de membro do povo de Deus [...]. Quando a oração 
era uma súplica individual, profundamente íntima, o 
Deus invocado era o Deus dos pais, o Deus da comuni-
dade” (Lockmann). Desta forma, a Escritura nos desafia 
a resgatar o valor da vida e da oração comunitárias e a 
sair da oração individualista e desligada dos problemas 
da comunidade e da sociedade. 

Literariamente, os Salmos são poesia. Por meio 
da poesia é possível dizer o que não se consegue ex-
pressar de outra forma. Os Salmos são orações e é desta 
forma que eles devem ser entendidos. Mas são orações 
em forma de poesia e, como obras poéticas, é que de-
vem ser lidos, interpretados e rezados.

Jesus, homem de oração
“A experiência de oração oferecida por Jesus é 

modelo, conteúdo e vida da oração do discípulo e da 
discípula. A vida de Jesus foi uma escola de oração”. Os 
Evangelhos mostram Jesus como um “orante judeu”. 
Sua vida transcorria em “clima de oração” (Sobrino). 
Em muitos momentos de sua vida e pregação, Jesus 
usou os Salmos e/ou fez dos Salmos sua oração. 

Conforme os Evangelhos, Jesus rezava constan-
temente: antes da escolha dos Apóstolos (Lc 6,12); antes 
de ensinar o Pai Nosso (Lc 11,1); rezou por pessoas con-
cretas (Lc 22,31-32); rezou por seus perseguidores (Lc 
23,33-34); em ocasiões importantes, aludiu à necessida-
de da oração (Mc 9,29); tinha o costume de se retirar para 
orar (Mc 1,35; 6,46; 14,32; Lc 5,15-16; 6,12). 

Jesus não era um “orante ingênuo” e, como Isaí-
as (Is 1,10-15) e Amós (4,4), denunciou muitos tipos de 
oração: a oração mecânica (Lc 6,7-8) e indicou como 
deviam orar (Lc 6,9ss); denunciou a oração hipócrita 
(Mt 6,5) e apontou como deviam orar (Lc 6,6); conde-
nou a oração cínica (Lc 18,11-14), a oração alienante 
(Mt 7,21) e a oração opressora (Mc 12,38-40) (Sobri-
no). 

Jesus foi um homem de oração. Sua vida de ora-
ção motivou os discípulos a rezar (Lc 11,1). Além do 
exemplo de oração, Jesus deixou a oração por excelên-
cia, o Pai Nosso (Lc 11,2-4; Mt 6,9-13).

O terceiro passo:
O que o texto me/nos faz dizer a Deus?

Um dos objetivos da Leitura Orante é colocar 
o leitor/comunidade em diálogo com Deus mediante a 
oração. Através da leitura, meditação e oração da pala-
vra de Deus, cada um/a é convidado a entrar em comu-
nhão com o Senhor. Ao rezar a palavra, ela se torna a 
força e a luz de Deus em nossa vida. Rezar é colocar-se 
diante de Deus, como Maria, que disse: “Faça-se em 
mim segundo a tua Palavra” (Lc 1,38). 

A oração, fruto da leitura e meditação da pala-
vra, rompe com o formalismo vazio e esterilizante, pois 
brota da realidade da vida de cada um ou de cada comu-
nidade. A Palavra comunica a força de Deus e nos revi-
gora para a caminhada/missão. Desta forma, o terceiro 
passo nos convida a rezar a vida à luz do texto bíblico, 
que se tornou Palavra de Deus para nós: 

a) Nas necessidades, a palavra nos leva a confiar 
em Deus: “Pedi e vos será dado” (Lc 11,9).

b) Em meio às alegrias, ela nos leva a agradecer 
a Deus: “Sede agradecidos” (Cl 3,15).

c) Diante das limitações e pecados, ela nos abre 
ao perdão divino: “Perdoai-vos mutuamente, como o 
Senhor vos perdoou” (Cl 3,13).

d) Nos erros e infidelidades, ela nos corrige: 
“Toda Escritura é útil para ensinar, para argumentar, 
para corrigir, para educar na justiça” (2Tm 3,16).

e) Nas dúvidas e dificuldades, ela nos faz aco-
lher o sopro do Espírito de Deus e nos ajuda a discer-
nir sua vontade: “Recebei com mansidão a Palavra que 
foi plantada em vossos corações e é capaz de salvar as 
vossas vidas” (Tg 1,21). 
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CUIDAR Campanha para a Evangelização 2019
“CUIDA DELE! ” - Lc 10,35 - Amar é fazer o bem.

1. Campanha para a Evangelização
Com o objetivo de motivar os fiéis a 

participarem efetivamente da missão da Igreja por 
meio do testemunho de vida, de ações pastorais 
específicas e da garantia de recursos para a ação 
pastoral, a Campanha para a Evangelização completa 
21 anos em 2019. Aprovada pela 35ª Assembleia 
Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB), em 1997, ela foi realizada pela primeira 
vez no advento de 1998.

Uma das grandes motivações para a sua 
realização é a conscientização sobre a importância do 
compromisso evangelizador que deve ser assumido 
por cada cristão e o despertar para a corresponsabilidade pelo 
sustento das atividades pastorais da Igreja Católica no Brasil. Assim, 
a Campanha para a Evangelização procura responder também a esta 
necessidade. Afinal de contas, apesar de sermos a maior nação católica 
do mundo, a evangelização no Brasil ainda depende de contribuições 
das Igrejas da América do Norte e da Europa.

Por que fazemos esta Campanha? Para despertar, no tempo 
do Advento, a consciência de que o Menino Deus, sol nascente 
que nos veio visitar (Lc 1,78), e que permitiu-se ser cuidado na 
fragilidade de uma criança, também nos convida a cuidar uns dos 
outros. É preciso cuidar do anúncio da Palavra; cuidar dos pobres e 
cuidar da comunidade. A participação consciente de cada um, sinal 
de comunhão missionária, nos coloca em atitude de doação de tudo 
aquilo que somos e temos em favor da Igreja e da sua ação pastoral. 
É consequência do “Sentir com a Igreja”.

O grande gesto concreto da campanha é a realização de uma 
coleta que tem como objetivo angariar recursos para que a Igreja no 
Brasil tenha condições de continuar evangelizando, contribuindo 
para a superação de uma mentalidade individualista ao mesmo tempo 
em que promove a partilha de recursos voltada para o bem comum. 
Assim, a Campanha para a Evangelização proporciona a vivência 
de uma fé madura, testemunhada em atitudes e ações coerentes de 
conversão pessoal permanente e de transformação social segundo 
as exigências evangélicas garantindo que a Igreja Católica no 
Brasil tenha recursos para realizar a missão evangelizadora como 
a promoção de diversas iniciativas de formação, além de contribuir 
com a manutenção da CNBB nacional e também o financiamento 
de diversas iniciativas pastorais promovidas nas Dioceses e nos 18 
regionais da CNBB.

Todos conhecem as crescentes necessidades do apostolado, 
as carências e desafios das comunidades eclesiais, especialmente em 
terras de missão, os pedidos de ajuda que chegam de populações, 
indivíduos e famílias que vivem em precárias condições. Muitos 
esperam desta coleta uma ajuda que, muitas vezes, não conseguem 
encontrar noutro lugar. Deste modo, esta coleta constitui uma 
verdadeira e particular participação na ação evangelizadora, 
especialmente se considerarmos o sentido e a importância de 
partilhar concretamente as solicitudes da Igreja anunciando a vida e 
defendendo a criação! A coleta da Campanha para a Evangelização é 
distribuída da seguinte maneira: 45% dos recursos ficam na própria 
Diocese; 20% vão para o Regional da CNBB e 35% se destinam à 
CNBB nacional. Verdadeiramente esta coleta se apresenta como o 
amor que se organiza para servir ao anúncio do evangelho. Uma 

ajuda motivada pelo amor que vem de Deus. “É 
Ele quem cuida de nós.” (1Pd 5,7); É Ele quem nos 
convoca a cuidar uns dos outros. (Mt 25,40). Daí a 
importância de que a atividade caritativa da Igreja se 
mantenha e promova a dignidade das pessoas.

2. “Cuida Dele” - Lc 10,35
Uma das inspirações para a vida cristã 

é a imagem de Jesus, o Bom Samaritano. Nele 
encontramos um olhar que vê além das aparências. 
Um coração compassivo e mãos estendidas para 
cuidar. Nesta parábola (Lc 10,25-37), aquele que 
cuida do homem deixado quase morto a beira do 
caminho, se torna responsável por ele em todos 

os sentidos. Deixando-o aos cuidados da hospedaria, recomenda: 
“Cuida Dele!” Quando voltar, pagarei o que tiveres gasto a mais.

Neste ano somos convidados a refletir como o natal de 
Jesus inspira nosso compromisso como Igreja que cuida. O próprio 
Senhor nos adverte: “Em verdade, vos digo: todas as vezes que 
fizestes isso a um destes pequeninos que são meus irmãos, foi a 
mim que o fizestes!” (Mt 25, 40). No advento lembramos a segunda 
vinda do Senhor. Ele há de voltar e quer nos encontrar como bons 
samaritanos, cuidando do anúncio da Palavra, dos pobres e da 
comunidade. Celebrar o natal é celebrar a presença do Deus da vida 
no meio de nós.

Na simplicidade da gruta de Belém nasce o Senhor que se 
deixa cuidar. Podemos hoje estender o cuidado ao Menino Jesus 
proclamando sua Palavra, cuidando dos pobres e promovendo a 
vida em comunidade. Evangelizar: eis a nossa missão. Evangelizar 
é cuidar! Eis o nosso compromisso e empenho. Evangelizar com 
o coração solidário é contribuir com toda ação evangelizadora da 
Igreja do Brasil.

Oração Campanha para a Evangelização 2019
Deus de amor e de ternura,
Com carinho criastes o ser o humano e
Lhe deste a missão de cuidar de toda criação.
Na feliz espera do nascimento de Jesus,
Pedimos a graça de crescer no cuidado para
Com o próximo, nosso irmão.
Conduzidos pela força do Espírito Santo
Renovai em nossos corações o compromisso com
O anúncio do Evangelho a fim de que
A obra evangelizadora seja levada adiante,
Comprometida no cuidado com os pobres,
Zelosa pela celebração dos mistérios da fé,
Edificando comunidades missionárias, evangelizadoras,
Casas do cuidado e da partilha.
Maria, Mãe que cuidou do Menino Jesus,
Intercedei a Deus por nós, a fim de que sejamos
Cada vez mais generosos e corresponsáveis
Na missão de Evangelizar. Amém!

Pe. Patriky Samuel Batista
Secretário executivo para as Campanhas CNBB

Brasília, 22 de julho de 2019



COMUNICAÇÃO DIOCESANA - Dezembro de 2019

38 Variedades

Dinâmica do Setor de Animação Bíblico-catequética (122)
Tânia Madalosso

Aniversários – Dezembro

Cristo Rei  
Palavra: “A multidão conservava-se 

lá e observava. Os príncipes dos sacer-
dotes escarneciam de Jesus, dizendo: Sal-
vou a outros, que se salve a si próprio, se é 
o Cristo, o escolhido de Deus! Do mesmo 

modo zombavam dele os soldados. Aproximavam-se dele, ofere-
ciam-lhe vinagre e diziam: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti 
mesmo. Por cima de sua cabeça pendia esta inscrição: Este é o 
rei dos judeus”. Lucas 23, 35-38

Hoje eu vou contar uma história sobre um rei. Como você 
sabe, um rei geralmente usa uma coroa feita de ouro, prata e joias 
preciosas - uma coroa parecida com esta que eu tenho comigo. 
O rei da nossa história usava um tipo diferente de coroa. Ouça a 
história do “Rei ao Contrário.”

Era uma vez, há muito tempo atrás. Um rei. Ele não era 
um rei comum. Ele era diferente dos outros reis, porque Ele era 
ao contrário dos outros reis. A começar do dia em que nasceu, 
você já poderia dizer que este rei ia ser diferente. A maioria dos 
reis geralmente nascem em um palácio, mas este rei nasceu em 
uma estrebaria rodeada por burros, ovelhas e vacas. Não foi um 
começo muito grandioso para um rei, não é?! Na verdade, poucas 
pessoas sabiam que naquela noite um rei tivesse nascido. Somente 
um punhado de pastores e três homens sábios ficaram sabendo 
que o rei nasceu.

O rei cresceu..., mas ele continuou a ser diferente de outros 
reis. 

Enquanto a maioria dos reis gastavam todo seu tempo fa-
zendo riquezas de prata, ouro e joias, o nosso rei ao contrário não 
tinha nada. E enquanto a maioria dos reis estavam cercados de 
empregados, Ele escolheu ser um servo. Ele poderia ser visto com 
frequência ajudando os outros.

Conforme o tempo passava, as pessoas ficaram muito in-
satisfeitas com esse rei, porque ele simplesmente não agia da ma-
neira que eles achavam que um rei deve agir. Ao invés de andar 
pela cidade em um grande cavalo branco, como era de costume 

dos outros reis, o rei ao contrário dirigiu-se a 
cidade no lombo de um burro. Mas isso é 
maneira de um rei para agir?

E o povo que Ele escolheu para 
ser seus amigos?! Seus amigos mais 
próximos eram um bando de pescado-
res e fedorentos Ele era muitas vezes 
visto conversando com os pobres e co-
mendo com pecadores.

Finalmente, o povo decidiu que eles 
tinham ficado com aquele Rei por muito tempo. Se ele não pode-
ria agir da forma como deve agir um rei, então eles não queriam 
mais que ele fosse seu rei. Eles fizeram um plano para ele ser 
preso e jogado na prisão.

O plano funcionou. Quando chegou o dia de seu julgamen-
to, o rei estava diante do povo. Ao invés de gritar “Viva o Rei!” 
Eles gritaram: “Crucifica-o! Ele não é o nosso rei, crucifica-o!” 
Então crucificaram o rei, pregando-o uma cruz. 

Vestiram o rei com um manto vermelho, colocaram uma 
coroa de espinhos em sua cabeça, batiam-lhe na cabeça com uma 
vara e zombavam dele... Que maneira de um rei morrer! Depois 
que Ele foi crucificado, eles levaram seu corpo e colocá-lo em um 
túmulo emprestado...

Espere, isso não é o fim da história. Lembra-se???... Este 
rei era diferente! O Rei ao contrário ressuscitou dentre os mortos 
para viver eternamente. Agora, em vez de ser o Rei ao contrário, 
Ele é o Rei para sempre!!! 

Ele é o rei de todos aqueles que o escolhem como rei. Sim, 
ainda existem algumas pessoas que não o chamam de rei, mas quem 
o conhece bem o chama de rei.... Eles o chamam de Rei Jesus!

Jesus quer ser seu rei também, e se você o escolher para ser 
seu rei, você viverá feliz para sempre!

Oração: Querido Jesus, hoje eu te declaro meu Rei e Sen-
hor! Te declaro Rei e Senhor da minha família, dos meus estudos 
(continue a oração com as crianças). Quero que meu coração seja 
o teu trono, Jesus! Reina na minha vida! Amém!

- 1. Ildo Benincá – N (Ecônomo da Diocese)
- 2. Sérgio Braciak N. 1952 (servidor/horta e jardim) 
- 4. Pe. Geraldo Moro, N. 1931
- 6. Pe. Jorge E. Dallagnol, O. 1986
- 8. Renoir Dalpizzol, O. (2007 - saletino)
 Pe. Geraldo Moro, O. 1956
 Pe. Waldemar Zapelini, O. 1969
 Jean Carlos Demboski, N. 1992
 Pe. Vergínio Dall’Agnoll O. (1952 - saletino)
- 11. Pe. Antonio Valentini Neto, O. 1971
 Pe. Paulo C. Bernardi, O. 2004
- 12. Pe. Dirceu Dalla Rosa, O. 1992
- 13. Pe. Valter Girelli, O. 1980
- 14. Giovani Momo, O. 2013
 Cleusa Fatima Jakobowski N (Servidora da Cúria)
- 15. Pe. Anderson Faenello, O. 2012
 Pe. Edegar Passaglia, O. 2018

- 16. Pe. Adelar Pedro De David, O. 1972
 Pe. Nelson C. Longo, O. 1978
- 17. Pe. Maicon Malacarne, O. 2011
- 19. Pe. Valtuir A. Bolzan, N. 1966
- 20. Pe. João Zappani, O. 1986
 Pe. Davi Oliveira Pereira, O. 1998
 Pe. Mauro Parcianello, O. 2008
- 22. Pe. Carlos Pontel, O. 2002
- 24. Pe. Presentino Rovani O – saletino, 1971
- 25. Diác. Natalino José Parmeggiani, N. 1934
- 27. Pe. José C. Sala, O. 1997
- 28. Pe. Edinaldo dos S. Bruno, O. 2002
Pe. Gilson V. Samuel, O. 2012 .
- 30. Pe. Valtuir Bolzan, O. 1995
- 31. Pe. Antonio Miro Serraglio, O. 1985
Pe. Altair J. Steffen, O. 1986
Pe. Alvise Follador, O. 1989
Pe. Maximino Tiburski, O. 1992
Pe. Dirceu Balestrin, O. 1988
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Maria Busatta, integrante da Pastoral da Saúde

Variedades

Bruschetta de Natal Fit
Ingredientes:
PARA O PÃO
2 xícaras de coco ralado

6 ovos
1/2 xícara de queijo parmesão
6 colheres (sopa) requeijão
6 colheres (sopa) água
2 colheres (sopa) de fermento
PARA RECHEIO
1 tomate grande bem picadinho
1 Cebola picada
Orégano a gosto
Sal a gosto
Queijo a gosto
Azeite a gosto
Modo de Preparo
Bata todos os ingredientes dentro do liquidificador 

exceto o fermento.
Acrescente o fermento e misture sem bater.
Forre uma assadeira com papel manteiga, despeje a 

massa.
Asse em forno preaquecido até que fique douradin-

ho, faça o teste do palito.
Enquanto isso pique o tomate e a cebola, tempere 

com orégano, sal e azeite.
Distribua sobre o pão, corte em pedaço e sirva.

Biscoito de Gengibre Fit
Ingredientes:
3 ovos
1 xícara de farinha de coco
1 xícara de farinha de arroz
5 colheres (sopa) de óleo de coco
1cs de canela em pó
1/2 colheres (sopa) de gengibre em pó
1/2 x xícara de xilitol ou açúcar mascavo

Modo de Preparo
Misture todos os ingredientes até ficar lisinho, bem 

homogêneo.
Se precisar coloque mais óleo.
Abra a massa em uma superficie lisa, corte com 

forminhas de natal.
Depois é só levar pra assar numa forma untada ou 

com papel manteiga a 180° graus até ficar dourado nas 
pontas.

Ervas e Plantas Mecinais – 124
Pe. Ivacir João Franco – CNF/MT nº. 0120.

Cerejeira
Eugenia involucrata, DC
Pertence à família das 

Mirtáceas
Também conhecido 

como: Cerejeira-do-rio-grande-
do-sul 

A Cerejeira é uma arvore 
nativa da região Sul do Brasil 
e quando adulta pode atingir 
até 10 metros de altura. É uma 
planta silvestre, mas pode ser 
plantada perto das casas onde 
propiciam uma sombra durante o verão. A sua fruta quando 
madura é de cor roxo-viola. A sua reprodução é feita por se-
mentes que podem ser colhidas no chão e germinam a seguir 
em pouco tempo.

Propriedades medicinais
A fruta consumida ao natural beneficia a pessoa com a 

vitamina A, que é um micronutriente, com papel essencial na 
visão, crescimento, desenvolvimento do osso, desenvolvi-
mento e manutenção do tecido do organismo todo; Cálcio, 
que visa fortalecer os ossos e os dentes e Fósforo, que ajuda 
no crescimento, na recuperação do organismo, proporciona 
energia, vigor, colaborando na metabolização das gorduras 
e amidos, atenua as dores da artrite, estimula dentes e gen-
givas saudáveis.

O chá das folhas é indicado para acalmar cólicas dos 
intestinos e também dores do estômago, bem como também 
para acalmar a disenteria e eliminar a dor provocada pela 
mesma. 

Com as suas frutas, pode ser feito um excelente xa-
rope, que após misturado com mel ou açúcar da cana é efi-
caz no tratamento de dores ligadas ao aparelho respiratório. 
Serve também para curar a tosse, a gripe e o resfriado e ao 
mesmo tempo auxilia também no tratamento de quem quer 
deixar de fumar, eliminando assim o catarro, a nicótica e o 
alcatrão ligado aos pulmões.

A fruta consumida ao natural é auxiliar para controlar 
a digestão, e ao mesmo tempo para o bom funcionamento do 
pâncreas e da bile. 

O chá da casca da cerejeira também é auxiliar para 
o tratamento do reumatismo da arteriosclerose, do fígado e 
também para combater o ácido úrico.

O chá da casca do tronco, aquela que se desprende 
com o tempo, é auxiliar para acalmar disenterias rapida-
mente e ao mesmo tempo reconstituir o bom funcionamento 
dos intestinos.
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A Imagem de N. Sra. em cada dia da novena e no dia da Romaria


