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Romaria de Fátima, graça divina para revigorar
a caminhada de fé com Maria

(A Voz da Diocese, 13/10/2019)
A esplanada do Santuário de Fátima 

na sede da Diocese de Erexim, com suas 
sucessivas remodelações, especialmente 
a de 2017, por ocasião do centenário das 
aparições da Virgem Maria em Fátima, 
Portugal, é o espaço sagrado que acolhe 
inúmeros peregrinos ao longo do ano, mas 
especialmente na novena e romaria anual. 

Neste ano, na particularidade da 
vacância episcopal e durante a Assembleia 
do Sínodo dos Bispos para a Amazônia, a 
romaria se reveste de dupla característica, uma de especial comun-
hão e corresponsabilidade diocesana e outra de caráter missionário, 
de abertura para a Igreja em nível universal. 

Em nível diocesano, rogamos a Deus, por intercessão de 
Maria, que nos conceda um novo Bispo no menor tempo possível 
e olhe com carinho para as necessidades de toda a Diocese, para 
que possa responder aos desafios atuais da evangelização e prosse-
guir em sua caminhada histórica já próxima do seu cinquentenário. 
O Bispo que chegar deve encontrar as comunidades vigorosas, na 
alegre expectativa de uma família pelo retorno do pai ou da mãe, 
depois de mesmo que breve período de ausência.

Em comunhão com a Igreja em sua dimensão universal, re-
unidos com Maria como os discípulos no Cenáculo de Jerusalém 
aguardando a vinda do Espírito Santo, lhe pedimos que revigore 
em todos nós o espírito missionário, especialmente 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, especialmente dos indígenas, frequentemente esquecidos e 
sem perspectivas de um futuro sereno, também por causa da crise 
da Floresta Amazônica, pulmão de capital importância para nos-
so planeta”. Em comunhão incondicional com o Papa Francisco, 
que passa por críticas e restrições infundadas também de membros 

de nossa Igreja, assumimos o Mês Mis-
sionário Extraordinário em andamento 
com seu tema “batizados e enviados, a Ig-
reja de Cristo em missão no mundo” com 
objetivo por ele estabelecido, “que todos 
os fiéis tenham verdadeiramente a peito o 
anúncio do Evangelho e a transformação 
das suas comunidades em realidades mis-
sionárias 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 primeiros irmãos na fé cristã. 

Ela nos ajudou a refletir sobre a participação na missão dos 
jovens, dos que exercem o poder executivo, judiciário e legislativo, 
dos que atuam nos meios de comunicação social, dos que cuidam 
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 comprom-
isso missionário de cada um de nós.  

Certamente, a Romaria também nos propõe alguns compro-
missos, o cultivo da oração pela paz e pelas famílias, como Maria 
pediu em Fátima; o amor à Igreja, nossa mãe, especialmente pela 
participação ativa em nossas comunidades; o empenho comum na 
implementação do novo Plano Diocesano da Ação Evangelizado-
ra; o cuidado com a Casa Comum; o espírito crítico em relação a 
mensagens maldosas que circulam nas redes sociais e transmitindo 
apenas aquilo que edifica o bem e a paz.

Ótimo domingo e excelente semana a todos, com a graça 
divina e o amparo materno de Maria.

Congregação para os Bispos confirma escolha
do Administrador Diocesano de Erexim

Cidade do Vaticano, 3 de outubro de 2019
Rev.mo Sr.
Esta Congregação recebeu de bom grado a tua eleição para 

Administrador Diocesano da Igreja de Erexim e fez as devidas 
anotações nas Atas desta Secretaria.

Enquanto a Congregação se congratula contigo pela estima 
que gozas, temos a firme esperança que a profissão de fé que emitiste 
segundo o direito  e a administração da Igreja recebida segundo o câ-
non 427 do CIC ajudarão a zelar cuidadosamente para que o depósito 

da fé nada padeça e nada ocorra em detri-
mento da disciplina canônica, bem como 
evitarás que durante a sede vacante ocor-
ram inovações e que as leis da Igreja se-
jam santamente observadas por todos.

Com esta recomendação para a tua função, desejo cordial-
mente que sejas merecedor de todos os sucessos da Igreja.

Obsequiosamente...,
Cardeal Marc Ouellet. (Presidente)
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MENSAGEM DO SANTO PADRE FRANCISCO PARA A CELEBRAÇÃO DO 53º DIA MUNDIAL DA PAZ - 1º DE JANEIRO DE 2020

A Paz como Caminho de Esperança:
Diálogo, Reconciliação e Conversão Ecológica

1. A paz, caminho de esperança face aos obstáculos e 
provações

A paz é um bem precioso, objeto da nossa esperança; 
por ela aspira toda a humanidade. Depor esperança na paz 
é um comportamento humano que alberga uma tal tensão 
existencial, que o momento pre-
sente, às vezes até custoso, «pode 
ser vivido e aceite, se levar a uma 
meta e se pudermos estar seguros 
dessa meta, se esta meta for tão 
grande que justifique a canseira 
do caminho».[1] Assim, a espe-
rança é a virtude que nos coloca 
a caminho, dá asas para continu-
ar, mesmo quando os obstáculos 
parecem intransponíveis.

A nossa comunidade humana traz, na memória e na 
carne, os sinais das guerras e conflitos que têm vindo a 
suceder-se, com crescente capacidade destruidora, afetando 
especialmente os mais pobres e frágeis. Há nações inteiras 
que não conseguem libertar-se das cadeias de exploração 
e corrupção que alimentam ódios e violências. A muitos 
homens e mulheres, crianças e idosos, ainda hoje se nega 
a dignidade, a integridade física, a liberdade – incluindo a 
liberdade religiosa –, a solidariedade comunitária, a esper-
ança no futuro. Inúmeras vítimas inocentes carregam sobre 
si o tormento da humilhação e da exclusão, do luto e da in-
justiça, se não mesmo os traumas resultantes da opressão 
sistemática contra o seu povo e os seus entes queridos.

As terríveis provações dos conflitos civis e dos con-
flitos internacionais, agravadas muitas vezes por violências 
desalmadas, marcam prolongadamente o corpo e a alma da 
humanidade. Na realidade, toda a guerra se revela um frat-
ricídio que destrói o próprio projeto de fraternidade, inscrito 
na vocação da família humana.

Sabemos que, muitas vezes, a guerra começa pelo fac-
to de não se suportar a diversidade do outro, que fomenta o 
desejo de posse e a vontade de domínio. Nasce, no coração 
do homem, a partir do egoísmo e do orgulho, do ódio que 
induz a destruir, a dar uma imagem negativa do outro, a ex-
cluí-lo e cancelá-lo. A guerra nutre-se com a perversão das 
relações, com as ambições hegemónicas, os abusos de pod-
er, com o medo do outro e a diferença vista como obstáculo; 
e simultaneamente alimenta tudo isso.

Como fiz notar durante a recente viagem ao Japão, é 
paradoxal que «o nosso mundo viva a dicotomia perversa de 
querer defender e garantir a estabilidade e a paz com base 
numa falsa segurança sustentada por uma mentalidade de 
medo e desconfiança, que acaba por envenenar as relações 

entre os povos e impedir a possibilidade de qualquer diálogo. 
A paz e a estabilidade internacional são incompatíveis com 
qualquer tentativa de as construir sobre o medo de mútua 
destruição ou sobre uma ameaça de aniquilação total. São 
possíveis só a partir duma ética global de solidariedade e 

cooperação ao serviço dum futuro 
modelado pela interdependência e 
a corresponsabilidade na família 
humana inteira de hoje e de aman-
hã».[2]

Toda a situação de ameaça 
alimenta a desconfiança e a retira-
da para dentro da própria condição. 
Desconfiança e medo aumentam a 
fragilidade das relações e o risco 
de violência, num círculo vicioso 

que nunca poderá levar a uma relação de paz. Neste senti-
do, a própria dissuasão nuclear só pode criar uma segurança 
ilusória.

Por isso, não podemos pretender manter a estabilidade 
no mundo através do medo da aniquilação, num equilíbrio 
muito instável, pendente sobre o abismo nuclear e fechado 
dentro dos muros da indiferença, onde se tomam decisões 
socioeconómicas que abrem a estrada para os dramas do 
descarte do homem e da criação, em vez de nos guardarmos 
uns aos outros.[3] Então como construir um caminho de paz 
e mútuo reconhecimento? Como romper a lógica morbosa 
da ameaça e do medo? Como quebrar a dinâmica de descon-
fiança atualmente prevalecente?

Devemos procurar uma fraternidade real, baseada 
na origem comum de Deus e vivida no diálogo e na confi-
ança mútua. O desejo de paz está profundamente inscrito no 
coração do homem e não devemos resignar-nos com nada 
de menos.

2. A paz, caminho de escuta baseado na memória, sol-
idariedade e fraternidade

Os sobreviventes aos bombardeamentos atómicos de 
Hiroxima e Nagasáqui – denominados os hibakusha – con-
tam-se entre aqueles que, hoje, mantêm viva a chama da 
consciência coletiva, testemunhando às sucessivas gerações 
o horror daquilo que aconteceu em agosto de 1945 e os sof-
rimentos indescritíveis que se seguiram até aos dias de hoje. 
Assim, o seu testemunho aviva e preserva a memória das 
vítimas, para que a consciência humana se torne cada vez 
mais forte contra toda a vontade de domínio e destruição. 
«Não podemos permitir que as atuais e as novas gerações 
percam a memória do que aconteceu, aquela memória que 
é garantia e estímulo para construir um futuro mais justo e 
fraterno».[4]
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Como eles, há muitos, em todas as partes do mundo, 
que oferecem às gerações futuras o serviço imprescindível 
da memória, que deve ser preservada não apenas para evitar 
que se voltem a cometer os mesmos erros ou se repropon-
ham os esquemas ilusórios do passado, mas também para 
que a memória, fruto da experiência, constitua a raiz e sugira 
a vereda para as opções de paz presentes e futuras.

Mais ainda, a memória é o horizonte da esperança: 
muitas vezes, na escuridão das guerras e dos conflitos, a lem-
brança mesmo dum pequeno gesto de solidariedade recebida 
pode inspirar opções corajosas e até heroicas, pode colocar 
em movimento novas energias e reacender nova esperança 
nos indivíduos e nas comunidades.

Abrir e traçar um caminho de paz é um desafio mui-
to complexo, pois os interesses em jogo, nas relações entre 
pessoas, comunidades e nações, são múltiplos e contraditóri-
os. É preciso, antes de mais nada, fazer apelo à consciência 
moral e à vontade pessoal e política. Com efeito, a paz alca-
nça-se no mais fundo do coração humano, e a vontade políti-
ca deve ser incessantemente revigorada para abrir novos 
processos que reconciliem e unam pessoas e comunidades.

O mundo não precisa de palavras vazias, mas de teste-
munhas convictas, artesãos da paz abertos ao diálogo sem 
exclusões nem manipulações. De facto, só se pode chegar 
verdadeiramente à paz quando houver um convicto diálo-
go de homens e mulheres que buscam a verdade mais além 
das ideologias e das diferentes opiniões. A paz é uma con-
strução que «deve estar constantemente a ser edificada»,[5] 
um caminho que percorremos juntos procurando sempre o 
bem comum e comprometendo-nos a manter a palavra dada 
e a respeitar o direito. Na escuta mútua, podem crescer tam-
bém o conhecimento e a estima do outro, até ao ponto de 
reconhecer no inimigo o rosto dum irmão.

Por conseguinte, o processo de paz é um empenho 
que se prolonga no tempo. É um trabalho paciente de busca 
da verdade e da justiça, que honra a memória das vítimas e 
abre, passo a passo, para uma esperança comum, mais forte 
que a vingança. Num Estado de direito, a democracia pode 
ser um paradigma significativo deste processo, se estiver 
baseada na justiça e no compromisso de tutelar os direitos 
de cada um, especialmente se vulnerável ou marginalizado, 
na busca contínua da verdade.[6] Trata-se duma construção 
social em contínua elaboração, para a qual cada um presta 
responsavelmente a própria contribuição, a todos os níveis 
da comunidade local, nacional e mundial.

Como assinalava o Papa São Paulo VI, «a dupla as-
piração – à igualdade e à participação – procura promover 
um tipo de sociedade democrática. (...). Isto, de per si, já diz 
bem qual a importância de uma educação para a vida em so-
ciedade, em que, para além da informação sobre os direitos 
de cada um, seja recordado também o seu necessário correl-
ativo: o reconhecimento dos deveres de cada um em relação 
aos outros. O sentido e a prática do dever são, por sua vez, 
condicionados pelo domínio de si mesmo, pela aceitação das 

responsabilidades e das limitações impostas ao exercício da 
liberdade do indivíduo ou do grupo».[7]

Pelo contrário, a 
fratura entre os membros 
duma sociedade, o aumen-
to das desigualdades soci-
ais e a recusa de empregar 
os meios para um desen-
volvimento humano inte-
gral colocam em perigo a 

prossecução do bem comum. Inversamente, o trabalho paci-
ente, baseado na força da palavra e da verdade, pode desper-
tar nas pessoas a capacidade de compaixão e solidariedade 
criativa.

Na nossa experiência cristã, fazemos constantemente 
memória de Cristo, que deu a sua vida pela nossa recon-
ciliação (cf. Rm 5, 6-11). A Igreja participa plenamente na 
busca duma ordem justa, continuando a servir o bem comum 
e a alimentar a esperança da paz, através da transmissão dos 
valores cristãos, do ensinamento moral e das obras sociais e 
educacionais.

3. A paz, caminho de reconciliação na comunhão fra-
terna

A Bíblia, particularmente através da palavra dos profe-
tas, chama as consciências e os povos à aliança de Deus com 
a humanidade. Trata-se de abandonar o desejo de dominar 
os outros e aprender a olhar-se mutuamente como pessoas, 
como filhos de Deus, como irmãos. O outro nunca há de ser 
circunscrito àquilo que pôde ter dito ou feito, mas deve ser 
considerado pela promessa que traz em si mesmo. Somente 
escolhendo a senda do respeito é que será possível romper a 
espiral da vingança e empreender o caminho da esperança.

Guia-nos a passagem do Evangelho que reproduz o 
seguinte diálogo entre Pedro e Jesus: «“Senhor, se o meu 
irmão me ofender, quantas vezes lhe deverei perdoar? Até 
sete vezes?” Jesus respondeu: “Não te digo até sete vezes, 
mas até setenta vezes sete”» (Mt 18, 21-22). Este camin-
ho de reconciliação convida-nos a encontrar no mais fundo 
do nosso coração a força do perdão e a capacidade de nos 
reconhecermos como irmãos e irmãs. Aprender a viver no 
perdão aumenta a nossa capacidade de nos tornarmos mul-
heres e homens de paz.

O que é verdade em relação à paz na esfera social, é 
verdadeiro também no campo político e económico, pois a 
questão da paz permeia todas as dimensões da vida comu-
nitária: nunca haverá paz verdadeira, se não formos capazes 
de construir um sistema económico mais justo. Como es-
creveu Bento XVI, «a vitória sobre o subdesenvolvimento 
exige que se atue não só sobre a melhoria das transações 
fundadas sobre o intercâmbio, nem apenas sobre as trans-
ferências das estruturas assistenciais de natureza pública, 
mas sobretudo sobre a progressiva abertura, em contexto 
mundial, para formas de atividade económica caraterizadas 
por quotas de gratuidade e de comunhão».[8]
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4. A paz, caminho de conversão ecológica
«Se às vezes uma má compreensão dos nossos 

princípios nos levou a justificar o abuso da natureza, ou o 
domínio despótico do ser humano 
sobre a criação, ou as guerras, a in-
justiça e a violência, nós, crentes, po-
demos reconhecer que então fomos 
infiéis ao tesouro de sabedoria que 
devíamos guardar».[9]

Vendo as consequências da 
nossa hostilidade contra os outros, 
da falta de respeito pela casa comum 
e da exploração abusiva dos recursos 
naturais – considerados como instru-
mentos úteis apenas para o lucro de 
hoje, sem respeito pelas comunidades locais, pelo bem co-
mum e pela natureza –, precisamos duma conversão ecológi-
ca.

O Sínodo recente sobre a Amazónia impele-nos a 
dirigir, de forma renovada, o apelo em prol duma relação 
pacífica entre as comunidades e a terra, entre o presente e a 
memória, entre as experiências e as esperanças.

Este caminho de reconciliação inclui também escuta 
e contemplação do mundo que nos foi dado por Deus, para 
fazermos dele a nossa casa comum. De facto, os recursos 
naturais, as numerosas formas de vida e a própria Terra foram-
nos confiados para ser «cultivados e guardados» (cf. Gn 2, 
15) também para as gerações futuras, com a participação re-
sponsável e diligente de cada um. Além disso, temos neces-
sidade duma mudança nas convicções e na perspetiva, que 
nos abra mais ao encontro com o outro e à receção do dom 
da criação, que reflete a beleza e a sabedoria do seu Artífice.

De modo particular brotam daqui motivações profun-
das e um novo modo de habitar na casa comum, de conviv-
ermos uns e outros com as próprias diversidades, de celebrar 
e respeitar a vida recebida e partilhada, de nos preocupar-
mos com condições e modelos de sociedade que favoreçam 
o desabrochar e a permanência da vida no futuro, de desen-
volver o bem comum de toda a família humana.

Por conseguinte a conversão ecológica, a que apelam-
os, leva-nos a uma nova perspetiva sobre a vida, consideran-
do a generosidade do Criador que nos deu a Terra e nos cha-
ma à jubilosa sobriedade da partilha. Esta conversão deve 
ser entendida de maneira integral, como uma transformação 
das relações que mantemos com as nossas irmãs e irmãos, 
com os outros seres vivos, com a criação na sua riquíssi-
ma variedade, com o Criador que é origem de toda a vida. 
Para o cristão, uma tal conversão exige «deixar emergir, nas 
relações com o mundo que o rodeia, todas as consequências 
do encontro com Jesus».[10]

5. Obtém-se tanto quanto se espera[11]
O caminho da reconciliação requer paciência e confi-

ança. Não se obtém a paz, se não a esperamos.

Trata-se, antes de mais nada, de acreditar na possibili-
dade da paz, de crer que o outro tem a mesma necessidade de 
paz que nós. Nisto, pode-nos inspirar o amor de Deus por cada 

um de nós, amor libertador, ilimitado, 
gratuito, incansável.

O medo é, frequentemente, fon-
te de conflito. Por isso, é importante 
ir além dos nossos temores humanos, 
reconhecendo-nos filhos necessita-
dos diante d’Aquele que nos ama e 
espera por nós, como o Pai do filho 
pródigo (cf. Lc 15, 11-24). A cultu-
ra do encontro entre irmãos e irmãs 
rompe com a cultura da ameaça. Tor-
na cada encontro uma possibilidade 

e um dom do amor generoso de Deus. Faz-nos de guia para 
ultrapassarmos os limites dos nossos horizontes estreitos, 
procurando sempre viver a fraternidade universal, como fil-
hos do único Pai celeste.

Para os discípulos de Cristo, este caminho é apoiado 
também pelo sacramento da Reconciliação, concedido pelo 
Senhor para a remissão dos pecados dos batizados. Este sac-
ramento da Igreja, que renova as pessoas e as comunidades, 
convida a manter o olhar fixo em Jesus, que reconciliou «todas 
as coisas, pacificando pelo sangue da sua cruz, tanto as que 
estão na terra como as que estão no céu» (Col 1, 20); e pede 
para depor toda a violência nos pensamentos, nas palavras e 
nas obras quer para com o próximo quer para com a criação.

A graça de Deus Pai oferece-se como amor sem 
condições. Recebido o seu perdão, em Cristo, podemos colo-
car-nos a caminho para ir oferecê-lo aos homens e mulheres do 
nosso tempo. Dia após dia, o Espírito Santo sugere-nos atitudes 
e palavras para nos tornarmos artesãos de justiça e de paz.

Que o Deus da paz nos abençoe e venha em nossa aju-
da.

Que Maria, Mãe do Príncipe da paz e Mãe de todos 
os povos da terra, nos acompanhe e apoie, passo a passo, no 
caminho da reconciliação.

E que toda a pessoa que vem a este mundo possa con-
hecer uma existência de paz e desenvolver plenamente a 
promessa de amor e vida que traz em si.

Vaticano, 8 de dezembro de 2019.
[Franciscus]

[1] Bento XVI, Carta enc. Spe salvi, 30 de novembro de 2007, 1.
[2] Discurso sobre as armas nucleares, Nagasáqui – Parque «Atomic Bomb Hy-

pocenter», 24 de novembro de 2019.
[3] Cf. Francisco, Homilia em Lampedusa, 8 de julho de 2013.
[4] Francisco, Discurso sobre a Paz, Hiroxima – Memorial da Paz, 24 de novem-

bro de 2019.
[5] Conc. Ecum. Vat. II, Const. past. Gaudium et spes, 78.
[6] Cf. Bento XVI, Discurso aos dirigentes e membros das Associações Cristãs 

dos Trabalhadores Italianos (ACLI), 27 de janeiro de 2006.
[7] Carta ap. Octogesima adveniens, 14 de maio de 1971, 24.
[8] Carta enc. Caritas in veritate, 29 de junho de 2009, 39.
[9] Francisco, Carta enc. Laudato si’, 24 de maio de 2015, 200.
[10] Ibid., 217.
[11] Cf. São João da Cruz, Noite Escura, II, 21, 8.



COMUNICAÇÃO DIOCESANA - Janeiro – Fevereiro de 2020

6 Papa Francisco

CARTA APOSTÓLICA

ADMIRABILE SIGNUM 
DO SANTO PADRE FRANCISCO SOBRE O SIGNIFICADO E VALOR DO PRESÉPIO

1. O SINAL ADMIRÁVEL 
do Presépio, muito amado pelo 
povo cristão, não cessa de sus-
citar maravilha e enlevo. Rep-
resentar o acontecimento da 
natividade de Jesus equivale a 
anunciar, com simplicidade e 
alegria, o mistério da encarnação 
do Filho de Deus. De facto, o 
Presépio é como um Evangelho 
vivo que transvaza das páginas 
da Sagrada Escritura. Ao mesmo 
tempo que contemplamos a representação do Natal, somos 
convidados a colocar-nos espiritualmente a caminho, atraí-
dos pela humildade d’Aquele que Se fez homem a fim de 
Se encontrar com todo o homem, e a descobrir que nos ama 
tanto, que Se uniu a nós para podermos, também nós, unir-
nos a Ele. 

Com esta Carta, quero apoiar a tradição bonita das 
nossas famílias prepararem o Presépio, nos dias que ante-
cedem o Natal, e também o costume de o armarem nos lu-
gares de trabalho, nas escolas, nos hospitais, nos estabelec-
imentos prisionais, nas praças… Trata-se verdadeiramente 
dum exercício de imaginação criativa, que recorre aos mais 
variados materiais para produzir, em miniatura, obras-pri-
mas de beleza. Aprende-se em criança, quando o pai e a mãe, 
juntamente com os avós, transmitem este gracioso costume, 
que encerra uma rica espiritualidade popular. Almejo que 
esta prática nunca desapareça; mais, espero que a mesma, 
onde porventura tenha caído em desuso, se possa redescobrir 
e revitalizar.

2. A origem do Presépio fica-se a dever, antes de mais 
nada, a alguns pormenores do nascimento de Jesus em 
Belém, referidos no Evangelho. O evangelista Lucas lim-
ita-se a dizer que, tendo-se completado os dias de Maria dar 
à luz, «teve o seu filho primogénito, que envolveu em panos 
e recostou numa manjedoura, por não haver lugar para eles 
na hospedaria» (2, 7). Jesus é colocado numa manjedoura, 
que, em latim, se diz praesepium, donde vem a nossa pala-
vra presépio.

Ao entrar neste mundo, o Filho de Deus encontra lugar 
onde os animais vão comer. A palha torna-se a primeira enx-
erga para Aquele que Se há de revelar como «o pão vivo, o 
que desceu do céu» (Jo6, 51). Uma simbologia, que já Santo 
Agostinho, a par doutros Padres da Igreja, tinha entrevis-
to quando escreveu: «Deitado numa manjedoura, torna-Se 
nosso alimento».[1]Na realidade, o Presépio inclui vários 
mistérios da vida de Jesus, fazendo-os aparecer familiares à 
nossa vida diária.

Passemos agora à origem 
do Presépio, tal como nós o 
entendemos. A mente leva-nos 
a Gréccio, na Valada de Rieti; 
aqui se deteve São Francisco, 
provavelmente quando vinha de 
Roma onde recebera, do Papa 
Honório III, a aprovação da sua 
Regra em 29 de novembro de 
1223. Aquelas grutas, depois da 
sua viagem à Terra Santa, fa-
ziam-lhe lembrar de modo par-

ticular a paisagem de Belém. E é possível que, em Roma, 
o «Poverello» de Assis tenha ficado encantado com os mo-
saicos, na Basílica de Santa Maria Maior, que representam 
a natividade de Jesus e se encontram perto do lugar onde, 
segundo uma antiga tradição, se conservam precisamente as 
tábuas da manjedoura.

As Fontes Franciscanas narram, de forma detalhada, 
o que aconteceu em Gréccio. Quinze dias antes do Natal, 
Francisco chamou João, um homem daquela terra, para lhe 
pedir que o ajudasse a concretizar um desejo: «Quero repre-
sentar o Menino nascido em Belém, para de algum modo ver 
com os olhos do corpo os incómodos que Ele padeceu pela 
falta das coisas necessárias a um recém-nascido, tendo sido 
reclinado na palha duma manjedoura, entre o boi e o burro».
[2]Mal acabara de o ouvir, o fiel amigo foi preparar, no lugar 
designado, tudo o que era necessário segundo o desejo do 
Santo. No dia 25 de dezembro, chegaram a Gréccio muitos 
frades, vindos de vários lados, e também homens e mulheres 
das casas da região, trazendo flores e tochas para iluminar 
aquela noite santa. Francisco, ao chegar, encontrou a man-
jedoura com palha, o boi e o burro. À vista da representação 
do Natal, as pessoas lá reunidas manifestaram uma alegria 
indescritível, como nunca tinham sentido antes. Depois o 
sacerdote celebrou solenemente a Eucaristia sobre a man-
jedoura, mostrando também deste modo a ligação que ex-
iste entre a Encarnação do Filho de Deus e a Eucaristia. Em 
Gréccio, naquela ocasião, não havia figuras; o Presépio foi 
formado e vivido pelos que estavam presentes.[3]

Assim nasce a nossa tradição: todos à volta da gruta e 
repletos de alegria, sem qualquer distância entre o aconteci-
mento que se realiza e as pessoas que participam no mistério. 

O primeiro biógrafo de São Francisco, Tomás de Cel-
ano, lembra que naquela noite, à simples e comovente repre-
sentação se veio juntar o dom duma visão maravilhosa: um 
dos presentes viu que jazia na manjedoura o próprio Menino 
Jesus. Daquele Presépio do Natal de 1223, «todos voltaram 
para suas casas cheios de inefável alegria»[4].

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20191201_admirabile-signum.html#_ftn1
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20191201_admirabile-signum.html#_ftn2
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20191201_admirabile-signum.html#_ftn3
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20191201_admirabile-signum.html#_ftn4
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3. Com a simplicidade 
daquele sinal, São Francisco real-
izou uma grande obra de evangeli-
zação. O seu ensinamento penetrou 
no coração dos cristãos, perman-
ecendo até aos nossos dias como 
uma forma genuína de repropor, 
com simplicidade, a beleza da nos-
sa fé. Aliás, o próprio lugar onde se 
realizou o primeiro Presépio sugere 
e suscita estes sentimentos. Gréc-
cio torna-se um refúgio para a alma 
que se esconde na rocha, deixando-se envolver pelo silêncio. 

Por que motivo suscita o Presépio tanto enlevo e nos 
comove? Antes de mais nada, porque manifesta a ternura 
de Deus. Ele, o Criador do universo, abaixa-Se até à nossa 
pequenez. O dom da vida, sempre misterioso para nós, fas-
cina-nos ainda mais ao vermos que Aquele que nasceu de 
Maria é a fonte e o sustento de toda a vida. Em Jesus, o Pai 
deu-nos um irmão, que vem procurar-nos quando estamos 
desorientados e perdemos o rumo, e um amigo fiel, que está 
sempre ao nosso lado; deu-nos o seu Filho, que nos perdoa 
e levanta do pecado.

Armar o Presépio em nossas casas ajuda-nos a reviver 
a história sucedida em Belém. Naturalmente os Evangelhos 
continuam a ser a fonte, que nos permite conhecer e meditar 
aquele Acontecimento; mas, a sua representação no Presépio 
ajuda a imaginar as várias cenas, estimula os afetos, convida 
a sentir-nos envolvidos na história da salvação, contemporâ-
neos daquele evento que se torna vivo e atual nos mais vari-
ados contextos históricos e culturais.

De modo particular, desde a sua origem franciscana, o 
Presépio é um convite a «sentir», a «tocar» a pobreza que es-
colheu, para Si mesmo, o Filho de Deus na sua encarnação, 
tornando-se assim, implicitamente, um apelo para O seguir-
mos pelo caminho da humildade, da pobreza, do despoja-
mento, que parte da manjedoura de Belém e leva até à Cruz, 
e um apelo ainda a encontrá-Lo e servi-Lo, com misericór-
dia, nos irmãos e irmãs mais necessitados (cf. Mt 25, 31-46).

4. Gostava agora de repassar os vários sinais do 
Presépio para apreendermos o significado que encerram. Em 
primeiro lugar, representamos o céu estrelado na escuridão e 
no silêncio da noite. Fazemo-lo não apenas para ser fiéis às 
narrações do Evangelho, mas também pelo significado que 
possui. Pensemos nas vezes sem conta que a noite envolve a 
nossa vida. Pois bem, mesmo em tais momentos, Deus não 
nos deixa sozinhos, mas faz-Se presente para dar resposta 
às questões decisivas sobre o sentido da nossa existência: 
Quem sou eu? Donde venho? Por que nasci neste tempo? 
Por que amo? Por que sofro? Por que hei de morrer? Foi para 
dar uma resposta a estas questões que Deus Se fez homem. 
A sua proximidade traz luz onde há escuridão, e ilumina a 
quantos atravessam as trevas do sofrimento (cf. Lc 1, 79).

Merecem também uma 
referência as paisagens que fazem 
parte do Presépio; muitas vezes 
aparecem representadas as ruínas 
de casas e palácios antigos que, 
nalguns casos, substituem a gruta 
de Belém tornando-se a habitação 
da Sagrada Família. Parece que es-
tas ruínas se inspiram na Legenda 
Áurea, do dominicano Jacopo de 
Varazze (século XIII), onde se ref-
ere a crença pagã segundo a qual o 

templo da Paz, em Roma, iria desabar quando desse à luz 
uma Virgem. Aquelas ruínas são sinal visível sobretudo da 
humanidade decaída, de tudo aquilo que cai em ruína, que se 
corrompe e definha. Este cenário diz que Jesus é a novidade 
no meio dum mundo velho, e veio para curar e reconstruir, 
para reconduzir a nossa vida e o mundo ao seu esplendor 
originário.

5. Uma grande emoção se deveria apoderar de nós, ao 
colocarmos no Presépio as montanhas, os riachos, as ovel-
has e os pastores! Pois assim lembramos, como preanunci-
aram os profetas, que toda a criação participa na festa da 
vinda do Messias. Os anjos e a estrela-cometa são o sinal de 
que também nós somos chamados a pôr-nos a caminho para 
ir até à gruta adorar o Senhor. 

«Vamos a Belém ver o que aconteceu e que o Senhor 
nos deu a conhecer» (Lc 2, 15): assim falam os pastores, de-
pois do anúncio que os anjos lhes fizeram. É um ensinamen-
to muito belo, que nos é dado na simplicidade da descrição. 
Ao contrário de tanta gente ocupada a fazer muitas outras 
coisas, os pastores tornam-se as primeiras testemunhas do 
essencial, isto é, da salvação que nos é oferecida. São os 
mais humildes e os mais pobres que sabem acolher o aconte-
cimento da Encarnação. A Deus, que vem ao nosso encontro 
no Menino Jesus, os pastores respondem, pondo-se a camin-
ho rumo a Ele, para um encontro de amor e de grata admi-
ração. É precisamente este encontro entre Deus e os seus 
filhos, graças a Jesus, que dá vida à nossa religião e constitui 
a sua beleza singular, que transparece de modo particular no 
Presépio.

6. Nos nossos Presépios, costumamos colocar muitas 
figuras simbólicas. Em primeiro lugar, as de mendigos e 
pessoas que não conhecem outra abundância a não ser a do 
coração. Também estas figuras estão próximas do Menino 
Jesus de pleno direito, sem que ninguém possa expulsá-las 
ou afastá-las dum berço de tal modo improvisado que os 
pobres, ao seu redor, não destoam absolutamente. Antes, os 
pobres são os privilegiados deste mistério e, muitas vezes, 
aqueles que melhor conseguem reconhecer a presença de 
Deus no meio de nós.

No Presépio, os pobres e os simples lembram-nos que 
Deus Se faz homem para aqueles que mais sentem a necessi-
dade do seu amor e pedem a sua proximidade. Jesus, «manso 
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e humilde de coração» (Mt 11, 29), 
nasceu pobre, levou uma vida sim-
ples, para nos ensinar a identificar 
e a viver do essencial. Do Presépio 
surge, clara, a mensagem de que 
não podemos deixar-nos iludir 
pela riqueza e por tantas propostas 
efémeras de felicidade. Como pano 
de fundo, aparece o palácio de 
Herodes, fechado, surdo ao jubilo-
so anúncio. Nascendo no Presépio, 
o próprio Deus dá início à única verdadeira revolução que dá 
esperança e dignidade aos deserdados, aos marginalizados: a 
revolução do amor, a revolução da ternura. Do Presépio, com 
meiga força, Jesus proclama o apelo à partilha com os últimos 
como estrada para um mundo mais humano e fraterno, onde 
ninguém seja excluído e marginalizado.

Muitas vezes, as crianças (mas os adultos também!) 
gostam de acrescentar, no Presépio, outras figuras que pare-
cem não ter qualquer relação com as narrações do Evangel-
ho. Contudo esta imaginação pretende expressar que, neste 
mundo novo inaugurado por Jesus, há espaço para tudo o 
que é humano e para toda a criatura. Do pastor ao ferreiro, 
do padeiro aos músicos, das mulheres com a bilha de água 
ao ombro às crianças que brincam… tudo isso representa 
a santidade do dia a dia, a alegria de realizar de modo ex-
traordinário as coisas de todos os dias, quando Jesus partilha 
conosco a sua vida divina.

7. A pouco e pouco, o Presépio leva-nos à gruta, onde 
encontramos as figuras de Maria e de José. Maria é uma 
mãe que contempla o seu Menino e O mostra a quantos 
vêm visitá-Lo. A sua figura faz pensar no grande mistério 
que envolveu esta jovem, quando Deus bateu à porta do seu 
coração imaculado. Ao anúncio do anjo que Lhe pedia para 
Se tornar a mãe de Deus, Maria responde com obediência 
plena e total. As suas palavras – «eis a serva do Senhor, faça-
se em Mim segundo a tua palavra» (Lc 1, 38) – são, para 
todos nós, o testemunho do modo como abandonar-se, na 
fé, à vontade de Deus. Com aquele «sim», Maria tornava-Se 
mãe do Filho de Deus, sem perder – antes, graças a Ele, con-
sagrando – a sua virgindade. N’Ela, vemos a Mãe de Deus 
que não guarda o seu Filho só para Si mesma, mas pede a 
todos que obedeçam à palavra d’Ele e a ponham em prática 
(cf. Jo 2, 5).

Ao lado de Maria, em atitude de quem protege o Meni-
no e sua mãe, está São José. Geralmente, é representado 
com o bordão na mão e, por vezes, também segurando um 
lampião. São José desempenha um papel muito importante 
na vida de Jesus e Maria. É o guardião que nunca se cansa de 
proteger a sua família. Quando Deus o avisar da ameaça de 
Herodes, não hesitará a pôr-se em viagem emigrando para o 
Egito (cf. Mt 2, 13-15). E depois, passado o perigo, recondu-
zirá a família para Nazaré, onde será o primeiro educador de 
Jesus, na sua infância e adolescência. José trazia no coração 
o grande mistério que envolvia Maria, sua esposa, e Jesus; 

homem justo que era, sempre se 
entregou à vontade de Deus e pô-
la em prática.

8. O coração do Presépio 
começa a palpitar, quando coloca-
mos lá, no Natal, a figura do Meni-
no Jesus. Assim Se nos apresenta 
Deus, num menino, para fazer-Se 
acolher nos nossos braços. Naque-
la fraqueza e fragilidade, esconde 
o seu poder que tudo cria e trans-

forma. Parece impossível, mas é assim: em Jesus, Deus foi 
criança e, nesta condição, quis revelar a grandeza do seu 
amor, que se manifesta num sorriso e nas suas mãos estendi-
das para quem quer que seja.

O nascimento duma criança suscita alegria e encan-
to, porque nos coloca perante o grande mistério da vida. 
Quando vemos brilhar os olhos dos jovens esposos diante 
do seu filho recém-nascido, compreendemos os sentimentos 
de Maria e José que, olhando o Menino Jesus, entreviam a 
presença de Deus na sua vida.

«De facto, a vida manifestou-se» (1 Jo 1, 2): assim o 
apóstolo João resume o mistério da Encarnação. O Presépio 
faz-nos ver, faz-nos tocar este acontecimento único e ex-
traordinário que mudou o curso da história e a partir do qual 
também se contam os anos, antes e depois do nascimento de 
Cristo.

O modo de agir de Deus quase cria vertigens, pois 
parece impossível que Ele renuncie à sua glória para Se 
fazer homem como nós. Que surpresa ver Deus adotar os 
nossos próprios comportamentos: dorme, mama ao peito da 
mãe, chora e brinca, como todas as crianças. Como sempre, 
Deus gera perplexidade, é imprevisível, aparece continua-
mente fora dos nossos esquemas. Assim o Presépio, ao mes-
mo tempo que nos mostra Deus tal como entrou no mundo, 
desafia-nos a imaginar a nossa vida inserida na de Deus; 
convida a tornar-nos seus discípulos, se quisermos alcançar 
o sentido último da vida.

9. Quando se aproxima a festa da Epifania, colocam-se 
no Presépio as três figuras dos Reis Magos. Tendo observa-
do a estrela, aqueles sábios e ricos senhores do Oriente puse-
ram-se a caminho rumo a Belém para conhecer Jesus e ofere-
cer-Lhe de presente ouro, incenso e mirra. Estes presentes têm 
também um significado alegórico: o ouro honra a realeza de 
Jesus; o incenso, a sua divindade; a mirra, a sua humanidade 
sagrada que experimentará a morte e a sepultura.

Ao fixarmos esta cena no Presépio, somos chamados 
a refletir sobre a responsabilidade que cada cristão tem de 
ser evangelizador. Cada um de nós torna-se portador da 
Boa-Nova para as pessoas que encontra, testemunhando a 
alegria de ter conhecido Jesus e o seu amor; e fá-lo com 
ações concretas de misericórdia. 

Os Magos ensinam que se pode partir de muito longe 
para chegar a Cristo: são homens ricos, estrangeiros sábi-
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os, sedentos de infinito, que saem para uma viagem longa e 
perigosa e que os leva até Belém (cf. Mt 2, 1-12). À vista do 
Menino Rei, invade-os uma grande alegria. Não se deixam 
escandalizar pela pobreza do ambiente; não hesitam em pôr-
se de joelhos e adorá-Lo. Diante d’Ele compreendem que 
Deus, tal como regula com soberana sabedoria o curso dos 
astros, assim também guia o curso da história, derrubando os 
poderosos e exaltando os humildes. E de certeza, quando re-
gressaram ao seu país, falaram deste encontro surpreendente 
com o Messias, inaugurando a viagem do Evangelho entre 
os gentios. 

10. Diante do Presépio, a mente corre de bom gra-
do aos tempos em que se era criança e se esperava, com 
impaciência, o tempo para começar a construí-lo. Estas re-
cordações induzem-nos a tomar consciência sempre de novo 
do grande dom que nos foi feito, transmitindo-nos a fé; e 
ao mesmo tempo, fazem-nos sentir o dever e a alegria de 
comunicar a mesma experiência aos filhos e netos. Não é 
importante a forma como se arma o Presépio; pode ser sem-
pre igual ou modificá-la cada ano. O que conta, é que fale à 
nossa vida. Por todo o lado e na forma que for, o Presépio 

narra o amor de Deus, o Deus que Se fez menino para nos 
dizer quão próximo está de cada ser humano, independente-
mente da condição em que este se encontre. 

Queridos irmãos e irmãs, o Presépio faz parte do suave 
e exigente processo de transmissão da fé. A partir da infância 
e, depois, em cada idade da vida, educa-nos para contemplar 
Jesus, sentir o amor de Deus por nós, sentir e acreditar que 
Deus está conosco e nós estamos com Ele, todos filhos e 
irmãos graças àquele Menino Filho de Deus e da Virgem 
Maria. E educa para sentir que nisto está a felicidade. Na es-
cola de São Francisco, abramos o coração a esta graça sim-
ples, deixemos que do encanto nasça uma prece humilde: o 
nosso «obrigado» a Deus, que tudo quis partilhar conosco 
para nunca nos deixar sozinhos.

Dado em Gréccio, no Santuário do Presépio, a 1 de 
dezembro de 2019, sétimo do meu pontificado. 

Franciscus
 [1] Santo Agostinho, Sermão 189, 4.
[2] Tomás de Celano, Vita Prima, 85: Fontes Franciscanas, 468.
[3] Cf. ibid., 85: o. c., 469. 
[4] Ibid., 86: o. c., 470.

Papa Francisco institui Domingo da Palavra de Deus
Com o Motu Proprio “Aperuit 

illis”, o Santo Padre estabelece que “o 
III Domingo do Tempo Comum seja 
dedicado à celebração, reflexão e di-
vulgação da Palavra de Deus”. 

Foi divulgada, nesta segun-
da-feira (30/09), a Carta Apostólica 
sob forma de Motu Proprio “Aperuit 
illis” do Papa Francisco com a qual se 
institui o Domingo da Palavra de Deus.

Com esse documento, o Santo Padre estabelece que “o 
III Domingo do Tempo Comum seja dedicado à celebração, 
reflexão e divulgação da Palavra de Deus”. O Motu Proprio foi 
publicado no dia em que a Igreja celebra a memória litúrgica de 
São Jerônimo, início dos 1.600 anos da morte do conhecido 
tradutor da Bíblia em latim que afirmava: “A ignorância das 
Escrituras é a ignorância de Cristo”.

Jesus abre as mentes para a compreensão das Escrituras
Francisco explica que com essa decisão quis responder 

aos muitos pedidos dos fiéis para que na Igreja se celebrasse o 
Domingo da Palavra de Deus. A carta começa com a seguinte 
passagem do Evangelho de Lucas (Lc 24,45): “Encontran-
do-se os discípulos reunidos, Jesus aparece-lhes, parte o pão 
com eles e abre-lhes o entendimento à compreensão das Sa-
gradas Escrituras. Revela àqueles homens, temerosos e desilu-
didos, o sentido do mistério pascal, ou seja, que Ele, segundo 
os desígnios eternos do Pai, devia sofrer a paixão e ressuscitar 
dos mortos para oferecer a conversão e o perdão dos pecados; 
e promete o Espírito Santo que lhes dará a força para serem 
testemunhas deste mistério de salvação.”

Redescoberta da Palavra de 
Deus na Igreja

O Papa recorda o Concílio Vati-
cano II que “deu um grande impulso à 
redescoberta da Palavra de Deus com 
a Constituição Dogmática Dei Ver-
bum”, e Bento XVI que convocou o 
Sínodo, em 2008, sobre o tema “A Pa-
lavra de Deus na vida e na missão da 
Igreja” e escreveu a Exortação Apos-

tólica Verbum Domini, que “constitui um ensinamento im-
prescindível para as nossas comunidades”. Nesse documento, 
observa, “aprofunda-se o caráter performativo da Palavra de 
Deus, sobretudo quando o seu caráter sacramental emerge na 
ação litúrgica”.

Uma Palavra que impulsiona rumo à unidade
“O Domingo da Palavra de Deus”, sublinha o Pontífice, 

“situa-se num período do ano que convida a reforçar os laços 
com os judeus e a rezar pela unidade dos cristãos”: “Não é uma 
mera coincidência temporal: celebrar o Domingo da Palavra de 
Deus expressa um valor ecumênico, porque as Sagradas Escri-
turas indicam para aqueles que se colocam à escuta o caminho 
a ser percorrido para alcançar uma unidade autêntica e sólida”.

Como celebrar o Domingo da Palavra de Deus
Francisco exorta a viver esse domingo “como um dia so-

lene. Entretanto será importante que, na celebração eucarística, 
se possa entronizar o texto sagrado, de modo a tornar evidente 
aos olhos da assembleia o valor normativo que possui a Palavra 
de Deus (...). Neste Domingo, os Bispos poderão celebrar o rito 

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20191201_admirabile-signum.html#_ftnref1
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20191201_admirabile-signum.html#_ftnref2
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20191201_admirabile-signum.html#_ftnref3
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20191201_admirabile-signum.html#_ftnref4
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651118_dei-verbum_po.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651118_dei-verbum_po.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20100930_verbum-domini.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20100930_verbum-domini.html
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do Leitorado ou confiar um ministério 
semelhante, a fim de chamar a atenção 
para a importância da proclamação da 
Palavra de Deus na liturgia. De fato, é 
fundamental que se faça todo o esforço 
possível no sentido de preparar alguns 
fiéis para serem verdadeiros anunciado-
res da Palavra com uma preparação ade-
quada (...). Os párocos poderão encon-
trar formas de entregar a Bíblia, ou um dos seus livros, a toda 
a assembleia, de modo a fazer emergir a importância de conti-
nuar na vida diária a leitura, o aprofundamento e a oração com 
a Sagrada Escritura, com particular referência à lectio divina.

Bíblia, livro do Povo de Deus não de poucos privilegia-
dos

“A Bíblia”, escreve o Papa, “não pode ser patrimônio só 
de alguns e, menos ainda, uma coletânea de livros para poucos 
privilegiados (...). Muitas vezes, surgem tendências que procu-
ram monopolizar o texto sagrado, desterrando-o para alguns 
círculos ou grupos escolhidos. Não pode ser assim. A Bíblia é 
o livro do povo do Senhor que, escutando-a, passa da dispersão 
e divisão à unidade. A Palavra de Deus une os fiéis e faz deles 
um só povo”.

Importância da homilia para explicar as Escrituras
Também nessa ocasião, o Papa reitera a importância da 

preparação da homilia: “Os Pastores têm a grande responsabi-
lidade de explicar e fazer compreender a todos a Sagrada Es-
critura (...) com uma linguagem simples e adaptada a quem 
escuta (...). Para muitos dos nossos fiéis, esta é a única ocasião 
que têm para captar a beleza da Palavra de Deus e a ver referida 
à sua vida diária (...). Não se pode improvisar o comentário às 
leituras sagradas. Sobretudo a nós, pregadores, pede-se o es-
forço de não nos alongarmos desmesuradamente com homilias 
enfatuadas ou sobre assuntos não atinentes. Se nos detivermos 
a meditar e rezar sobre o texto sagrado, então seremos capazes 
de falar com o coração para chegar ao coração das pessoas que 
escutam”.

Natureza da Bíblia entre história e salvação
Recordando o episódio dos discípulos de Emaús, o Papa 

recorda também “como seja indivisível a relação entre a Sa-
grada Escritura e a Eucaristia”. Cita a Constituição Apostólica 
Dei Verbum que ilustra “a finalidade salvífica, a dimensão es-
piritual e o princípio da encarnação para a Sagrada Escritura”. 
“A Bíblia não é uma coletânea de livros de história nem de 
crônicas, mas está orientada completamente para a salvação 
integral da pessoa. A inegável radicação histórica dos livros 
contidos no texto sagrado não deve fazer esquecer esta fina-
lidade primordial: a nossa salvação. Tudo está orientado para 
esta finalidade inscrita na própria natureza da Bíblia, composta 
como história de salvação na qual Deus fala e age para ir ao 
encontro de todos os homens e salvá-los do mal e da morte”.

Papel do Espírito Santo na Sagrada Escritura
“Para alcançar esta finalidade salvífica, a Sagrada Escri-

tura, sob a ação do Espírito Santo, transforma em Palavra de 
Deus a palavra dos homens escrita à maneira humana. O papel 

do Espírito Santo na Sagrada Escritura 
é fundamental. Sem a sua ação, estaria 
sempre iminente o risco de ficarmos fe-
chados apenas no texto escrito, facilitan-
do uma interpretação fundamentalista, da 
qual é necessário manter-se longe para 
não trair o caráter inspirado, dinâmico e 
espiritual que o texto possui. Como re-
corda o Apóstolo, «a letra mata, enquanto 

o Espírito dá a vida».”
Magistério inspirado pelo Espírito Santo
O Papa recorda a afirmação importante dos Padres con-

ciliares “segundo a qual a Sagrada Escritura deve ser «lida e 
interpretada com o mesmo Espírito com que foi escrita». Com 
Jesus Cristo, a revelação de Deus alcança a sua realização e 
plenitude; e, todavia, o Espírito Santo continua a sua ação. De 
facto, seria redutivo limitar a ação do Espírito Santo apenas à 
natureza divinamente inspirada da Sagrada Escritura e aos seus 
diversos autores. Por isso, é necessário ter confiança na ação 
do Espírito Santo que continua a realizar uma sua peculiar for-
ma de inspiração, quando a Igreja ensina a Sagrada Escritura, 
quando o Magistério a interpreta de forma autêntica e quando 
cada fiel faz dela a sua norma espiritual.”

A fé bíblica funda-se na Palavra viva
Falando sobre a encarnação do Verbo de Deus que “dá 

forma e sentido à relação entre a Palavra de Deus e a lingua-
gem humana, com as suas condições históricas e culturais”, 
o Papa ressalta que “muitas vezes corre-se o risco de separar 
Sagrada Escritura e Tradição, sem compreender que elas, jun-
tas, constituem a única fonte da Revelação (...). A fé bíblica 
funda-se sobre a Palavra viva, não sobre um livro. Quando a 
Sagrada Escritura é lida com o mesmo Espírito com que foi 
escrita, permanece sempre nova”. Assim, “quem se alimenta 
dia a dia da Palavra de Deus torna-se, como Jesus, contempo-
râneo das pessoas que encontra; não se sente tentado a cair em 
nostalgias estéreis do passado, nem em utopias desencarnadas 
relativas ao futuro”.

Sair do individualismo e viver na caridade
“Por isso, é necessário que nunca nos abeiremos da Pa-

lavra de Deus por mero hábito, mas nos alimentemos dela para 
descobrir e viver em profundidade a nossa relação com Deus e 
com os irmãos. A Palavra de Deus apela constantemente para o 
amor misericordioso do Pai, que pede a seus filhos para vive-
rem na caridade. A Palavra de Deus é capaz de abrir os nossos 
olhos, permitindo-nos sair do individualismo que leva à asfixia 
e à esterilidade enquanto abre a estrada da partilha e da solida-
riedade.

A carta se conclui com uma referência a Maria que nos 
acompanha “no caminho do acolhimento da Palavra de Deus”. 
“A bem-aventurança de Maria antecede todas as bem-aven-
turanças pronunciadas por Jesus para os pobres, os aflitos, os 
mansos, os pacificadores e os que são perseguidos, porque é 
condição necessária para qualquer outra bem-aventurança.”

Fonte: Vatican News
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Missão, razão de ser da Igreja,
compromisso de todo batizado

(A Voz da Diocese, 20/10/19)
No início de sua vida pública, na 

Sinagoga de Nazaré, Jesus abriu o livro da 
profecia de Isaías e leu a passagem na qual 
está escrito: “O Espírito do Senhor está 
sobre mim, porque me ungiu e enviou-me 
para anunciar a boa-nova aos humildes... 
proclamar o tempo da graça do Senhor”. 

Já em plena atividade, depois de ter 
curado a sogra de Pedro e muitos doentes, 
em Cafarnaum, ele se retirou para um lugar deserto. As 
multidões o procuraram e queriam segurá-lo para que não 
fosse embora. Mas ele, com determinação, lhes disse que 
devia anunciar a boa nova do Reino a outras cidades, pois 
para isso é que viera (Lc 4,42-44).

Depois de sua Ressurreição, na aparição aos 
discípulos na Galileia, lhes deu o mandato missionário: “Ide, 
fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome 
do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-lhes a 
observar tudo quanto vos ordenei. Eis que estou convosco até 
o fim dos tempos” (Mt 28, 19-20). Ou, segundo São Marcos 
(16, 15-16), “Ide pelo mundo todo, pregai o Evangelho a 
toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo”. 

Com este mandato, com a força do Espírito Santo 
em Pentecostes, os discípulos começaram a proclamar a boa 
nova da salvação. Mesmo presos e proibidos de fazê-los, 
eles continuaram a missão. 

São Paulo, convertido de perseguidor da obra de 
Cristo em seu apóstolo destemido, exclamou: “Ai de mim se 
não evangelizar” (1Cor 9,16).

Continuamente, o sopro do Espírito faz a Igreja 
retomar a razão de sua existência: estar sempre em saída, 

em missão. Há cem anos, Bento XV 
publicou Carta Apostólica sobre a grande 
e sublime missão confiada por Cristo aos 
seus discípulos. Ressaltou a importância, a 
natureza, a extensão da ação missionária, da 
necessidade da multiplicação e preparação 
dos missionários e dos recursos para sua 
realização. 

Papa Francisco, para assinalar o 
centenário desse documento, instituiu o Mês Missionário 
Extraordinário, com o tema: batizados e enviados, a Igreja de 
Cristo em missão no mundo. Visava dar novo impulso à ação 
missionária, respondendo aos desafios atuais, conclamando 
cada batizado a viver seu compromisso com o anúncio e o 
testemunho do Evangelho. 

No Dia Mundial das Missões e da Obra Pontifícia 
da Infância Missionária, neste domingo, cada batizado é 
convidado a louvar a Deus pela graça da fé, pela experiência 
do encontro vital e transformador com Cristo, que dá o rumo 
verdadeiro à sua vida. Mas é também desafiado a viver seu 
compromisso batismal de discípulo missionário do próprio 
Cristo e de colaborar ativamente com a ação missionária da 
Igreja, por seu testemunho, por sua oração, pela colocação dos 
dons e bens recebidos a serviço da mesma ação evangelizadora. 
Para isto, lembrar sempre o que o Papa Francisco diz na 
mensagem para este dia, “cada batizado/a é uma missão, que 
deve sentir-se impelido para fora de si mesmo”. Lembrar 
também que a missão se faz com os pés dos que vão, os 
joelhos dos que ficam e as mãos dos que contribuem.

Com renovado espírito missionário, desejo a todos 
um ótimo domingo e uma nova semana promissora.

“Igreja em saída” na e para a Pan-Amazônia
(A Voz da Diocese, 27/10/19)

Em reunião de Cardeais dia 
09 de março de 2013, pouco antes 
de ser eleito Papa por eles, o então 
Cardeal Jorge Mario Bergoglio dis-
se: A igreja deve sair de si mesma, 
rumo às periferias existenciais. Uma 
igreja autorreferencial prende Jesus 
Cristo dentro de si e não o deixa 
sair. É a igreja mundana, que vive 
para si mesma.

Nessas palavras está implícita a expressão de como 
ele gostaria que a Igreja fosse: “em saída”, como um “hospital 
de campanha” que presta os primeiros socorros a feridos. Na 
exortação apostólica “A Alegria do Evangelho” (49), ele rati-

ficou: “prefiro uma Igreja acidenta-
da, ferida e enlameada por ter saído 
pelas estradas, a uma Igreja enferma 
pelo fechamento e a comodidade de 
se agarrar às próprias seguranças.”

Ele próprio se coloca em 
saída desde o início do Pontificado. 
Em julho de 2013, 4 meses após sua 
eleição, foi à Ilha de Lampedusa, no 

sul da Itália, ponto de passagem dos migrantes e refugiados, 
especialmente da África, em sua fuga das guerras, da fome, 
da perseguição por motivo de religião em busca de lugar para 
sobreviver. Muitos morrem afogados antes de chegar à Ilha, 
rumo à Europa. Na homilia da missa que lá presidiu, denun-
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ciou enfaticamente a indiferença do mundo em relação aos 
excluídos e marginalizados e exortou a Igreja a sair em seu 
socorro. 

A convocação e realização da Assembleia do Sínodo 
dos Bispos para a região Pan-Amazônica, a ser encerrada nes-
te domingo, pode ser vista nesta perspectiva. É necessário que 
a Igreja nos 9 países daquela região esteja realmente em saída 
e é necessário que a Igreja nos outros países do mundo se 
volte para ela. 

Mas a Igreja em saída na e para a Amazônia deve ter 
uma atitude de muito respeito, recomendada pelo próprio 
Papa na saudação aos participantes da Assembleia sinodal, no 
dia 07 passado: aproximemo-nos dos povos amazônicos 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 atribuímos, porque os 
povos têm a própria identidade, todos os povos têm a própria 
sabedoria, uma consciência de si mesmos, os povos têm um 
modo de sentir, um modo de ver a realidade, uma história, 

uma hermenêutica e tendem a ser protagonistas da sua história 
com estas características, com estas qualidades. E aproxime-
mo-nos alheios às colonizações ideológicas que destroem ou 
reduzem as especificidades dos povos.

Na homilia da missa de abertura da referida Assem-
bleia, no dia 06, na Basílica São Pedro, depois de convidar a 
todos a olhar para Jesus Crucificado, para seu coração aberto 
por nós, diante do qual somos chamados a dar a vida, lembrou 
que muitos irmãos e irmãs na Amazônia carregam cruzes pe-
sadas e aguardam pela consolação libertadora do Evangelho, 
pela carícia de amor da Igreja. Muitos irmãos e irmãs gasta-
ram a sua vida na Amazónia. Permiti que repita as palavras 
do nosso amado Cardeal Hummes: quando fores àquelas pe-
quenas cidades da Amazónia, vai aos cemitérios procurar o 
túmulo dos missionários. .... 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.

Caminhemos juntos, como Igreja em saída naquela re-
gião e Igreja em outras regiões em saída para ela. 

Compromisso com a vida e esperança na ressurreição
(A Voz da Diocese, 03/11/2019)

Popularmente, novembro é consi-
derado mês “das almas”, pela “comemo-
ração de todos os fiéis defuntos”, dia 2, 
que vem, mais ou menos, desde o ano mil 
da era cristã, unida à solenidade de todos 
os santos.

Em novembro, ocorrem os últi-
mos domingos do ano litúrgico e muitas 
vezes o primeiro de Advento, com o qual 
se inicia um novo ano litúrgico. Nos úl-
timos domingos e nos dois primeiros de cada ano litúrgico, 
a liturgia aponta para as realidades últimas da vida humana, 
acentuando sua brevidade, a necessidade da vigilância e da 
preparação para a manifestação atual e final do Senhor, a im-
portância de cada momento da existência, uma vez que nela 
se decide a eternidade, o julgamento final e outros aspectos 
escatológicos. É o tempo do aprofundamento dos chamados 
“novíssimos”, morte, juízo, ressurreição para a vida feliz com 
Deus (céu) ou para a vida infeliz sem ele (inferno).

É a fase litúrgica que acentua de modo especial não ter-
mos aqui morada permanente, mas caminharmos para a futura 
e definitiva. Porém, é aqui que nos preparamos para a futura, 
para ocupar o lugar que Cristo foi nos preparar, como Ele mes-
mo assegura (Jo 14,2-3).

Se esta morada definitiva está preparada antecipada-
mente, é necessário fazer por merecê-la. Inúmeras são as pas-
sagens bíblicas a lembrar da importância do presente em vista 
do futuro. “Lembra-te do teu fim e deixa de odiar, pensa na 
destruição e na morte, e persevera nos mandamentos” (Eclo 
28,6-7). “ficai preparados”, exorta Cristo (Mt 24,43-44a).

A morte é uma realidade implacável para todos. Nasci-
mento e morte são as pontas da existência de qualquer ser. Para 

todos chega o momento de partir deste 
mundo para o outro. 

Porém, parece que se quer viver 
como se a morte não existisse ou como se 
ela acontecesse só para os outros. Atual-
mente, vive-se um paradoxo, uma contra-
dição. De um lado, se aspira a viver mais 
tempo e com maior qualidade. Por outro, a 
espiral da violência cresce cada vez mais, 
destruindo vidas como se não tivessem 

nenhum valor. Protege-se animais e plantas em extinção, com 
grandes investimentos e leis rigorosas. Mas pouco ou nada se 
faz para impedir a morte de milhões de seres humanos desnu-
tridos e se quer legalizar o aborto e a eutanásia. Investe-se em 
tecnologia, em armamentos, e pouco em assegurar condições 
de vida digna para todos. Daí a crise financeira mundial, a am-
biental, a perda do sentido da vida.

O que podem nos propor a celebração do dia de fina-
dos, de todos os santos e o final e começo do ano litúrgico?

Certamente, retomar o compromisso em favor da vida; 
renovar a esperança, na feliz ressurreição; relembrar o que a 
fé nos assegura: vamos ressuscitar para a glorificação no céu 
ou para punição no inferno - dependerá de cada um; rezar com 
fé e confiança por todos os defuntos, dizendo fervorosamente: 
vida eterna dai-lhes Senhor, da luz perpétua o resplendor. 

Por isso, é importante não ficar só no dia de finados, mas 
uni-lo com o de todos os santos que vem sempre próximo.  Se a 
comemoração de finados lembra a certeza implacável da morte, 
a de todos os santos, a ressurreição, a vida definitiva. Em Cris-
to, conciliamos a morte e a ressurreição. Nele, vivemos a co-
munhão dos que ainda peregrinam, dos que partiram e estão no 
tempo especial de purificação e dos que estão na glória divina.
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Esperança, a força na peregrinação ao Pai
(A Voz da Diocese, 10/11/2019)

O mês de novembro, pela comemoração 
dos fiéis falecidos e de todos os santos, pelos 
últimos domingos do ano litúrgico, nos faz olhar 
para as realidades últimas da vida, para lembrar-
nos da sua brevidade e renovarmos a esperança 
que nos sustenta na peregrinação para a casa do 
Pai. 

Na luta da vida, costuma-se dizer que a 
esperança é a última que morre. É expressão que 
revela a resistência dos pobres e sua ilimitada 
confiança em Deus. Também se diz, na enfermidade 
grave de alguém, que enquanto há vida, há esperança. 

A esperança, com fé e caridade, é uma das três virtudes teologais. 
Fé como adesão a Deus, aceitação de seu mistério trinitário, de seu amor 
de Pai, da encarnação de seu Filho, da presença do Espírito Santo no 
mundo, continuando a obra de Cristo. Esperança como força que nos 
faz peregrinar como se víssemos o invisível, na certeza da construção 
do Reino, de que este mundo pode ficar do jeito que Deus quer e que, 
na fidelidade e perseverança, teremos vida em plenitude na eternidade. 
Caridade que nos abre ao amor a Deus acima de tudo e aos irmãos 
como a nós mesmos; que faz colocar ternura e misericórdia nas relações 
humanas, superando a injustiça, a opressão, a dominação, a exploração.

De que, de modo especial, termos esperança? 
De que as atividades pastorais da Igreja fortaleçam a vida 

fraterna das comunidades, seu empenho missionário, sua presença 
transformadora no mundo; de que a economia deixe de ser só de 
mercado para ser de solidariedade; que a economia não globalize apenas 
os lucros, mas também supere a miséria que os mesmos acarretam 

aos pobres; de que o povo organizado proponha 
políticas públicas que atendam as necessidades dos 
mais necessitados; de que ninguém perca o ânimo, 
o otimismo, a força de lutar, porque, de esperança 
em esperança, lema do falecido Cardeal Dom Paulo 
Arns, tudo se alcança. 

No Antigo Testamento, os profetas 
realimentavam a esperança do povo. O grande 
argumento era a fidelidade do Deus vivo e 
verdadeiro, que, apesar das falhas do povo, sempre 
havia sido fiel. 

Cristo é a realização das promessas de Deus; traz a libertação e 
anuncia a Boa-Nova do Reino. Viver com Cristo e como Ele, colocando a 
vida a serviço de todos, é ter vida nova e caminhar para a vida em plenitude. 

Os participantes do Sínodo dos Bispos para a América, em 
novembro e dezembro de 1997, em Roma, na sua mensagem final, depois 
de mencionarem as dores e sofrimentos do mundo de hoje, se perguntavam: 
“vamos perder o ânimo e a coragem? - Na força do Espírito Santo, lhes 
dizemos: Jesus Cristo venceu o mundo! Ele nos enviou o seu Espírito 
Santo para renovar todas as coisas ou, como diz a Sagrada Escritura, para 
renovar a face da terra. Eis a nossa humilde mensagem: Jesus Cristo é 
Senhor! Sua ressurreição nos enche de esperança; sua presença no nosso 
dia-a-dia nos encoraja. Como o Santo Padre nos recorda com frequência, 
também dizemos a vocês: Não tenham medo! O Senhor caminha conosco.”

Com os olhos fixos no “autor e consumador de nossa fé, Jesus” 
(Hb 12,2), entregamo-nos de corpo e alma na construção do Reino, na 
firme esperança de que assim seremos acolhidos pelo Senhor do Reino 
depois de nossa peregrinação terrestre.

A mais digna preparação para a solenidade de Cristo Rei
A Voz da Diocese (17/11/2019)

Na Carta Apostólica de encerramento do 
Jubileu Extraordinário da Misericórdia de 2016, com 
data de 20 de novembro, em que ocorria a Solenidade 
de Cristo Rei do Universo, o Papa Francisco disse 
ter intuído que se deveria celebrar, em toda a Igreja, 
por ocasião do 33º domingo do tempo comum, o Dia 
Mundial dos Pobres, como mais um sinal daquele 
Ano Santo e a mais digna preparação para aquela 
solenidade, no domingo posterior.

Tal celebração ajudaria “a todas as comunidades e a cada 
batizado a refletir como a pobreza está no âmago do Evangelho e tomar 
consciência de que não poderá haver justiça nem paz social enquanto 
Lázaro jazer à porta da nossa casa” (cf. Lc 16, 19-21). 

Segundo Francisco, este Dia, também, é forma própria de 
verdadeira evangelização, que tem no socorro aos necessitados sinal de 
sua realização (Mt 11,5). 

Neste ano, o Dia Mundial dos Pobres transcorre neste domingo.
O Papa deu este título para sua mensagem para este dia “a 

esperança dos pobres jamais se frustrará”, conforme o salmo 9, que 
descreve a condição deles e a arrogância de quem os oprime. Para o 
salmista, será restabelecida a esperança perdida por causa das injustiças, 
dos sofrimentos e da precariedade da vida. 

Os pobres viviam situação de escravidão, espoliados por poucos 
privilegiados que os exploravam e alcançavam riqueza sempre maior, 
causando enormes desequilíbrios sociais. 

Tal situação, segundo Francisco, se verifica também atualmente, 
como se a história nada tivesse ensinado. Também hoje, verificam-se 
diversas formas de escravidão a que são submetidos milhões de homens 

e mulheres, jovens e crianças. “Todos os dias 
encontramos famílias obrigadas a deixar a sua terra 
à procura de formas de subsistência noutro lugar; 
órfãos que perderam os pais ou foram violentamente 
separados deles para uma exploração brutal; jovens 
em busca duma realização profissional, cujo acesso 
lhes é impedido por míopes políticas econômicas; 
vítimas de tantas formas de violência, desde a 
prostituição à droga, e humilhadas no seu íntimo. 

Além disso, como esquecer os milhões de migrantes vítimas de tantos 
interesses ocultos, muitas vezes instrumentalizados para uso político, a 
quem se nega a solidariedade e a igualdade? E tantas pessoas sem abrigo 
e marginalizadas que vagueiam pelas estradas das nossas cidades?”

O salmo os define como aqueles que confiam no Senhor, na 
certeza de que nunca serão abandonados pelo Senhor, que é descrito 
como aquele que escuta, intervém, protege, defende, resgata e salva, 
jamais como indiferente ou silencioso perante sua oração. 

O Papa enfatiza que a opção pelos descartados da sociedade, é 
escolha prioritária a ser abraçada pelos discípulos de Cristo para que a 
credibilidade da Igreja não seja traída e se dê uma esperança concreta a tantos 
indefesos. O compromisso com eles não pode ser apenas de iniciativas de 
assistência, sempre louváveis, mas de permanente atenção plena devida 
a cada pessoa em dificuldade. Este compromisso duradouro assegura aos 
pobres a verdadeira esperança. Aquilo que eles precisam vai além da ajuda 
material que se possa oferecer-lhes. Eles “precisam das nossas mãos para 
se reerguer, dos nossos corações para sentir de novo o calor do afeto, da 
nossa presença para superar a solidão. Precisam simplesmente de amor...” 
Que nenhum deles se sinta “privado da proximidade e da solidariedade”.
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Presidência da CNBB emite nota
sobre o vazamento de óleo no litoral Nordestino

A presidência da Conferência Nacio-
nal dos Bispos do Brasil (CNBB) emitiu, na 
manhã deste 28 de outubro, uma nota sobre 
o vazamento de óleo no litoral do Nordeste 
brasileiro. No documento, inspirado pela 
realização do Sínodo para a Pan-Amazônia 
e frente aos desastres ambientais, a CNBB 
cobra uma postura de profunda e imedia-
ta conversão ecológica. A presidência da 
CNBB cobra também das autoridades com-
petentes ações efetivas de recuperação do equilíbrio natural  e 
uma devida apuração para encontrar a origem e as causas dessa 
tragédia ecológica. Veja a íntegra do documento abaixo:

Nota da CNBB sobre vazamento de óleo no litoral do 
Nordeste 

As manchas de óleo que contaminam tristemente as praias 
do Nordeste devem sensibilizar corações para urgente necessi-
dade: uma profunda e imediata conversão ecológica. Os proces-
sos extrativistas que contaminam e matam devem ser fiscalizados 
e devidamente responsabilizados pelo poder público, pois não há 
futuro para a humanidade sem o indispensável respeito à Casa 
Comum.

O Sínodo dos Bispos para a Amazônia, em seu horizon-
te, reforça esta convocação: todos vivenciem uma autêntica con-
versão ecológica. Seja inspiração e exemplo para cada pessoa, no 
caminho rumo à conversão, o magnífico trabalho de voluntários 

que estão se dedicando à limpeza das praias 
do Nordeste.

Homens e mulheres que se arriscam, 
em contato com o óleo tóxico, para salvar 
o meio ambiente. Diante desse desastre 
que contamina as praias do Nordeste, são 
esperadas, das autoridades competentes, 
ações efetivas de recuperação do equilíbrio 
natural. E que seja feita a devida apuração 
para encontrar a origem e as causas dessa 

tragédia ecológica.
A coragem e a solidariedade dos voluntários toquem o 

coração de todos, especialmente de governantes, para que a defesa 
da vida e do planeta seja sempre prioridade.

Em Cristo,
Brasília-DF, 28 de outubro de 2019
Dom Walmor Oliveira de Azevedo - Arcebispo de Belo Hor-

izonte – MG, Presidente da CNBB
Dom Jaime Spengler - Arcebispo de Porto Alegre – RS, 1º 

Vice-Presidente da CNBB
Dom Mário Antônio da Silva - Bispo de Roraima – RR, 2º 

Vice-Presidente da CNBB
Dom Joel Portella Amado - Bispo Auxiliar de S. Sebastião 

do Rio de Janeiro – RJ, Secretário-Geral da CNBB
Fonte: CNBB

Nota oficial da CNBB sobre o desrespeito à fé cristã
Examinai tudo e ficai com o que é 

bom! (1 Ts 5,21)
A Conferência Nacional dos Bispos 

do Brasil (CNBB) repudia recentes fatos 
que, em nome da liberdade de expressão e 
da criatividade artística, agridem profunda-
mente a fé cristã. Ridicularizar a crença de 
um grupo, seja ele qual for, além de con-
stituir ilícito previsto na legislação penal, 
significa desrespeitar todas as pessoas, ferindo a busca por uma 
sociedade efetivamente democrática, que valoriza todos os seus 
cidadãos.

A Igreja nunca deixou de promover a arte e a liberdade de 
expressão. Por isso, a CNBB reitera que toda produção artísti-
ca respeite “os sentimentos de um povo ou de grupos que vivem 
valores, muitas vezes, revestidos de uma sacralidade invi-
olável”. Quando há desrespeito em produções midiáticas, os mei-
os de comunicação tornam-se violentos, verdadeiras armas que 
contribuem para ridicularizar e matar os valores mais profundos 
de um povo.

Vivemos em uma sociedade pluralista. Nem todos têm as 
mesmas crenças. Devemos, no entanto, como exigência ética e 
democrática, respeitar todas as pessoas. Nada permite a quem 
quer que seja o direito de vilipendiar crenças, atingindo vidas. O 

direito à liberdade de expressão não anula o 
respeito às pessoas e aos seus valores.

Neste tempo de Advento, somos con-
vocados a permanecer firmes na fé, constan-
tes na esperança e assíduos na caridade. Não 
podemos nos deixar conduzir por atitudes 
de quem, utilizando a inteligência recebi-
da de Deus, agride esse mesmo Deus. Um 
dia, haveremos de prestar contas de todos os 
nossos atos.

Diante, pois, dessas agressões, respeitando a autonomia de 
cada pessoa a reagir conforme sua consciência, a CNBB clama a 
todos os cidadãos brasileiros a se unirem por um país com mais 
justiça, paz, respeito e fraternidade.

Brasília-DF, 12 de dezembro de 2019, Festa de Nossa Sen-
hora de Guadalupe

Dom Walmor Oliveira de Azevedo, Arcebispo de Belo Hori-
zonte – MG, Presidente da CNBB

Dom Jaime Spengler, Arcebispo de Porto Alegre – RS, 1º 
Vice-Presidente da CNBB

Dom Mário Antônio da Silva, Bispo de Roraima – RR, 2º 
Vice-Presidente da CNBB

Dom Joel Portella Amado, Bispo Auxiliar de S. Sebastião do 
Rio de Janeiro – RJ, Secretário-Geral da CNBB
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A Urgente Necessidade de Ética na Política
Nota pública da CBJP – Comissão Bra-

sileira Justiça e Paz 
Ao longo do corrente ano, a nação bra-

sileira tem sido surpreendida por inquietantes 
notícias, referentes ao comportamento do Pres-
idente da República, que incluem confissão de 
atos ilícitos, obstrução da Justiça, envolvimento 
com milícias, hostilidade contra dignitários es-
trangeiros, ataques violentos aos meios de co-
municação, postagens nas redes sociais incom-

patíveis com o decoro do cargo, violação da Constituição pela incitação 
a atos ilegais, ofensas e ameaças à autonomia da Suprema Corte e a seus 
membros, apoio a práticas de tortura pelos órgãos de repressão. 

Tudo isso vem contribuindo para um clima de confronto e des-
respeito, incompatível com uma convivência minimamente civilizada 
necessária ao diálogo democrático. Tais descalabros se repetem a cada 
dia, sem que os mecanismos constitucionais que dão estabilidade ao Es-
tado Democrático e são os garantidores da ordem jurídica, façam valer 
o sistema de pesos e contrapesos necessários a coibir estes excessos, in-
compatíveis com o cargo exercido, bem como evitar um estado de ano-
mia, de exceção e autoritarismo, gerando o temor de que o país seja 
levado a um impasse democrático. 

O noticiário escandaliza a opinião pública, ao divulgar as atitudes 
do chefe do governo e de seu grupo mais próximo, relatando fatos ab-
solutamente inaceitáveis, tais como, considerar hienas predadoras da or-
dem democrática, órgãos públicos ou entidades privadas, merecedoras 
do mais profundo respeito, como o Supremo Tribunal Federal, a Ordem 
dos Advogados do Brasil e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. 

As universidades federais, os sindicatos, os movimentos sociais, tam-
bém não são poupados. Até mesmo regiões geográficas do país como a 
Amazônia e o Nordeste, atingidas por profundos desastres naturais ou 
provocados, têm sido ignoradas, tratadas de forma não republicana, num 
menoscabo ostensivo incompatível com o equilíbrio federativo. A Con-
stituição da República parece não mais vigorar. Minimizar estes graves 
desvios éticos, considerando-os dificuldades naturais ao processo políti-
co-institucional, caracterizam uma indiferença que não contribuirá para 
a superação dos momentos difíceis que se estão anunciando. É urgente 
que os democratas brasileiros não se omitam e, como já o fizeram em 
momentos anteriores, enfrentem o desafio de participar da luta para asse-
gurar ao país a tranquilidade merecida, restaurando-se a Ética na Política. 

Cabe lembrar o que afirma o Papa Francisco na Exortação 
“Alegria do Evangelho” (n.57): “a ética é sentida como uma ameaça, 
porque condena a manipulação e a degradação da pessoa”. 

Assim, todos nós, civis e militares, empresários e trabalhadores, 
estudantes, servidores públicos, mulheres e homens, temos o direito e o 
dever cívico de levantar a nossa voz para defender a soberania do país, 
nossas riquezas, os direitos do povo e o futuro do Brasil, com Justiça e 
Paz. 

É urgente a implantação da ÉTICA NA POLÍTICA 
Brasília, 8 de novembro de 2019 
Comissão Brasileira Justiça e Paz 
Coordenação 
Comissão Brasileira Justiça e Paz Fone: (61) 3323-8713 Setor Em-

baixadas SUL Quadra 801 Conjunto B 70401-900 – Brasília – DF E-mail: 
cbjpagenda@gmail.com 

Fonte: CRB

Carta do 38º Encontro Regional de Presbíteros – sul 3
Queridos irmãos em Cristo! 
Nós, oitenta e oito presbíteros dioc-

esanos e religiosos, representantes das 18 
dioceses do Rio Grande do Sul, estivemos 
reunidos durante os dias 04 a 06 de novem-
bro de 2019, no Centro de Espiritualidade 
Cristo Rei – CECREI, São Leopoldo, em 
nosso 38º Encontro Regional.  Contamos 
com a presença de Dom Paulo de Conto, 
bispo referencial regional da Pastoral Pres-
biteral e a visita do Bispo de Montenegro, 
Dom Carlos Rômulo. 

O encontro contou com a assessoria do padre Iuri Ribeiro dos San-
tos, da Diocese de Estância – Sergipe. Ele abordou o tema “Presbíteros: 
comunhão e missão” e o lema “Vós sois todos irmãos” (Mt 23,8), o qual 
prepara para o 18º Encontro Nacional de Presbíteros em 2020. 

 Na segunda-feira, dia 04 iniciamos com a oração da Hora 
Média e logo após a assessoria iniciou falando dos desafios do mundo 
contemporâneo. Vivemos uma mudança de época que exige conversão 
pastoral. O mundo urbano tornou-se assim uma mentalidade da qual 
ninguém está isento. O presbítero é chamado a viver a comunhão na 
missão. Encerramos a jornada com a missa presidida por Dom Paulo.

 Na terça-feira, dia 05 iniciamos com a celebração eucarística. O 
assessor deu continuidade ao tema falando sobre o rosto dos presbíteros 
no Brasil, destacando: padres pós-conciliares; presbíteros compromis-
sados com o social e os que vivem a pressão do consumo. Num mundo 
cujo ícone é cada vez mais o muro, o testemunho da comunhão em meio 

às diferenças possui força profética, interpe-
ladora. Também abordou as três angústias do 
nosso tempo, a saber: aumento da pobreza, 
aumento da violência e a indiferença. 

Vivemos numa época em que as me-
diações estão em crise. Neste contexto, a 
missão do presbítero emerge como mediação 
para o diálogo, o encontro, o convívio, a 
justiça e a paz. O presbítero haverá de desen-
volver em si a condição de ser pontífice, isto 
é, construtor de pontes, sendo ele mesmo a 
primeira dessas pontes. O presbítero, desse 

modo, exerce sua missão sendo firme instrumento da comunhão. A partir 
desse testemunho de comunhão, a MISSÃO se concretiza na caridade 
pastoral. Encerramos o dia com uma confraternização. 

Iniciamos o terceiro dia com um momento de espiritualidade. 
Logo após, realizamos os encaminhamentos do 18º ENP e avaliação. 
Em seguida, foi elaborada e aprovada a Carta do 38º ERP. Concluímos 
com a Celebração Eucarística, presidida por Dom Carlos Rômulo. 

O Encontro foi marcado pelo estudo, convivência fraterna e 
partilha de experiências. Manifestamos nossa profunda comunhão 
com todos os irmãos presbíteros do nosso Regional Sul 3, especial-
mente os que passam por provações. Desejamos que o Espírito Santo, 
sob o amparo de Nossa Senhora Medianeira, nos conduza e sustente na 
missão de cuidar do rebanho a nós confiado.    

São Leopoldo, 06 de novembro de 2019.
Encontro Regional de Presbíteros
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AGENDA PASTORAL 2020
Nota: Segue a programação recebida pela 

Coordenação Diocesana de Pastoral até o dia 15 
de dezembro de 2019. 

Esta agenda está sujeita a modificações e 
acréscimos. Como nem sempre são comunicados, 
este jornal mensal Comunicação Diocesana, o fo-
lheto dominical Comunidade em Oração, o livreto 
mensal das Celebrações da Palavra de Deus e o 
Informativo Diocesano Semanal acabam publi-
cando sem as mudanças realizadas.

Ano A – Evangelho de São Mateus

Ano do 18º Congresso Eucarístico Nacional – 12 a 15 de 
novembro, na Arquidiocese de Olinda e Recife.

Janeiro 
1º, Solenidade da Santa Mãe de Deus, Maria - 53º Dia Mundial 

da Paz – A Paz como Caminho de Esperança: Diálogo, Recon-
ciliação e Conversão Ecológica.

05, Epifania do Senhor.
07, jubileu de prata de ordenação presbiteral do Pe. Clair Favreto – 
celebração, dia 18, às 09h, na comunidade São Bonifácio, Coxilha 
Seca, Paróquia N. Sra. dos Navegantes, Campinas do Sul. 
07 a 12, reunião da Coordenação Ampliada da Pastoral da Juventu-
de no Seminário de Fátima, Erechim, com previsão de participação 
de 120 pessoas, entre elas os bispos da Comissão Episcopal Pasto-
ral para a Juventude da CNBB.
12, Batismo do Senhor
17, era aniversário de ordenação episcopal de Dom Girônimo Za-

nandréa (1988).
18, às 09h, na comunidade São Bonifácio, Coxilha Seca, Paróquia 

N. Sra. dos Navegantes, Campinas do Sul, celebração do ju-
bileu de prata de ordenação presbiteral do Pe. Clair Favreto.

26, 3º Domingo do Tempo Comum – Domingo da Palavra, ins-
tituído pelo Papa Francisco no dia 30/9/2019 para lembrar os 
1.600 anos da morte de São Jerônimo – falecido em 420.

Fevereiro
02, Apresentação do Senhor – 24º Dia Mundial da Vida Consagra-

da – às 10h, festa em honra a N. Sra. dos Navegantes, no Rio 
Apuaê Mirim, Paróquia Santa Ana, Carlos Gomes.

09, 85ª Romaria de N. Sra. de Lourdes, na gruta de Mariano Moro; 
às 10h, instituição de Vandeir Kalinovski (Leitor e Acólito), 
com festa de N. Sra. de Lourdes e Romaria da Saúde, na gruta, 
sede paroquial Sagrado Coração de Jesus, Paul Bento.

11, 28º Dia Mundial do Doente – 
15, 18h, instituição de Jandir Casagrande e Fabrício Ferrari como 

ministros Leitor e Acólito e missão canônica de ministras da 
Evangelização da Caridade e Extraordinárias da Sagrada Co-
munhão Eucarística de Ivone Dobrowovski Grzybowski e Eli-
za Barbosa na igreja São Pedro, Erechim.

16, às 10h, crismas na igreja N. Sra. da Glória, Erval Grande; festa 
do Padroeiro e Centenário da Comunidade São Paulo, Linha 
Antas, Paróquia São Caetano, Severiano de Almeida. 

25- Carnaval, 43ª Romaria da Terra do Rio Grande do Sul, Parque 
Municipal Wonio Koening, Mormaço, Diocese de Cruz Alta; 
jubileu de prata de ordenação presbiteral do Pe. Cezar Mene-
gat, celebração dia: 

26-  Quarta-feira de cinzas, abertura da Campanha 
da Fraternidade – “Fraternidade e vida: dom e com-
promisso” - “Viu, sentiu compaixão e cuidou dele” 
(Lc 10,33-34).
29, chegada da imagem e relíquia de São Francisco 
de Assis na Catedral São José que peregrinará pelo 
Santuário de Fátima e casas das irmãs Franciscanas 
Missionárias de N. Sra. Auxiliadora e Franciscanas 
da Sagrada Família de Maria até o dia 03 de março.

Março
1º - Primeiro domingo da Quaresma
02, às 09h, reunião das coordenadoras paroquiais da Animação Bí-

blico-Catequética, no Centro Diocesano de Administração e 
Pastoral; às 14h, reunião das coordenadoras paroquiais das ze-
ladoras de capelinhas, no Centro Diocesano; às 18h30, reunião 
do Conselho Econômico, no Centro Diocesano de Pastoral e 
Administração; 20h, reunião da Equipe de Pastoral Vocacio-
nal, em Getúlio Vargas.

03, 08h30, reunião dos padres e diáconos, no Seminário de Fátima. 
06, 19h15, início do curso de teologia no Seminário de Fátima, Ere-

chim, às sextas-feiras, em 2020 e 2021.
08, Dia Internacional da Mulher - Festa de aniversário da Paróquia 

Santa Luzia (12 anos), Bairro Atlântico, Erechim.
09, 19h, reunião da Coordenação da Ação Evangelizadora, no Cen-

tro Diocesano. 
09 a 14, Semana Vocacional na Paróquia Imaculada Conceição, Ge-

túlio Vargas, com visita às escolas.
10, 08h30, aula inaugural do ITEPA, depois, reunião do mesmo e 

da Província; 19h15, início do Curso de Servidores em Erechim, 
nas terças-feiras, até o dia 10 de março até 10 de novembro; 

11, 19h15, início do Curso de Servidores na Área de Jacutinga, em 
Jacutinga, nas quartas-feiras, até o  dia 11 de novembro; 19h30, 
reunião da Área Pastoral de São Valentim, em São Valentim.

15, 17ª Romaria das Águas, Paróquia N. Sra. de Fátima, Entre Rios 
do Sul; Consagração Religiosa de Ir. Kleiser Rostirolla, na 
sede paroquial Imaculada Conceição, Getúlio Vargas.

16, 08h30, reunião da comissão de ministros e servidores, no Cen-
tro Diocesano. 

19, solenidade de São José, padroeiro da Diocese – 08h30, reunião 
da Pastoral da Pessoa Idosa, no Centro Diocesano de Pastoral 
e Administração.

20 e 21, “24 horas para o Senhor”, tempo especial de preparação à 
Páscoa, com igrejas abertas e atendimento de confissões.

22- Retiro da equipe da Pastoral Vocacional.
25, solenidade da Anunciação do Senhor
29, 5º Dom. da Quaresma

Abril 
02 – 15 anos de falecimento de São João Paulo II, nascido há cem 

anos - 18 de maio de 1920
03. das 09h às 15h, 1º Encontro Vocacional do ano, no Seminário 

de Fátima.
05 - Domingo de Ramos e da Paixão – Coleta da Solidariedade 

(Campanha da Fraternidade)
08, 15h, recolhimento dos padres em preparação ao Tríduo Pascal, 

no Seminário de Fátima; 19h, missa do Crisma na Catedral 
São José.
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09 - Quinta-feira santa
10– Paixão do Senhor- Coleta para a Terra Santa (Lugares Santos)
11 – Vigília Pascal
12- Páscoa da Ressurreição
13, confraternização pascal dos padres.  
18, 20h, segundo jantar feneficente do ECC - Encontro de Casais 
com Cristo.
19 – 2º Domingo de Páscoa - Dia da Divina Misericórdia - às 

13h30, encontro dos religiosos e religiosas da Diocese de 
Erexim,  no Colégio Franciscano São José, Erechim.  (tema: 
- A arte de envelhecer bem)

21– Dia de Tiradentes
22 - até dia 1º de maio, 58ª Assembleia Geral da CNBB, em Apa-

recida, SP
25, pela parte da manhã, encontro de formação com assessoras(es) 

dos coroinhas.
26 - 3º Domingo de Páscoa – às 08h30, Dia Eucarístico do Apos-

tolado da Oração (“Encontro Diocesano”), no CTG Sentinela 
da Querência, Erechim, com assessoria do professor Adroaldo 
Lamaison. 

Maio 
1º, Dia do Trabalhador/a – Festa do/a Trabalhador/a na sede paro-

quial Santa Luzia, Bairro Atlântico, Erechim.
03- 4º Domingo de Páscoa, Domingo do Bom Pastor
04, 19h, reunião da Coordenação ampliada da Ação Evangelizado-

ra, no Centro Diocesano.
10- 5º Domingo de Páscoa - 37ª Romaria das Capelinhas na sede 

paroquial São Caetano, Severiano de Alemida.
11, 18h30, reunião do Conselho Econômico, no Centro Diocesano 

de Pastoral e Administração.
12, 08h30, reunião dos padres, no Centro Diocesano.
13, celebrações alusivas aos 103 anos das aparições de Fátima, no 

Santuário Diocesano.
17- 6º Domingo de Páscoa - Festa das Capelinhas, Paróquia Santa 

Teresinha, Estação; Festa do Padroeiro e Centenário da Comu-
nidade São Pascoal, Linha São Pascoal, Município de Viadutos, 
Paróquia São Caetano, Severiano de Alemidda.

18 – Centenário de nascimento de São João Paulo II, falecido em 
02/4/2005 – às 09h, reunião das coordenadoras paroquiais da 
Animação Bíblico-Catequética, no Centro Diocesano de Admi-
nistração e Pastoral.

18 a 23, Retiro dos presbíteros, no Recanto da Medianeira, Vera-
nópolis. 

24 - Ascensão do Senhor –- até 31, Semana de Oração pela Unida-
de Cristã - 54º Dia Mundial das Comunicações Sociais - “Para 
que contes aos teus filhos e aos teus netos. A vida se faz história” 
(Ex 10,2 – a herança da memória)

25, às 20h, reunião da Equipe de Pastoral Vocacional, no Colégio 
Franciscano São José, Erechim.
26
27, 19h30, reunião da Área Pastoral de São Valentim, em Benjamin 

Constant do Sul.
28, 19h15, início do Curso de Pastoral da Consolação, nas quintas-

-feiras, no Centro Diocesano de Pastoral e Administração, em 
Erechim, até o final de setembro.

30, 16h, crismas na Catedral São José; 18h, crismas na igreja N. 
Sra. Aparecida, Bela Vista, Erexim; 18h30, crismas na igreja N. 
Sra. do Rosário, Barão de Cotegipe.
30 e 31 – Romaria do Divino Espírito Santo, igreja São Roque, 
Itatiba do Sul.

31- Pentecostes – Coleta para os projetos missionários do Regional 
Sul 3 da CNBB em Moçambique e na Amazônia; 09h, crismas 
na igreja N. Sra. Aparecida, Bela Vista, Erexim; 10h, festa da 
Padroeira com crismas na sede paroquial N. Sra. Medianeira, 
Barra do Rio  Azul.

Junho
06, 18h, crismas na igreja São Pedro, Erexim.
07 - Solenidade da Santíssima Trindade – 09h, crismas na igreja 

São Pedro, Erexim.
08, 08h30, reunião da comissão de ministros e servidores, no Cen-

tro Diocesano.
09, era aniversário natalício de Dom Girônimo Zanandréa (1936
11-  Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo
14, Festa em honra a Santo Antonio, sede paroquial N. Sra. da Sa-

lette, Três Vendas, Erechim.
18, 08h30, reunião da Pastoral da Pessoa Idosa, no Centro Diocesa-

no de Pastoral e Administração.
19 - Solenidade do Sagrado Coração de Jesus - das 09h às 15h, 2º 

Encontro Vocacional do ano, no Seminário de Fátima.
21, 10h, missão canônica e crismas, com festa do padroeiro, na 

igreja São Luiz Gonzaga, Gaurama. 
22, 20h, reunião da Equipe de Pastoral Vocacional, na sede paro-

quial São Cristóvão, Erechim.
24 – Solenidade da Natividade de São João Batista
27, 08h30, reunião do Conselho Diocesano da Ação Evangeliza-

dora. 
28, Solenidade de São Pedro e São Paulo, Dia do Papa, Coleta do 

Óbolo de São Pedro – festa do padroeiro e dos 75 anos da co-
munidade São João Batista, Quatro Irmãos, Paróquia Sagrado 
Coração de Jesus, Paulo Bento.

30, 09h, reunião da Província Eclesiástica de Passo Fundo, em Pas-
so Fundo. 

Julho
03, era aniversário de ordenação presbiteral de Dom Girônimo Za-

nandréa, 1964).
06, 18h30, reunião do Conselho Econômico, no Centro Diocesano 

de Pastoral e Administração.
11, Dia Mundial da População – 
13 a 15, curso anual de formação dos Presbíteros, no Seminário de 

Fátima. 
19, festa do Agricultor e do Motorista na comunidade N. Sra. das 

Dores, Chapadão, Paróquia Sagrado Coração de Jesus, Paulo 
Bento.

25 e 26, festa do Padroeiro, dos Agricultores e dos Motoristas na 
sede paroquial São Cristóvão. Erechim. 

26, 10h, missa com crismas e festa da padroeira na sede paroquial 
Santa Ana, Carlos Gomes. 

Agosto
1º, aniversário de instalação da Diocese de Erexim (1971)
02, Mês vocacional – Vocação ao ministério ordenado - Festa do 

Padroeiro São Caetano, sede paroquial, Severiano de Almeida.
03, confraternização dos padres pelo seu dia; 18h30, reunião do 

Conselho Econômico, no Centro Diocesano de Pastoral e Ad-
ministração; às 20h, reunião da Equipe de Pastoral Vocacional, 
em Marcelino Ramos.

04, dia do Padre
05, 19h30, reunião da Área Pastoral de São Valentim, em Barão de 

Cotegipe.
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06 – Dia de oração pelos cristãos perseguidos – 
07, às 09h, reunião das coordenadoras paroquiais da Animação Bí-

blico-Catequética, no Centro Diocesano de Administração e 
Pastoral.

08 e 09 – igreja São Roque, Itatiba do Sul, festa do padroeiro.
09 - Dia dos Pais, até dia 16, Vocação à vida matrimonial, Semana 
Nacional da Família
10, 19h, reunião da Coordenação da Ação Evangelizadora, no Cen-

tro Diocesano.
11, 08h30, reunião dos padres e diáconos, no Seminário. 
15 e 16, festa de São Roque, dos padroeiros das comunidades e das 

capelinhas na sede paroquial Sagrado Coração de Jesus, Paulo  
Bento.

16- Assunção de N. Sra., Vocação à Vida Consagrada
23, Vocação do Leigo e da Leiga na Igreja e no mundo – Das 08h30 

às 15h, retiro da Pastoral da Pessoa Idosa, no Centro de Even-
tos do Seminário e no Santuário de Fátima.

28, das 09h às 15h, 3º Encontro Vocacional do ano, no Seminário 
de Fátima.

30- Dia nacional do e da catequista – Encontro Diocesano de ex-
-alunos da Escola de Servidores (oficializados ou não), na sede 
paroquial de Barão de Cotegipe.

31, às 14h, reunião das coordenadoras paroquiais das zeladoras de 
capelinhas, no Centro Diocesano.

Setembro
05, Das 9h às 15h, encontro com os coroinhas.
06, Festa da Padroeira na sede paroquial N. Sra. das Dores, Capo 

Erê.
07, Dia da Pátria – Grito dos Excluídos - 
10 - Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio – 
12, Reunião da Equipe de Pastoral Vocacional, na sede paroquial 
São Roque, Itatiba do Sul. 
13 – Assembleia eletiva dos religiosos e religiosas da Diocese de 
Erexim; Festa das Capelinhas na sede paroquial Santa Luzia, Bairro 
Atlântico, Erechim.
14, 33ª Romaria de N. Sra. da Santa Cruz, Lajeado Paca, Erechim
27, 85ª Romaria Interestadual da Salette, em Marcelino Ramos
28
29 – 106º Dia Mundial do Migrante e do Refugiado

Outubro 
1º de 1º a 07, Semana Nacional pela Vida
02, início da novena da 69ª Romaria de N. Sra. de Fátima, Erechim; 

14h, reunião das coordenadoras paroquiais das zeladoras de 
capelinhas, no Centro Diocesano e participação delas no ter-
ço e missa da tarde do primeiro dia da novena de Fátima, no 
Santuário.

04, Na comemoração de São Francisco de Assis, entre as celebra-
ções do Santuário de Fátima, bênção para animais.

08, Dia do Nascituro. 
10 - Romaria da Criança
11, 69ª Romaria Diocesana de Fátima.
12, N. Sra. Aparecida – Santuário Diocesano de Fátima, “Pedalada 

da Fé”.
15, 09h, reunião da Província Eclesiástica de Passo Fundo, em Pas-

so Fundo. 
18- Dia Mundial das Missões e da Pontifícia Obra da Infância Mis-

sionária, coleta missionária – Festa da Padroeira, Paróquia Santa 
Teresinha, Estação. 

19, às 09h, reunião das coordenadoras paroquiais da Animação Bí-
blico-Catequética, no Centro Diocesano de Administração e 
Pastoral; 18h30, reunião do Conselho Econômico, no Centro 
Diocesano de Pastoral e Administração.

25 – Dia Nacional da Juventude (DNJ)
26, 19h, reunião da Coordenação ampliada da Ação Evangelizado-

ra, no Centro Diocesano.

Novembro
1º - Todos os Santos –
02, finados
03, primeiro ano do falecimento de Dom Girônimo Zanandréa, se-

gundo Bispo Diocesano de Erexim – às 08h30, reunião dos 
padres e diáconos, no Seminário de Fátima.

07, das 09h às 15h, 4º Encontro Vocacional do ano, no Seminário 
de Fátima.

11, 19h30, reunião da Área Pastoral de São Valentim, em Erval 
Grande.

15, Proclamação da República - 33º DTC-A, Quarto Dia Mundial 
dos Pobres (instituído pelo Papa Francisco na Carta Apostólica 
Misericordia et misera, de 20/11/2016) -

16, às 20h, reunião da Equipe de Pastoral Vocacional, na sede paro-
quial N. Sra. do Rosário, Barão de Cotegipe.

19, às 08h30, reunião da Pastoral da Pessoa Idosa, no Centro Dio-
cesano.

20, Dia de oração e ação pelas crianças – Dia da Consciência Negra 
21, 08h30, reunião do Conselho Diocesano da Ação Evangeliza-

dora. 
22, Solenidade de Cristo Rei, início da Campanha para a Evange-

lização
23, 08h30, reunião da comissão de ministros e servidores, no Cen-

tro Diocesano.
26, Dia Nacional de Ação de Graças
29 - 1º Domingo do Advento 
30, Retiro das coordenadoras paroquiais das zeladoras de capeli-

nhas na gruta em Sede Dourado, com saída de ônibus do Cen-
tro Diocesano de Pastoral e Administração às 08h30.

Dezembro
1º, Dia Mundial de Luta contra a AIDS e de combate ao preconcei-

to em relação aos portadores do vírus HIV (vírus humano de 
imunodeficiência)

02, 18h30, reunião do Conselho Econômico, no Centro Diocesano 
de Pastoral e Administração.

06 - 2º D. Adv. A – Festa da padroeira e 66 anos da Paróquia N. Sra. 
da Salette, Três Vendas, Erechim.

07, 19h, reunião da Coordenação da Ação Evangelizadora, no Cen-
tro Diocesano.

08, Imaculada Conceição de Nossa Senhora –
10, Dia Universal dos Direitos Humanos – 
13- 3º D. Adv. A, encerramento da Campanha da Evangelização 

com a respectiva coleta - Festa da Padroeira da Paróquia Santa 
Luzia, Bairro Atlântico, Erechim (novena, de 04 a 12).

20 - 4º D. Adv. A – 19h, celebração do jubileu de prata de orde-
nação presbiteral do Pe. Valtuir Bolzan, na igreja Imaculada 
Conceição, Getúlio Vargas.

25 - NATAL
27, Sagrada Família, Jesus, Maria e José,
30, jubileu de prata de ordenação presbiteral do Pe. Valtuir Bolzan, 

celebração dia 20 deste mês. 
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Diocese de Erexim vela e sepulta seu segundo Bispo
Depois de mais de ano de 

intenso tratamento de saúde devi-
do a um linfoma no fêmur da perna 
esquerda, Dom Girônimo Zanan-
dréa, segundo Bispo da Diocese de 
Erexim, faleceu, em sua residência, 
na noite do dia 03, solenidade de to-
dos os santos.

Seu corpo foi velado na Ca-
tedral São José com a participação 
de muitas pessoas das comunidades 
e de entidades sociais nas quais de 
alguma forma Dom Girônimo teve 
expressiva atuação. Foram celebradas 4 missas, às 07, às 09, às 
11 e às 13h, além da de sua encomendação final, às 16h. Esta, 
com a Catedral completamente lotada, com a animação do canto 
pelo Pe. José Carlos Sala e o Coral N. Sra. de Fátima, foi presi-
dida por Dom José Gislon, que o sucedeu na Diocese quando se 
tornou Bispo emérito em 2012 e atualmente Bispo de Caxias do 
Sul, e concelebrada pelo Arcebispo da Província de Passo Fundo 
a quem pertence a Diocese de Erexim, Dom Rodolfo Luís We-
ber, o Arcebispo de Porto Alegre, Dom Jaime Spengler, um dos 
Bispos auxiliares de Porto Alegre, Dom Adilson Pedro Busin, 
mais de 50 padres da Diocese de Erexim, 2 de Passo Fundo, 1 
de Vacaria, de Cruz Alta e 2 de Congregações religiosas, com a 
participação de 9 diáconos.

O Administrador Diocesano, Pe. Antonio Valentini, no 
início da celebração, fez a apresentação dos bispos, padres e diá-
conos e no final relacionou manifestação de condolências de ou-
tros Bispos e o decreto do Prefeito Municipal de Erechim, Luiz 
Francisco Schmidt, estabelecendo luto oficial por três dias no 
município, mensagem da Câmara de Vereadores de Erechim e 
do Prefeito de Viadutos. Expressou agradecimento aos médicos, 
enfermeiros e colaboradores que acompanharam Dom Girônimo 
em sua enfermidade, com destaque para o Pe. Cleocir Bonet-
ti, que, em nome da  Diocese, lhe garantiu a melhor assistência 
possível.

Concluída a celebração, o corpo de Dom Girônimo foi 
conduzido pelos padres da Diocese de Erexim até o espaço pró-
prio para os Bispos, em anexo à Catedral, com demorada salva 
de palmas dos participantes.

Na homilia, Dom José lembrou o chamado ao sacerdó-
cio de Dom Girônimo, proveniente de família que lhe garantiu 
os valores fundamentais da fé cristã e da vida humana. Ressaltou 
que o momento era de louvor e gratidão a Deus pelo ministério 
presbiteral e episcopal que exerceu com zelo, não só na Diocese, 
mas também no Regional Sul 3 da CNBB. Citou afirmação do 
Papa Francisco, segundo o qual a vocação e como um diamante 
bruto que deve ser lapidado para que brilhe no meio do povo 
de Deus e Dom Girônimo cultivou a sua e ajudou a lapidar a 
de diversos seminaristas que ele ordenou presbíteros e homens 
que ele ordenou diáconos permanentes. Desde outubro do ano 
passado, quando foi diagnosticada a doença, sofreu muita dor, 
mas tinha esperança de melhorar. Confiou sua vida e missão a 

Deus que o chamara a testemunhar 
o amor e a misericórdia. Anunciou 
e testemunhou Jesus Cristo. Ago-
ra partiu na esperança de receber o 
abraço de Deus Pai e participar do 
banquete do Reino eterno. Referiu-
-se também ao lema episcopal de 
Dom Girônimo, “para que todos 
tenham vida”, que guiou seu minis-
tério episcopal, dom de Deus, não 
para si mas para o povo. Ele partiu, 
mas ficou seu legado. Enfatizou que 
conhecia bem e amava o povo desta 

região, para o qual proporcionou intensamente a graça divina. 
Concluiu desejando que a Virgem Maria, da qual foi muito de-
voto, o acolha na morada eterna e o apresente a seu Filho Jesus, 
para receber a recompensa de servo bom e fiel.

Dados biográficos - Dom Girônimo nasceu no dia 09 de 
junho de 1936, em Benjamim Constant do Sul. Era o último dos 
4 filhos de José Zanandréa e Rosa Dal Prá Zanandréa. Fez seus 
estudos na escola da localidade em que nasceu, no Seminário 
São José de Santa Maria, no Seminário de Fátima de Erechim, 
no Seminário Maior Na. Sra. Imaculada Conceição de Viamão. 
Fez Mestrado em Teologia Dogmática pela Pontifícia Universi-
dade Gregoriana, Roma / Itália (1983-1985) e Especialização em 
Filosofia na Universidade de Passo Fundo-RS (1977).

Foi ordenado padre no dia 03 de julho de 1964, em Ben-
jamim Constant do Sul e bispo no dia 17 de janeiro de 1988, na 
Catedral São José de Erechim, por Dom Carlo Furno, Núncio 
Apostólico.

Como padre, foi formador no Seminário Diocesano 
Nossa Senhora de Fátima, Erexim-RS (1965-1977); Vigário Pa-
roquial da Catedral São José, Erexim-RS (1978-1981 e 1986); 
Diretor da Rádio Aratiba, em Aratiba-RS (1982-1983); Pároco 
da Catedral São José, Erexim-RS (1987); Professor no Centro de 
Ensino Superior de Erechim-RS (CESE); Professor no Instituto 
de Teologia de Passo Fundo (ITEPA).

Como bispo, exerceu as seguintes atividades: Bispo Co-
adjutor de Erexim; Coordenador Diocesano da Pastoral; Vigá-
rio Geral e Coordenador da Cúria (janeiro de 1988-janeiro de 
1996); Professor de Teologia no Instituto de Teologia e Pastoral 
de Passo Fundo; Bispo diocesano de Erexim ((janeiro de 1996 a 
junho de 2012; Presidente do Patronato Agrícola e Profissional 
São José de Erexim (1994-2002); Bispo referencial do Setor de 
Animação Missionária do Regional Sul 3 (1994-2003); Membro 
do Conselho Universitário da URI (1994-2012); Bispo Referen-
cial do Setor Pastoral Familiar do Regional Sul 3; Presidente da 
Fundação Rádio São José Ltda.- Rádio Virtual FM.

Em 06 de junho de 2012, teve seu pedido de renúncia 
ao governo pastoral da Diocese, por motivo de idade, aceito 
pelo Papa Francisco, tornando-se bispo emérito. Foi nomeado 
Administrador Apostólico da Diocese até o início do ministério 
episcopal de Dom José Gislon, em 19 de agosto do mesmo ano.
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Nota de Condolências da CNBB pelo falecimento do bispo emérito
da diocese de Erexim (RS), dom Girônimo Zanandréa

Brasília, 04 de novembro 
de 2019

Prezado irmão, padre An-
tonio Valentini Neto – Adminis-
trador Diocesano de Erexim.

A Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB) 
manifesta seu pesar pelo faleci-
mento de dom Girônimo Zanan-
dréa, bispo emérito da diocese de 
Erexim (RS), neste domingo, 3 
de novembro. Ao senhor, aos familiares e a todo o povo de 
Deus desta Igreja Particular, queremos nos unir em oração e 
em solidariedade, fazendo memória deste nosso irmão.

Nesse momento de dor olhemos para o Cristo res-
suscitado razão de nossa esperança a quem dom Girônimo 
seguiu e amou durante sua vida e missão.

Segundo bispo da diocese de Erexim, o prelado que 
era especialista em Teologia Dogmática e Filosofia se desta-
cou pela atuação como professor e como bispo referencial do 
Setor de Animação Missionária e do projeto “Igrejas Solidá-
rias Sul 3 – Moçambique”. Com o povo Erechinense, louva-
mos a Deus por tantos frutos de sua atuação no decorrer dos 
16 anos de pastoreio na diocese.

Enviamos o nosso abraço a todos e asseguramos as 
nossas orações pelo descanso eterno de dom Girônimo Za-
nandréa.

Em Cristo,
Dom Walmor Oliveira de Azevedo -Arcebispo de 

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

(RS), Primeiro Vice-Presidente da CNBB

Dom Mário Antônio da 
Silva - Bispo de Roraima (RR), 
Segundo Vice-Presidente da 
CNBB

Dom Joel Portella Amado 
- Bispo auxiliar da arquidiocese 
de São Sebastião do Rio de Janei-
ro (RJ), Secretário-geral da CNBB

Outras mensagens rece-
bidas

De Dom Orani João Tempesta, Arcebispo do Rio de 
Janeiro; Dom Roque Paloschi, Arcebispo de Porto Velho; 
Pe. Robson de Oliveira Pereira, Associação dos Filhos do 
Pai Eterno.

Enviaram condolências por e-mail, telefone ou whats: 
Dom Paulo De Conto, Bispo emérito de Montenegro; Dom 
Antonio Carlos Altieri, Arcebispo emérito de Passo Fundo; 
Dom Demétrio Valentini, Bispo emérito de Jales, SP; Dom 
Liro Vendelino Meures, Bispo de Santo Ângelo; Dom Ode-
lir Magri, Bispo de Chapecó; Dom Aloysio Dilli, Bispo de 
Santa Cruz do Sul; Dom Leomar Brustolin, Bispo Auxiliar de 
Porto Alegre; Dom Jacinto Bergmann, Arcebispo de Pelotas; 
amigos a Paróquia Santa Giustina, Itália, onde Dom Girôni-
mo permaneceu algum tempo em duas oportunidades; Dom 
José Gislon, em nome dos bispos eméritos Paulo Moretto e 
Alessandro Ruffinoni e os padres de Caxias do Sul; Dom Es-
meraldo B. de Farias; Pe. Presentino Rovani, saletino; Sr. Pe-
dro Zaffari, colega de infância e de escola de Dom Girônimo; 
Comunidade N. Sra. de Fátima, praia de Areias Brancas, SC, 
onde ele passava dias de férias.

Homilia de Dom José 
Saúdo Dom Jaime Spengler, ar-

cebispo metropolitano de Porto Alegre 
e Vice Presidente da CNNBB, Dom 
Rodolfo Weber, arcebispo metropoli-
tano de Passo Fundo, e Vice Presiden-
te do Regional Sul 3 da CNNB, Dom 
Adilson Busin, Bispo auxiliar de Porto 
Alegre e Secretário do Regional Sul 3 
da CNNB, o Pe. Antoninho Valenti-
ni Neto, Administrador Diocesano e, 
através dele os padres, diáconos, seminaristas, os religio-
sos, e religiosas. Saúdo o senhor Luis Francisco Schmidt, 
prefeito municipal de Erechim, por seu intermédio todas as 
autoridades civis do poder executivo aqui presentes ou re-
presentadas. Na pessoa do senhor Alderi Oldra, presidente 
da Câmara de Vereadores, saúdo todos os membros do poder 

legislativo aqui presentes ou represen-
tados. Com estima saúdo todos vocês 
que vieram celebrar, expressar solida-
riedade e manifestar os sentimentos à 
família presbiteral e a Igreja Dioce-
sana de Erechim, pela morte de Dom 
Girônimo Zanandréa, Bispo emérito 
desta Diocese. A minha saudação se 
estende aos familiares do Dom Girô-
nimo, às famílias Zanandréa e Dal 

Prá, e ao querido povo de Deus, que ele serviu por tantos 
anos como sacerdote e bispo.

O Dom Girônimo, era filho desta terra, pertencia à 
família presbiteral da nossa Diocese, mas também tinha a 
família que o acolheu no mundo, o amou e transmitiu-lhe 
os valores da fé cristã: os pais José Zanandréa e Rosa Dal 
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Prá Zanandréa, “in memoriam”. Aqui também está presen-
te, seu irmão, o senhor Adão, sobrinhos, sobrinhas e demais 
familiares. A vocês os meus sentimentos e a minha gratidão, 
pelo dom da vida e pela vida sacerdotal e episcopal de Dom 
Girônimo, colocada a serviço do Reino de Deus, nesta Igre-
ja Diocesana, mas também na Igreja do Regional Sul 3 da 
CNBB, que está no Rio Grande do Sul.

Ele nasceu em nasceu no dia 09 de junho de 1936, 
em Benjamim Constant do Sul. Podemos dizer, que ainda 
criança, acolheu um tesouro em sua vida e para sua vida. 
O tesouro da vocação, e ao longo da vida administrou este 
tesouro como dom que Deus lhe confiou pelo bem de todos 
os homens, com um olhar especial pelos mais fragilizados. 
O papa recordava em um de seus discursos, “que a vocação 
é como um diamante bruto a ser lapidado, para que brilhe 
em meio ao povo de Deus. Mas ela precisa ser cultivada ao 
longo da vida. Dom Girônimo, abraçou, cultivou, cuidou e 
perseverou até o momento em que o Senhor o chamou para a 
morada definitiva. Desde outubro de 2018, quando foi diag-
nosticada a sua doença, viveu momentos de muita dor, mas 
não perdeu a esperança de que iria melhorar, e transmitia 
isso às pessoas que o visitavam. 

Dom Girônimo confiou em Deus, abraçando a sua 
vocação sacerdotal, e seu ministério episcopal com amor, e 
Deus, serviu-se dele para testemunhar e anunciar a Boa Nova 
da paz, da justiça, da caridade, do amor, da esperança e da sua 
misericórdia. Na sua missão sacerdotal e episcopal, ele anun-
ciou e apresentou às pessoas Jesus Cristo, o Filho de Deus, 
que veio a este mundo para anunciar e revelar o projeto do 

Reino de Deus. Mas incompreendido e perseguido foi morto 
pelos homens, mas venceu a morte, ressuscitando para viver 
a vida plena na casa do Pai. Agora Dom Girônimo parte deste 
mundo, do nosso meio na esperança de participar da ressurrei-
ção, do banquete da eternidade que o Pai tem preparado para 
seus filhos e filhas. Parte para viver a sua Páscoa definitiva, 
para receber o abraço da misericórdia do Pai. 

Para os cristãos, é a ressurreição de Cristo a lente 
através da qual cada um pode ler a vida e a morte. E não será 
uma leitura cristã se não se parte da ressurreição. Em Jesus 
se realiza a salvação da humanidade, por meio da sua morte 
e ressurreição. Os mistérios pascais são a sentença de con-
denação da morte. No entanto, é necessária a fé no senhor 
Jesus para receber a vida eterna e a ressurreição: “Porque 
esta é a vontade do meu Pai: que toda pessoa que vê o Filho 
e nele crê tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último 
dia”(Jo 6,40). 

Queridos irmãos e irmãs, que no nosso peregrinar 
para a casa do pai, possamos fazer brilhar a luz da palavra 
de Jesus, pela escuta, pela acolhida, pelo anuncio e pelo tes-
temunho de uma fé comprometida com a vida e a dignidade 
das pessoas em todas as realidades.

Dom Girônimo, que a virgem Maria, aqui venerada 
com o título de Nossa Senhora de Fátima, mãe do Cristo sa-
cerdote, mãe da Igreja e nossa, te acolha na morada eterna, 
te apresente ao seu filho Jesus e este te conduza ao Pai, para 
tomares parte do banquete da eternidade em sua casa no dia 
da ressurreição.

Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.

Coordenação de Pastoral Ampliada analisa encaminhamentos
da Assembleia da Ação Evangelizadora

 Pe. Maicon Malacarne coorde-
nou reunião dos representantes 
das Áreas Pastorais, dos Movi-
mentos e Setores de Pastoral da 
Diocese de Erexim, que com-
põem a Coordenação de Pastoral 
Ampliada, no dia 21 de outubro, 
no Centro Diocesano. A maior 
parte da reunião foi dedicada a 
uma retomada dos encaminha-
mentos da Assembleia Diocesana da Ação Evangelizadora 
realizada nos dias 6 e 7 de setembro passado. Como se re-
corda, ela definiu o objetivo geral, três horizontes, objeti-
vo, fronteiras e metas para cada um deles. Para facilitar o 

trabalho, entregou texto com es-
clarecimento dos conceitos hori-
zontes, fronteiras e metas e fun-
damentação de cada horizonte: 
Igreja discípula: iniciação à vida 
cristã e formação permanente; 
Igreja missionária: cultura urba-
na; Igreja samaritana: comunhão 
e participação. O texto, em reda-
ção, integrará o Plano Diocesano 

da Ação Evangelizadora, em elaboração e a ser aprovado 
pelo Conselho Diocesano de Pastoral, em sua reunião no dia 
23 de novembro. Na reunião, houve também diversas comu-
nicações de atividades de Setores e Movimentos. 

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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Província Eclesiástica de Passo Fundo
aprofunda o ministério dos Diáconos Permanentes

 Coordenadores de 
Pastoral, o Arcebispo de 
Passo Fundo, os Bispos 
de Frederico Westphalen e 
Vacaria e o Administrador 
Diocesano de Erexim reali-
zaram reunião ordinária da 
Província Eclesiástica de 
Passo Fundo na manhã do 
dia 22 de outubro, na Casa de Retiros daquela cidade. Em 
pauta, o ministério do Diaconado Permanente e previsão de 
reuniões do próximo ano. O estudo do assunto principal teve 
a assessoria do presidente e do secretário da Comissão Re-
gional dos Diáconos, Flávio Antonio e Carlos Ronei Duarte 
dos Santos, da Arquidiocese de Porto Alegre. Expuseram a 
natureza e missão do Diaconado, critérios para o encami-
nhamento e formação de candidatos a este ministério. Os 

participantes concluíram 
por manter a Escola de 
Formação Diaconal com 
curso comum para a Arqui-
diocese e as três Dioceses, 
pelo ITEPA, a ser realizado 
em 2021, ficando o próxi-
mo ano para os encami-
nhamentos necessários. Na 

parte da tarde, os Bispos e o Administrador Diocesano par-
ticiparam da assembleia do ITEPA que definiu a direção do 
mesmo para os próximos três anos. Ela ficou assim consti-
tuída: Diretor, Pe. Rogério Luiz Zanini, da Diocese de Cha-
pecó; Vice, Pe. Ivanir Rodighero, da Arquidiocese de Passo 
Fundo; Secretário, Pe. Jair Carlesso, da Diocese de Erexim; 
Tesoureiro, Pe. Clair Favreto, também de Erexim. Ficou de 
ser definido o Coordenador de Cursos. 

Padre da Diocese de Erexim conclui Mestrado em Direito Canônico
 No dia 22 de outubro, Pe. Anderson Francisco Faenello, Pároco da Paróquia São Cristóvão, Erechim, 
apresentou dissertação de conclusão do Curso de Mestrado em Direito Canônico perante a banca exa-
minadora da Extensão de Londrina, PR, do Pontifício Instituto Superior de Direito Canônico. A disser-
tação foi sobre “Os requisitos necessários ao sujeito do sacramento da ordem e a autenticidade divina 
da vocação, segundo o cânon 1029 do Código de Direito Canônico de 1983.” Os membros da banca o 
aprovaram no grau de mestrado com a qualificação 10 (dez).

Missão Diocesana marca Mês Missionário Extraordinário
No dia 19 de outubro, o Conse-

lho Missionário Diocesano (C0MIDI) 
desenvolveu missão Diocesana, na co-
munidade Sagrado Coração de Jesus, 
da Paróquia São Cristóvão, Erechim, 
com participação do seu Pároco e Vigá-
rio Paroquial, Pes. Anderson Faenello 
e Edegar Passaglia, respectivamente, 
com a atuação de 50 missionários, da 
Paróquia, no dia 19 de outubro, véspera 
do Dia Mundial das Missões e da Obra 
Pontifícia da Infância Missionária. 

A atividade iniciou às 8h30min, na sede paroquial, 
com encaminhamentos e momento de oração e bênção da 
água a ser usada na visita às casas das famílias. A oração foi 
conduzida pelo Pe. Anderson Francisco Faenello, pároco, 
que lembrou o envio dos setenta e dois discípulos por parte 
de Jesus, aos locais aos quais Ele próprio devia ir. 

Os missionários foram acompanhados por membros 
da comunidade Sagrado Coração de Jesus, especialmente 
zeladoras de capelinhas, que organizaram antecipadamente 
a visita, motivando os moradores. 

Ao meio-dia, os participantes al-
moçaram na casa de um dos membros 
da comunidade e continuaram os traba-
lhos de visita durante a tarde. 

Às 15h30min, houve Missa de 
encerramento, presidida pelo Pe. Edegar 
Passaglia, concelebrada pelo Pe. Ander-
son, com a participação dos diáconos 
Jacir Antônio Lichinski, da mesma pa-
róquia, e Lucas André Stein, da paróquia 
São Pedro e coordenador do COMIDI. 

A liturgia foi animada pela equipe da comunidade. 
A homilia foi proferida pelo Diác. Lucas, que convidou um 
missionário e um membro da comunidade para manifesta-
rem a sua impressão da Missão. No final, três fizeram seu 
relato, ressaltando a importância de ouvir as pessoas, as suas 
necessidades, a acolhida por parte das famílias, a organiza-
ção por parte da comunidade e a alegria em receber a Missão. 
Depois, o Diác. Lucas recordou que a Missão Diocesana se 
realiza dentro do Mês Missionário Extraordinário, convoca-
do pelo Papa Francisco, com o desejo de suscitar uma “pri-
mavera missionária na Igreja”. Destacou que a liturgia do 



Diocese de Erexim - RS

23Notícias

domingo falava da importância da perseverança, e que, à luz 
da Palavra ouvida, uma Igreja verdadeiramente missionária 
precisa: perseverar na fé, reconhecendo que a missão, antes 
de tudo, é obra de Deus; perseverar na comunidade, que não 
é obra de uns poucos, a exemplo de Moisés que precisou ter 
os braços sustentados por Aarão e Ur para que o povo de 
Israel vencesse a batalha contra os amalecitas; e perseverar 
no cuidado com os pobres, representados pela viúva imper-
tinente do Evangelho, e, hoje, nos excluídos, nos enfermos, 

nos migrantes, nos encarcerados e tantos outros que sofrem, 
mas também na natureza, que, segundo o Papa Francisco, é 
a maior empobrecida, espoliada de seus recursos pela sede 
de lucro. Assim, destacou a importância do Sínodo Especial 
para a Pan-Amazônia, que está acontecendo no Vaticano. 

Encerrada a Missa, os presentes partilharam os ali-
mentos trazidos pelas famílias visitadas em um momento de 
confraternização. (Informações e fotos do diácono Lucas e 
Rochele Koralewski)

Retiro Anual da Cáritas Diocesana
No dia 22 

de outubro, festa 
de São João Pau-
lo II, no centro 
de eventos do 
Seminário Nossa 
Senhora de Fáti-
ma, as 08h30, a 
Cáritas Diocesa-
na realizou seu 
retiro anual. 

Com o 
tema “REZAR 
COM A PALAVRA”, o coordenador diocesano da Cáritas, 
fez a acolhida das equipes da Cáritas das 20 paróquias da 
diocese presentes no retiro. Além das equipes da Cáritas, 
estiveram presentes, religiosas, diáconos, Padre Giovani 
Momo e seminaristas, Padre Jóssi, pároco da paróquia São 
Francisco de Assis, Bairro Progresso, Padre Edegar Passa-
glia, vigário paroquial da paróquia São Cristóvão e assessor 
da Cáritas diocesana.

Animados e motivados, Irmã Geneci Dalmagro, da 
paróquia São Francisco de Assis, Bairro Progresso, Erechim, 
conduziu procissão até o interior da capela da reconciliação 
para momento de adoração ao Santíssimo Sacramento. 

Padre Valtuir Bolzan, pároco da Paróquia Imaculada 
Conceição de Getúlio Vargas, Assessor do retiro, conduziu o 
momento de adoração, trazendo presente passagens bíblicas 
apresentando Jesus em oração e ensinando seus discípulos 
a rezar. Referiu que “rezar com a Palavra é rezar o amor de 
Deus”. A experiência de oração oferecida por Jesus é mode-
lo, conteúdo e vida da oração do discípulo e da discípula. A 
vida de Jesus foi uma escola de oração. Os evangelhos mos-
tram Jesus como um “orante judeu”. Sua vida transcorria em 
“clima de oração”. Em muitos momentos de sua vida e pre-
gação, Jesus usou os Salmos e/ou fez dos Salmos sua oração. 
Conforme os Evangelhos, Jesus rezava constantemente: an-
tes da escolha dos Apóstolos; antes de ensinar o Pai Nosso; 
rezou por pessoas concretas; rezou por seus perseguidores; 
em ocasiões importantes, aludiu à necessidade da oração; 
tinha o costume de se retirar para orar. Jesus não era um 
“orante ingênuo” e, como Isaías e Amós, denunciou muitos 

tipos de oração: 
a oração mecâ-
nica e indicou 
como deviam 
orar; denunciou 
a oração hipó-
crita e apontou 
como deviam 
orar; condenou 
a oração cínica, 
a oração alie-
nante e a oração 
opressora. Jesus 

foi um homem de oração. Sua vida de oração motivou os 
discípulos a rezar. Além do exemplo de oração, Jesus deixou 
a oração por excelência, o Pai Nosso. 

Com a bênção do Santíssimo encerrou-se o momento 
de adoração e todos seguiram para o centro de eventos para 
continuidade e aprofundamento da oração com a Palavra de 
Deus. Citando diversas passagens da Sagra Escritura, com 
textos iluminadores para vários momentos da vida, Padre 
Bolzan, abordou situações vivenciadas: cansaço, angústia, 
enfermidade, cura, alegria, amor, esperança, luz, louvor, ca-
minho e fé. Para cada situação, trouxe textos iluminadores 
para rezar que levam a um encontro pessoal com Jesus. A 
oração é essencialmente um diálogo entre Deus e o homem, 
através do qual o homem se dirige a Deus e entra em contato 
com Ele. Sendo um diálogo com Deus, este acontece “no 
encontro” com Ele. “O encontro é um acontecimento que 
transforma aqueles que se encontram.” Deus “vem ao nosso 
encontro por pura graça. Nós podemos encontrá-lo somente 
porque Ele quer nos encontrar, porque está presente e espera 
que também nós estejamos prontos para encontrá-Lo.” Este 
encontro, mediado pelo texto bíblico, ocorre sem formalida-
des e se dá com tudo o que faz parte da nossa vida. 

Com a Celebração Eucarística, no Santuário Nossa 
Senhora de Fátima, às 14h, presidida por Padre Bolzan e 
concelebrada pelo Padre Edegar Passaglia, encerrou-se o re-
tiro, quando os participantes foram agraciados com diversos 
versículos da Sagrada Escritura, para saborearem e rezarem 
nos mais diversos momentos de suas vidas com a Palavra de 
Deus. (Informação de João Agnoletto)
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Membros da Infância e Adolescência Missionária
fazem sua consagração na Catedral

 Oito crianças e adolescentes do 
Colégio Franciscano São José, fizeram 
sua consagração na Infância e Adoles-
cência Missionária, na Catedral São 
José, na missa das 16h do dia 19 de opu-
tubro, véspera do Dia Mundial das Mis-
sões deste Mês Missionário Extraordiná-
rio. 
 A missa presidida pelo Pároco, 
Pe. Alvise Follador. No rito de consagra-
ção, os pais colocaram em seus filhos o lenço e o bóton, sím-
bolos do compromisso de participação na Obra Pontifícia da 
Infância e Adolescência Missionária. 

Formação em espiritualidade
 Itepa Faculdades promove a 
quarta edição da Pós-Graduação 
com especialização em Espirituali-
dade, com 400 horas-aulas, sendo 
348 presenciais, em cinco períodos 
de dez dias, em janeiro e julho do 
próximo ano, em janeiro e julho de 
2021 e janeiro de 2022, com aulas 
de manhã e de tarde. 
 Os participantes receberão o 
devido certificado, reconhecido 
pelo MEC. Na justificativa do cur-

so se ressalta que a espiritualidade é dimensão constitutiva 

do ser humano, precisando ser cuidada e desenvolvida, a fim 
de que se efetive a sua realização integral. 
 O objetivo geral é estudar a espiritualidade, funda-
mentos, história, rostos, para compreender o sentido da mis-
são humana, no seguimento a Jesus Cristo no contexto atual. 
Neste sentido, se visa uma espiritualidade que promova a 
participação, a partilha, a fraternidade, a fé e o amor, em 
contraposição a espiritualidades que alimentam egoísmo, in-
dividualismo, ganância, acúmulo, alienação e ódio. 
 O curso tem como público alvo graduados em Te-
ologia, Filosofia, Educação, História, Ciências da Saúde e 
outros, lideranças eclesiais, interessados em geral. Havendo 
de 20 a 40 inscritos, o investimento será de 24 parcelas de 
R$ 299,00; havendo acima de 40, 24 parcelas de R$ 279.00. 

 Assumiram este compromisso: Lo-
renzo Laurenti Palhano, Maitê Diel Str-
zelski, Maria Augusta Fioravante Loch, 
Marina Kuhn, Rafaela Alberti Novello, 
Eduarda Cavaletti, Yasmin Valentina Pe-
lisser, Lucas Marcon Sbardelotto. Ir. Ge-
neci Dalmagro, coordenadora diocesana 
desta Obra deseja que mais comunidades 
e paróquias motivem e iniciem este tra-
balho e lembra que a Igreja floresce, se a 

Infância e Adolescência Missionária permanecem! 

Área Pastoral de Erexim conclui encontros de formação para ministros
Visando a formação 

permanente de ministros e 
ministras, a Área Pastoral de 
Erexim realizou encontros 
de estudo de forma viven-
cial, no Centro Catequético 
da Paróquia São Cristóvão. 
Em 4 encontros quinzenais, 
das 19h30 às 22h, mais de 
participantes em média refletiram sobre relações humanas, 
sacramentos, liturgia (fundamentos, ano litúrgico e partes da 
missa) e espiritualidade. Este último encontro foi em forma 
de retiro, na noite do dia 28 de outubro, festa de São Simão 
e São Judas Tadeu, com assessoria da Ir. Silvânia Fátima 
Golfetto, superiora regional da Congregação das Irmãs Ur-
sulinas de Maria Imaculada, com sede em Passo Fundo.

Ir. Silvânia partiu do tema do Mês Missionário Ex-
traordinário, “batizados e enviados em missão”, atendo-se 

mais ao aspecto do batis-
mo. Recordou e aprofun-
dou os sinais deste sacra-
mento, porta de entrada na 
comunidade do seguidores 
de Jesus, que proporciona a 
vida nova nele, com adesão 
ao seu projeto de vida, no 
caminho do discipulado. 

No início do encontro, o Administrador Diocesano, 
Pe. Antonio Valentini, recordou a importância e a necessida-
de da formação permanente e do cultivo da espiritualidade, 
especialmente da oração com atitudes concretas de vida fra-
terna e compromisso com a justiça.

Pe. Anderson Faenello, Pároco da Paróquia São Cris-
tóvão, motivou a oração inicial, a partir de um texto bíblico, 
com a invocação ao Espírito Santo.
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Coordenações paroquiais de Catequese
encerram encontros do ano com retiro

As coordenações de cate-
quese das Paróquias da Diocese de 
Erexim participaram do seu último 
encontro deste ano, dia 28 de ou-
tubro, festa de São Judas Tadeu e 
São Simão, na Capela da Recon-
ciliação do Santuário N. Sra. de 
Fátima. 

O encontro foi em forma 
de retiro, assessorado pela Ir. Sil-
vânia Fátima Golfetto, Superiora 
Regional das Irmãs Ursulinas Fi-
lhas de Maria Imaculada, residente 
em Passo Fundo. 

No primeiro momento, ela motivou o grupo para a 
leitura orante da passagem do evangelho de São Lucas (5,1-
11) sobre o seguimento de Jesus, dando para isto algumas 
indicações explicativas do texto. Em cinco grupos, os parti-
cipantes seguiram os passos da leitura orante da Palavra de 
Deus: 1º) o que o texto diz – LEITURA; 2º) o que o texto me 
diz – Meditação; 3º) o que o texto me faz dizer – ORAÇÃO; 
4º) o que o texto me provoca a assumir? – CONTEMPLA-
ÇÃO. 

No segundo momento, Ir. Silvânia conduziu reflexão 
orante sobre três aspectos da vida dos discípulos de Cristo: 
chamados, batizados e enviados. 

No primeiro aspecto, destaque para o dom da voca-
ção, o anúncio de Jesus para cada um. 

No segundo, o dom da vida nova em Cristo, que 
torna os batizados filhos no Filho de Deus, com adesão a 
Ele, percorrendo o caminho do discipulado. Com os sinais 
do batismo, os participantes reviveram a assinalação com o 
sinal da Cruz, a unção com óleo perfumado, a renovação das 
promessas do Batismo. 

No terceiro aspecto, “enviados”, ressaltou-se que os 
discípulos de Cristo são enviados em missão, anúncio que se 
traduz em palavras e gestos. Grande modelo de missionária 
é a Virgem Maria, serva fiel e discípula que ensina a viver a 
missão com fé. Maria ESCUTOU a Deus, disse SIM, OBE-
DECEU e foi fiel até o fim. Quem anda com Maria nunca se 
desvia do caminho de Jesus e vive mergulhado no Amor do 
Coração de Deus. 

Pe. Maicon Malacarne, coordenador diocesano de 
pastoral, falando ao grupo, recordou a recente assembleia 
diocesana que encaminhou o 14º Plano da Ação Evangeliza-
dora da Diocese, a ser aprovado pelo Conselho de Pastoral 
no dia 23 de novembro. 

O Administrado Diocesano, Pe. Antonio Valentini, 
também esteve com o grupo, ressaltando a importância e a 
necessidade da oração, acompanhada de atitudes concretas 
de comunhão fraterna e de amor à Igreja, compromisso com 
a verdade e a justiça.

Jovens da Diocese de Erexim celebram Dia Nacional da Juventude
Mais de 60 jovens de di-

versas paróquias da Diocese de 
Erexim participaram de encontro 
no Centro de Eventos do Seminá-
rio N. Sra. de Fátima no dia 27 de 
outubro, Mês Missionário Extra-
ordinário, para celebrar o Dia Na-
cional da Juventude (DNJ), como 
vem ocorrendo há diversos anos. 

Neste ano, o DNJ teve como temática “Juventude em Po-
líticas Públicas: uma história nos chama à Civilização do Amor”.

Depois de rezar o Ofício Divino da Juventude, os 
participantes do encontro, refletiram a temática com os se-
guintes questionamentos:

- Quais são os nossos grandes problemas?
- Por que eles existem?
- Como podemos resolvê-los?
Encerrando a reflexão, foi apresentado panorama das 

políticas públicas de juventude no Brasil. 
Na programação do dia, estava prevista atividade 

com o “Coletivo Cultivamente” nas imediações da Secre-
taria Municipal da Educação. Em vista da chuva, a coorde-

nação do encontro reorganizou a 
programação e todos permanece-
ram no mesmo local. 

As atividades do dia moti-
varam a todos a seguir buscando 
a efetivação de políticas públicas 
às/aos jovens, recordando o que 
afirma Eduardo Galeano: Oxalá 

possamos ter a coragem de estar sós e a valentia de arris-
carmos estar juntos, pois de nada serve um dente fora da 
boca, nem um dedo fora da mão. Oxalá possamos ser deso-
bedientes, a cada vez que recebermos ordens que humilham 
nossa consciência ou violam nossos princípios e nossa dig-
nidade. Oxalá possamos ser capazes de seguir caminhando 
os caminhos do vento, apesar das quedas, traições e derro-
tas, porque a história continua para além de nós, e quan-
do ela diz adeus, está dizendo: até logo. Oxalá possamos 
manter viva a certeza de que é possível ser compatriota e 
contemporâneo de todo aquele que viva animado por vonta-
de de justiça e de beleza, nasça onde nascer e viva quando 
viver, porque não há fronteiras no mapa da alma nem do 
tempo.(Informação de Rochele Koraleski)
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Diocese de Erexim na 43ª Assembleia da Cáritas do Regional Sul 3 da CNBB

Na casa das Irmãs 
Franciscanas, em Pelotas 
RS, nos dias 28 a 30 de ou-
tubro, a Cáritas Diocesana 
de Erexim, representada 
pelo coordenador diocesa-
no João Alberto Agnoletto 
e pelo Padre Edegar Passa-
glia, Vigário Paroquial da 
Paróquia São Cristóvão e 
assessor diocesano, partici-
pou da 43ª assembleia da Cáritas do Regional Sul 3 da 
CNBB.

Na abertura da assembleia, às 14 horas do dia 28, 
irmã Edna Rodrigues, da Cáritas Diocesana de Vacaria e 
presidente do Conselho da Cáritas Regional RS, acolheu 
a todos e logo compôs a mesa juntamente com a secretária 
regional da Cáritas, Marinês Besson, Irmã Lourdes Maria 
Staudt Dill da Congregação das filhas do Amor Divino da 
cidade de Santa Maria representando a Cáritas Brasileira, 
Reinaldo Tillmann da Cáritas Arquidiocesana de Pelotas 
e Dom Silvio Guterres Dutra bispo da diocese de Vacaria 
que é também o referencial para a Cáritas Regional Sul 3 
da CNBB. 

Após a abertura da assembleia, houve momento 
de oração conduzido pela equipe da Cáritas da Diocese 
de Vacaria. Tendo apresentado a pauta trabalhos, Marinês 
Besson convidou a todos para uma experiência local da 
Cáritas de Pelotas, numa visita à comunidade indígena 
kaigang, distante 32 km da cidade. 

Na manhã do dia 29, o grupo teve palestra sobre 
problematização e aprofundamento relacionado aos de-

safios e possibilidades de 
incidência e controle so-
cial de políticas públicas 
no atual contexto de retro-
cesso dos direitos sociais, 
pela professora do curso de 
Serviço Social e do Progra-
ma de Pós-Graduação em 
Política Social da Univer-
sidade Católica de Pelotas/
UCPEL, Vini Rabassa da 

Silva. 
Dom Silvio assessorou o momento com o tema 

fundamentos da esperança, resistência e profecia em vista 
de uma pastoralidade transformadora. 

A tarde deste mesmo dia foi reservada para duas 
atividiades: 1ª) Processo Eleitoral. seguindo o Regimento 
Interno da Caritas, foram eleitos para o Conselho Regio-
nal, Lucas Overgoor, suplente e Maurício Queiroz, con-
selheiro, para o período 2020-2021 e para o Secretariado 
Regional a Srª Jacira Dias Ruis para o período 2020-2023. 
2ª) Trabalho de grupos referente ao planejamento de 
ações, tendo em vista as diretrizes da Cáritas Brasileira, 
visando preparação para a assembleia nacional da nos dias 
20 a 22 de novembro, em Teresina/PI. 

No último dia da assembleia, 30, pela manhã, após 
encaminhamentos sobre o trabalho de grupos, definições e 
encaminhamentos sobre a assembleia nacional e Demons-
trativo Financeiro da Cáritas RS de 2018, encerrou-se a 
assembleia com Celebração Eucarística, presidida por 
Dom Jacinto Bergmann, arcebispo da arquidiocese de Pe-
lotas. (Texto e foto de João Agnoletto) 

Dois novos ministros na Catedral São José
Em missa presidida pelo 

Administrador Diocesano e con-
celebrada pelo Pároco da Catedral, 
com a participação do Diácono João 
Pascoal Pozza, na tarde do dia 9 de 
novembro, na Catedral, os servido-
res Paulo Fassina e Líbera Breso-
lin foram oficializados ministros da 
evangelização, da caridade e extra-
ordinários da Sagrada Comunhão 
Eucarística.

Na mesma celebração, os mi-
nistros Shirley Zayons, Ema Berticelli e Wilson Rodrigues 
tiveram seu mandato renovado por mais três anos. No próxi-

mo sábado, diversos outros também 
terão seu mandato renovado. 

Na homilia, o Administrador 
Diocesano, além de refletir sobre a 
ressurreição, a partir das leituras e 
do evangelho do domingo, ressal-
tou a diversidade de ministérios na 
Igreja, exortando a cada membro da 
comunidade estar sempre a serviço 
dela. Observou também que os mi-
nistros devem atuar em comunhão 
com o Pároco e entre si, preocupa-

dos não em ver quem faz melhor, mas em realizar aquilo que 
mais faz crescer a comunidade. 
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Retiro do Apostolado da Oração aprofunda espiritualidade
cristã e seguimento de Jesus

Cerca de 70 membros do 
Apostolado da Oração de diversas 
Paróquias da Diocese de Erexim 
participaram de retiro anual no dia 
10 de novembro, no Seminário e 
Santuário de Fátima, orientado pelo 
Pe. Maicon Malacarne, Pároco da 
Paróquia N. Sra. Aparecida, Bairro 
Bela Vista, de Erexim e Coordena-
dor Diocesano de Pastoral. 

Em suas reflexões, Pe. Mai-
con abordou as doze promessas do Sagrado Coração de 
Jesus e o desafio do compromisso com a espiritualidade 
cristã e o seguimento de Jesus, com a preciosa e indis-
pensável fonte de vida cristã que é a Palavra de Deus. 

Relacionou pessoas e padres que 
marcaram a história do Apostola-
do da Oração na Diocese. Seus no-
mes foram escritos em tecidos que, 
posteriormente unidos entre si, for-
maram uma colcha de história e de 
memória, levada para a celebração 
eucarística. 

Na parte da tarde, no Santu-
ário, houve adoração ao Santíssimo, 
seguida de missa. Durante a missa, 

o seminarista Diego Isotton, da Diocese de Chapecó, do 
terceiro ano de Teologia, partilhou sua caminhada voca-
cional e desafiou a todos à permanente oração pelas vo-
cações.

Mais de cem leigos concluem Curso de Servidores
da Escola Diocesana em Gaurama

No segundo dia 
do tríduo em preparação 
da festa das capelinhas 
da Paróquia São Luiz 
Gonzaga de Gaurama, 
na noite do dia 07 de no-
vembro, houve missa co-
memorativa ao centená-
rio da Paróquia na igreja 
da sede, com entrega de 
certificado de conclusão 
do Curso de Servidores 
da Escola Diocesana lá 
realizado em 2019 para 
109 leigos e leigas da re-
ferida Paróquia e da de 
Viadutos.

A celebração foi presidida pelo Pe. Maicon Ma-
lacarne, Diretor da Escola, e concelebrada pelos padres 
Waldemar Zapelini, Gladir Giacomel, Olírio Streher, ex-
-Párocos, Alvise Follador, Pároco da Paróquia da Catedral 
São José, criada junto com a de Gaurama, Jair Carlesso e 
Nelson Longo, de Barão de Cotegipe.

No final da missa, além da entrega do certificado aos 
concluintes do Curso, houve homenagem aos ex-Párocos, 
com entrega de uma imagem do padroeiro da Paróquia, 
São Luiz Gonzaga.

Na homilia, Pe. Maicon fez três referências. A pri-
meira, à importância da celebração do centenário, porque 

ajuda a preservar a me-
mória histórica. Citou o 
Papa Francisco que dis-
se: “A memória cristã é 
como o sal da vida. Sem 
memória não podemos 
ir para frente. Quando 
encontramos cristãos 
‘desmemoriados’, logo 
vemos que perderam o 
sabor da vida cristã e 
acabaram como pessoas 
que cumprem os man-
damentos, mas sem a 
mística, sem encontrar 
Jesus Cristo”. A segun-

da referência foi ao evangelho da missa, no qual Cristo 
diz que seus seguidores são sal da terra luz do mundo. 
Duas pequenas imagens para duas grandes atitudes a se-
rem vividas no presente, não no futuro. O sal indica uma 
presença discreta, invisível na sociedade, mas indispen-
sável. A luz é para irradiar os valores do Evangelho. A 
terceira referência foi aos concluintes, parabenizando-os 
e lembrando-lhes a necessidade da formação permanente, 
e do cuidado para não se preocuparem em subir e ocupar a 
posição do candeeiro, para aparecer, para se colocar acima 
dos outros, serem vistos e elogiados pelas pessoas.

Após a celebração, houve jantar de confraternização 
no salão paroquial.
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Escola Diocesana conclui curso de servidores
na Área Pastoral de Erechim

Mais de 40 membros das 7 
Paróquias da cidade de Erechim e 
Áurea, Itatiba e Severiano de Al-
meida receberam certificado de 
conclusão do Curso de Servidores 
no final de missa no Santuário de 
Fátima, no dia 12 de novembro, 
festa de São Josafá, grande pro-
motor da unidade dos  cristãos, na-
tural da Ucrânia e martirizado na 
Rússia em 1623. 

A missa foi presidida pelo 
Administrador Diocesana e concelebrada pelo Diretor da 
Escola Diocesana e Coordenador de Pastoral, Pe. Maicon 
Malacarne, e 7 padres, com a participação de três diáconos.

Na missa, houve oração por Dom Girônimo Zanan-
dréa, recentemente falecido, e pelas necessidades da Dioce-
se que aguarda a nomeação de seu novo Bispo.

No início da celebração, Pe. Maicon apresentou os 
concluintes do curso, com as pessoas das respectivas comu-
nidades e padres que os acompanhavam. No final, conduziu 
a entrega do certificado de conclusão do curso aos seus parti-
cipantes, cumprimentando-os e exortando-os a continuarem 
a sua formação e a cultivarem o espírito do serviço.

Na homilia, o Administra-
dor Diocesano se referiu ao enfo-
que da liturgia no mês de novem-
bro, as realidades últimas da vida, 
convidando à renovação da es-
perança na peregrinação terrestre 
para a vida em plenitude junto do 
Pai. Destacou a leitura do dia que 
falava da imortalidade e o evange-
lho que lembrava que os seguidores 
de Cristo devem viver seus com-
promissos e por fim considerar-se 

servos inúteis. Observou também que o curso habilita seus 
participantes a um ministério na Igreja, que deve ser vivido 
forma gratuita, desprendida, sem esperar elogios, gratifica-
ções, sem nenhum ar de superioridade, de autopromoção, de 
concorrência para vem quem faz melhor, mas todos procu-
rando servir da melhor forma possível a comunidade. Exer-
cê-lo de forma colegiada, em harmonia com outros minis-
tros, agentes de pastoral, lideranças e em plena comunhão 
com o pároco e constante formação permanente, tendo à 
frente Cristo, que veio para servir e Maria que se declarou a 
serva de Deus.

Juventude discute enfrentamento aos ciclos
de violência contra as mulheres

  A Pastoral da Juventude (PJ 
- Regional Sul 3), em parceria com a Esco-
la Superior de Teologia e Espiritualidade 
Franciscana (ESTEF), promoveu a primeira 
edição do Seminário Interdisciplinar das Ju-
ventudes (SIJ 2019). O evento teve como pro-
posta debater as ações relacionadas à Campa-
nha Nacional de Enfrentamento aos Ciclos de 
Violência Contra a Mulher. Durante os dias 
08, 09 e 10 de novembro, as e os participan-
tes puderam construir um espaço de diálogo, 
protagonismo e troca de saberes no aprofun-
damento acerca das violências contra as mu-
lheres, do papel das organizações religiosas e 
do fazer teológico. 

Além disso, na noite do dia 09, houve o lançamento 
dos 16 dias de ativismo pela vida das mulheres. A ativida-
de é promovida pela ONU Mulheres e costuma ser adiciona-
da ao calendário de diversas entidades ao redor do mundo. É 
a primeira vez que a PJ está realizando esta ação em todo o 
Brasil: através da cartilha “Maria vai com as outras: 16 dias 
de ativismo pela vida das companheiras”, pretende ajudar na 

dinamização das ações dos 16 dias. Cada dia 
tem como base a história de uma Maria que, 
narrando sua situação de violência, propõe a 
compreensão dos tipos de violência contra a 
mulher e como podemos, mulheres e homens, 
agir. O material foi produzido pelo GT Nacio-
nal da Campanha e impresso no Regional Sul 
3 em parceira com o Sindicato dos Técnicos 
Industriais de Nível Médio do RS (SINTEC/
RS) e a Forbrig Advogados. Como proposta 
de encerramento dos 16 dias, o material apre-
senta a realização de audiências públicas pelo 
Brasil, incluindo a prevista para o dia 26 de 
Novembro, na Comissão de Direitos Huma-

nos do Senado Federal. 
Fomentar esta discussão nos espaços públicos ou, 

como no SIJ 2019: pastorais e acadêmicos, é fundamental 
para a visibilidade dos problemas e da elaboração de ações. 
Os dados de violações de direitos, dignidade e de exposição 
às diversas formas de violência alertam: o Brasil é o 5º país 
em violência contra a mulher. Os casos que chegam a ser 
denunciados apontam que a cada cinco minutos uma mulher 
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é agredida e 13 mulheres são mortas por dia. A Campanha da 
Pastoral da Juventude centraliza o desejo coletivo e urgente 
de despertar para o enfrentamento às violências, visando a 
emancipação das mulheres e também a educação dos ho-
mens para que não violentem. Percebe-se ainda a necessida-
de de analisar a violência contra a mulher desde marcadores 
sociais da diferença como raça, classe, religião, orientação 
sexual, identidades e seus enlaces nas dinâmicas societárias. 

O cenário político social revela também que é preciso 
coletivizar as pautas: o Seminário contou com a participação 
de sujeitos da Pastoral da Juventude do RS, do Levante Po-
pular da Juventude, do Movimento dos Pequenos Agricul-
tores, da Pastoral da Juventude Marista, do Coletivo Poetas 
Vivos, da Pastoral da Aids, do CEBI, das Irmãs do Imacula-
do Coração de Maria, da Diaconia Madre Teresa de Calcutá, 
da FASE-RS, da Rede de Comunidades São Lucas, da Rede 
de Comunidades São João Batista, das Mulheres Mirabal, da 
Fraternidade Verbum Dei, do Instituto Leonardo Murialdo, 
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), da 
Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), da Universidade 
Federal da Fronteira Sul (UFFS), da Pontifícia Universidade 
Católica (PUC/RS), entre outros. Em tempos de desesperan-
ça e absurdo aumento do dados de violência, semear o com-
promisso radical, a partir do que propõe Jesus Cristo, é atuar 
na promoção de vida em abundância às mulheres, ousando 
desnaturalizar o machismo e o patriarcado que sustentam a 
cultura da violência, para reconstruir as relações justas e igua-
litárias, mirando o horizonte da paridade de gênero.

 Campanha Nacional de Enfrentamento aos Ci-
clos de Violência Contra a Mulher

 A Secretaria Estadual de Segurança Pública divul-
gou recentemente dados sobre a violência contra a mulher: 
no mês de outubro de 2019, em relação a setembro do mes-
mo ano, o número de tentativas de feminicídio aumentaram 
192%. De 14 registros em setembro passaram a ser contabi-
lizados 41 em outubro, o triplo. E esta situação infelizmente 
se repete em outros estados brasileiros. Em São Paulo, hou-
ve um aumento de 76% dos casos no primeiro trimestre des-
te ano, segundo o portal de Notícias G1. Já a Revista Isto é, 

aponta que no Rio de Janeiro, a cada cinco dias uma mulher 
é assassinada apenas por ser mulher. 

Essas estatísticas, no entanto, não conseguem expor 
a totalidade do problema: a violência contra as mulheres têm 
uma raiz profunda na constituição da sociedade brasileira.  A 
violência contra as mulheres é entendida como um proble-
ma cíclico e tem diversas faces: cultural, social, histórica, 
religiosa, política e econômica, relacionada à dimensão do 
poder entre os gêneros. É por essa razão que a Pastoral da 
Juventude lançou em 2018 a Campanha Nacional de Enfren-
tamento aos Ciclos de Violência Contra a Mulher. 

O objetivo geral da Campanha é “enfrentar os ciclos 
de violação, na ousadia de desnaturalizar o machismo e o 
patriarcado que sustentam a cultura da violência, para cons-
truir uma nova ordem pautada por relações justas e iguali-
tárias; a fim de que, de maneira reflexiva e profética, sejam 
promovidas mudanças de comportamentos e mentalidades 
entre as juventudes”. Através de debates nos pequenos gru-
pos de jovens, de ações de massa, ações formativas, da co-
municação e articulação com a mídia e articulações insti-
tucionais fomenta a necessidade de construir processos de 
vida e vida abundante (Jo 10, 10). Com a palavra, Papa 
Francisco “Quero convidá-los/las a lutar contra uma praga 
que afeta o nosso continente americano: os inúmeros casos 
de feminicídio. E são muitas as situações de violência que 
são silenciadas por trás de tantas paredes. Convido-os/as a 
lutar contra essa fonte de sofrimento, pedindo que promova 
uma legislação e uma cultura de repúdio e a toda forma de 
violência”. Assim disse o Pontífice em 2018 na cidade Tru-
jillo, a cidade peruana da eterna primavera, usando pela pri-
meira vez no seu pontificiado o termo “feminicídio”, embora 
muitas vezes tenha falado sobre violência contra a mulher. 
Fontes: https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2018-01/
viagem-peru-nossa-senhora-trujillo0.html 

https:/ /g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noti-
cia/2019/11/12/tentativas-de-feminicidio-quase-triplicam-em-ou-
tubro-em-comparacao-com-o-mes-de-setembro-no-rs.ghtml 

(Informação e foto de Rochele Koralewski – libera-
da para a secretaria da Pastoral da Juventude da Diocese de 
Erexim)

Pastoral da Juventude do Brasil entrega carta ao Papa Francisco
No encerramento do 

Sínodo da Amazônia, o Papa 
Francisco recebeu em mãos, 
através de Joaquim Silva, car-
ta sobre a celebração dos 50 
anos da Pastoral da Juventude 
no Brasil. O pontífice sempre 
mostrou cuidado e carinho 
com o jovens da PJ.

Íntegra da carta
“Somos fruto da coragem e profecia de nossos pasto-

res latino-americanos e caribenhos que através de suas Con-
ferências Episcopais ousaram sonhar e proclamar ao mundo 
uma Igreja que tivesse clara a sua opção preferencial pelos 
pobres e pelos jovens, Igreja que reconhecemos cada vez 
mais viva em seu pontificado.

Vivemos em um contexto cujo índice de assassina-
to de jovens chegam a uma média de 100 por dia, 6 vezes 
maior que a média global. Nosso contexto é de em um país 
que tem no seu total da população cerca de 50 milhões de jo-

https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2018-01/viagem-peru-nossa-senhora-trujillo0.html
https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2018-01/viagem-peru-nossa-senhora-trujillo0.html
http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2019/11/12/tentativas-de-feminicidio-quase-triplicam-em-outubro-em-comparacao-com-o-mes-de-setembro-no-rs.ghtml
http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2019/11/12/tentativas-de-feminicidio-quase-triplicam-em-outubro-em-comparacao-com-o-mes-de-setembro-no-rs.ghtml
http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2019/11/12/tentativas-de-feminicidio-quase-triplicam-em-outubro-em-comparacao-com-o-mes-de-setembro-no-rs.ghtml
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vens, dos quais, 11 milhões estão sem estudo e sem trabalho.
É por esses motivos que buscamos ser uma Pastoral 

profética, na contramão... Uma “Igreja em saída” precisa ir 
ao encontro de nossa juventude empobrecida, denunciar as 
contradições que oprimem a vida e anunciar um Reino de 
justiça e fraternidade, o Reino sonhado por Deus e vivido 
por seu Filho Jesus. Ao longo da história, a Pastoral da Ju-
ventude foi protagonista de inúmeras campanhas pela vida 

da juventude. Atualmente, nossa campanha central é pela 
vida das mulheres, agredidas pelas violências que as menos-
prezam e as matam diariamente. Nesse sentido histórico, a 
Pastoral da Juventude tem sido uma das principais organiza-
ções da sociedade civil brasileira que propõe políticas públi-
cas para a juventude porque acreditamos, na educação da fé, 
ser um exercício de cidadania que não nos deixa ficar isentos 
dessas questões.”

Infância e Adolescência Missionária do Sul do País
realiza encontro em Erechim

Assessoras e assessores da 
Infância e Adolescência Missionária 
(IAM) do Paraná, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul (que formam o “Su-
lão”) estiveram reunidos no Seminário 
e Santuário de Fátima de Erechim de 
15 a 17 de novembro.

Na abertura do encontro, o 
Coordenador de Pastoral, Pe. Maicon 
Malacarne, e o Administrador Dio-
cesano, Pe. Antonio Valentini Neto, 
deram as boas-vindas ao grupo. Pe. Maicon lembrou que a 
Assembleia Diocesana realizada em setembro deu destaque à 
dimensão missionária. O Administrador mencionou a situação 
de vacância episcopal da Diocese, registrou o falecimento do 
Bispo emérito, Dom Girônimo Zanandréa, no dia 03 passado, 
que foi Bispo referencial da dimensão missionária no Regional 
Sul 3 da CNBB por diversos anos e que, como tal, esteve em 
Moçambique, África, em visita aos missionários do Regional. 
Citou também o final da mensagem do Papa Francisco para o 
Dia Mundial das Missões deste ano no qual ressalta a partici-
pação da IAM e de outras obras missionárias no seu ministério. 

O Paraná, Sul 2, teve 38 representantes (Apucarana 2, 
Cascavel 5, Maringá 3, Campo Mourão 1, Curitiba 3, Cornélio 
Procópio 1, Foz do Iguaçu 1, Jacarezinho 3, Londrina 4, Pal-
mas/Francisco Beltrão 2, Regional 2, Ponta Grossa 2, Toledo 
3, Umuarama 3, União da Vitória 3); Santa Catarina, Sul 4, 17 
(Florianópolis 2, Blumenau 3, Caçador 3, Rio do Sul 2, Joa-
çaba 2, Joinville 4, Regional 1); Rio Grande do Sul, 39 (Porto 
Alegre 7, Caxias 2, Erexim 11, Osório 3, Passo Fundo 4, Pelo-
tas 2, Santa Maria 2, Uruguaiana 2, Seminaristas do Seminário 
Maior São José 6). Participaram também Irmã Patrícia Souza 
da Congregação das Irmãs Salvatorianas, natural de Irani-SC, 
secretária nacional da Pontifícia Obra da Infância e Adolescên-
cia Missionária; Irmã Célia da Costa Santos, da Congregação 
das Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora Aparecida, natural 
de Minas Gerais, atualmente atuando em Porto Alegre, na co-
ordenação estadual da IAM. Entre os representantes do Paraná, 
Pe. Vagner Aparecido Alves, de Toledo. Entre os do Rio Gran-
de do Sul, Pe. Rodrigo Schüller de Souza, de Osório, Coorde-
nador do Conselho Missionário Regional.

No encontro, os participan-
tes, além dos momentos celebrativos, 
como o terço missionário junto ao 
monumento de N. Sra. de Fátima, no 
sábado, e a missa no Santuário, no do-
mingo de manhã, tiveram um tempo 
de formação e outro de troca de expe-
riências. 

No momento de formação, em 
forma de fórum, em grupos e com as-
sessoria específica, aprofundaram Co-

municação e Missão, sinodalidade, organização missionária no 
Brasil e Diretrizes Nacionais da IAM. Na troca de experiências, 
em forma de oficinas, os grupos trataram da Articulação entre 
grupos da IAM e Coordenação Paroquial; Coordenação Paro-
quial da IAM e Coordenação Arq/Diocesana; Coordenação Dio-
cesana da IAM e Coordenação Estadual; IAM e Catequese e ou-
tras pastorais; IAM e movimentos que trabalham com crianças. 

A missa do domingo de manhã, no Santuário de Fá-
tima, foi presidida por Dom José Gislon, Bispo de Caxias do 
Sul e Presidente do Regional Sul 3 da CNBB, e concelebrada 
pelos dois padres do encontro, os dois do Santuário, o assessor 
diocesano da IAM e pelo Administrador Diocesano de Erexim, 
com a participação de dois diáconos, crianças da IAM e o povo 
que ordinariamente participa da celebração.

Na homilia, a partir dos textos litúrgicos do domingo, 
ligados à dimensão escatológica, Dom José destacou a força da 
Palavra de Deus na sustentação da fé dos fiéis na sua peregri-
nação para a casa do Pai. Fé testemunhada nos compromissos 
com a realidade da vida, na família, na comunidade e na socie-
dade. Acentuou a necessidade da esperança nesta peregrinação 
rumo à plenitude da vida em Deus, preparando com zelo a vin-
da do Senhor no fim dos tempos. Registrou também o Terceiro 
Dia Mundial dos Pobres, com a mensagem do Papa Francisco, 
intitulada “A esperança dos pobres jamais será frustrada”, ins-
pirada no salmo 9, que descreve a sua situação e a arrogância 
dos que os oprimem. 

No final da missa, ele abençoou as cruzes que seriam 
entregues aos participantes na conclusão do encontro. Também 
agradeceu a todos os participantes do encontro, aos seus orga-
nizadores e à Diocese de Erexim que os acolheu.
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Padres e Diáconos da Diocese de Erexim 
refletem desafios da Evangelização

Em sua última reunião 
do ano em curso e primeira na 
vacância episcopal, no dia 19 
de novembro, comemoração 
dos mártires das missões, os 
padres e diáconos da Diocese 
de Erexim refletiram sobre suas 
inquietações e expectativas 
diante da realidade atual. 

O Administrador Dio-
cesano abriu a reunião fazendo especial menção a Dom 
Girônimo Zanandréa, falecido há 15 dias, com a projeção de 
algumas imagens dele.

Depois da oração inicial e da leitura da ata da reunião 
anterior, ele e Pe. Maicon Malacarne, Coordenador Dioce-
sano de Pastoral, encaminharam reflexão em grupos e ple-
nário sobre os desafios para a implementação do novo Plano 
da Ação Evangelizadora e na expectativa da vinda do novo 
Bispo. 

Expectativas e desafios
Alguns aspectos apresentados pelos grupos em sua 

reflexão: a carência de vocações ao sacerdócio e à vida re-
ligiosa; a participação das pessoas na vida comunitária face 
às suas ocupações profissionais, culturais, esportivas e redes 
sociais, bem como a segurança de suas casas; a organização 
das comunidades urbanas com sua necessária infraestrutu-
ra e a sustentabilidade delas e das rurais com a diminuição 
constante de seus integrantes; a permanência prolongada de 
algumas lideranças, a dificuldade da identificação de novas e 
sua formação permanente; o perfil do novo Bispo, sua com-
preensão e continuidade da caminhada diocesana; a corres-
ponsabilidade e a unidade de todos na implementação do 
novo Plano Diocesano da Ação Evangelizadora; retomada 
da visita pastoral do Bispo com 
a peregrinação da imagem de N. 
Sra. de Fátima; revisão e unida-
de nas diretrizes dos sacramen-
tos; coordenador de pastoral e 
padres que acompanham setores 
sem disponibilidade de tempo e 
condições para as diversas ativi-
dades.

Assuntos administrativos
O ecônomo da Diocese, 

Ildo Benincá apresentou quadro 
comparativo da evolução do dízimo de janeiro a outubro 
deste ano e relatório financeiro da Cúria Diocesana, dos se-
tores de pastoral, dos seminários e da Romaria Diocesana. 
O dízimo teve um crescimento de quase 6% em relação ao 
mesmo período no ano passado. O resultado líquido da Ro-
maria foi de R$ 191.259, 48. Dos diversos relatórios, so-
bressaem despesas a saldar provenientes da revitalização do 

Santuário e Capela da Reconci-
liação, Lar Sacerdotal e Semi-
nário. Após a exposição, houve 
diversas considerações sobre 
como saldar as mencionadas 
pendências, como formar um 
fundo para ajuda às novas co-
munidades adquirirem terreno 
e encaminharem a construção 
de igreja e salas de catequese e 

encontros, como retomar o grupo dos benfeitores das voca-
ções, como valer-se de alguns imóveis para o investimento 
em algo que garanta recursos permanentes para as necessi-
dades diocesanas. A equipe de Pastoral Vocacional ficou de 
ver a retomada dos benfeitores das vocações e o Conselho de 
Assuntos Econômicos os encaminhamentos para os outros 
aspectos considerados. 

Agenda para o próximo ano
Foram previstas datas de reuniões dos padres e diá-

conos, da coordenação de pastoral, do Conselho Econômico, 
do Conselho Diocesano de Pastoral, curso anual e retiro dos 
padres, jubileu de prata presbiteral dos padres Clair Favreto, 
Cezar Menegat e Valtuir Bolzan e outras. Ressaltou-se que 
a partir do próximo ano há o Domingo da Palavra, institu-
ído recentemente pelo Papa Francisco no terceiro domingo 
do tempo comum. As Paróquias e Setores ficaram de enviar 
data de seus eventos principais para completar a agenda do 
próximo ano até o final deste mês.

Avaliação da Romaria de Fátima
Alguns aspectos positivos ressaltados: atuação do 

grupo de cantos e de animação e o hino; a temática e a sua 
abordagem nos comentários e homilias; o envolvimento de 
diversos grupos específicos em cada noite da novena; o es-

paço da criança com idade delimi-
tada; o grupo para orientação das 
confissões; a consagração das par-
tículas em cada missa. Alguns as-
pectos a rever e a melhorar: tempo 
de algumas homilias; comentários 
e motivações nas procissões; cus-
to dos alimentos, água e refrige-
rantes; disponibilização maior de 
água potável; prever alguns toldos 
para sombra e proteção da chu-
va; avisos breves, poucos e da-

dos apenas por quem conduz cada noite da novena e missa 
campal da Romaria da Criança e do dia da Romaria; caixa 
ou similar fechado para a coleta nas missas; ornamentação 
da imagem na Romaria da criança; tempo da encenação das 
aparições de Fátima; coroação da imagem pelas crianças. 
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Reunião da Coordenação Ampliada Nacional da 
Pastoral da Juventude

Será no Seminário de Fátima, de 7 a 12 de janeiro 
do próximo ano, com a presença prevista de 120 pessoas, 
entre elas os bispos da Comissão Episcopal Pastoral para a 
Juventude. O evento conta com recursos próprios mas não 
suficientes. Por isso, decidiu-se destinar a coleta das celebra-
ções do último sábado e domingo deste ano, dias 28 e 29 de 
dezembro, para esta finalidade.

Testamento de Dom Girônimo
Ele deixou testamento público, cujas principais dis-

posições são: doação da residência para a Diocese; aluguel 

de um apartamento para o Lar da Criança; valores que esti-
vessem em bancos, deduzidas as despesas de tratamento da 
saúde, do funeral, da execução do testamento e a celebração 
de missas gregorianas em sua intenção e de missas na in-
tenção de familiares falecidos para a Diocese; o carro para 
um sobrinho, sua participação social na Sociedade Rádio 
São José Ltda.- Rádio Virtual FM para um novo membro 
da mesma. Como não fez destinação específica das roupas 
de uso pessoal e das vestes litúrgicas, em combinação com 
a família, estão sendo doadas à Cáritas e a Paróquias que 
necessitarem, respectivamente.

Coordenação e Assessoria Nacional da Pastoral
da Juventude se reúnem em Erechim

Jovens de 15 Regionais da 
CNBB, da coordenação nacional da 
Pastoral da Juventude e seus 4 asses-
sores nacionais estiveram reunidos 
em Erechim, de 14 a 17 de novembro 
no Seminário de Fátima. 

A reunião foi, especialmente, 
em preparação da Ampliada Nacio-
nal que também acontecerá em Ere-
chim, de 07 a 12 de janeiro de 2020.

A Ampliada é o maior espaço 
deliberativo da Pastoral da Juventu-
de. Nela acontecem a avaliação da caminhada dos últimos 
três anos, bem como a projeção dos próximos três. Para isso, 
também, se escolhe um jovem para conduzir a Secretaria 
Nacional e assessores para compor a Comissão Nacional de 
Assessores. 

Este evento recebe especial atenção porque se realiza 
dentro do caminho jubilar da Pastoral da Juventude do Bra-
sil que, em 2023, celebrará seus 50 anos. Por isso, também 
é tempo de retomar toda dimensão teológica do jubileu: me-

mória, perdão, ação de graças, espe-
rança, volta ao essencial... 

Na celebração do início do 
dia 15, o assessor diocesano, a li-
berada para a secretaria da Pastoral 
da Juventude da Diocese e o Admi-
nistrador Diocesano estiveram com 
o grupo. O assessor manifestou sua 
alegria em ter contato com os partici-
pantes e se colocou à disposição para 
o que fosse necessária. A secretária 
falou do seu engajamento na Campa-

nha contra a violência contra a Mulher. O Administrador que 
a cidade de Erexim leva o título de Capital da Amizade e que 
a Diocese queria fazer jus a ele, expressando acolhida calo-
rosa e amiga a todos. Lembrou a experiência de vacância 
episcopal e que a presença de cada um era trazia conforto e 
força na caminhada. Recordou a recente Assembleia do Sí-
nodo dos Bispos para a Amazônia e a do ano passado sobre 
o jovem, a fé e o discernimento vocacional.

Pastoral da Pessoa Idosa reflete Leitura Orante da Bíblia
Representantes paroquiais 

da Pastoral da Pessoa Idosa estive-
ram reunidos no dia 21 de novem-
bro, no Centro Diocesano, sob a 
coordenação de Ir. Margarida.

Com assessoria do Pe. Jean 
Demboski, vigário paroquial da 
Catedral São José, aprofundaram 
a natureza e os passos da leitura 
orante da Palavra de Deus, o que o 
texto diz, leitura; o que o texto diz 
para quem lê, meditação; o que ele propõe rezar, oração; o 
que ele propõe realizar, contemplação. 

Depois, o grupo fez a avaliação do ano. Quem par-

ticipou da celebração dos 15 anos 
da Pastoral em Curitiba, dia 10 de 
novembro, testemunhou como ela 
aconteceu.

A partir da avaliação, foi 
estabelecida a programação das 
atividades conjuntas do próximo 
ano. Haverá três reuniões, dias 
19 de março, 18 de junho e 19 de 
novembro, iniciando às 08h30, 
no Centro Diocesano. Serão rea-

lizados encontros de capacitação nas Paróquias de Jacutin-
ga, Paulo Bento, Erval Grande, Estação, Getúlio Vargas e 
Erexim.
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Visitando o grupo, o Administrador Diocesano fez 
registro do falecimento de Dom Girônimo Zanandréa, des-
tacando que foi o Bispo referencial da Pastoral da Pessoa 
Idosa no Regional Sul 3 da CNBB. Lembrou aspectos do 
contexto atual da Diocese e fez referência à Campanha para 
a Evangelização a ser realizada da solenidade de Cristo Rei, 

no domingo posterior à reunião, dia 24 de novembro até o 
terceiro domingo do Advento, 15 de dezembro.

Pe. Maicon Malacarne, coordenador diocesano de 
pastoral, em contato com os participantes da reunião, mencio-
nou o processo de elaboração do novo Plano da Ação Evange-
lizadora e destacou a atuação da Pastoral nas Paróquias. 

Conselho de Pastoral da Diocese de Erexim
aprova Plano da Ação Evangelizadora

Padres, representantes 
das Paróquias, de Setores e mo-
vimentos que compõem o Con-
selho de Pastoral da Diocese de 
Erexim estiveram reunidos na 
manhã do dia 23 de novembro, 
no Centro de Eventos do Semi-
nário de Fátima, sob a presidên-
cia do Administrador Diocesano 
e a coordenação do Coordena-
dor Diocesano de Pastoral.

O principal ponto da pauta do dia foi a apreciação e 
a aprovação do 14º Plano Diocesano da Ação Evangelizadora 
para o quadriênio 2020 a 2023, elaborado pela comissão de 
preparação e realização da Assembleia Diocesana no início de 
setembro a partir das propostas da mesma. 

Visão geral do 
Plano

O Plano tem 4 
partes. A primeira, A 
Diocese de Erexim, com 
dados históricos, resenha 
das assembleias já reali-
zadas e a realidade social, 

política e cultural. 
A segunda parte apresenta um olhar a partir das Diretri-

zes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil e no Rio 
Grande do Sul, com os seguintes aspectos: o anúncio do Evange-
lho de Jesus Cristo, o olhar dos discípulos missionários, a Igreja 
nas casas e a Igreja em missão. 

A terceira parte contempla os encaminhamentos da As-
sembleia Diocesana, horizontes, fronteiras e equipes de traba-
lho para a sua implementação. Os horizontes definidos são 3, 
Igreja discípula: iniciação à vida cristã e formação permanen-
te; Igreja missionária: cultura urbana; Igreja samaritana: co-
munhão e participação. Em cada horizonte há três fronteiras 
ou carências a serem superadas com suas metas ou projetos de 
ação para tal. 

A quarta parte descreve a organização da ação evange-
lizadora para a realização do que é proposto, as assembleias e 
os conselhos nos níveis diocesano, paroquial e comunitário; o 
conselho presbiteral, o conselho de leigos, a coordenação da 
ação evangelizadora e o processo avaliativo. 

Palavra do Administrador Diocesano
No início da reunião, o Administrador Diocesano men-

cionou 4 aspectos, o falecimento do Bispo Emérito, Dom Girô-

nimo Zanandréa, no dia 03 de 
novembro, solenidade de todos 
os santos; o Dia Nacional dos 
Leigos e Leigas na solenidade 
de Cristo Rei naqueles dias 23 e 
24, com leitura da mensagem do 
Presidente da Comissão Episco-
pal Pastoral para o Laicato da 
CNBB; o início da Campanha 
da Evangelização, nos mesmos 

dias, com o lema “Cuida dele”, com tópico do seu texto mo-
tivador; a natureza e a importância do Plano Diocesano como 
expressão e compromisso de caminhada conjunta, de sinodali-
dade, de comunhão. 

Na conclusão da reunião, expressou agradecimento à 
comissão de elaboração do Plano, sob a condução do Coorde-
nador Diocesano da Ação Evangelizadora; enfatizou a necessi-
dade de unidade na implementação do Plano e a continuar em 
especial comunhão e corresponsabilidade no tempo de vacân-
cia episcopal; exortou a viver com zelo e alegria o Advento do 
Senhor no Natal e no fim dos tempos; o Advento de um tempo 
novo, de justiça, de superação da atual polarização na socieda-
de que chega à incitação do ódio e da violência, especialmente 
nas redes sociais, até por quem mais deveria promover o enten-
dimento e a concórdia. 

Eventos registrados
- Jubileu de ouro presbi-

teral do Pe. Waldemar Zapelini, 
Pároco em Viadutos, dias 07 e 08 
de dezembro;

- Jubileu de prata presbi-
teral do Pe. Clair Favreto, Reitor 
do Seminário Maior São José em 
Passo Fundo, dia 18 de janeiro do 
próximo ano, na comunidade São 

Bonifácio, Coxilha Seca, Paróquia de Campinas do Sul;
- 15 anos da Pastoral da Pessoa Idosa, com retiro no dia 

seguinte, 24, na sede paroquial N. Sra. Aparecida, Bairro Bela 
Vista, Erechim; 

- Conclusão do Curso da Escola Diaconal São Louren-
ço Mártir, dia 30 de novembro, no Seminário e Santuário de 
Fátima, com missa e almoço com os alunos, familiares, padres 
das respectivas paróquias e professores;

- Ordenação Presbiteral do Diácono Lucas André Stein, 
às 09h30 do dia 21 de dezembro, em Mariano Moro, por Dom 
José Gislon, Bispo Diocesano de Caxias do Sul.
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Em novena da festa da padroeira, Paróquia da Salete,

de Erechim, tem oficialização de ministra
A missa do sexto dia da novena de preparação à festa 

da Padroeira, na noite do dia 27 de novembro, na igreja da 
sede paroquial N. Sra. da Salete, Bairro Três Vendas, Ere-
chim, foi presidida pelo Administrador Diocesano e conce-
lebrada pelo Pároco, Pe. André Ricardo Lopes, que estava de 
aniversário, com a participação do Diácono Reinaldo Balbi-
not. 

A missa teve como enfoque “Com Maria da Salete, 
os agentes da missão” e nela houve a oficialização da ser-
vidora Marinês Rossi como ministra da evangelização, da 
caridade e extraordinária da comunhão eucarística.

Na homilia, o Administrador Diocesano lembrou que 

a razão de ser da Igreja é a missão dada por Cristo aos após-
tolos, após a ressurreição, ordenando que fossem a todos os 
povos e lhes anunciassem o Evangelho. Esta missão é de to-
dos os batizados, com forma específica de realizá-la. Alguns 
recebem incumbência especial para tal, como os ministros. 
Para alguém ser oficializado num ministério  deve preencher 
alguns requisitos, viver o permanente processo de conversão, 
deixando-se moldar pela Palavra de Deus; cultivar profunda 
espiritualidade, disposição de ação colegiada e harmoniosa 
com outros ministros e lideranças e em sintonia com o Páro-
co, ter coerência de vida, perseverar na fidelidade, participar 
dos  encontros de formação permanente e outros. 

Zeladoras de capelinhas realizam encontro de convivência,
avaliação do ano e programação do próximo

As coordenadoras paroquiais 
das zeladoras de capelinhas da Dioce-
se de Erexim realizaram encontro no 
dia 25 de novembro, na gruta N. Sra. 
de Lurdes, na sede paroquial de Três 
Arroios. Após a oração inicial, avalia-
ram as atividades do ano em curso e 
programaram as do próximo. 

As reuniões do próximo ano 
serão nas seguintes datas, sempre no 
Centro Diocesano, às 14h: primeiro 
de março, 31 de agosto e 02 de outubro, com participação 
na missa da tarde da novena de N. Sra. de Fátima. O retiro 

e avaliação do ano serão no dia 30 de 
novembro na gruta N. Sra. de Lurdes 
de Sede Dourado, com saída de ôni-
bus do Centro Diocesano às 08h30. 

Após este momento, houve 
missa e almoço partilhado. À tarde, o 
grupo visitou a igreja da sede paro-
quial, Santa Isabel da Hungria, onde o 
Pároco, Pe. Milton Mattia, apresentou 
histórico da Paróquia e reflexão sobre 
a devoção a N. Sra. da Pietá, Maria 

com o corpo do Senhor descido na cruz em seus braços. Na 
igreja há uma belíssima imagem dela.

Diocese de Erexim na 24ª Assembleia Nacional da Cáritas Brasileira
De 20 a 22 de novem-

bro, em Teresina (PI), com o 
tema “Bem Viver: Esperança, 
Resistência e Profecia”, aconte-
ceu a 24ª Assembleia Nacional 
da Cáritas Brasileira. 

Com mais de 250 agen-
tes da Rede Cáritas de todas as 
regiões do Brasil, a assembleia 
marcou um momento estratégico 
para a Cáritas de reflexão institucional, aprofundamento do de-
bate sobre o Bem Viver, celebração e acolhida de novas entida-
des-membro, além da eleição da nova diretoria da instituição. 

Dentre os participantes, a delegação do Rio Grande 
do Sul, com 10 representantes. Um deles João A. Agnoletto, 
coordenador da Cáritas da Diocese de Erexim. 

Em Assembleia, os delegados representantes de 106   
entidades-membro, presentes e aptas a votar, elegeram a 

nova diretoria da Cáritas Bra-
sileira para o quadriênio 2020-
2023. São eles: presidente dom 
Mário Antônio da Silva, Cáritas 
Diocesana de Roraima (RR); vi-
ce-presidente Cleusa Alves da 
Silva, da Cáritas Diocesana de 
Ruy Barbosa (BA); secretária 
Nilza Mar Fernandes de Ma-
cedo, da Cáritas Diocesana de 

Bagé (RS); tesoureiro Udelton da Paixão Espírito Santo, da 
Cáritas Diocesana de Paracatu (MG). Para diretor executivo 
da Cáritas Brasileira, a nova diretoria indicou Carlos Hum-
berto Campos, da Cáritas Brasileira Regional Piauí. 

Durante a Assembleia, sete novas Cáritas Diocesa-
nas e Arquidiocesanas oficializaram sua integração à rede 
Cáritas Brasileira, totalizando, a partir desta assembleia, 187 
entidades-membro integradas à rede. 

Notícias
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Outro momento importante da Assembleia, foi a 

discussão do Marco Referencial da entidade, documento 
construído na última Assembleia Nacional, em 2016, em 
Aparecida (SP), que define o caminho institucional para a 
concretização da missão, diretriz geral e princípios, além das 
orientações estratégicas, que são 4 (quatro): 1ª) Promoção e 
Fortalecimento de Iniciativas Locais e Territoriais na Cons-
trução da Sociedade do Bem Viver; 2ª) Defesa e Promoção de 
Direitos, Construção e Controle das Políticas Públicas; 3ª) Or-
ganização, Fortalecimento e Sustentabilidade da Rede Cáritas 
e 4ª) Formação Permanente do Voluntariado. Durante o ano 
de 2019, a Cáritas Brasileira promoveu um processo de escuta 
de suas bases, envolvendo todas as entidades-membro. Entre 
debates, reflexões e diálogos, o processo de escuta preparató-

rio para a Assembleia culminou nos últimos dias em Teresina 
(PI). O processo teve como objetivo refletir sobre a identidade 
da Cáritas; discutir os princípios para o aprimoramento nos 
campos jurídico, institucional e político; refletir sobre as dire-
trizes gerais, a missão e as orientações estratégicas; além de 
avaliar os espações auxiliares de gestão. 

A Assembleia Nacional da Cáritas Brasileira foi con-
cluída, em clima de desafios e muito otimismo, com Celebra-
ção Eucarística no último dia, 22 de novembro às 19 horas, 
presidida por Dom João Costa – Arcebispo de Aracajú (SE), 
até então presidente da Cáritas Brasileira, concelebrada por 
mais 04 bispos referencias de Regionais da Cáritas, mais de 
15 sacerdotes e diáconos. (Informação e foto de João Agno-
letto)

Cáritas Diocesana realiza encontro de Avaliação
com suas equipes paroquiais

Representantes paroquiais da 
Cáritas tiveram seu último encontro 
do ano no dia 26 de novembro, no 
Centro Diocesano de Pastoral e Admi-
nistração.

O momento de oração foi con-
duzido pela equipe de coordenação da 
paróquia Nossa Senhora dos Nave-
gantes de Campinas do Sul. 

Após, o coordenador diocesano, João Agnoletto, pro-
pôs a agenda de encontros e retiro para o ano de 2020, como 
também preparação de cronograma de visitas paroquiais, pela 
coordenação diocesana. 

Em seguida os representantes das 17 paróquias presen-
tes no encontro, Diácono Pascoal Possa, da Catedral São José 
e Padre Jóssi, da paróquia São Francisco de Assis, Bairro Pro-
gresso, refletiram e avaliaram as ações desenvolvidas no de-
correr do ano de 2019 pela Cáritas Diocesana, bem como pelas 
equipes paroquiais, de acordo com o que haviam planejado no 
final do ano de 2018. 

Diante dos desafios e reflexões deste primeiro momen-
to, cada paróquia pode iniciar processo de planejamento de suas 

ações para o próximo ano, tendo como 
primícias a missão da Cáritas: “Tes-
temunhar e anunciar o Evangelho de 
Jesus Cristo, defendendo e promoven-
do toda forma de vida e participando 
da construção solidária da sociedade 
do Bem Viver, sinal do reino de Deus, 
junto com as pessoas em situação de 
vulnerabilidade e exclusão social”. 

A missão revela na sua intencionalidade o compromis-
so do testemunho a partir do seguimento de Jesus e define seu 
modo de fazer com os empobrecidos e empobrecidas. Essa 
exigência desafia a Cáritas a atuar de maneira ainda mais efe-
tiva diante do contexto atual, realidade que torna a missão da 
Cáritas ainda mais necessária.

 O Administrador Diocesano, em sua visita ao grupo, 
destacou a importância da Campanha para a Evangelização ini-
ciada no domingo anterior, dia 24, bem como destacou a apro-
vação do 14º Plano Diocesano, no sábado precedente, dia 23. 

No final do encontro, Padre Jóssi invocou a bênção so-
bre os participantes.

Encontro de ensaio de canto litúrgico
Pe. José Carlos Sala, Páro-

co da Paróquia Santa Luzia, Bairro 
Atlântico, Erechim, integrante da 
Comissão Diocesana de Liturgia e da 
assessoria de Música da CNBB, com 
Pe. Olírio Streher e alguns instrumen-
tistas, conduziu ensaio de cantos, no 
dia 30 de novembro, na sala de reuni-
ões atrás do Santuário, com mais de 80 participantes.

No início do encontro, Pe. Sala realizou alguns exer-
cícios de respiração, impostação de voz e dicção. Entre os 

cantos ensaiados, alguns para a 
quaresma do próximo ano e par-
tes rituais da celebração litúrgica. 
Ao longo do ensaio, fez diversas 
observações práticas a respeito do 
canto na celebração litúrgica.

Os participantes tiveram à 
disposição CD com gravação dos 

cantos ensaiados e caderno de suas partituras. Os folhetos 
dos cantos ensaiados já foram entregues às Paróquias con-
forme encomenda.

Notícias
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Escola Diaconal São Lourenço Mártir conclui seu primeiro curso

Com avaliação, 
missa e almoço de con-
fraternização, a Escola 
Diaconal São Lourenço 
Mártir, da Arquidioce-
se de Passo Fundo e da 
Diocese de Erexim, liga-
da ao Itepa Faculdades, 
com a coordenação do 
Pe. Jair Carlesso, Páro-
co da Paróquia N. Sra. 
do Rosário, de Barão de 
Cotegipe, concluiu o seu 
primeiro curso, com 37 
concluintes, no dia 30 de 
novembro, festa de Santo André, Apóstolo. Deste total, 13 
são da Arquidiocese de Passo Fundo e 24 da Diocese de 
Erexim.

A missa foi presidida pelo Administrador Dioce-
sano de Erexim e concelebrada por 12 padres de Passo 
Fundo e 13 de Erexim, com a participação de 7 diáconos, 
familiares e membros das comunidades dos concluintes. 

Na homilia, o Administrador Diocesano de Erexim 
lembrou três das passagens do Evangelho em que aparece 
a figura e a atuação de Santo André. A primeira, quando 
está com João Batista e este aponta para Cristo dizendo 
ser o Cordeiro de Deus. Com outro discípulo de João, An-
dré segue Jesus e, depois de passar a tarde com Ele, leva-
-lhe seu irmão Pedro. Chamado, passou a chamar outros. 
Disso decorre indicação pastoral: ir ao encontro dos ou-
tros. Na segunda passagem, quando Jesus manifesta preo-
cupação com a multidão faminta que o seguia. Felipe lhe 
pondera que seria necessário grande valor para comprar 
pão para todos. Está no esquema do mercado. Quem não 
tem dinheiro, passa fome. André falou a Jesus do menino 
que tinha 5 pães e 2 peixes. Com eles, Jesus alimentou a 
multidão. Indicação pastoral, educar para a partilha e a 
solidariedade, lembrando que há muito alimento estoca-
do, porém não para saciar os famintos, mas para lucrar.  A 
terceira, quando alguns gregos desejam ver Jesus e se di-
rigem a Filipe e este a André e os dois os conduzem a Ele. 
Indicação pastoral, os agentes serem acessíveis a todos e 
estarem prontos para aproximar pessoas da comunidade, 
da participação nos sacramentos, sem logo apresentar difi-
culdades. Saber abrir portas... Depois, se referiu ao minis-
tério na Igreja como serviço e alguns requisitos para as-
sumi-lo: permanente conversão, profunda espiritualidade, 
coerência de vida, ação colegiada e harmoniosa, sintonia 

com o Pároco, fidelidade 
e perseverança...

No final da cele-
bração, houve algumas 
manifestações.

- Jandir Casa-
grande, pelos concluin-
tes. Observou algumas 
diferenças na conclusão 
deste curso com as for-
maturas acadêmicas. 
Nessas, são jovens que 
recebem diploma, com 
pais e avós aplaudin-
do. Aqui, é o contrário. 

Também que nos cursos acadêmicos há evasão. Neste 
curso, o número inicial e final é o mesmo. Ressaltou que 
Deus chama a qualquer hora. Expressou agradecimento a 
Deus, ao ITEPA e quadro de professores, aos que os con-
vidaram, aos familiares, aos Párocos e diáconos, aos que 
rezaram por eles. 

- Pe. Ivanir Rodighero, pelo ITEPA e pela Arqui-
diocese de Passo Fundo. Acenou a três palavras, presente, 
gratidão e missão. Os alunos se deram um presente para 
compreender a fé, o chamado de Deus, como Ele trabalha 
na vida de todos. Gratidão a Deus por chamar e colocar 
pessoas que ajudem na caminhada, ao coordenador do 
curso, Pe. Jair, aos professores, párocos e familiares. Mis-
são, que brota do encontro com Cristo.

- Pe. Antonio Valentini Neto, pela Diocese de 
Erexim. O curso é grande meio da tão necessária forma-
ção permanente. Habilita ao ministério diaconal, mas que 
deve ser solicitado pela respectiva comunidade. Informou 
que a Província Eclesiástica de Passo Fundo projeta um 
novo curso, a ser organizado no próximo ano para iniciar 
em 2021. Manifestou cumprimentos e votos de poderem 
partilhar sua experiência privilegiada com a comunidade. 

- Pe. Jair Carlesso, coordenador do curso. Lem-
brou o processo de construção conjunta do curso com o 
ITEPA, os bispos e dioceses, desde o segundo semestre 
de 2014 até o final de 2016. O curso iniciou em 2017 e 
teve 912 horas aula.  Mencionou a avaliação feita antes da 
missa e que aponta diversos aspectos a serem observados 
num próximo curso. 

Concluída a celebração, houve almoço de confra-
ternização no Salão de Eventos do Seminário. 
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Bispos do Rio Grande do Sul encaminham

atividades do próximo ano e partilham experiências
Do dia 02 de dezem-

bro ao meio-dia até o meio-
-dia do dia 4, os Bispos das 
Arquidioceses e Dioceses do 
Estado estiveram reunidos na 
Pousada dos Capuchinhos em 
Vila Flores, com a participa-
ção do Administrador Dioce-
sano de Erexim, dos bispos 
eméritos de Rio Grande, Va-
caria e Montenegro e da se-
cretária executiva do Regio-
nal Sul 3 da CNBB, Sandra Zambon. 

Na pauta de trabalhos, prestação de contas e ma-
nutenção do Secretariado Regional da CNBB, retiro para 
presbíteros e curso de formação para seminaristas, datas 
de algumas atividades no próximo ano, organização da 
visita ao Papa e aos Organismos de assessoria dele, a cha-
mada “Visita ad limina”, partilha fraterna de experiências 
da vida e ministério, cuidado pastoral das vítimas de abu-
so sexual de crianças e adultos vulneráveis, subsídios de 
Advento e Quaresma, comunicações da recente reunião 
do Conselho Permanente da CNBB e outras.

Retiro e curso de formação para presbíteros e se-
minaristas

O Centro de Espiritualidade Cristo Rei (CECREI) 
de São Leopoldo, a pedido dos bispos, programou reti-
ro de integração humano-espiritual, para presbíteros. 
Terá orientação do Pe. João Renato Eidt e Ir. Maria Luiza 
Morschel e será nos dias 13 a 17 de abril de 2020, em São 
Leopoldo. Uma comissão de Bispos havia sido encarrega-
da de ver a possibilidade de um curso de cinco dias para 
seminaristas da teologia, abrangendo a dimensão huma-
no-espiritual, face aos desafios da atual mudança de épo-
ca. O curso deverá acontecer em julho do próximo ano em 
São Leopoldo ou no condomínio da Dioceses em Viamão. 

Visita ao Papa e aos Organismos da Cúria Ro-
mana

Será de 21 a 30 de março do próximo ano. Foi vista 
a data de ida e de retorno para os que puderem participar 
de viagem conjunta. Foram escolhidos os Bispos para di-
rigir saudação e sugerir possível assunto a ser aprofun-
dado a cada responsável e equipe das Congregações e 
dos Dicastérios (Organismos) da Cúria Romana, como a 
Secretaria de Estado, as diversas Congregações – para os 
Bispos, para a Doutrina da Fé, para o Clero, para o Culto 
Divino e os Sacramentos, a Educação Católica e outros. 
Em cada dia da visita, haverá celebração da Eucaristia nas 

quatro Basílicas, São Pedro, 
São João do Latrão, São Paulo, 
Santa Maria Maior e em ou-
tros locais especiais. Num dia, 
a missa será com o Papa, além 
da audiência com ele. 

Cuidado pastoral das 
vítimas de abuso sexual de 
crianças e adultos vulneráveis

Pe. Anderson Faenello, 
Pároco da Paróquia São Cristóvão de Erechim e Vigário 
Judicial do Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de Passo 
Fundo, assessorou momento de estudo sobre documento 
do Papa Francisco determinando a constituição, até pri-
meiro de junho do próximo ano, em cada Diocese ou Pro-
víncia Eclesiástica, de “um ou mais sistemas estáveis e 
facilmente acessíveis ao público para apresentar assina-
lações” (denúncias) referentes a crimes de abuso sexual. 
Ele explicitou quais delitos ou crimes a que se refere o do-
cumento, a forma de constituição da Comissão Diocesana 
ou interdiocesana para a proteção dos menores e pessoas 
em situação de vulnerabilidade. Frisou que se trata de tor-
nar bem conhecida a providência da Igreja em relação a 
possíveis delitos de abuso sexual.

Datas de algumas atividades em 2020
Visita ao Papa e à Cúria Romana, de 21 a 30 de 

março; Assembleia Geral da CNBB, de 22 de abril a pri-
meiro de maio; reunião dos bispos do Estado, primeiro e 
dois de junho, de bispos e provinciais, dia 2 no final da 
tarde e dia 3 até o meio-dia, Assembleia Regional da Ação 
Evangelizadora, dias 4 e 5 de junho, em São Leopoldo; 
dos bispos do Estado, dias 30 de novembro a 2 de dezem-
bro, em Passo Fundo. 

Visita à cantina vinícola dos Capuchinhos
No final da manhã da quarta-feira, os participantes 

da reunião puderam conhecer o complexo de produção do 
vinho de mesa e de missa e espumantes da propriedade 
dos capuchinhos, anexo à Pousada, com mensagem do 
seu Diretor, Frei José Lagni e com explicação precisa do 
enólogo Frei Dejair Gilvan. Ele relatou que em 1953, frei 
Fabiano Cavalca, que dá o nome ao vinho, plantou 3.000 
mudas de parreiras. Um dos objetivos era a produção de 
vinho de missa, mas também de mesa. O parreiral foi am-
pliado diversas vezes. Atualmente, há também a produção 
de espumantes e de uva de mesa. Foi Dejair explicou todo 
o processo de produção dos derivados da uva.
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Pároco de Viadutos comemora jubileu de ouro

de ordenação presbiteral
No calor do sol escaldante 

desde cedo, mas muito mais no calor 
humano e ao som de música, mais de 
30 padres, três diáconos, religiosas, 
leigos e leigas foram se reunindo na 
igreja Sagrado Coração de Jesus de 
Viadutos, na manhã do dia 7 de de-
zembro, véspera da solenidade da 
Imaculada Conceição de N. Sra. para 
a celebração do jubileu de ouro de or-
denação presbiteral do Pároco daque-
la Paróquia, Pe. Waldemar Zapelini. 

A celebração festiva teve um primeiro momento na 
frente da igreja, onde o jubilar descerrou a placa comemorati-
va ao evento, fixada numa pedra em forma de tenda, imitando 
o templo, que ele mesmo providenciou.

Depois da entrada da cruz processional, dos coroi-
nhas, ministros, diáconos e padres, houve a entrada de repre-
sentantes dos movimentos e pastorais da Paróquia e por fim 
do jubilar, acompanhado de familiares e amigos de sua terra 
natal, Massaranduba, SC. Chegado ao altar, recebeu deles os 
paramentos litúrgicos e por eles foi ajudado a vesti-los.

Em seguida, a pedido do jubilar, Pe. Clair Favreto, 
Reitor do Seminário Maior São José da Diocese de Erexim 
em Passo Fundo, fez a apresentação dos padres e diáconos. 
A cada um, Pe. Waldemar abraçou afetuosamente. A apresen-
tação continuou com as animadoras da celebração chamando 
os representantes das comunidades da Paróquia e de diversas 
localidades, como de Erechim, de Aratiba, da Barra do Rio 
Azul e outras.

Após a 
proclamação da 
Palavra, grupo 
da preparação da 
festa encenou di-
versos momen-
tos da vida do 
Pe. Waldemar, 
representando 

sua infância, seu trabalho na propriedade da família, cultivan-
do mandioca, fumo e banana, seu despertar para a vocação ao 
sacerdócio, seu tempo de seminário, sua ordenação. Destaque 
especial foi dado para a celebração de missa em Brasília, na 
qual criticou ato discriminatório a um grupo de moradores 
por parte da segurança pública, que lhe valeu reprimenda pela 
mesma e restrição a seu trabalho na capital federal.

Na hora da homilia, Pe. Waldemar limitou-se a ex-
pressar diversos agradecimentos. No final da celebração, os 
atores da encenação entregaram uma pequena imagem de N. 
Sra. da Imaculada Conceição aos padres e diáconos. 

Após a oração conclusiva do rito da comunhão, houve 
algumas manifestações. Do Conselho Econômico, entregan-
do brinde ao homenageado. Do Prefeito Municipal de Via-

dutos, acompanhado da esposa, do 
Vice e esposa. De Vereador de Ara-
tiba representando o Legislativo da-
quele Município. A municipalidade 
de Gaurama também enviou mensa-
gem. 

Depois de anunciada a bên-
ção final, o jubilar se referiu ao 
Administrador Diocesano, abrindo 
espaço para possível manifestação 
sua. Este ressaltou que em toda a 
celebração litúrgica se louva a Deus 

pela participação de todos no sacerdócio comum de Cristo a 
partir do batismo e pela participação no sacerdócio ministerial 
pela ordenação sacramental. Destacou também que a celebra-
ção do jubileu e de outros eventos similares comprova que 
é possível viver o compromisso vocacional assumido numa 
cultura na qual tudo é provisório. Desejou que a celebração 
seja incentivo às vocações, especialmente ao sacerdócio. Re-
cordou a experiência de vacância episcopal da Diocese, exor-
tando a todos à oração pela nomeação do novo bispo. Por 
fim, apresentou cumprimentos ao Pe. Waldemar, observando 
que, pelo relato encenado de sua vida, gastou muita munição, 
muita “bucha” e continua a tê-la em seu ministério.

Dada a bênção, grupo de jipeiros conduziu Pe. Walde-
mar para a frente da igreja, dando-lhe oportunidade de andar 
na chamada “gaiola” que eles utilizam, como era desejo dele 
de um dia ter esta oportunidade. 

Concluída a extensa celebração, houve almoço de 
confraternização para o qual foram contabilizados 1.200 in-
gressos. 

Dados biográficos
Pe. Valdemar nasceu no dia 04 de julho de 1941, em 

Blumenau, SC. Fez o antigo primário em Primeiro Braço do 
Norte, Massaranduba, SC. Depois, cursou o antigo ginásio, 
colegial, filosofia e teologia em escolas da Congregação dos 
Missionários da Consolata em Rio do Oeste, SC, São Ma-
nuel, SP, e na capital paulista. Foi ordenado padre da Conso-
lata, em São Paulo, no dia 08 de dezembro de 1969, Por Dom 
Paulo Evaristo Arns..

Exerceu as seguintes funções: Procurador do Instituto 
Missões Consolata, em São Paulo, de 1968 a 1971; Vigário-
-paroquial de Independência, RS; Pároco de Na. Sra. da Sa-
lette, Três Vendas, Erechim, RS, em 1973 e 1974; Pároco de 
Gaurama, RS, de 1975 a 1978; Administrador paroquial de 
Viadutos, de 1976 a 1978; orientador dos seminaristas da fi-
losofia e teologia de Erechim e Passo Fundo no Seminário de 
Viamão, de 1979 a 1981; Vigário-paroquial da Catedral São 
José, Erechim, de janeiro a junho de 1982; Pároco de Arati-
ba, RS, de julho de 1982 a 1997; Administrador paroquial da 
Barra do Rio Azul, RS, de julho de 1982 a março de 1986; 
em 1998 trabalhou na Diocese de Joinville, SC; Pároco de 
Viadutos desde 1999.
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Retiro e celebração dos 15 anos da Pastoral da Pessoa Idosa

Grupos da Pastoral da Pes-
soa Idosa das Paróquias da Dio-
cese de Erexim participaram de 
retiro e missa comemorativos dos 
15 anos de sua implantação no 
Brasil, dia 24 de novembro, sole-
nidade de Cristo Rei do Universo, 
nas dependências da sede Paro-
quial N. Sra. Aparecida, Bairro 
Bela Vista, Erechim.

No início do encontro, Pe. 
Maicon Malacarne, Pároco local e 
Coordenador Diocesano da Ação Evangelizadora, acolheu 
os grupos, ressaltou a ação daquela pastoral, referiu-se ao 
Plano Diocesano aprovado pelo Conselho de Pastoral no dia 
anterior e à solenidade de Cristo Rei do Universo, com o Dia 
Nacional dos Leigos e Leigas e o início da Campanha para a 
Evangelização.

Depois, Jorge Trevisol, 
cantor e professor, que por al-
gum tempo exerceu o ministério 
presbiteral, conduziu momentos 
de reflexão e oração Abordou o 
tema: O sentido da existência da 
vida humana. Referiu-se à pas-
sagem do evangelho que narra o 
encontro de Zaqueu com Cristo (Lc 16, 1-10). A experiência 
dele com Cristo sugere a todos a fazer a sua própria expe-
riência com Ele. Cristo continua buscando cada pessoa e a 
chama pelo seu nome. 

Com diversas músicas, ajudou a refletir sobre o per-
dão, o tempo necessário para amadurecer, a necessidade da 

humildade para viver um proces-
so permanente de aprendizagem. 
Aprender com  passado, sem viver 
dele. Ressaltou que quem constrói 
o caminho é a própria pessoa. 

Observou que não é por 
acaso que os participantes inte-
gram a Pastoral da Pessoa Idosa.

Após o almoço, houve di-
nâmicas de integração e de convi-
vência.

Na conclusão do encontro, 
às 15h, houve missa de ação de graças pelos 15 anos da re-
ferida Pastoral, presidida pelo Administrador Diocesano e 
concelebrada pelos padres Maicon Malacarne, Jair Carlesso, 
Pároco em Barão de Cotegipe, Dirceu Balestrin, Pároco em 
Aratiba, e José Carlos Sala, Pároco da Paróquia Santa Lu-

zia, Bairro Atlântico, Erexim, que 
animou os cantos.

Na homilia, o Adminis-
trador Diocesano lembrou que o 
ano litúrgico, que tem seu coro-
amento na solenidade de Cristo 
Rei, neste domingo, vai ajudando 
a todos a penetrar profundamente 
no mistério pascal. Ressaltou as-

pectos da solenidade do dia e fez menção ao Dia Nacional 
dos Leigos e Leigas, com a mensagem do Bispo Presidente 
da Comissão Episcopal Pastoral para o Laicato da CNBB, 
e à Campanha para a Evangelização, com o lema “Cuida 
dele”. (Com informações de Maristela Araldi Czarnobay, 
secretária)

Pastoral da Juventude participa de audiência pública
no Senado sobre violência contra as mulheres

No desejo de proporcio-
nar um espaço de debate amplo, 
diante dos alarmantes dados de 
violações de direitos e dignidade, 
a discussão sobre o enfretamen-
to à violência contra a mulher foi 
pauta de uma audiência pública 
com a participação da Pastoral da 
Juventude na manhã do dia 26 de 
novembro, no Senado Federal, em Brasília-DF, organizado 
por intermédio do senador e presidente da Comissão de Di-
reitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) do Sena-
do Federal, Paulo Paim. 

A iniciativa que partiu de um requerimento apre-
sentado pela Pastoral da Juventude ao presidente da CDH, 

através da secretária liberada 
da diocese de Erexim, Roche-
li Koralewski, faz parte de uma 
série de ações pensadas a partir 
da Campanha Nacional de En-
frentamento ao ciclo de violência 
contra a mulher, assumida pela 
Pastoral da Juventude em 2017.

De acordo com os dados 
da Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil é o 5º 
país em violência contra a mulher e os casos que chegam 
a ser denunciados apontam que a cada cinco minutos uma 
mulher é agredida e treze mulheres são mortas por dia.

O secretário nacional da Pastoral da Juventude, Davi 
Rodrigues, ressalta a importância desse espaço e destaca que 
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um dos eixos da campanha aponta para aproximação de par-
ceiros que atuam no enfrentamento à violência contra mulher.

“A Pastoral da Juventude, quer provocar as diferen-
tes lideranças, atores sociais e políticos, desafiando cada um 
e uma a refletir, dialogar e desenvolver ações transformado-
ras, rompendo as correntes e apontando para a esperança de 
libertação”, afirma o secretário nacional da PJ.

A mesa de debate foi composta pelo, Senador Paulo 
Paim, o Secretário nacional da PJ, Davi Rodrigues, multi-
plicadora da campanha nacional pelo regional Sul 1, Daia-
ne Zito, multiplicadora da campanha nacional pelo regional 
Sul 3, Rocheli Koralewski, pela Secretaria geral do conselho 
nacional das igrejas cristãs, Pastora Romi Bencke e a repre-
sentante da Conferência dos Religiosos do Brasil (CRB), Ir. 
Maria Luiza.

Sobre a Campanha
Desde 2018, a Pastoral da Juventude vem trabalhan-

do com a Campanha Nacional de Enfrentamento aos Ciclos 

de Violência contra a Mulher. A conjuntura e os gritos que 
foram se ecoando e que ganharam força no 11º ENPJ em 
Manaus-AM (2015), mostrou que era preciso e necessário 
olhar com mais atenção para as realidades dolorosas que 
marcam a vida de tantas mulheres no país e no mundo.

Em 2017, na Ampliada Nacional da PJ, em Crato-
-CE, a Pastoral da Juventude com o desejo de entender a 
complexidade dos ciclos de violência e as formas como se 
manifestam, e para não ser omissa diante desses gritos, a 
Pastoral da Juventude Nacional assume, como uma de suas 
prioridades para o triênio, a construção da Campanha Na-
cional de enfrentamento ao ciclo de violência contra a mu-
lher, que aborda as diversas dimensões da realidade destas 
violências, entre elas: simbólica, psicológica, financeira, do-
méstica, sexual e midiática.

por Wesley Alexandre (Teias de Comunicação – Pas-
toral da Juventude)

Fonte da fotografia: Comunicação do Senado Federal

Projeto “giros” da Pastoral da Juventude nas
Áreas Pastorais de Gaurama e São Valentim

A equipe do Giro Dioce-
sano realizou mais dois encontros 
com a temática do enfrentamento 
à violência contra as mulheres: dia 
30 de novembro, em Carlos Gomes 
(Área de Gaurama); e dia primei-
ro de dezembro em São Valentim 
(Área de São Valentim). 

Estes encontros fazem par-
te do processo de multiplicação da 
Campanha Nacional de Enfrentamento aos Ciclos de Vio-
lência Contra a Mulher que está sendo priorizada pela Pas-
toral da Juventude em nível nacional. 

Enquanto jovens, acreditamos que é necessário 
construir uma cultura de paz em contraposição à cultura de 

violência que, infelizmente, está 
naturalizada. Por isso, o primeiro 
passo é a informação: as pessoas 
precisam perceber que a violência 
existe, não é natural e mata 12 mu-
lheres todos os dias no Brasil. 

Dessa forma, a coordena-
ção da Pastoral da Juventude está 
“girando” pelas sete áreas pastorais 
a fim de construir processos de fé 

que sejam saudáveis e garantam vida plena a todas as pesso-
as, em especial às mulheres. 

Assim, já “rodou” por seis áreas pastorais. O último 
encontro será na área de Aratiba.

Jovens animam noite da novena da Paróquia
do Bairro Atlântico, Erechim

No primeiro dia de dezembro, a juventude da Paróquia Santa Luzia do Bair-
ro Atlântico participou animou da celebração da novena da festa da padroeira, rea-
lizada no dia 08 seguinte.

O grupo de jovens Unidos na Fé em Cristo (UFC) animou a celebração entre-
gando girassóis e sementes da flor para a comunidade, deixando a mensagem de que a 
juventude é como um girassol: embeleza a comunidade e também segue o projeto de 
Jesus Cristo como um girassol segue a luz. A missa foi presidida pelo assessor da Pas-
toral da Juventude e vigário paroquial da Catedral São José, Pe. Jean Carlos Demboski. 

No final da celebração, as/os integrantes do grupo venderam bolo, arreca-
dando fundos para uma de suas atividades de final de ano: no Natal, doar brinquedos 
para crianças carentes. 
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Coordenação Diocesana da Pastoral da Juventude

avalia o ano e projeta o próximo
Nos dias 23 e 24 de no-

vembro, a Coordenação Dioce-
sana da Pastoral da Juventude se 
reuniu para avaliar o ano de 2019 
e planejar os passos para 2020. 
Guiadas/os pelo evangelho em 
que Cristo desafia os discípulos a 
dar de comer à multidão faminta 
(Mc 6,37), seus integrantes reza-
ram sua vida e a vida da juventu-
de de toda a Diocese. 

Também contaram com algumas presenças espe-
ciais como é o caso do Pe. Antonio Valentini Neto, Ad-
ministrador Diocesano. Também o Prof. Anacleto Zanella 
que relatou a sua experiência, pois quando era jovem, 
em meados da década de 1980, participou da Juventude 
Operária Católica (JOC) aqui na cidade. Essas presenças 

foram muito importantes, pois 
elas materializam a história da 
Pastoral da Juventude, que cele-
bra 35 anos de processos pasto-
rais organizados e luta pela vida 
da juventude na Diocese.

Depois de planejar 2020 
de acordo com a prioridade 
elencada na assembleia de 2018, 
criar e fortalecer grupos de jo-

vens, foi entregue uma lembrança e a cartilha dos “16 dias 
de ativismo pela vida das mulheres”.

Mesmo com o final do semestre e toda a carga de 
atividades provenientes do fim do ano, a juventude segue 
firme e com coragem, sempre disposta a traçar os passos 
à luz do Evangelho. 

Encontro Regional de Lideranças Femininas
No dia 04 de dezembro, lideranças dos municípios 

do Alto Uruguai estiveram reunidas para dialogar sobre 
ações concretas para a eliminação da violência contra as 
mulheres na região. O Encontro Regional de Lideranças 
Femininas teve a proposta de, a partir do protagonismo 
das mulheres, construir ações efetivas ao combate da vio-
lência de gênero na região do Alto Uruguai! Ele foi reali-
zado nas dependências da Câmara Municipal de Vereado-
res e contou com o apoio da Associação dos Municípios 
do Alto Uruguai e da Pastoral da Juventude da Diocese de 
Erexim.

Os grupos de jovens da PJ, em nível nacional, esta-
vam vivendo os “16 dias de ativismo pela vida das compa-
nheiras”. Desde o período quaresmal, enquanto católicas 
e católicos, foram convidadas/os a perceber as políticas 
públicas da sociedade e a necessidade de cobrar do Estado 

Brasileiro o seu dever mínimo que é garantir a efetivação 
dos direitos do povo.

Nesse sentido, o poder público tem grande respon-
sabilidade na construção de caminhos de vida para as mu-
lheres, em nível nacional, estadual e principalmente nos 
municípios. Por isso, enquanto jovens, apoiaram o evento 
realizado na “casa do povo” de Erechim, pois compre-
endem a importância de se inserirem enquanto cristãs e 
cristãos na sociedade, construindo um mundo melhor e de 
vida abundante. 

Para os jovens, é necessário exercer sua cidadania. 
Isso também é uma das atitudes de quem se compromete a 
seguir Jesus. Homens e mulheres estão convidados a par-
ticipar desse processo de construção que quer romper com 
os ciclos de violações garantindo dignidade às vítimas da 
violência!

Cursos da Diocese de Erexim no próximo ano
A Coordenação Diocesana de Pastoral e da Escola 

de Formação anuncia os seguintes cursos para formação 
de lideranças no próximo ano, sempre das 19h às 22h15: 

Curso de Servidores em Erechim, nas terças-feiras, 
com início no dia 10 de março até 10 de novembro; 

Curso de Servidores na Área de Jacutinga, em Ja-
cutinga, nas quartas-feiras, com início no dia 11 de março 

e término no dia 11 de novembro; 
Curso de Teologia em Erechim, todas as sextas-fei-

ras, no próximo ano e em 2021, a partir do dia 6 de março; 
Curso de Pastoral da Consolação, nas quintas-fei-

ras, em Erechim, a partir do dia 28 de maio até o final de 
setembro.

Notícias
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Designação de padres e de futuro padre

na Diocese de Erexim
Com o Colégio de Consultores, visando 

atender necessidades mais prementes, dentro do 
ordenamento canônico próprio de Sede Vacante 
da Diocese, comunico as seguintes nomeações 
de padres e de futuro padre:

1. Pe. Jean Carlos Demboski, Administra-
dor Paroquial da Paróquia N. Sra. do Monte Cla-
ro, Áurea, continuando como assessor diocesano 
da Pastoral da Juventude;

2. Pe. Gladir Giacomel, Vigário Paroquial 
da Catedral São José;

3. Pe. Edegar Passaglia, Vigário Paroquial 
da Paróquia São Pedro, Erechim;

4. Pe. Felipe Fioravante Filippini, Vigário Paroquial da 
Paróquia N. Sra. do Rosário, Barão de Cotegipe;

5. Diácono Lucas André Stein, a ser ordenado presbítero no 
dia 21 deste mês, Vigário Paroquial da Paróquia N. Sra. da Salette, 
Bairro Três Vendas, Erechim; 

Igualmente com o Colégio de Consultores, em vista da situ-
ação de saúde,

- Pe. Nelson Longo passará a residir no Lar Sacerdotal, no 
Seminário de Fátima, Erechim, com outro ou outros padres;

- Pe. Claudino Talaska fará terapia especializada pelo tem-
po necessário. 

Os padres da Paróquia N. Sra. da Salette assumirão o 
atendimento pastoral do Hospital Santa Terezinha. Os padres da 
Paróquia São Pedro reforçarão o atendimento pastoral do Hospital 
de Caridade, com o Pe. Adelar De David.

Pe. Clair Favreto, Reitor do Seminário 
Maior São José em Passo Fundo, conforme suas 
possibilidades, auxiliará na Paróquia N. Sra. do 
Monte Claro, Áurea. 

O Administrador Diocesano, da mesma 
forma, auxiliará na Paróquia São Cristóvão, 
Erechim.

Solicito a cada padre referido que combine 
o tempo de suas férias, possivelmente antes de as-
sumir o encaminhamento dado.  

Agradeço profundamente a compreensão 
e a disponibilidade dos padres designados, bem 
como dos Párocos das Paróquias em que atua-

vam. Ao mesmo tempo, conto com a compreensão dos fiéis em 
relação aos padres nas atividades em que se encontravam e a sua 
acolhida e seu apoio na missão a que foram designados.

Que São José e Nossa Senhora, com seu sim generoso à 
missão a que Deus os chamou, nos ajudem a vivermos a missão 
que Ele nos confiou, numa “Igreja Diocesana de comunhão e par-
ticipação, em saída, rumo à plenitude”, na atual experiência de 
Sede Vacante. 

Erechim, 05 de dezembro de 2019.
Pe.  Antonio Valentini Neto
Administrador Diocesano de Erexim.
Em tempo: Também com do Colégio de Consultores, desig-

no o Pe.  Giovani Momo como Coordenador do Lar Sacerdotal, 
que, em princípio, passará a acolher padres a partir do dia 03 de 
fevereiro do próximo ano, com encaminhamento da Pastoral Pres-
biteral. 

Diocese de Erexim acolhe reunião da Ampliada Nacional da Pastoral da Juventude 
De 07 a 12 de janeiro de 2020 será realiza-

da reunião da Coordenação Ampliada da Pastoral 
da Juventude do Brasil no Seminário de Fátima, 
em Erechim. Participarão dela jovens, assessores e 
bispos referenciais da Pastoral da Juventude dos 18 
Regionais da CNBB. Ao todo, serão cerca de 120 
pessoas. 

Esta reunião acontece de 3 em 3 anos e faz o 
processo de avaliar a caminhada e projetar o próximo triênio, 
escolhendo, também, pessoas para articular e assessorar a Pas-
toral da Juventude no Brasil. 

O objetivo geral desse encontro aponta para o cuidado 
com a ação evangelizadora da Pastoral da Juventude no seu 
tempo jubilar de 50 anos de história, a fim de testemunhar a 
unidade/diversidade, revisar a caminhada e a organização, 
apontando novos horizontes para que permaneça fiel ao segui-
mento de Jesus Cristo e à sua missão junto às “Galileias Juve-
nis”. 

Dentre os objetivos específicos se destaca a sintonia com 
as Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja do Bra-

sil (2019-2022) e o Projeto IDE da Pastoral Juvenil. 
Ainda, fazer uma escuta qualificada, a exemplo do 
modelo sinodal, para ouvir as necessidades da ju-
ventude e dar respostas mais eficazes de evangeli-
zação, contemplando e refletindo o mistério que en-
volve suas vidas, anseios, desafios e potencialidades. 
Além disso, analisar a conjuntura sociopolítica bra-
sileira em relação a conjuntura latino-americana e 

mundial, considerando os impactos dessa realidade sobre a 
vida da juventude; fazer memória da caminhada da Pastoral da 
Juventude, retomando os marcos históricos e os métodos assu-
midos pela nossa ação pastoral; construir um caminho místico 
a partir da Região da Galileia por onde Jesus viveu, reconhecer 
e considerar, na construção dos processos e ações pastorais, a 
diversidade das “Galileias Juvenis”, com seus diversos recortes 
e marcadores sociais; por fim, é tarefa da Ampliada avaliar, ele-
ger e acolher pessoas para os serviços da Secretaria Nacional e 
Comissão Nacional de Assessores/as na inspiração do jeito de 
ser Igreja do Papa Francisco, à luz do Vaticano II e da experiên-
cia da Igreja latino-americana e brasileira.

Notícias
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Complementação à Agenda Pastoal 2020 

(da página 16 em diante)
Fevereiro
28, das 08h30 às 16h, reunião da Pastoral 

da Criança, no Centro Diocesano.
Março
09, às 08h30, reunião da Pastoral da Saúde, 

no Centro  Diocesano; reunião do Apos-
tolado da Oração, no  Seminário de Fáti-
ma.

14, das 08h30 às 16h, encontro de assessoras da Infância 
e Adolescência Missionária, no Centro Diocesano.

24, 13h30, reunião da Cáritas, no Centro Dioceano.
25, solenidade da Anunciação do Senhor – das 19h às 

22h, estudo sobre Evangelho, no Centro Diocesano.
Abril 
07, Jornada da Pastoral da Saúde.
18, das 08h30 às 16h, encontro de formação para asses-

sores/as da Infância e Adolescência Missionária. 
22, das 19h às 22h, estudo sobre Evangelho, no Centro 

Diocesano.
25,  das 08h30 às 16h, encontro de formação para asses-

sores/as da Infância e Adolescência Missionária.
28 e 29, das 08h30 às 17h, encontro da Pastoral da Cri-

ança, no Centro Diocesano. 
Maio 
09, Primeira Eucaristia, jantar e homenagem às mães na 

sede paroquial Sagrado Coração de Jesus, Viadutos.
10- 5º Domingo de Páscoa - 37ª Romaria das Capelinhas 

na sede paroquial São Caetano, Severiano de Alemida.
11, 18h30, reunião do Conselho Econômico, no Centro 

Diocesano de Pastoral e Administração.
12, 08h30, reunião dos padres, no Centro Diocesano.
13, das 19h às 22h, estudo sobre Evangelho, no Centro 

Diocesano.
26, 13h30, reunião da Cáritas, no Centro Diocesano.
Junho
13, das 13h30 às 17, encontro de Infância e Adolescência 

Missionária, no  Centro Diocesano.
14, festa do padroeiro e de Santo Antonio na sede pa-

roquial Sagrado Coração de Jesus, Viadutos.
das 19h às 22h, estudo sobre Evangelho, no Centro Di-

ocesano.
25, das 08h30 às 16h, encontro da Pastoral da Criança, no 

Centro Diocesano.

Julho
06, às 08h30, reunião do Apostolado da 
Oração no Centro Diocesano.
22, das 19h às 22h, estudo sobre Evangel-
ho, no Centro Diocesano.
28, reunião da Cáritas, no Centro Diocesa-
no.
Agosto

26, das 19h às 22h, estudo sobre Evangelho, no Centro 
Diocesano.

27, das 08h30 às 16h, reunião da Pastoral da Criança, no 
Centro Diocesano. 

Setembro
22, das 08h30 às 16h, retiro da Pastoral da Saúde.
23, das 19h às 22h, estudo sobre Evangelho, no Centro 

Diocesano.
29, das 08h30 às 16h, retiro da Cáritas, no Seminário.
Outubro  
05, 08h30, reunião do Apostolado da Oração, no Centro 

Diocesano.
28, das 19h às 22h, estudo sobre Evangelho, no Centro 

Diocesano.
29, das 08h30 às 16h, reunião da Pastoral da Criança, no 

Centro Diocesano. 
Novembro
03, das 08h30 às 16h, reunião da Pastoral da Criança, no 

Centro Diocesano.
09, às 08h30, assembleia da Pastoral da Saúde, no Centro 

Diocesano.
19, das 08h30 às 15h30, reunião da Pastoral da Pessoa 

Idosa, no Centro Diocesano.
21, das 08h às 11h30, reunião de assessoras da Infância e 

Adolescência Missionária, no Centro Diocesano; 
24, 13h30, reunião da Cáritas, no Centro Diocesano.
25, das 19h às 22h, estudo sobre Evangelho, no Centro 

Diocesano.
Dezembro
06 - 2º D. Adv. A – festa da Imaculada Conceição e de N. 

Sra. da Saúde, na sede paroquial Sagrado Coração de 
Jesus, Viadutos.

07, às 08h30, reunião do Apostolado da Oração, no Cen-
tro Diocesano; 

Notícias
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Leitura Orante da Bíblia IV: Contemplação

“A contemplação é o últi-
mo degrau da Lectio Divina. É o 
seu ponto de chegada. Cada vez, 
porém, que se chega ao último de-
grau, este se torna patamar para um 
novo começo. E assim, através de 
um processo sempre renovado de 
leitura, meditação, oração, contem-
plação, vamos crescendo na com-
preensão do sentido e da força da 
Palavra de Deus” (CRB 1, 29-30). 

Cada passo da Leitura Orante requer os demais. “Sem 
a meditatio, a lectio ficaria ressecada e sem vida; sem a lec-
tio, a meditatio estaria errada. A oração sem meditatio é te-
merosa e a meditatio sem a oração é infrutífera. Portanto, a 
finalidade é a contemplatio, enquanto superação de todos 
os sentidos e de todos os afazeres, enquanto o tornar-se um 
com Deus no profundo da alma” (Grün, 98). Assim, os qua-
tro passos da lectio divina conduzem a um encontro com a 
Palavra de Deus encarnada, Jesus Cristo, em vista de sua 
vivência (At 1,8) e de seu anúncio a todas as pessoas (Mt 
28,19-20). 

Sede praticantes da palavra... (Tg 1,22)
A Exortação Apostólica Verbum Domini destaca a im-

portância da palavra de Deus dizendo: “a Palavra de Deus 
é a verdade salvífica da qual tem necessidade cada homem 
em todo o tempo” (VD 95). O livro do Deuteronômio, neste 
mesmo sentido, diz: “ela não é uma palavra inútil para 
vós; ela é a vossa vida e é por essa palavra que prolonga-
reis vossos dias...” (Dt 32,47). Diante de seu valor, o Deu-
teronômio exorta o povo de Israel a pôr em prática a pala-
vra (Dt 4,1-6; 6,1-3). A razão fundamental da observância 
da palavra de Deus é a vida: “Guardareis os meus estatutos 
e as minhas normas: quem os cumprir encontrará neles a 
vida” (Lv 18,5). Este mesmo motivo encontra-se também 
na conclusão do Evangelho de João: “Esses [sinais] foram 
escritos para crerdes que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, 
e, para que, crendo, tenhais a vida em seu nome” (Jo 20,31). 
Portanto, a própria Bíblia diz que ela foi escrita em vista da 
vida. Ela é portadora de uma palavra que tem por finalidade 
a defesa, a edificação e a promoção da vida.

A Carta de Tiago, sintetizando os ensinamentos da 
Escritura a respeito da palavra de Deus, diz: “Sede prati-
cantes da palavra e não meros ouvintes, enganando-vos a 
vós mesmos” (Tg 1,22). Compreendendo o “ouvir” a pa-
lavra como o processo de conhecimento do texto bíblico, 
a Carta de Tiago faz ver que, juntamente com o conheci-
mento, se faz necessária a vivência da palavra. Somente o 
seu conhecimento pode ser um engano. Neste sentido, Jesus 
alertou o legista, que lhe pediu o que era necessário fazer 

Pe. Jair Carlesso

para “herdar a vida eterna”. Diante disto, Jesus lhe pediu 
o que a Lei afirmava. E ele respondeu resgatando o amor 
a Deus e o amor ao próximo. Ao que Jesus lhe disse: “Re-
spondeste corretamente, faze isso e viverás” (Lc 10,25-28). 
Ou seja, o legista conhecia a Escritura, faltava-lhe a prática 
da palavra-mandamento do amor. Ao final da parábola do 
Bom Samaritano, o próprio legista concluiu que próximo do 
homem que caiu nas mãos dos assaltantes foi “aquele que 
usou de misericórdia para com ele”. E Jesus lhe respondeu: 
“vai e faze a mesma coisa!” (Lc 10,37). A palavra de Deus 
é uma palavra para ser vivida/testemunhada, pois sua final-
idade é orientar a fé e a vida.

Este é o primeiro aspecto que a contemplação faz pen-
sar: na vivência da palavra lida, meditada e rezada. Como 
esta palavra pode ser colocada em prática? Que vivência, 
que testemunho concreto, que compromisso de vida ela des-
perta em nós?

Anunciar o Evangelho é uma necessidade... (1Cor 
9,16)

Diz o Papa Francisco: “O bem tende sempre a co-
municar-se. Toda a experiência autêntica de verdade e de 
beleza procura, por si mesma, a sua expansão” (EG 9). O 
Documento de Aparecida afirma que “a vida se alcança e 
amadurece à medida que é entregue para dar vida aos out-
ros. Isso é, definitivamente, a missão” (DAp 360). Portan-
to, o anúncio da Palavra de Deus às demais pessoas é par-
te inerente do processo da Leitura Orante. As riquezas do 
Evangelho não devem ser guardadas egoisticamente, mas 
serem partilhadas para gerar vida a todas as pessoas. 

“A missão de anunciar a Palavra de Deus é dever de 
todos os discípulos de Jesus Cristo, em consequência do seu 
batismo. Nenhuma pessoa que crê em Cristo pode sentir-se 
alheia a essa responsabilidade que deriva do fato de ela per-
tencer sacramentalmente ao Corpo de Cristo [...]. Portanto, 
toda a Igreja, enquanto mistério de comunhão, é missionária 
e cada um, no seu próprio estado de vida, é chamado a dar 
uma contribuição incisiva para o anúncio cristão” (VD 94). 

“Naquele ‘ide’ de Jesus [Mt 28,19] estão presentes os 
cenários e os desafios sempre novos da missão evangeli-
zadora da Igreja e hoje todos somos chamados a esta nova 
‘saída’ missionária. Cada cristão e cada comunidade há de 
discernir qual é o caminho que o Senhor lhe pede, mas todos 
somos convidados a aceitar esta chamada: sair da própria 
comodidade e ter a coragem de alcançar todas as periferias 
que precisam da luz do Evangelho” (EG 20). 

A contemplação: O que o texto me/nos desafia a 
viver e anunciar?

“A contemplação reúne em si todo o caminho percor-
rido da Lectio Divina: até agora, você se colocou diante de 
Deus, leu e escutou a Palavra, estudou e descobriu o seu sen-
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tido; com ele você se comprometeu e começou a ruminá-lo 
para que entrasse na dinâmica da sua própria vida e pas-
sasse da cabeça ao coração; você transformou tudo isso em 
oração diante de Deus como projeto para a sua vida; o sal da 
Palavra desapareceu na sua vida e lhe deu um novo sabor; o 
pão da Palavra foi mastigado e lhe deu força para uma nova 
ação. Agora, no fim, tendo tudo isso na mente e no coração, 
você começa a ter um novo olhar para observar e avaliar a 
vida, os fatos, a história, a caminhada das comunidades, a 
situação do povo [...]. É o olhar de Deus sobre o mundo [...]. 
Este novo olhar é a contemplação” (CRB 1, 30).

A contemplação é a atitude de quem mergulha na re-
alidade das pessoas, nas fragilidades e complexidades da 
história para iluminar a vida e fortalecer a fé e a esperança 
do povo com a luz da Palavra de Deus. A contemplação 
significa não ficar indiferente diante dos problemas da vida, 
mas ter uma presença viva e ativa na sociedade. “A contem-
plação não só medita a mensagem, mas também a realiza; 
não só a ouve, mas coloca em prática. Não separa os dois as-
pectos: diz e faz; ensina e anima; é luz e força” (CRB 1, 30).

A contemplação é olhar as pessoas, os acontecimen-
tos, a vida à luz do texto bíblico lido, meditado e rezado, 
que nos desafia a “descer do monte”, nos remete para dentro 
da vida das pessoas/comunidade e nos envia a transformar o 
que não condiz com o Plano de Deus. 

Por isso, concretamente, a contemplação remete para:

a) o testemunho da Palavra: viver, praticar a Palavra 
de Deus como caminho de santificação pessoal e de trans-
formação da sociedade; implica no colocar-se a serviço dos 
mais necessitados, como Jesus fez no lava-pés: “Dei-vos o 
exemplo para que, como eu vos fiz, também vós o façais” 
(Jo 13,15); convida a reinserir-se na comunidade, como os 
discípulos de Emaús, que retornaram a Jerusalém e se colo-
caram a serviço do projeto de Jesus (Lc 24,33);

b) a denúncia profética: evangelizar “é uma ação em-
inentemente profética, anúncio de uma Boa Nova portadora 
de esperança”; a profecia é “a forma mais eficaz de anunciar 
a Boa Nova” (CNBB 80, 22); como os profetas da tradição 
bíblica, que eram homens de Deus (1Sm 9,6-10), inseridos na 
realidade do povo com uma consciência crítica, hoje, o que 
nos ajuda a estarmos no mundo sem compactuarmos com sua 
lógica excludente é a Palavra de Deus (Jo 17,15-16); 

c) o anúncio missionário da Boa Nova: a Palavra de 
Deus sempre foi anunciada no intuito de criar novas relações 
entre as pessoas, transformando a vida; o anúncio explícito 
da Palavra através da ação evangelizadora nas mais diversas 
pastorais e na comunidade é missão do cristão; como mis-
sionário/a, cada um é convidado a ter a ternura e o cuidado 
do bom samaritano nas horas de dor e necessidades das pes-
soas (Lc 10,29-37), a ter a atenção e o amor do bom pastor 
na atuação comunitária (Jo 10,1-18), a ser sal da terra e luz 
do mundo em todos os momentos da vida (Mt 5,13.14). 

Pe. Jair Carlesso

PARÓQUIAS TOTAL

Pe. Angelo Rosset 10.000,00 
 N. Sra. dos Navegantes - Campinas do Sul 1.464,15 
 Catedral São José - Erechim 2.861,70 
 Imaculada Conceição - Getúlio Vargas 2.681,95 
 São Luiz Gonzaga - Gaurama 1.024,00 
 São João Batista - Marcelino Ramos 590,00 
 N. Sra. do Rosário - Barão de Cotegipe 651,70 
 N. Sra. da Salette - Três Vendas - Erechim 1.520,00 
 São Pedro - Erechim 1.987,55 
 São Tiago - Aratiba 766,15 
 Sagrado Coração de Jesus - Viadutos 370,00 
 Sta. Isabel da Hungria - Três Arroios 559,30 
 Sta Teresinha - Estação 1.113,40 
 Sto. Antonio - Jacutinga 913,80 
 São Caetano - Severiano de Almeida 812,15 

 São Cristóvão - Erechim 824,55 
 N. Sra. Aparecida – Bela Vista - Erechim 305,00 
 N. Sra. Monte Claro - Áurea 1.020,85 
 São Valentim – São Valentim 992,70 
 São Pedro - Sede Dourado 263,90 
 Sagrado Coração de Jesus - Paulo Bento 347,30 
 N. Sra. da Glória - Erval Grande 456,15 
 São Fco. de Assis –  Progresso – Erechim 294,40 
 São Fco. de Assis - Mariano Moro 187,50 
 São Roque - Benjamin Constant do Sul 475,00 
 Sta Luzia, Bairro Atlântico - Erechim 145,00 
 Sta Ana - Carlos Gomes 153,80 
 N. Sra. de Fátima - Entre Rios do Sul 555,00 
 São Roque - Itatiba do Sul 181,40 
 N. Sra. Medianeira - Barra do Rio Azul 163,75 
 N. Sra. das Dores - Capo Erê 110,00 
TOTAL R$ 33.792,15 

Coleta das Missões – 20 de outubro
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127ª Receita Culinária
Maria Busatta, integrante da Pastoral da Saúde

Variedades

Dinâmica: Choque de Culturas 
Objetivos: Refletir, valorizar, 

perceber e respeitar as diferenças, 
identidade e riquezas culturais.

1- Dividir o grupo em três subg-
rupos. Um subgrupo vai encenar uma 
tribo indígena chegando a cidade. 
Outro subgrupo encena um grupo de 

operárioschegando a uma tribo indígena. O terceiro subg-
rupo será observador e avaliador das encenações.

2- O coordenador orienta com antecedência o sub-
grupo “indígena” e o subgrupo “operários” para pesquis-
arem sobre os costumes, hábitos e relações sociais de cada 
do grupo humano que vai representar.

3- Enquanto os dois subgrupos se preparam, o coor-
denador orienta o subgrupo que vai observar e avaliar as 
encenações.

4- Em primeiro lugar, a tribo indígena encena sua 
chegada à cidade. Não conhecem as formas de nossas ci-
dades, estranham tudo, até as coisas mais simples, e não 
percebem os riscos das mais perigosas.

Dinâmica do Setor de Animação Bíblico-catequética (123)
Tânia Madalosso

MACARRÃO NA PANELA DE PRESSÃO COM 
PRESUNTO E QUEIJO

Ingredientes 
1 pacote de macarrão tipo penne (500g)
2 tomates picados
2 dentes de alho picados
3 xícaras (chá) de molho de tomate
1 cubo de caldo de galinha
1 xícara (chá) de queijo mussarela em cubos
1 xícara (chá) de presunto picado
1/2 xícara (chá) de azeitonas verdes picadas
1 colher (sopa) de orégano
1 colher (chá) de manjericão seco
1 copo de requeijão cremoso (200g)
Queijo parmesão ralado para polvilhar
Modo de preparo
Em uma panela de pressão, junte todos os ingredientes, exceto o 

requeijão, cubra com água e misture. Tampe a panela, leve ao fogo mé-
dio e cozinhe por 6 minutos, após iniciada a pressão. Desligue, deixe a 
pressão sair naturalmente e abra a panela. Misture o requeijão, polvilhe 
com parmesão e sirva decorado como desejar.

5- Em segun-
do lugar, os operários 
chegam a uma tribo 
indígena, ignorando 
toda a sua realidade.

6- Debate
- O que observamos?
- O que pode ocorrer no confronto (choque) de 

duas culturas diferentes?
- Como analisamos a colonização do Brasil, a partir 

da encenação?
- Quais as consequências para nós, hoje?
- refletir as encenações à luz dos textos: Mt. 7,1-15 

e Is. 10,1-4.
7- Coordenador procura sintetizar o debate.
8- Avaliação: - O terceiro subgrupo avalia o tra-

balho, emitindo opiniões.
Avaliação:
1- O que aprendemos? 2- Como nos sentimos?

ARROZ DE FORNO                      
À PARMEGIANA

Ingredientes
2 xícaras de arroz
2 tabletes de caldo de galinha
2 ovos
3 colheres (sopa) de queijo ralado
100 g de presunto picado
100 g de mussarela picada
1 colher de extrato de tomate
3 tomates sem pele
Modo de Preparo
Bata no liquidificador o extrato e os tomates, com um pou-

co de água e um tablete de caldo de galinha (dissolvido em um 
pouquinho de água quente)

Cozinhe o arroz com 1 tablete de caldo e 4 xícaras de água 
por 15 minutos

Bata os ovos, o queijo ralado, o presunto, a mussarela e 
misture com o arroz

Coloque num refratário com o molho forrando a forma e 
cobrindo com ele

Leve ao forno quente a 180° C por 10 a 15 minutos
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Ervas e Plantas Mecinais – 125
Pe. Ivacir João Franco – CNF/MT nº. 0120.

Janeiro 
1. Pe. Maximino Tiburski, N. 1963
Pe. Luiz Warken, O. 1977
Pe. Gladir Giacomel, O. 1988 
2. Pe. André R.  Lopes, O. 2010
4. Camile Dors, N. 1990 – Cúria Diocesana
5. Cristiani Weirich 
7. Pe. Clair Favreto, O. 1995
10. Pe. Valter Girelli, N. 1952
Pe. Agostinho F. Dors, O. 1987
14. Pe. Thiago Costa (saletino)  O. (2017) 
15. Pe. Jorge Elias Dallagnol, N. 1960
18. Pe. José Carlos Sala, N. 1968
24. Edgar Passaglia, N. 1993
29. Pe. Claudino Talaska, O. 1994
30. Pe. Ivacir Franco, O. 1993

Aniversários

Douradinha do Campo
Palicourea rigida

Pertence à família das Rubiáceas

Também conhecido como: Dourada
A douradinha do campo é uma planta 

anual herbácea, de caule quadrangular que 
quando adulta pode atingir até 80 cm de 
altura. Geralmente se adapta muito bem 
na região Nordeste e Sudeste do Brasil. 
Prefere solos pobres em húmus, mas ricos 
em luz solar. É resistente a seca e é muito 
utilizada pelo povo brasileiro

Propriedades medicinais
O da douradinha de campo chá é beneficiado pela 

vitamina A, que é um micronutriente que desempenha 
papel essencial na visão, crescimento, desenvolvimento 
do osso, desenvolvimento e manutenção do tecido do 
organismo todo; C, que é um antioxidante, o que significa 
que tem capacidade de proteger o organismo dos danos 
provocados pelo estresse, e equilibra o organismo todo; 
e D, que é uma vitamina que promove a absorção de 
cálcio (após a exposição à luz solar) e também auxilia 
a prevenir e controlar o mal de Parkinson e o câncer de 
pele e também previne o envelhecimento das células.

O chá das folhas é depurativa que 
ajuda a purificar o sangue, energético 
que tem o poder de restaurar o físico e 
o psicológico, diurética que aumenta ou 
facilita a secreção da urina e a transpiração, 
emagrecedora, antialbuminúrica que pouca 
urina, cardiotônica que estimula o coração, 
hipotensora que baixa a pressão arterial, anti-
inflamatória que age contra a inflamação, 
estimulante que tem a propriedade de ativar 
ou excitar a ação dos diferentes sistemas 
orgânicos, emética que serve para auxiliar o 
estomago e que é contra venenos, sudorífica 
que faz suar, emoliente que é próprio para 

amolecer ou abranda uma inflamação. 
Em outras palavras, o chá da douradinha do 

campo é benéfico para os casos de reumatismo, ácido 
úrico, gota, estimulante, doenças da pele (erupções, 
coceiras, furúnculos, feridas, eczemas, úlceras 
externas), cólicas renais, abaixar a pressão arterial, 
furunculose, afecções dos rins e bexiga, cistite crônica, 
dificuldades em urinar, disenteria, catarro crônico, 
afecções pulmonares, blenorragia, tosse, bronquite, 
doenças sifilíticas, amolecer tumores.

Obs.: O uso da mesma deve ser evitado por 
pacientes com distúrbios de coagulação sanguínea.

Fevereiro
2. Pe. José Ladimir Balbinotti (saletino) – O 1990 
3. Pe. Thiago Costa (saletino) N (1988)
6. Pe. Cleocir Bonetti, O. 1999
9. Pe. Olírio L. Streher, N. 1955
11. Pe. Alberto Disarz, O. 1961
13. Pe. Marcos P. Oliveira, N. 1978
17. Natália Trembulak, N. 1951 – Cúria Diocesana
21. Pe. Isalino Rodrigues, O. 2014
25. Pe. Cezar Menegat, O. 1995
28. Lucas Bohn de  Grandi N. 2000
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Sempre ligada em você!

Irmãs 
Franciscanas 
da Sagrada 
Família de 

Maria

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

(54) 3321-1432

Dom Girônimo Zanandréa

Nascimento:
09 de junho de 1936
Ordenação Presbiteral:
03 de julho de 1964
Ordenação Episcopal:
17 de janeiro de 1988
Renúncia:
06 de junho de 2012
Falecimento:
03 de novembro de 2019


