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- 02, às 09h, reunião das coordenadoras paroqui-
ais da Animação Bíblico-Catequética, no 
Centro Diocesano de Administração e Pas-
toral; às 14h, reunião das coordenadoras pa-
roquiais das zeladoras de capelinhas, no Cen-
tro Diocesano; às 18h30, reunião do Conselho 
Econômico, no Centro Diocesano de Pastoral 
e Administração; 20h, reunião da Equipe de 
Pastoral Vocacional, em Getúlio Vargas.

- 03, 08h30, reunião dos padres e diáconos, no Seminário de Fáti-
ma.

- 3 a 8, Semana das Mulheres, na qual haverá o Seminário Regional 
Pela Vida das Mulheres que vai ocorrer nesses dias no auditório 
da Universidade Federal da Fronteira Sul - Campus Erechim 
com início às 19h do dia 3.

- 06, 19h15, início do curso de teologia no Seminário de Fátima, 
Erechim, 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, às 08h30, reunião da Pastoral da Saúde, no Centro  Diocesa-
no; reunião do Apostolado da Oração, no  Seminário de Fátima, 
19h, reunião da Coordenação da Ação Evangelizadora, no Cen-
tro Diocesano. 

- 09 a 14, Semana Vocacional na Paróquia Imaculada Conceição, 
Getúlio 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 10 de novembro; 

- 11, 19h15, início do Curso de Servidores na Área de Jacutinga, em 

Agenda Pastoral
Jacutinga, nas quartas-feiras, até o  dia 11 de no-
vembro; 19h30, reunião da Área Pastoral de São 
Valentim, em São Valentim.
- 14, das 08h30 às 16h, encontro de assessoras da 
Infância e Adolescência Missionária, no Centro 
Diocesano.
- 14 e 15, reunião da Coordenação Regional da 
Pastoral da Juventude com início às 8h30 no 

Centro de Espiritualidade Padre Arturo (CEPA) em São Leop-
oldo/RS.

- 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 confi ssões.

- 20 a 22, segundo encontro de coordenação diocesana no domingo 
dia 22 e os outros Escola Catequética Regional.

- 22- Retiro da equipe da Pastoral Vocacional.
- 24, 13h30, reunião da Cáritas, no Centro Diocesano.
25, solenidade da Anunciação do Senhor – das 19h às 22h, estudo 

sobre Evangelho, no Centro Diocesano.
- 28 e 29, primeira etapa da Escola Diocesana de Formação de Lid-

eranças Jovens (FAÇA) com início às 8h na Paróquia Nossa 
Senhora do Monte Claro em Áurea/RS.

Vinte e nove missionários foram assassinados no mundo em 2019
Em 2019, 10 países da África, 8 da América, 1 da Ásia e 1 da 

Europa foram banhados pelo sangue dos missionários
O Mês Missionário Extraordinário de outubro passado foi 

ocasião de redescobrir as fi guras de tantas testemunhas da fé das 
Igrejas locais que deram a vida pelo Evangelho nos contextos e nas 
situações mais variadas, A agência missionária Fides prosseguiu 
seu serviço de colher as informações relacionadas aos missionários 
assassinados ao longo dos doze meses transcorridos.

O termo “missionário” é aqui utilizado para todos os 
batizados, conscientes de que “em virtude do Batismo recebido, 
cada membro do povo de Deus tornou-se discípulo missionário 
(cf. Mt 28, 19). Cada um dos batizados, independentemente da 
própria função na Igreja e do grau de instrução da sua fé, é um su-
jeito ativo de evangelização” (Evangelii Gaudium 120).

De resto, o elenco anual da Fides já de há muito não diz res-
peito somente aos missionários ad gentes propriamente, mas busca 

registrar todos os batizados 
engajados na vida da Igreja 
mortos de modo violento, 
não expressamente “por 
ódio à fé”.

29 missionários as-
sassinados ao longo do ano

“Segundo os dados 
levantados pela Fides, ao 
longo do ano 2019 foram assassinados no mundo 29 missionários, 
em sua maioria padres: 18 sacerdotes, 1 diácono permanente, 2 
religiosos não sacerdotes, 2 irmãs, 6 leigos.”

Durante oito anos consecutivos o número mais elevado de 
missionários assassinados foi registrado na América. A partir de 
2018 a África a ocupa o primeiro lugar nesta trágica classifi cação.

Fonte: Vatican News
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Mensagem do Papa para o
28º Dia Mundial do Enfermo – 11/02/2020

Queridos irmãos e irmãs!
1. Estas palavras ditas por Jesus – 

«vinde a Mim, todos os que estais can-
sados e oprimidos, que Eu hei de alivi-
ar-vos» (Mt 11, 28) – indicam o caminho 
misterioso da graça, que se revela aos 
simples e revigora os cansados e exaus-
tos. Tais palavras exprimem a solidarie-
dade do Filho do Homem, Jesus Cristo, 
com a humanidade aflita e sofredora. Há 
tantas pessoas que sofrem no corpo e no 
espírito! A todas, convida a ir ter com Ele 
– «vinde a Mim» –, prometendo-lhes alívio e recuperação. 
«Quando Jesus pronuncia estas palavras, tem diante dos seus 
olhos as pessoas que encontra todos os dias pelas estradas da 
Galileia: muita gente simples, pobres, doentes, pecadores, 
marginalizados pelo ditame da lei e pelo opressivo sistema 
social. Este povo sempre acorreu a Ele para ouvir a sua pa-
lavra, uma palavra que incutia esperança» (Angelus, 6 de 
julho de 2014).

No XXVIII Dia Mundial do Doente, Jesus dirige este 
convite aos doentes e oprimidos, aos pobres cientes de de-
penderem inteiramente de Deus para a cura de que necessi-
tam sob o peso da provação que os atingiu. A quem vive na 
angústia devido à sua situação de fragilidade, sofrimento e 
fraqueza, Jesus Cristo não impõe leis, mas, na sua misericór-
dia, oferece-Se a Si mesmo, isto é, a sua pessoa que dá alívio. 
A humanidade ferida é contemplada por Jesus com olhos que 
veem e observam, porque penetram em profundidade: não 
correm indiferentes, mas param e acolhem o homem todo e 
todo o homem segundo a respetiva condição de saúde, sem 
descartar ninguém, convidando cada um a fazer experiência 
de ternura entrando na vida d’Ele.

2. Porque tem Jesus Cristo estes sentimentos? Porque 
Ele próprio Se tornou frágil, experimentando o sofrimento 
humano e recebendo, por sua vez, alívio do Pai. Na verdade, 
só quem passa pessoalmente por esta experiência poderá ser 
de conforto para o outro. Várias são as formas graves de sof-
rimento: doenças incuráveis e crónicas, patologias psíqui-
cas, aquelas que necessitam de reabilitação ou cuidados 
paliativos, as diferentes formas de deficiência, as doenças 
próprias da infância e da velhice, etc. Nestas circunstâncias, 
nota-se por vezes carência de humanidade, pelo que se rev-
ela necessário, para uma cura humana integral, personalizar 
o contato com a pessoa doente acrescentando a solicitude ao 
tratamento. Na doença, a pessoa sente comprometidas não 
só a sua integridade física, mas também as várias dimensões 
da sua vida relacional, intelectiva, afetiva, espiritual; e por 
isso, além das terapias, espera amparo, solicitude, atenção, 
em suma, amor. Além disso, junto do doente, há uma família 

que sofre e pede, também ela, conforto e 
proximidade.

3. Queridos irmãos e irmãs enfer-
mos, a doença coloca-vos de modo par-
ticular entre os «cansados e oprimidos» 
que atraem o olhar e o coração de Jesus. 
Daqui vem a luz para os vossos momen-
tos de escuridão, a esperança para o vosso 
desalento. Convida-vos a ir ter com Ele: 
«Vinde». Com efeito, n’Ele encontrareis 
força para ultrapassar as inquietações e 
interrogativos que vos surgem nesta «noi-

te» do corpo e do espírito. É verdade que Cristo não nos 
deixou receitas, mas, com a sua paixão, morte e ressurreição, 
liberta-nos da opressão do mal.

Nesta condição, precisais certamente dum lugar para 
vos restabelecerdes. A Igreja quer ser, cada vez mais e mel-
hor, a «estalagem» do Bom Samaritano que é Cristo (cf. Lc 
10, 34), isto é, a casa onde podeis encontrar a sua graça, que 
se expressa na familiaridade, no acolhimento, no alívio. Nes-
ta casa, podereis encontrar pessoas que, tendo sido curadas 
pela misericórdia de Deus na sua fragilidade, saberão aju-
dar-vos a levar a cruz, fazendo, das próprias feridas, frestas 
através das quais divisar o horizonte para além da doença e 
receber luz e ar para a vossa vida.

Nesta obra de restabelecimento dos irmãos enfermos, 
insere-se o serviço dos profissionais da saúde – médicos, 
enfermeiros, pessoal sanitário, administrativo e auxiliar, 
voluntários –, pondo em ação as respetivas competências e 
fazendo sentir a presença de Cristo, que proporciona con-
solação e cuida da pessoa doente tratando das suas feridas. 
Mas, também eles são homens e mulheres com as suas fra-
gilidades e até com as suas doenças. Neles se cumpre de 
modo particular esta verdade: «Quando recebemos o alívio 
e a consolação de Cristo, por nossa vez somos chamados a 
tornar-nos alívio e consolação para os irmãos, com atitude 
mansa e humilde, à imitação do Mestre» (Angelus, 6 de ju-
lho de 2014).

4. Queridos profissionais da saúde, qualquer inter-
venção diagnóstica, preventiva, terapêutica, de pesquisa, 
tratamento e reabilitação há de ter por objetivo a pessoa 
doente, onde o substantivo «pessoa» venha sempre antes do 
adjetivo «doente». Por isso, a vossa ação tenha em vista con-
stantemente a dignidade e a vida da pessoa, sem qualquer 
cedência a atos de natureza eutanásica, de suicídio assistido 
ou supressão da vida, nem mesmo se for irreversível o esta-
do da doença.

Quando vos defrontais com os limites e possível fracas-
so da própria ciência médica perante casos clínicos cada vez 
mais problemáticos e diagnósticos funestos, sois chamados a 
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abrir-vos à dimensão transcendente, que vos pode oferecer o 
sentido pleno da vossa profissão. Lembremo-nos de que a vida 
é sacra e pertence a Deus, sendo por conseguinte inviolável 
e indisponível (cf. Instr. Donum vitae, 5; Enc. Evangelium 
vitae, 29-53). A vida há de ser acolhida, tutelada, respeitada 
e servida desde o seu início até à morte: exigem-no simultan-
eamente tanto a razão como a fé em Deus, autor da vida. Em 
certos casos, a objeção de consciência deverá tornar-se a vos-
sa opção necessária, para permanecerdes coerentes com este 
«sim» à vida e à pessoa. Em todo o caso, o vosso profission-
alismo, animado pela caridade cristã, será o melhor serviço 
ao verdadeiro direito humano: o direito à vida. Quando não 
puderdes curar, podereis sempre cuidar com gestos e procedi-
mentos que proporcionem amparo e alívio ao doente.

Infelizmente, nalguns contextos de guerra e conflitos 
violentos, são atacados o pessoal sanitário e as estruturas 
que se ocupam da recepção e assistência dos doentes. Nal-
gumas áreas, o próprio poder político pretende manipular a 
seu favor a assistência médica, limitando a justa autonomia 
da profissão sanitária. Na realidade, atacar aqueles que se 
dedicam ao serviço dos membros sofredores do corpo social 
não beneficia a ninguém.

5. Neste XXVIII Dia Mundial do Doente, penso em 
tantos irmãos e irmãs de todo o mundo sem possibilidades 
de acesso aos cuidados médicos, porque vivem na pobreza. 
Por isso, dirijo-me às instituições sanitárias e aos governos 
de todos os países do mundo, pedindo-lhes que não sobre-
ponham o aspeto económico ao da justiça social. Faço votos 
de que, conciliando os princípios de solidariedade e subsid-
iariedade, se coopere para que todos tenham acesso a cuida-
dos médicos adequados para salvaguardar e restabelecer a 
saúde. De coração agradeço aos voluntários que se colocam 
ao serviço dos doentes, procurando em não poucos casos su-
prir carências estruturais e refletindo, com gestos de ternura 
e proximidade, a imagem de Cristo Bom Samaritano.

À Virgem Maria, Saúde dos Enfermos, confio todas as 
pessoas que carregam o fardo da doença, juntamente com os 
seus familiares, bem como todos os profissionais da saúde. 
Com cordial afeto, asseguro a todos a minha proximidade na 
oração e envio a Bênção Apostólica.

Vaticano, Memória do SS. Nome de Jesus, 3 de janeiro 
de 2020.

Franciscus

Velhice, tempo de gratuidade e de diálogo
DISCURSO DO PAPA FRANCISCO AOS MEMBROS                                                     

DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL  DOS TRABALHADORES IDOSOS 
 Sala Clementina, segun-

da-feira, 16 de dezembro de 
2019

Queridos irmãos e irmãs!
Tenho o prazer de vos 

encontrar por ocasião do 70º 
aniversário da fundação da vos-
sa “Associação Nacional de Tra-
balhadores Idosos”. Saúdo-vos 
a todos, começando pelo Pres-
idente, a quem agradeço a sua 
introdução. Gostaria de retomar, acima de tudo, a ênfase que 
ele colocou na velhice como uma temporada de presentes e 
também como uma temporada de diálogo.

As pessoas idosas, a nível social, não devem ser con-
sideradas um fardo, mas aquilo que realmente são, ou seja, 
um recurso e uma riqueza. São a memória de um povo! Isto 
é demonstrado pela sua contribuição nas atividades de vol-
untariado, oportunidades preciosas para viver a dimensão da 
gratuitidade. Os idosos saudáveis podem oferecer algumas 
horas do seu tempo para cuidar de pessoas necessitadas, en-
riquecendo-se assim também a si próprias. O voluntariado 
é uma experiência benéfica tanto para quem a recebe como 
para quem a faz. Na verdade, o compromisso com os out-
ros é capaz de contrastar a sensação de solidão, melhora o 
desempenho cognitivo e aumenta o bem-estar mental. Por 
outras palavras, o voluntariado promove o chamado “env-

elhecimento ativo”, ajudando a 
melhorar a qualidade de vida, 
uma vez que, com a reforma, 
faltam as dimensões impor-
tantes da identidade de cada 
um, como o papel de pais ou o 
de profissionais.

Nos últimos anos teste-
munhamos uma expansão do 
empenho dos idosos no volun-
tariado e nas associações, como 

terreno ideal para a realização da velhice ativa e protagonista 
na construção de uma comunidade de solidariedade. Os 70 
anos da vossa Associação são uma demonstração de como 
os idosos são capazes de se auto-organizar e participar. O 
maior desafio que a sociedade enfrentará nos próximos anos 
é a promoção mais eficaz dos recursos humanos de que as 
pessoas idosas são portadoras no âmbito da comunidade. 
Trata-se de ativar, no território, redes de solidariedade que 
tenham como referência os idosos como indivíduos ativos e 
não apenas como destinatários de intervenções assistenciais. 
Portanto, será importante que os idosos sejam considerados 
portadores não só de necessidades, mas também de novas 
exigências, ou como digo muitas vezes — citando a Bíblia 
— de “sonhos” (cf. Gl 3, 1) — que os idosos sejam son-
hadores — mas de sonhos cheios de memória, não vazios, 
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vãos, como os de certos anúncios; os sonhos dos idosos es-
tão impregnados de memória, e portanto são fundamentais 
para o caminho dos jovens, pois são as raízes. Dos idosos 
vem aquela seiva que faz a árvore crescer, florescer, dar no-
vos frutos.

E assim chegamos ao segundo aspeto: a velhice como 
tempo de diálogo. O futuro de um povo pressupõe necessari-
amente um diálogo e um encontro entre idosos e jovens para 
construir uma sociedade mais justa, mais bela, mais solidária 
e mais cristã. Os jovens são a força do caminho de um povo e 
os idosos revigoram essa força com a memória e a sabedoria. 
A velhice é um tempo de graça, no qual o Senhor nos renova 
o seu chamamento: chama-nos a conservar e transmitir a nos-
sa fé, chama-nos a rezar, sobretudo a interceder; chama-nos 
a estar perto dos necessitados. Os idosos, os avós têm uma 
capacidade única e especial para compreender as situações 
mais problemáticas. E quando rezam por estas situações, a sua 
oração é forte, é poderosa! Aos avós, que foram abençoados 
por verem os filhos dos seus filhos (cf. Sl 128, 6), é confiada 
uma grande tarefa: transmitir a experiência de vida, a história 
de uma família, de uma comunidade, de um povo. 

Considerando e vivendo a velhice como a estação do 
dom e a fase do diálogo, contrastaremos o estereótipo tradi-
cional dos idosos: doentes, inválidos, dependentes, isolados, 
assediados por medos, deixados de lado, com uma identi-
dade debilitada pela perda de um papel social. Ao mesmo 
tempo, evitar-se-á centrar a atenção geral principalmente 

nos custos e riscos, dando maior destaque aos recursos e ao 
potencial dos idosos. Infelizmente, muitas vezes, os jovens 
são descartados porque não têm emprego e os idosos são 
descartados com o pretexto de manter um sistema económi-
co “equilibrado”, no centro do qual não está a pessoa huma-
na, mas o dinheiro. E isto não está certo. O futuro — e não 
exagero — estará no diálogo entre jovens e idosos. Se os 
avós não falarem com os netos, não há futuro. Todos somos 
chamados a combater esta cultura venenosa do descarte. So-
mos chamados a construir com tenacidade uma sociedade 
diferente, mais acolhedora, mais humana, mais inclusiva, 
que não precisa de descartar quem está debilitado no corpo 
e na mente, mas uma sociedade que mede os seus “passos” 
precisamente sobre essas pessoas.

Caros amigos, agradeço-vos pelo que fazeis no âm-
bito da promoção dos idosos. Sede uma presença alegre e 
sábia em toda a parte. Amanhã a Igreja começa a rezar em 
preparação para o Natal, invocando a sabedoria, o dia da 
sabedoria, invocando a sensatez. Precisamos da sabedoria 
e da experiência dos idosos para construir um mundo mais 
respeitoso dos direitos de todos. Continuai corajosamente a 
levar aos diversos âmbitos aos quais vos dedicais o vosso 
precioso testemunho. Por meu lado, acompanho-vos com 
as minhas orações e invoco sobre vós e sobre os vossos 
propósitos e planos de bem a bênção do Senhor. E, recomen-
do-vos, falai com os jovens, mas não para os censurar, não: 
para os ouvir, e depois semear alguma coisa. Este diálogo é 
o futuro! E não vos esqueçais de rezar por mim. Obrigado.

O sorriso de Deus em Jesus no presépio
DISCURSO DO PAPA FRANCISCO AOS FUNCIONÁRIOS DA SANTA SÉ  DO ESTA-
DO DA CIDADE DO VATICANO  POR OCASIÃO DAS FELICITAÇÕES DE NATAL 

 Sala Paulo VI, sábado, 21 
de dezembro de 2019

Caros irmãos e irmãs, bom dia!
Estou feliz por vos rece-

ber neste encontro natalício. 
Agradeço-vos por terdes vindo, 
também com os vossos familiares. 
Obrigado! 

Desta vez resumo os meus 
votos numa palavra: sorriso.

Inspiro-me num dos últimos países que visitei no mês 
passado: a Tailândia. É chamado o país do sorriso, porque 
lá as pessoas são muito sorridentes, têm uma gentileza es-
pecial, muito nobre, que se resume neste traço facial e se 
reflete em toda a sua postura. Esta experiência impression-
ou-me e faz-me pensar no sorriso como uma expressão de 
amor, uma expressão de afeto, tipicamente humana.

Quando olhamos para um recém-nascido, somos leva-
dos a sorrir para ele, e se um sorriso floresce no seu pequeno 
rosto, então sentimos uma emoção simples e ingênua. Mui-

tas vezes o acariciamos com o 
dedo, assim, para que ele sorria. 
A criança responde ao nosso ol-
har, mas o seu sorriso é muito mais 
“poderoso”, porque é novo, é puro, 
como a água da nascente, e em nós 
adultos desperta uma íntima nos-
talgia da infância.

Isto aconteceu de uma forma 
única entre Maria, José e Jesus. A 

Virgem e o seu esposo, com o seu amor, fizeram o sorriso 
florescer nos lábios do seu filho recém-nascido. Mas quan-
do isto aconteceu, os seus corações ficaram cheios de uma 
nova alegria, vinda do Céu. E o pequeno estábulo em Belém 
iluminou-se. 

Jesus é o sorriso de Deus. Ele veio para nos revelar o 
amor do Pai, a sua bondade, e a primeira maneira em que 
Ele fez isto foi sorrir para os seus pais, como qualquer cri-
ança recém-nascida neste mundo. E eles, a Virgem Maria 
e São José, devido à sua grande fé, souberam aceitar essa 
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mensagem, reconheceram no sorriso de Jesus a misericórdia 
de Deus por eles e por todos aqueles que esperavam a sua 
vinda, a vinda do Messias, o Filho de Deus, o Rei de Israel. 

Eis, meus queridos, no presépio também nós revivemos 
esta experiência: olhar para o Menino Jesus e sentir que nele 
Deus nos sorri, e sorri a todos os pobres da terra, a todos aque-
les que esperam a salvação, esperam um mundo mais fraterno, 
onde já não haja guerras nem violências, onde cada homem e 
mulher possa viver na sua dignidade de filho e filha de Deus.

Também aqui, no Vaticano e nos vários escritórios ro-
manos da Santa Sé, precisamos sempre de nos deixar ren-
ovar pelo sorriso de Jesus. Que a sua bondade desarmada 
nos purifique das impurezas que muitas vezes incrustam o 
coração e impedem que doemos o melhor de nós mesmos. 
É verdade, trabalho é trabalho, e existem outros lugares e 
momentos nos quais todos se expressam de uma maneira 
mais plena e rica; mas também é verdade que no ambiente 
de trabalho passamos uma boa parte dos nossos dias, e es-
tamos convencidos de que a qualidade do trabalho anda de 
mãos dadas com a qualidade humana das relações, do estilo 
de vida. Isto é especialmente verdadeiro para nós, que tra-
balhamos ao serviço da Igreja e em nome de Cristo.

Às vezes torna-se difícil sorrir, por muitas razões. En-
tão precisamos do sorriso de Deus: Jesus, só Ele pode aju-
dar-nos. Só Ele é o Salvador, e por vezes experimentamos 
isto concretamente nas nossas vidas. 

Outras vezes tudo corre bem, mas depois há o perigo 
de se sentir demasiado seguro e esquecer os outros que estão 
a lutar. Também aqui, precisamos do sorriso de Deus para 
nos despojarmos da falsa segurança e voltarmos ao gosto da 
simplicidade e gratuidade. 

Por isso, caríssimos, façamo-nos estes votos: no Na-
tal, participando da Liturgia, e também contemplando o 
presépio, maravilhemo-nos com o sorriso de Deus, que Je-
sus veio trazer. Ele próprio é este sorriso. Como Maria, como 
José e os pastores de Belém, recebamo-lo, deixemo-nos pu-
rificar, e também nós podemos levar aos outros um sorriso 
humilde e simples.

Obrigado a todos! Levai estes votos aos vossos entes 
queridos em casa, especialmente aos doentes e aos idosos: 
que eles sintam o carinho do vosso sorriso. É uma carícia. 
Sorrir é acariciar, acariciar com o coração, acariciar com a 
alma. E permaneçamos unidos na oração. Feliz Natal!

Inclusão para o mundo ser casa comum
DISCURSO DO PAPA FRANCISCO AOS PARTICIPANTES                                          

NO FÓRUM MUNDIAL DAS ONGs DE INSPIRAÇÃO CATÓLICA

 Sala do Consistório, sába-
do, 7 de dezembro de 2019

Caros Representantes da 
Santa Sé junto dos Organismos 
Internacionais

Caros amigos, Re-
sponsáveis e Dirigentes de orga-
nizações não-governamentais de 
inspiração católic a!

Tenho o prazer de vos poder 
acolher nesta Sé de Pedro, símbolo de comunhão com a Ig-
reja universal. Agradeço-vos por terdes vindo de vários países 
do mundo para partilhar experiências e reflexões sobre o tema 
da inclusão. Obrigado por este esforço. Agora os olhos já não 
se esforçam porque podem ler em silêncio. Com isto desejais 
transmitir um testemunho concreto para favorecer o acolhimen-
to e a inclusão dos mais vulneráveis, para tornar o mundo uma 
“casa comum”. Fazeis tudo isto com experiências diretas e tam-
bém no cenário político internacional.

Muitos de vós estão interessados e procuram estar 
presentes em lugares onde os direitos humanos, condições 
de vida, habitats, educação, desenvolvimento e outros prob-
lemas sociais das pessoas são discutidos. Deste modo, com-
preendeis o que disse o Concílio Vaticano ii: a Igreja «existe 
neste mundo e com ele vive e atua» (Const. past. Gaudium 
et spes, 40).

Trata-se de uma “frontei-
ra” para a Igreja na qual podeis 
desempenhar um papel notável, 
como o próprio Conselho recor-
dou ao tratar da cooperação do 
cristão nas instituições interna-
cionais, e cito: as várias asso-
ciações católicas internacionais 
«podem contribuir muito para 
a edificação da comunidade dos 
povos, na paz e fraternidade, as 

várias associações católicas internacionais, as quais devem 
ser consolidadas, com o aumento de colaboradores bem 
formados, e dos meios de que necessitam e com uma con-
veniente coordenação de forças. Nos tempos atuais, com 
efeito, tanto a eficácia da ação como a necessidade do diálo-
go reclamam empreendimentos coletivos» (ibid., 90). Esta 
declaração conciliar é muito atual e gostaria de destacar três 
aspectos: 1) a formação dos membros; 2) os meios necessári-
os; 3) a partilha de iniciativas sabendo trabalhar em grupo.

Primeiro: a formação. A complexidade do mundo e a 
crise antropológica em que nos encontramos hoje imersos 
exigem um coerente testemunho de vida para favorecer o 
diálogo e a reflexão positiva sobre a dignidade humana. Este 
testemunho comporta duas exigências: por um lado, uma 
grande fé e confiança em saber que somos instrumentos da 



Diocese de Erexim - RS

7Papa Francisco

ação de Deus no mundo; no primeiro lugar, não está a nossa 
eficácia. Por outro lado, é necessária uma adequada prepa-
ração profissional nas questões científicas e humanísticas, 
para poder apresentá-las numa perspectiva cristã; neste senti-
do, a doutrina social da Igreja oferece o quadro de princípios 
eclesiais adequados para melhor servir a humanidade. Reco-
mendo que a conheçais, que sejais bem treinados nela, para 
depois a “transpor” para os vossos projetos.

A formação e a educação adequadas, como dimensão 
transversal aos problemas da vida sóciopolítica, é hoje um 
compromisso prioritário para a Igreja. Não podemos falar 
de memória. Por isso, quis lançar um apelo mundial para 
reconstruir um pacto global sobre a educação, um passo em 
frente, que forme na paz e na justiça, que forme no acol-
himento entre os povos e na solidariedade universal, assim 
como na atenção ao cuidado da “casa comum”, no sentido 
expresso pela Encíclica Laudato si’. Por isso, encorajo-vos 
a aumentar ainda mais o vosso profissionalismo e a vossa 
identidade eclesial.

Segundo, ter os recursos materiais necessários para 
atingir as metas indicadas. Lembremo-nos da parábola dos 
talentos. Os recursos são importantes, são necessários, sim, 
mas por vezes são insuficientes para alcançar os objetivos 
propostos. Não devemos desanimar. Deve-se pensar que a Ig-
reja sempre fez grandes obras com meios pobres. É necessário 
obtê-los, é claro, e aproveitar ao máximo os próprios talentos, 
mas demonstrando com isso que todas as capacidades vêm de 
Deus, que as capacidades não são nossas. É nisto que está en-
raizada a vossa riqueza; «e Deus – diz São Paulo – tem poder 
para vos cumular de toda a espécie de graça, para que, tendo 
sempre e em tudo quanto vos é necessário, ainda vos sobre 
para as boas obras de todo o género» (2 Cor 9, 8).

Às vezes, o excesso de meios materiais para realizar 
um trabalho é contraproducente porque anestesia a criativ-
idade. E isto, quer na administração de uma dona de casa 

quer nas grandes indústrias ou grandes instituições de cari-
dade, como se desenrascar para dar de comer a seis mil, 
com porções para quatro mil; isto aumenta a criatividade, 
por exemplo. Mais ainda, há uma doença em tema de mei-
os materiais nas instituições; às vezes os recursos quando 
são abundantes não chegam aonde devem chegar. Porque, 
quando temos recursos, pagamos uma subsecretária e uma 
“subsubsecretária” aqui; e portanto o organograma adminis-
trativo cresce tanto que 40, 50, 60% da ajuda que recebemos 
é absorvida pelo aparelho organizacional e não chega onde 
deve. Eu não invento isto, acontece hoje em muitas institu-
ições da Igreja que conheceis bem.

Por fim, compartilhar iniciativas para trabalhar em 
grupo. A experiência de fé, sabendo ser portadores da graça 
do Senhor, diz-nos que isto é possível, partilhar iniciativas 
para trabalhar em grupo. Colaborar em projetos comuns 
faz brilhar ainda mais o valor das obras, porque evidencia 
algo inerente à Igreja, à sua comunhão, caminhando juntos 
na mesma missão (syn-odos) ao serviço do bem comum, at-
ravés da corresponsabilidade e da contribuição de cada um. 
O vosso Forum pretende ser um exemplo disto, e por isso os 
projetos que realizais em toda parte, unindo forças com out-
ras organizações católicas e em comunhão com os Pastores 
e com os Representantes da Santa Sé junto dos organismos 
internacionais, terão o efeito multiplicador do fermento do 
Evangelho e da luz e força dos primeiros cristãos. O mundo 
de hoje exige nova audácia e imaginação para abrir outras 
vias de diálogo e de cooperação, a fim de favorecer uma cul-
tura do encontro, onde a dignidade do ser humano, segundo 
o projeto criativo de Deus, seja colocada no centro.

Queridos amigos, a Igreja e o Papa precisam do vosso 
trabalho, do vosso empenho e do vosso testemunho na fron-
teira internacional. A palavra fronteiras deve ter muito sig-
nificado para vós. Ide em frente com coragem e sempre com 
esperança renovada. Obrigado!

Realismo e esperança
DO DISCURSO DO PAPA FRANCISCO AOS MEMBROS DO CORPO DIPLOMÁTICO 

ACREDITADO JUNTO DA SANTA SÉ PARA AS FELICITAÇÕES DE ANO NOVO 

 Sala Régia, quinta-feira, 9 
de janeiro de 2020

 “Renovo o meu apelo a to-
das as partes interessadas para que 
evitem um agravamento do confli-
to e mantenham acesa a chama do 
diálogo e do autocontrole”: este 
foi um dos trechos mais incisivos 
do discurso do Papa Francisco ao 
corpo diplomático acreditado jun-
to à Santa Sé.

A crise entre Estados Unidos e Irã, as queimadas na 
Austrália, o impasse na Venezuela, a proteção do meio am-

biente: todos os temas candentes da 
atualidade estiveram presentes num 
dos discursos mais aguardados do 
ano do Papa Francisco, isto é, ao 
corpo diplomático.

Na Sala Regia, estavam pre-
sentes os embaixadores dos 183 
países com os quais a Santa Sé man-
tém relações diplomáticas, entre os 
quais o Brasil.

A longa e minuciosa análise do Pontífice partiu da pa-
lavra esperança: “Infelizmente, o novo ano aparece-nos con-
stelado não tanto de sinais encorajadores, como sobretudo 
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duma intensificação de tensões e violências. É precisamente 
à luz destas circunstâncias que não podemos cessar de espe-
rar. E esperar exige coragem”.

América
A partir daí, o Papa lembrou cada uma de suas viagens 

apostólicas em 2019 para passar em resenha todos os conti-
nentes, começando pela América. No Panamá, em janeiro, ele 
visitou o país por ocasião da Jornada Mundial da Juventude.

A primeira lembrança de Francisco, porém, foi a de 
jovens abusados por membros do clero. “Trata-se de crimes 
que ofendem a Deus, causam danos físicos, psicológicos e 
espirituais às vítimas e lesam a vida de comunidades intei-
ras.” O Papa reiterou o compromisso da Igreja em debelar 
esta chaga e os esforços que vem fazendo, como, por exem-
plo, o encontro realizado em fevereiro com os presidentes de 
todas as Conferências Episcopais. E olhando para o futuro, 
citou o evento marcado para o próximo mês de março, para 
um novo pacto educativo global.

Falar dos jovens é falar ainda do protagonismo que 
assumiram recentemente na defesa do meio ambiente.

A esse ponto, o Papa recordou o Sínodo Amazônico, 
realizado no Vaticano em outubro passado. “O Sínodo foi 
um evento essencialmente eclesial”, afirmou, mas “não po-
dia eximir-se de abordar outras temáticas – a começar pela 
ecologia integral – que dizem respeito à própria vida daquela 
região tão vasta e importante para todo o mundo, uma vez 
que a floresta amazónica é um ‘coração biológico’ para a 
terra cada vez mais ameaçada”.

Ainda no continente americano, Francisco mencio-
nou explicitamente a Venezuela e criticou as polarizações 
ideológicas, fazendo a seguinte análise:

“Em geral, os conflitos da região americana, embora 
possuindo raízes diferentes, são irmanados pelas profundas 
desigualdades, as injustiças e uma endêmica corrupção, bem 
como pelas várias formas de pobreza que ofendem a digni-
dade das pessoas. Por isso, os líderes políticos esforcem-se 
por restabelecer, urgentemente, uma cultura do diálogo em 
prol do bem comum e por fortalecer as instituições democráti-
cas e promover o respeito pelo estado de direito, a fim de pre-
venir deslizes antidemocráticos, populistas e extremistas.”

Oriente Médio
Ao falar da viagem ao Marrocos e aos Emirados Ára-

bes Unidos, ocasião em que assinou o Documento sobre 
a Fraternidade Humana com o Grande Imã de Al-Azhar, 
Ahmad al-Tayyeb, o Pontífice enquadrou uma das situações 
mais explosivas do planeta: o Oriente Médio e a península 
arábica. Síria, Iêmen, Líbia, Israel e Palestina foram citados, 
mas a atenção de Francisco se concentrou sobre o que acon-
teceu recentemente no Iraque:

“Particularmente preocupantes são os sinais que chegam 
de toda a região, após a recrudescência da tensão entre o Irã e 
os Estados Unidos que se arrisca, antes de tudo, a colocar a dura 
prova o lento processo de reconstrução do Iraque, bem como 

a criar as bases dum conflito de mais vasta escala que todos 
quereríamos poder esconjurar. Por isso, renovo o meu apelo a 
todas as partes interessadas para que evitem um agravamento 
do conflito e mantenham «acesa a chama do diálogo e do auto-
controle», no pleno respeito da legalidade internacional.”

Europa
Depois, foi a vez da Europa e as viagens à Bul-

gária,  Macedônia do Norte e Romênia. O Papa não esque-
ceu dos migrantes e refugiados, constatando que o Medi-
terrâneo permanece um grande cemitério. Falou das tensões 
no Cáucaso, nos Bálcãs e na Ucrânia e citou uma série de 
datas comemorativas: os 45 anos da Organização para a Se-
gurança e a Cooperação na Europa (OSCE), os 70 anos do 
Conselho Europeu, os 30 anos da queda do Muro de Berlim:

“O Muro de Berlim permanece emblemático duma 
cultura da divisão que afasta as pessoas umas das outras e 
abre caminho ao extremismo e à violência. Vemo-lo sempre 
mais na linguagem de ódio amplamente usada na internet 
e nos meios de comunicação social. Às barreiras do ódio, 
preferimos as pontes da reconciliação e da solidariedade.”

Outro fato que mereceu uma menção por parte de 
Francisco foi o incêndio que destruiu a Catedral de Notre 
Dame, em Paris, que “mostrou como é frágil e fácil destruir 
até o que parece sólido” e trouxe à tona o tema dos valores 
históricos e culturais da Europa. “Num contexto onde faltam 
valores de referência, torna-se mais fácil encontrar elemen-
tos de divisão que de coesão.”

África
A África ganhou destaque ao fazer memória de suas via-

gens a Moçambique, Madagascar e Maurício, ressaltando os 
sinais de paz e de reconciliação. Todavia, o Papa manifestou o 
seu pesar pela violência e atos de terrorismo em Burkina Faso, 
Camarões, Mali, Níger, Nigéria, República Centro-Africana 
e Sudão, inclusive com cristãos pagando com a vida a sua 
fidelidade ao Evangelho. E mais uma vez manifestou publica-
mente seu desejo de visitar o Sudão do Sul este ano.

Por fim, a viagem à Tailândia e Japão. A atenção se 
concentrou sobre o testemunho dos hibakusha, isto é, os 
sobreviventes aos bombardeios atômicos em Hiroshima e 
Nagasaki. Francisco voltou a repetir que o uso das armas 
atômicas é imoral e que é possível e necessário livrar-se 
desses armamentos.

Austrália
A última nação citada pelo Pontífice foi a Austrália, 

que vem sofrendo com os incêndios nos últimos meses.
“Ao povo australiano, especialmente às vítimas e a 

quantos vivem nas regiões atingidas pelos fogos, desejo cer-
tificá-los da minha proximidade e oração.”

Além de se debruçar sobre situações inerentes aos 
países, o Papa recordou ainda os 75 anos da Organização das 
Nações Unidas, cujo serviço até aqui foi um “sucesso”, espe-
cialmente para evitar outra guerra mundial, mas que hoje ne-
cessita de uma reforma geral para torná-la ainda mais eficaz.
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Mulheres
Outra data que inspirou o Pontífice foram os 500 anos 

da morte do artista italiano Rafael Sanzio, que tinha como 
um de seus temas preferidos retratar Nossa Senhora. E lem-
brou que a Igreja celebra em 2020 os 70 anos da procla-
mação dogmática da Assunção da Virgem Maria ao Céu.

“Com o olhar posto em Maria, desejo dirigir uma 
saudação particular a todas as mulheres, 25 anos depois da 
IV Conferência Mundial das Nações Unidas sobre a Mulher, 
realizada em Pequim no ano de 1995, com votos de que em 
todo o mundo se reconheça cada vez mais o precioso papel 
das mulheres na sociedade e cessem todas as formas de in-
justiça, desigualdade e violência contra elas.”

Francisco recordou que “toda a violência infligida à 
mulher é profanação de Deus”, “um crime que destrói a har-
monia, a poesia e a beleza que Deus quis dar ao mundo”.

Diplomacia
A justiça e a paz, finalizou o Pontífice, serão total-

mente restabelecidas no final do caminhar terreno. Até lá, a 
diplomacia é a tentativa humana – “imperfeita, mas sempre 
preciosa” – para se alcançar esses frutos.

“Com este compromisso, renovo a todos vocês, queri-
dos Embaixadores e ilustres convidados aqui reunidos, e aos 
seus  países, os meus votos cordiais de um novo ano cheio 
de esperança e repleto de bênçãos.”

Fonte: Vatican News

Reflexão para a quaresma
MENSAGEM DO PAPA FRANCISCO PARA A QUARESMA DE 2019

«A criação encontra-se em expetativa ansiosa, aguardando a revelação dos filhos de Deus» (Rm 8, 19) 

 Queridos irmãos e irmãs!
Todos os anos, por meio da 

Mãe Igreja, Deus «concede aos 
seus fiéis a graça de se prepararem, 
na alegria do coração purificado, 
para celebrar as festas pascais, a 
fim de que (…), participando nos 
mistérios da renovação cristã, al-
cancem a plenitude da filiação 
divina» (Prefácio I da Quaresma). 
Assim, de Páscoa em Páscoa, podemos caminhar para a real-
ização da salvação que já recebemos, graças ao mistério pas-
cal de Cristo: «De facto, foi na esperança que fomos salvos» 
(Rm 8, 24). Este mistério de salvação, já operante em nós 
durante a vida terrena, é um processo dinâmico que abrange 
também a história e toda a criação. São Paulo chega a dizer: 
«Até a criação se encontra em expetativa ansiosa, aguardan-
do a revelação dos filhos de Deus» (Rm 8, 19). Nesta pers-
petiva, gostaria de oferecer algumas propostas de reflexão, 
que acompanhem o nosso caminho de conversão na próxima 
Quaresma.

1. A redenção da criação
A celebração do Tríduo Pascal da paixão, morte e 

ressurreição de Cristo, ponto culminante do Ano Litúrgico, 
sempre nos chama a viver um itinerário de preparação, cien-
tes de que tornar-nos semelhantes a Cristo (cf. Rm 8, 29) é 
um dom inestimável da misericórdia de Deus.

Se o homem vive como filho de Deus, se vive como 
pessoa redimida, que se deixa guiar pelo Espírito Santo 
(cf. Rm 8, 14), e sabe reconhecer e praticar a lei de Deus, a 
começar pela lei gravada no seu coração e na natureza, ben-
eficia também a criação, cooperando para a sua redenção. 
Por isso, a criação – diz São Paulo – deseja de modo in-
tensíssimo que se manifestem os filhos de Deus, isto é, que a 

vida daqueles que gozam da graça 
do mistério pascal de Jesus se cu-
bra plenamente dos seus frutos, 
destinados a alcançar o seu com-
pleto amadurecimento na redenção 
do próprio corpo humano. Quando 
a caridade de Cristo transfigura a 
vida dos santos – espírito, alma 
e corpo –, estes rendem louvor a 
Deus e, com a oração, a contem-

plação e a arte, envolvem nisto também as criaturas, como 
demonstra admiravelmente o «Cântico do irmão sol», de 
São Francisco de Assis (cf. Encíclica Laudato si’, 87). Neste 
mundo, porém, a harmonia gerada pela redenção continua 
ainda – e sempre estará – ameaçada pela força negativa do 
pecado e da morte.

2. A força destruidora do pecado 
Com efeito, quando não vivemos como filhos de Deus, 

muitas vezes adotamos comportamentos destruidores do 
próximo e das outras criaturas – mas também de nós própri-
os –, considerando, de forma mais ou menos consciente, que 
podemos usá-los como bem nos apraz. Então sobrepõe-se a 
intemperança, levando a um estilo de vida que viola os lim-
ites que a nossa condição humana e a natureza nos pedem 
para respeitar, seguindo aqueles desejos incontrolados que, 
no livro da Sabedoria, se atribuem aos ímpios, ou seja, a 
quantos não têm Deus como ponto de referência das suas 
ações, nem uma esperança para o futuro (cf. 2, 1-11). Se 
não estivermos voltados continuamente para a Páscoa, para 
o horizonte da Ressurreição, é claro que acaba por se impor 
a lógica do tudo e imediatamente, do possuir cada vez mais.

Como sabemos, a causa de todo o mal é o pecado, 
que, desde a sua aparição no meio dos homens, interrompeu 
a comunhão com Deus, com os outros e com a criação, à 
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qual nos encontramos ligados antes de mais nada através do 
nosso corpo. Rompendo-se a comunhão com Deus, acabou 
por falir também a relação harmoniosa dos seres humanos 
com o meio ambiente, onde estão chamados a viver, a ponto 
de o jardim se transformar num deserto (cf. Gn 3, 17-18). 
Trata-se daquele pecado que leva o homem a considerar-se 
como deus da criação, a sentir-se o seu senhor absoluto e a 
usá-la, não para o fim querido pelo Criador, mas para inter-
esse próprio em detrimento das criaturas e dos outros.

Quando se abandona a lei de Deus, a lei do amor, aca-
ba por se afirmar a lei do mais forte sobre o mais fraco. O 
pecado – que habita no coração do homem (cf. Mc 7, 20-
23), manifestando-se como avidez, ambição desmedida de 
bem-estar, desinteresse pelo bem dos outros e muitas vezes 
também do próprio – leva à exploração da criação (pessoas 
e meio ambiente), movidos por aquela ganância insaciável 
que considera todo o desejo um direito e que, mais cedo ou 
mais tarde, acabará por destruir inclusive quem está domi-
nado por ela.

3. A força sanadora do arrependimento e do perdão
Por isso, a criação tem impelente necessidade que se 

revelem os filhos de Deus, aqueles que se tornaram «nova 
criação»: «Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. 
O que era antigo passou; eis que surgiram coisas novas» (2 
Cor 5, 17). Com efeito, com a sua manifestação, a própria 
criação pode também «fazer páscoa»: abrir-se para o novo 
céu e a nova terra (cf. Ap 21, 1). E o caminho rumo à Pás-
coa chama-nos precisamente a restaurar a nossa fisionomia 
e o nosso coração de cristãos, através do arrependimento, a 
conversão e o perdão, para podermos viver toda a riqueza da 
graça do mistério pascal.

Esta «impaciência», esta expetativa da criação ver-
se-á satisfeita quando se manifestarem os filhos de Deus, 
isto é, quando os cristãos e todos os homens entrarem de-
cididamente neste «parto» que é a conversão. Juntamente 
connosco, toda a criação é chamada a sair «da escravidão 
da corrupção, para alcançar a liberdade na glória dos filhos 

de Deus» (Rm 8, 21). A Quaresma é sinal sacramental desta 
conversão. Ela chama os cristãos a encarnarem, de forma 
mais intensa e concreta, o mistério pascal na sua vida pes-
soal, familiar e social, particularmente através do jejum, da 
oração e da esmola.

Jejuar, isto é, aprender a modificar a nossa atitude para 
com os outros e as criaturas: passar da tentação de «devorar» 
tudo para satisfazer a nossa voracidade, à capacidade de sof-
rer por amor, que pode preencher o vazio do nosso coração. 
Orar, para saber renunciar à idolatria e à autossuficiência do 
nosso eu, e nos declararmos necessitados do Senhor e da sua 
misericórdia. Dar esmola, para sair da insensatez de viver e 
acumular tudo para nós mesmos, com a ilusão de assegurar-
mos um futuro que não nos pertence. E, assim, reencontrar 
a alegria do projeto que Deus colocou na criação e no nosso 
coração: o projeto de amá-Lo a Ele, aos nossos irmãos e ao 
mundo inteiro, encontrando neste amor a verdadeira felici-
dade.

Queridos irmãos e irmãs, a «quaresma» do Filho de 
Deus consistiu em entrar no deserto da criação para fazê-la 
voltar a ser aquele jardim da comunhão com Deus que era an-
tes do pecado das origens (cf. Mc 1,12-13; Is 51,3). Que a nos-
sa Quaresma seja percorrer o mesmo caminho, para levar a 
esperança de Cristo também à criação, que «será libertada da 
escravidão da corrupção, para alcançar a liberdade na glória 
dos filhos de Deus» (Rm 8, 21). Não deixemos que passe em 
vão este tempo favorável! Peçamos a Deus que nos ajude a 
realizar um caminho de verdadeira conversão. Abandonemos 
o egoísmo, o olhar fixo em nós mesmos, e voltemo-nos para a 
Páscoa de Jesus; façamo-nos próximo dos irmãos e irmãs em 
dificuldade, partilhando com eles os nossos bens espirituais e 
materiais. Assim, acolhendo na nossa vida concreta a vitória 
de Cristo sobre o pecado e a morte, atrairemos também sobre 
a criação a sua força transformadora. 

Vaticano, Festa de São Francisco de Assis, 4 de out-
ubro de 2018.

Franciscus

Papa Francisco na breve homilia na festa do Batismo de Jesus, 
12/01/2020, com o batismo de algumas crianças

Assim como Jesus foi para ser batizado, também vós trazeis 
os vossos filhos.

Jesus responde a João: «cumpramos assim toda a justiça» 
(cf. Mt 3, 15). Batizar um filho é um ato de justiça para ele. E 
porquê? Porque nós com o Batismo damos-lhe um tesouro, com o 
Batismo damos-lhe um penhor: o Espírito Santo. ... o Espírito que 
a defenderá, a ajudará, durante toda a sua vida. Por isso é muito 
importante batizá-la quando é pequenina, para que cresça com a 
força do Espírito Santo. ... E preocupai-vos para que eles cresçam 
com a luz, com o poder do Espírito Santo, através da catequese, da 
ajuda, do ensino, dos exemplos que lhes dareis em casa....

Não vos quero dizer outra coisa forte. Só um aviso. As cri-
anças não estão habituadas a vir à [capela] Sistina, é a primeira 

vez! Elas não estão habituadas a estar fechadas num ambiente até 
um pouco quente. E não estão habituadas a estar vestidas assim, 
para uma festa tão bonita como hoje.

Sentir-se-ão um pouco desconfortáveis nalguns momentos. 
E uma vai começar a chorar... Não vos assusteis, deixai que as 
crianças chorem e gritem. Mas contudo, se o vosso filho chora 
e se lamenta, talvez seja porque sente muito calor: tirai-lhe al-
gum agasalho; ou porque está com fome: amamentai-o, aqui, sim, 
sempre em paz. Uma coisa que eu também disse no ano passado: 
elas têm uma dimensão “coral”: basta que um dê o “lá” e todos 
começam, e haverá concerto. ... Quando uma criança chora na ig-
reja, é um lindo sermão. Procurai fazê-las sentir-se bem e sigamos 
em frente.
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A participação de todos na missão da Igreja e na sua sustentação
A Voz da Diocese (24/11/2019)

Em alguns empreendi-
mentos comunitários ou para 
atender solidariamente neces-
sidades especiais decorrentes 
de fenômenos climáticos ou 
emergências sociais, são realiza-
das campanhas. Uma campanha 
mobiliza a todos para a soma de 
esforços na busca do objetivo 
comum, na prática da solidarie-
dade, própria da misericórdia diante do sofrimento alheio 
que encontra eco no coração. 

As necessidades são tantas que precisamos, prcatia-
mente, viver sempre em campanha, sempre mobilizados. Há 
ideais que são permanentes. Há missões perenes. 

Evangelizar é missão dada por Cristo à sua Igreja que 
dura até o fim dos tempos. Ela precisa viver evangelizando. 
É sua razão de ser. E é de todos. 

A Igreja Católica no Brasil tem duas campanhas or-
dinárias anuais. Uma de solidariedade com os necessitados, 
a Campanha da Fraternidade. A outra de solidariedade com 
a evangelização. Aquela, na quaresma. Esta, do domingo 
da solenidade de Cristo Rei até o 3º Domingo do Advento. 
Neste ano, deste domingo até o dia 15 de dezembro, quando 
será realizada a coleta para a evangelização. 

A Campanha da evangelização visa conscientizar 
os católicos, unidos a Cristo pelo Batismo, a participar da 
missão evangelizadora da Igreja e motivá-los a colaborar 
nesta missão através do testemunho, da participação em 
pastorais específicas e na doação recursos materiais, dando 
apoio às estruturas da Igreja e à atividade evangelizadora nas 
Dioceses, nos Regionais e em nível nacional. 

No anúncio da Boa-Nova da salvação em Cristo, a Ig-
reja conta com a ação do Espírito Santo e com a eficácia da 
Palavra que ela anuncia. Mas não pode prescindir de recur-
sos humanos e também materiais. 

Pela coleta para esta cam-
panha, nossas comunidades po-
dem atualizar a experiência das 
primeiras comunidades cristãs que 
se solidarizaram e ajudaram a co-
munidade de Jerusalém que passa-
va necessidade (II cor 12). Podem 
viver, como lembra a exortação 
apostólica “a Igreja na América”, 
um “compromisso de recíproca 

solidariedade e de partilha dos bens materiais e dos dons espiri-
tuais com que Deus as abençoou, estimulando a disponibilidade 
das pessoas para trabalhar onde for preciso” (EA, 52). 

Cada católico estará assim ajudando a Igreja no País a 
realizar a evangelização em lugares pobres – periferias das 
cidades e regiões menos favorecidas como a Amazônia – e 
em ações mais estratégicas, como a presença animadora das 
pastorais da CNBB.

A Campanha deste Advento tem como enfoque “amar 
é fazer o bem” e como lema “cuida dele”, que foi o pedido 
do bom samaritano ao dono da hospedaria para a qual levou 
o homem ferido encontrado na beira da estrada de Jerusalém 
a Jericó. O Bom Samaritano é o próprio Cristo. Como diz 
breve texto da Campanha, somos convidados a refletir como 
o natal de Jesus inspira nosso compromisso como Igreja que 
cuida. No advento, lembramos a primeira vinda dele no Na-
tal e também a segunda, no fim dos tempos. Ele há de voltar 
e quer nos encontrar como bons samaritanos, cuidando do 
anúncio da Palavra, dos pobres e da comunidade. Evange-
lizar é cuidar! Eis o nosso compromisso e empenho. Evan-
gelizar com o coração solidário é contribuir com toda ação 
evangelizadora da Igreja no Brasil.

Na alegria de seguirmos Cristo Rei do Universo e Sen-
hor da História, ótimo domingo a todos.

Pe. Antonio Valentini Neto
Administrador Diocesano.

A necessidade do cuidado e seus benefícios
A Voz da Diocese (1º/12/2019)

A Campanha para a Evangelização da Igreja Católica 
no Brasil, em andamento até o dia 15 próximo, terceiro do-
mingo de Advento, com a coleta para projetos de Ação Evan-
gelizadora nas Dioceses, nas periferias urbanas e regiões 
carentes, para a sustentação do Secretariado dos 18 Region-
ais e o do Nacional da CNBB, tem como lema: “Cuida dele”. 
É o pedido do bom samaritano ao dono da hospedaria para a 
qual conduziu o homem machucado, encontrado no camin-
ho de Jerusalém a Jericó, conforme a parábola de Cristo.

A Campanha lembra que o próprio Filho de Deus, na-

scendo em Belém, deixou-se cuidar. Precisou dos cuidados 
maternos e paternos. Por sua vez, quando em sua ação evan-
gelizadora, teve divino cuidado com os cegos, surdos-mu-
dos, leprosos, aleijados, excluídos e sofredores por outros 
problemas. Também exortou seus discípulos a confiarem em 
Deus, pois, se ele sustenta os corvos, quanto mais sustentará 
a eles. Pediu para considerarem os lírios do campo. Se Des 
os reveste de tal beleza, quanto mais zelará por seus filhos. 
As cartas do Novo Testamento exortam frequentemente aos 
discípulos de Cristo a terem o devido cuidado na fidelidade 
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a Ele e na convivência fraterna. Maria 
guardava cuidadosamente tudo o que se 
referia a seu Filho Jesus.

A Campanha exorta ao cuidado com 
o anúncio da Palavra, dos pobres e da co-
munidade. A Palavra desperta para a fé e 
a ilumina, fortalece e alimenta continua-
mente. Ela educa para a vida comunitária. 
A fé cristã é intrinsecamente comunitária. 
Anunciá-la e testemunhá-la é missão de 
todo batizado. Uma das formas mais ex-
pressivas de comprovar a fé é a prática da 
caridade, das obras de misericórdia, espe-
cialmente com os pobres. 

O cuidado é uma necessidade do 
ser humano desde a concepção até seu 
fim natural. Criança bem cuidada tem mais possibilidades 
de desenvolvimento integral e harmonioso em todas as di-
mensões da vida humana. Hábitos alimentares corretos, 
vida regrada, exercícios físicos e providências similares são 
indispensáveis para uma vida saudável. O cuidado com a 
família garante sua união e sua missão de ser formadora de 
pessoas, educadora da fé e promotora do desenvolvimento. 
Indispensável também o cuidado com o bem comum, com a 
correta administração daquilo que é público, com a preser-
vação da democracia. Este cuidado garante a justiça, o aten-

dimento mais digno aos excluídos. Jardim 
bem cuidado tem flores mais lindas. Pomar 
bem cultivado produz mais e melhores 
frutas. Plantação acompanhada de perto 
pelo agricultor dá mais retorno. Nas mais 
diversas circunstancias, costuma-se dizer: 
“cuidado” ou “cuide-se”.  

Papa Francisco, em sua encíclica 
Laudato Si, que ele considera social e não 
ecológica, fala justamente do cuidado. Do 
cuidado com a casa comum, da natureza, 
da biodiversidade, da vida, dos espaços co-
muns, dos outros, da fragilidade dos pobres 
e de outros aspectos. Lembra que São Fran-
cisco é o exemplo por excelência do cuida-
do pelo que é frágil e por uma ecologia inte-

gral, vivida com alegria e autenticidade.
Na homilia na missa do início de seu Pontificado, no 

dia 19 de março de 2013, solenidade de São José, comentan-
do a função dele de guardião de Maria, de Jesus e da Igreja, 
ressaltou que todos devemos ser guardiões (cuidadores) dos 
outros, da família, da criação, de nós mesmos.

Saibamos viver o cuidado em todas as suas dimensões.
Pe. Antonio Valentini Neto
Administrador Diocesano de Erexim.

Com Maria Imaculada, vencer o mal e caminhar na esperança
A Voz da Diocese (08/12/2019)

Na paisagem da natureza e no cenário 
da realidade humana, encontramos dois 
quadros. De um lado, as maravilhas da 
criação: a beleza do nascer ou do pôr do sol, 
o encanto das flores, a sinfonia do canto dos 
pássaros... a candura da criança, a grande-
za dos gestos de amor, de solidariedade, de 
perdão... Isto nos leva a dizer: como Deus é 
bom, como Ele é grande! De outro lado, en-
contramos tantas coisas da natureza destruí-
das, poluídas, exploradas gananciosamente. 
Na realidade social, constatamos situações 
de injustiça, opressão, corrupção, incitação 
ao ódio, especialmente nas redes sociais, até 
por quem mais deveria promover a concór-
dia e a boa convivência.

  Diante deste quadro, surgem ao natural perguntas di-
versas: como é possível? Por que acontece isto? Diante de 
uma decisão equivocada, acabamos nos perguntando: onde 
eu tinha a cabeça ao fazer tal coisa, ao tomar tal iniciativa?

Na festa da Imaculada Conceição de Maria, no con-
texto do Advento, neste domingo, a Palavra de Deus nos 
apresenta também dois quadros: o diálogo do homem e da 

mulher entre si e com o Criador, explicitando 
a origem do mal, e o quadro do diálogo entre 
Maria e o anjo, mostrando a recriação da hu-
manidade.  De um lado, a obra do pecado; de 
outro, do Divino Salvador, nascido da Imac-
ulada, a força recriadora da graça divina. 

A pessoa humana, querendo agir por 
conta própria, arca com as sérias consequên-
cias de sua ação: as relações entre as pessoas 
e as relações das pessoas com Deus se tor-
nam difíceis; tudo passa a levar a marca do 
mal. Pela falta de um só, o pecado entrou no 
mundo. Ainda bem que pela graça de outro, 
brilhou o sol da justiça, a certeza de um mun-
do novo, a possibilidade da reconciliação 
com Deus e das pessoas entre si.

A misericórdia de Deus vem em socorro da criatura 
humana que quisera viver sem Ele. Os que se deixam condu-
zir por seu Espírito vivem a esperança de um mundo melhor, 
promovem a paz que vem do Deus vivo e na terra se faz, 
como diz um canto deste tempo litúrgico. 

Se o primeiro homem e a primeira mulher, Adão e Eva, 
quiseram construir a vida sem Deus, por conta própria, Ma-
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ria, ao se declarar a serva do Senhor, recoloca a humanidade 
na obediência ao Criador. Agraciada pelo dom Deus, ela se 
faz dom total: eis aqui a Serva do Senhor.

Diz um autor: “Convinha a Deus dar-lhe a graça em 
previsão do Filho. Deus, contra a impossibilidade humana, 
criou-a imaculada e a sua imaculada conceição teve o senti-
do que tem a aurora para o sol. Maria Imaculada é a aurora 
de Cristo, sol nascente. Recebe toda a luz do sol, mas o pre-
cede e o faz nascer no horizonte do mundo” (Neotti, Clarên-
cio, Ministério da Palavra, Ano B, p. 225). 

Maria nasceu imaculada. Nós, pela graça do seu Fil-
ho, como diz São Paulo, devemos tornar-nos santos e ir-
repreensíveis.

Celebrando a Virgem concebida sem pecado, pedimos-lhe 
confiantes como sugere um dos hinos de nossa Romaria: 

Cheia de graça, vê este povo que é teu. Somos teus 
filhos, roga por nós junto a Deus. 

Vem ensinar o cuidado da vida quando o amor nos fal-
tar e desarmar as ciladas da morte, vida em primeiro lugar. 

Vem consolar os doentes, ó Mãe, e os que vivem na 
dor. Faze que firmemos os passos pelos caminhos do amor.

Para todos, a proteção de Maria nesta preparação do 
Natal de seu Filho.

Pe. Antonio Valentini Neto
Administrador Diocesano de Erexim.

O Sinal admirável do Presépio
A Voz da Diocese (15/12/2019)

Recordo vivamente duas 
expectativas especiais, entre out-
ras, de quando criança em relação 
ao Natal. Uma era a do presente 
que o Menino Jesus traria na noi-
te santa do seu nascimento. Não 
se falava em “papai noel”, não 
se fazia escolha prévia e nem se 
suspeitava de que fossem os pais 
a colocar o presente em algum lu-
gar da casa, quando já estávamos dormindo. A outra era a 
de ver o presépio na igreja. Chegando a ele, com outras cri-
anças, ficava extasiado com aquele cenário meticulosamente 
preparado pelas irmãs vicentinas que atuavam na Paróquia, 
São Valentim, com colaboradores.

Segundo o Papa Francisco, o Presépio é um “sinal ad-
mirável”, “muito amado pelo povo cristão” que não deixa de 
“suscitar maravilha e enlevo”. 

Em sua maravilhosa capacidade de relacionar datas e 
locais para seus ensinamentos, no dia primeiro deste mês, 
foi a Greccio, Assis, na Itália, onde São Francisco realizou 
o primeiro presépio da história, em 1223. Lá assinou Carta 
Apostólica sobre o “significado e o valor do presépio”. Com 
ela, visa “apoiar a tradição bonita das nossas famílias prepa-
rarem o Presépio, nos dias que antecedem o Natal, e também 
o costume de o armarem nos lugares de trabalho, nas escolas, 
nos hospitais, nos estabelecimentos prisionais, nas praças…”. 
Ele também deseja que esta prática nunca desapareça e seja 
redescoberta e revitalizada onde não mais se verifica. 

O Papa ressalta que a representação do acontecimento 
do nascimento de Jesus anuncia, com simplicidade e alegria, 
o mistério da encarnação do Filho de Deus. O Presépio, en-
fatiza, “é como um Evangelho vivo que emerge das páginas 
da Sagrada Escritura.” Ele nos convida “a colocar-nos es-
piritualmente a caminho, atraídos 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.” 

Na sua Carta, o Papa fala 
dos diversos elementos que com-
põem o cenário do Presépio, o céu 
estrelado, o silêncio da noite, as 
montanhas, os riachos, as ovelhas 
e os pastores e as pessoas que se 
costuma colocar nele, “os mendi-

gos e pessoas que não conhecem outra abundância a não ser 
a do coração”.

No Presépio encontramos Maria e José. Maria, a ser-
va do Senhor; José, o guardião que nunca se cansa de pro-
teger a sua família. Entre eles, a figura do Menino Jesus, 
no qual Deus se apresenta a nós para que O acolhamos em 
nossos braços. Naquela fraqueza e fragilidade, Ele esconde 
seu poder que tudo cria e transforma. Assim Ele revela a 
grandeza de seu amor.

Para o Papa, “o Presépio é um convite a ‘sentir’, a ‘to-
car’ a pobreza que escolheu, para Si mesmo, o Filho de Deus 
na sua encarnação, tornando-se assim, implicitamente, um 
apelo para O seguirmos pelo caminho da humildade, da po-
breza, do despojamento, que parte da manjedoura de Belém 
e leva até à Cruz, e um apelo ainda a encontrá-Lo e servi-Lo, 
com misericórdia, nos irmãos e irmãs mais necessitados” 
(cf. Mt 25, 31-46).

Oportuna catequese do Papa sobre o Presépio. Que 
nossas famílias o tenham em suas casas no tempo de Natal. 
E que tenham, também, permanentemente, outros símbolos 
religiosos, imagens, estampas a recordar e ajudar a viver 
verdades da fé. Quem não sejam empobrecidas pela ausên-
cia desses preciosos tesouros.

Pe. Antonio Valentini Neto
Administrador Diocesano.
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Homilia de Dom José na ordenação presbiteral do Diácono Lucas Stein
Mariano Moro, 21/12/2019

Lema: “O amor jamais pas-
sará” (1Cor 13,8).

Saúdo o Pe. Antonio Valentini 
Neto, Administrador Diocesano; o 
Pe. Cleocir Bonetti, Coordenador da 
Cúria Diocesana; o Pe. Dirceu Bal-
estrin, Coordenador da Pastoral Pres-
biteral; o  Pe. Clair Favreto, Reitor 
do Seminário Maior São José; o Pe. 
Giovani Momo, promotor vocacion-
al da Diocese; o Pe. Agostinho Dors, 
pároco da Paróquia São Pedro de Ere-
chim na qual o ordenando fez seu estágio diaconal; o 
Pe. Paulo Caovilla, pároco desta Paróquia dedicada a 
São Francisco de Assis, e através dele saúdo todos os 
sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas e seminaris-
tas presentes. 

Saúdo o senhor Irineu Fantin, prefeito municipal 
de Mariano Moro, e através dele todas as autoridades 
civis aqui presentes ou representadas. Minha carinhosa 
saudação aos ministros e ministras extraordinários da 
sagrada comunhão eucarística, às catequistas, às zela-
doras de capelinhas, aos que estão envolvidos nas pas-
torais e movimentos, aos membros dos Conselhos e a 
todo o querido povo de Deus que veio das comunidades 
desta paróquia, de outras paróquias da nossa Diocese, 
mas também de outras Dioceses do Rio Grande do Sul e 
de outros Estados. Saúdo os que nos acompanham pela 
Rádio Aratiba e pelo facebook do Santuário de Fátima. 

Com estima, saúdo os pais do Diácono Lucas An-
dré Stein, que será ordenado sacerdote, o senhor Osmar 
Stein e a senhora Noeli Tenutti Stein, seu irmão Luan, 
a nona paterna, senhora Maria, os nonos maternos, sen-
hora Ilda e Fintano, tios, primos e outros familiares 
aqui presentes. Sei que alguns vieram de muito longe 
para participar deste momento tão bonito e marcante na 
tua vida, Lucas, mas também na vida da tua família, 
da comunidade São José, de Rio Branco, que tu levas 
no coração, porque é o lugar onde estão as tuas raízes 
e onde sentiste o chamado de Deus para abraçar a vo-
cação sacerdotal, de servir o Senhor, servindo a Igreja 
Povo de Deus. 

Aquela comunidade, povo de Deus, que rezou e 
te acompanhou em cada passo da tua história, hoje está 
aqui, louvando e agradecendo a Deus pelo teu “sim”, de 
servir o Senhor, através do Ministério Sacerdotal que 
irás receber.  Aqui estão pessoas que diariamente te re-

cordam nas suas orações, mas penso 
que uma pessoa de modo especial, 
sempre acreditou em ti e sempre es-
teve ao teu lado com ternura e amor, 
como foi Maria de Nazaré na vida de 
Jesus, tua mãe, essa mulher guerreira, 
dedicada ao trabalho, à família e no 
serviço à comunidade de fé. Exemplo 
de amor e serviço pelo Reino e pe-
los irmãos e irmãs tens dentro da tua 
própria casa.

Estimado Diácono Lucas, es-
colheste como lema da tua ordenação presbiteral: “O 
amor jamais passará” (1Cor 13,8). O amor, segundo o 
apóstolo São Paulo, é paciente, prestativo, exclui todas 
as manifestações de inveja ou de arrogância, é desinter-
essado e recusa-se a fazer justiça a si mesmo e nada fará 
que possa atingir os direitos dos outros. Segundo San-
to Agostinho, o amor fala por si mesmo, é o caminho 
do bem, cuja via todo cristão deve seguir. O amor tudo 
desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor 
jamais há de ter fim.

A palavra de Deus nos faz refletir sobre a vocação 
e nos faz render graças a Ele pelo dom do chamado 
do profeta Isaías, do apóstolo Paulo, mas também do 
Diácono Lucas que será ordenado sacerdote. A missão 
de salvação iniciada pelo Senhor Jesus necessita de co-
laboradores que lhe deem continuidade, de geração em 
geração, para que todos sejam alcançados pelo dom do 
seu amor, pela sua páscoa redentora. 

Cada um é chamado onde se encontra, para servir o 
Senhor. Isaías sente o chamado enquanto estava servin-
do no templo, Pedro à beira do lago, Paulo a caminho de 
Damasco, Moisés enquanto cuidava do rebanho. O Sen-
hor não chama pessoas perfeitas para estarem a serviço 
do Reino, mas transforma quem é chamado a partir do 
seu interior, por atração de amor. A mudança do agir ex-
terior tem suas raízes na conversão interior que permite 
o encontro em Deus, o impulso e a coragem para uma 
vida nova.

Como fez Pedro diante da pergunta de Jesus: 
“Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes”? 
É fácil ver na tríplice confissão de Pedro uma reparação 
da sua tríplice negação. Jesus foi condescendente com 
Pedro, e é condescendente com cada um de nós, mesmo 
conhecendo a imperfeição do seu amor, lhe confiou a pri-
mazia entre os apóstolos e o cuidado das suas ovelhas. 
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O Sacramento da Ordem faz do ordenado não um 
super-homem, mas um homem de Igreja, um homem de 
Deus, sensível às dores, alegrias e esperanças do povo 
a quem serve, e também aberto ao sopro do Espírito 
Santo, ao mistério pascal. Já não vivemos para nós, mas 
para aquele que, por nós, se encarnou no seio da Virgem 
Maria por obra do Espírito Santo, nasceu em Belém, 
morreu e ressuscitou.

A fé cristã, que devemos pregar, é uma mensagem 
alegre, uma mensagem de esperança. Somos chamados 
a crer na luz mesmo durante a noite; a crer no bem mes-
mo em tempos maus; a crer na alegria mesmo na dor; 
em crer no perdão mesmo diante da morte; a crer no 
amor mesmo que os homens estejam cheios de enig-
mas; a crer no futuro mesmo que todos os caminhos 
estejam fechados e pareça que já não há uma saída.

O sacerdote que gasta sua vida para a glória de 
Deus e que exerce o seu ministério para que as pessoas 
sejam alegres, faz tudo o que a Igreja quer fazer através 
do seu ministério sacerdotal no mundo, por mandato de 
Jesus cristo. Entretanto, o ministério sacerdotal indica 

a via que leva a Cristo e ao Evangelho, que contribui 
para formar uma cultura da vida e do amor. O ministério 
sacerdotal é a expressão e a concretização da convicção 
religiosa dos cristãos de que Nosso Senhor está presente 
no meio de nós todos os dias até o fim do mundo para 
salvar e santificar.

Caro filho, que no teu ministério sacerdotal pos-
sas revelar sempre aquele amor com que Jesus amou a 
nós e aos que encontrou prostrados e abatidos ao lon-
go dos caminhos por onde passou. Um amor que fala 
ao coração, que dá dignidade e esperança aos pobres 
e abandonados, e move o coração dos saciados para a 
prática da caridade e da solidariedade.

À Virgem Maria, mãe de Jesus, da Igreja e nos-
sa, a São José, seu esposo e a São Francisco, o arauto 
do Evangelho, elevemos a nossa oração, para que nos 
guiem e nos sustentem sempre no nosso caminho, no 
seguimento de Jesus Cristo, que contemplamos na man-
jedoura da gruta do presépio e que é a testemunha fiel 
de Deus Pai.

Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.

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 ex-
pressão e da criatividade artísti-
ca, agridem profundamente a fé 
cristã. Ridicularizar a crença de 
um grupo, seja ele qual for, além 
de constituir ilícito previsto na 
legislação penal, significa des-
respeitar todas as pessoas, ferindo a busca por uma socie-
dade 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 
artística respeite “os sentimentos de um povo ou de grupos 
que vivem valores, muitas vezes, revestidos de uma sacral-
idade inviolável”. Quando há desrespeito em produções 
midiáticas, os meios 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 per-
mite 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 convocados a permanecer 
firmes na fé, constantes na esper-
ança e assíduos na caridade. Não 
podemos nos deixar conduzir 
por atitudes de quem, utilizando 
a inteligência recebida de Deus, 
agride esse mesmo Deus. Um 
dia, haveremos de prestar contas 
de todos os nossos atos.

Diante, pois, dessas agressões, respeitando a autono-
mia 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 
Senhora de Guadalupe

Dom Walmor Oliveira de Azevedo, Arcebispo de 
Belo Horizonte – MG, Presidente da CNBB

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

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

Dom Joel Portella Amado, Bispo Auxiliar de S. Se-
bastião do Rio de Janeiro – RJ, Secretário-Geral da CNBB
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Pronunciamento da CRB em apoio ao Papa Francisco

CONFERÊNCIA DOS RE-
LIGIOSOS DO BRASIL

SDS Bloco H nº 26 Sala 501/ 
507 Fone: (61) 3226-5540

Edifício Venâncio II crb@
crbnacional.com.br

70393-900 – Brasília/DF 
www.crbnacional.org.br

Aos Consagrados e Consa-
gradas e todas as pessoas de boa 
vontade

A Igreja é um corpo, nos ensina São Paulo, neste corpo 
todos os membros são importantes e, na diversidade, for-
mam a unidade.

Nos últimos meses e, sobretudo nestes dias, através 
das mídias, o querido Papa Francisco vem sendo atacado, 
caluniado, mal interpretado, chamado de herege e não são 
poucos os pedidos de cardeais, bispos, cristãos leigos e lei-
gas, que se intitulam guardiães da sã doutrina, que ele re-
nuncie.

Nós, Vida Consagrada, assistimos a tudo isto com 
perplexidade. Este ódio e rancores são frutos do espírito do 
mau. É a tentação do deserto da indiferença, do egocentris-
mo e do mundanismo religioso que busca de todas as formas 
derrotar aquele que foi eleito de forma legitima pelo colégio 
dos cardeais para o serviço de animação e governo da Igreja 
Católica. O Papa, seja quem for, legitimamente eleito, é o 
sucessor de Pedro. Ele tem as chaves para abrir e fechar, 

no comando da barca de Pedro, os 
caminhos da Igreja.

O Papa Francisco é um ser-
vidor do Evangelho, da Doutrina e 
da Tradição da Igreja, sempre com 
a preocupação de apontar os novos 
horizontes da missão. Em sintonia 
profunda e consciente com o Con-
cílio Vaticano II, ele resgata hoje 
os valores de uma Igreja que nun-
ca pode deixar de ser missionária, 

samaritana, profética, mística e sábia, mesmo que as forças 
e os ventos contrários queiram mantê-la isolada e fechada 
numa auto-referência estéril.

A Igreja é mãe. E, como toda boa mãe, ela sai de si 
mesma para abraçar a todos os filhos e filhas, sobretudo os 
mais distantes, os que se afastaram e os mais pobres e vul-
neráveis. Francisco é o Papa para este momento da Igreja e 
do mundo.

Portanto, nós, Vida Religiosa Consagrada, renovamos 
a ele nossa obediência incondicional e suplicamos ao Bom 
Deus e a Virgem Maria que o fortaleça na fé, na esperança 
e caridade. Unamo-nos, firmemente, ao Papa Francisco em 
nossas preces!

Ao Papa, o nosso abraço fraterno de irmãos e irmãs.
Brasília, 15 de janeiro de 2020
Ir. Maria Inês Vieira Ribeiro, mad
Presidente da CRB Nacional

Compromisso pela Paz, pela Fraternidade Humana                                                            
e a Vida em Comum no Espaço Lusófono

XIV Encontro dos Bispos 
dos Países Lusófonos – Guiné-Bis-
sau, 16-21 de janeiro de 2020

Nós Bispos de Angola, Bra-
sil, Guiné-Bissau, Portugal e São 
Tomé e Príncipe, reunidos no XIV 
Encontro dos Bispos dos Países 
Lusófonos na Guiné-Bissau sobre 
o tema “O diálogo inter-religioso 
como promotor da paz e do desen-
volvimento”, queremos afirmar 
que “a fé em Deus une e não sep-
ara, aproxima na diferença, afasta da violência e do ódio” 
(Mensagem do Papa Francisco por ocasião da viagem apos-
tólica aos Emirados Árabes).

 “Ide em paz e o Senhor vos acompanhe”, é a bênção 
que recebemos no final da Santa Missa. Pela graça de Deus, 
queremos mesmo ir em paz. Mas como há de ser isto, depois 
de passarmos a porta desta catedral? Como viver, de fato, 

esta esperança e esta promessa, 
aqui em Bissau, nos países lusó-
fonos que representamos e por 
esse mundo fora?

Vivemos um tempo de 
grande crise. A ameaça à família, 
a relativização dos valores e as al-
terações climáticas ameaçam a so-
brevivência da família humana. A 
nível global, é urgente a revisão e 
transformação dos modos de vida. 
As relações humanas, entre pes-

soas e entre comunidades, e as estruturas sociais e políticas 
que construímos estão sob observação. Não é afinal aí que 
todas as formas de desequilíbrio, de abuso e de violência 
têm lugar, dirigindo-nos neste caminho insustentável? Face 
à crise, todos buscamos um sentido de vida; muitos recorrem 
à fé para encontrar sinais concretos de esperança. Milhões 
de pessoas, e muito particularmente os jovens, põem os seus 
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olhos nos líderes religiosos em busca de sinais, ideias e ações 
que façam a diferença, que ajudem na construção de uma so-
ciedade mais justa, mais pacífica e mais sustentável, um mun-
do em que a fé em Deus tenha o rosto da fraternidade humana.

No início do ano passado, em Abu Dhabi, o Papa 
Francisco e o Grande Imã da Fé Muçulmana de Al-Azhar, 
Ahmed el-Tayeb, assinaram uma Declaração sobre a Frater-
nidade Humana para a Paz Mundial e a Vida em Comum. 
Esta declaração convida “todas as pessoas, que trazem no 
coração a fé em Deus e a fé na fraternidade humana, a unir-
se e trabalhar em conjunto, de modo que tal documento se 
torne para as novas gerações um guia rumo à cultura do re-
speito mútuo, na compreensão da grande graça divina que 
torna irmãos todos os seres humanos”. A declaração afirma, 
entre outras coisas, que o diálogo, a compreensão e a pro-
moção de uma cultura de tolerância e aceitação dos outros 
e de convivência pacífica contribuiriam significativamente 
para reduzir muitos problemas económicos, sociais, políti-
cos e ambientais, que muito pesam sobre grande parte da 
humanidade, em particular os mais vulneráveis.

Juntamente com outros grupos religiosos, cristãos e 
muçulmanos podem e devem melhorar o seu envolvimen-
to uns com os outros, começando na reflexão sobre valores 
compartilhados, desenvolvendo confiança, partilhando 
preocupações comuns e aprofundando o diálogo nas suas 
múltiplas possibilidades em conteúdo e forma: diálogo de 
oração e espiritualidade, diálogo de justiça social, ecologia 
integral e direitos humanos, diálogo de convivência na hos-
pitalidade mútua.

A Guiné-Bissau, cuja população professa diferentes 
religiões (tradicionais, muçulmana, cristãs e outras), é um 
país em que o diálogo ecuménico e inter-religioso tem uma 
grande relevância no dia a dia das pessoas e das comuni-
dades. A longa experiência dos Senhores Bispos de Bissau e 
Bafatá, em conjunto com os líderes muçulmanos e evangéli-
cos, no diálogo e ação inter-religiosa, na prevenção e me-

diação de conflitos e na criação de um ambiente favorável 
à paz e ao desenvolvimento, serve de inspiração e base de 
reflexão para todo o espaço lusófono. Os outros países têm 
também experiências ricas e com real impacto na vida dos 
seus países e comunidades.

Neste sentido, partindo da Declaração sobre a Frater-
nidade Humana para a Paz Mundial e a Vida em Comum, 
e cruzando-a com o papel das religiões na prossecução dos 
objetivos do desenvolvimento sustentável, é possível identi-
ficar oportunidades para formas de diálogo e ações conjun-
tas com outras confissões e religiões, assim como com os 
demais parceiros sociais.

O Compromisso de Bissau pela Paz, a Fraternidade 
Humana e a Vida em Comum no Espaço Lusófono, que aqui 
afirmamos, é manifestação da nossa vontade de continuar a 
aprofundar a reflexão e o diálogo e a desenvolver parcerias e 
ações conjuntas nos países lusófonos. Estendemos o convite 
a todos os que se revejam neste compromisso, para que nos 
associemos no desenvolvimento desta missão.

Como referiu o Papa Francisco na sua mensagem do 
dia 1 de janeiro de 2020, Dia Mundial da Paz, “o mundo não 
precisa de palavras vazias, mas de testemunhas convictas, 
artesãos da paz abertos ao diálogo, sem exclusões nem ma-
nipulações. De facto, só se pode chegar verdadeiramente à 
paz quando houver um convicto diálogo de homens e mul-
heres que buscam a verdade mais além das ideologias e das 
diferentes opiniões.”

A paz é dom de Deus e construção fraterna. Assim, 
com fé e confiança em Deus, juntos vamos construir a paz 
na fraternidade e na solidariedade, na convivência e na rec-
onciliação, na justiça e na esperança.

Compromisso proclamado na Catedral de Bissau
a 19 de janeiro de 2020, no final da celebração da San-

ta Missa.
Fonte: Agência Ecclesia

Nota de apoio ao Papa Francisco do Conselho Nacional dos Diáconos (CND)
Caríssimos Diáco-

nos, Esposas, Candidatos 
ao Diaconado e cristãos 
católicos em geral

Paz e bem!
Como Presidência 

da Comissão Nacional 
dos Diáconos – CND, es-
tamos acompanhando nos 
últimos tempos, através 

da mídia, em especial das chamadas “Redes Sociais”, uma cam-
panha difamatória contra o Pastor da Igreja, o querido Papa Fran-
cisco. Essa campanha envolve clérigos e leigos, que se intitulam 
“guardiões da fé” exigindo, entre outras coisas, a renúncia do Sumo 
Pontífice, que não estaria agradando esse grupo de “cristãos”.

A Unidade da Igreja é primordial, em especial nestes mo-

mentos difíceis que o mundo atravessa. As chamadas “fake News” 
têm sido usadas indiscriminadamente procurando afetar a pessoa do 
Papa Francisco e a unidade da Igreja Católica.

A Comissão Nacional dos Diáconos do Brasil – CND, vem 
neste momento renovar e testemunhar nossa obediência incondi-
cional ao Sumo Pontífice, o Papa Francisco, legítimo sucessor de 
Pedro. Suplicamos ao Bom Deus e a Virgem Maria que o fortaleça 
na fé, na esperança e caridade. Unamo-nos, firmemente, ao Papa 
Francisco em nossas preces!

Ao Papa, o fraternal abraço!
Manaus, 16 de janeiro de 2020
Diácono Francisco Salvador Pontes Filho, Presidente da 

CND
 Diácono Júlio César Bendinelli, Vice-presidente
 Diácono José de Oliveira Cavalcanti, Secretário
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Pe. Clair celebra jubileu de prata presbiteral                                            
na comunidade em que foi ordenado diácono

Ordenado presbítero no 
dia 07 de janeiro de 1995, na 
igreja N. Sra. dos Navegantes, 
de Campinas do Sul, Pe. Clair 
Favreto, Reitor do Seminário 
Maior São José da Diocese 
de Erexim em Passo Fundo, 
celebrou seu jubileu de prata 
presbiteral dia 18 de janeiro, 
na comunidade São Bonifácio, 
Coxilha Seca, município de Ponte 
Preta e Paróquia de Campinas do 
Sul, onde ele foi ordenado diácono no dia 26 de dezembro 
de 1993, localidade em que sua família residia antes de se 
transferir para Farroupilha.

Além do Arcebispo de Passo Fundo, Dom Rodolfo 
Weber, participaram da missa de ação graças cerca de 30 
padres, sete religiosas e 
um religioso, seminaristas, 
pais, irmãos, parentes 
e amigos do jubilar. Os 
padres eram da Diocese 
de Erexim, em maior 
número, de Vacaria,  Cruz 
Alta e Uruguaiana e da 
arquidiocese de Passo Fundo. Pe. José Carlos Sala animou 
a música e os cantos. Pe. Valtuir Bolzan fez a apresentação 
dos padres e dos outros participantes.  Na procissão de 
entrada, familiares do Pe. Clair entronizaram símbolos 
que recordavam aspectos da vida dele, seus estudos, sua 
ordenação, seu tempo de trabalho e seu apreço pelo futebol. 

A homilia esteve a cargo do Pe. Cleocir Bonetti, 
Coordenador da Cúria Diocesana de Erexim, que ressaltou 
o lema de ordenação e de vida do irmão no ministério 
presbiteral, “É necessário que se cumpra toda a justiça” 
(Mt 3, 15). Acentuou o contexto da passagem do Evangelho 
da qual foi tomado o lema, o Batismo de Jesus, no qual 
ele se colocou na fila dos pecadores e imergiu na água e 
na realidade humana, santificando-a e prenunciando o novo 
Batismo, na água e  no Espírito. Por aquele Batismo, Jesus 
assumiu a missão do servo de Deus dos poemas do profeta 
Isaías, um dos quais constava da leitura da missa. Pe. Bonetti 
ressaltou também o compromisso do Batismo de cada um, 
especialmente realizando a justiça de Deus.

No final da celebração, houve alguns pronunciamentos 
e homenagens e a mensagem do próprio Pe. Clair. Pela 
comunidade, falou o ministro; pela família, uma sobrinha e 
afilhada do Pe. Clair.

Após a missa, todos se dirigiram ao salão da 
comunidade, onde degustaram saboroso almoço, preparado 
com carinho por um grupo de voluntários. (Com informações 
dos seminaristas Lucas Bohm de Grandis e Leonardo Fávero 

e Pe. Cleocir Bonetti; foto de Ir. 
Maristela Ganassini)

Dados biográficos
do Pe. Clair
1.Dados biográficos 

Nascimento: 24 de outubro 
de 1965, em Rio Liso – Jacutinga.

Filiação: Nelson Favretto 
e Agnhese Ana Maragno Favretto.

2.Formação
2.1.Ensino Fundamental

1972 a 1975: 1ª a 4ª: Escola Municipal Castelo 
Branco – Jacutinga.

1980: 5ª: Seminário Nª. Srª. de Fátima – Erechim.
1981 a 1983: 6ª a 8ª – Escola Estadual São José – 

Ponte Preta.
2.2.Ensino Médio
1984 a 1986: 

Escola Estadual Professor 
Mantovani – Erechim.

1987: Ano 
Propedêutico – Seminário 
Nª. Srª. de Fátima – 
Erechim.

2.3.Ensino Superior
1988 a 1990: Licenciatura em Filosofia: Faculdade 

de Filosofia Nª. Srª Imaculada Conceição – Viamão.
1991 a 1994: Bacharelado em Teologia: Instituto de 

Teologia e Pastoral – Passo Fundo.
3.Ordenação Diaconal: 26/12/1993, Comunidade São 

Bonifácio – Coxilha Seca – Campinas do Sul; Presbiteral: 
07/01/1995: igreja Nª. Srª. dos Navegantes – Campinas do 
Sul – RS.

4.Especializações
1996 a 1998: Mestrado em Teologia Dogmática – 

Pontifícia Universidade Católica – Porto Alegre (PUCRS).
2000 a 2002: Pós-Graduação em Aconselhamento e 

Psicologia Pastoral – Escola Superior de Teologia (EST) – 
São Leopoldo.

2011 a 2014: Doutorado em Liturgia – Instituto de 
Liturgia Pastoral – Santa Justina/Pádua – Itália.

5.Funções exercidas
06/02/1995 a 04/08/1995: Vigário Paroquial da 

Paróquia Imaculada Conceição de Getúlio Vargas.
05/08/1995 a 31/12/1997: Assistente e Formador dos 

Estudantes de Filosofia da Diocese de Erexim no Seminário 
Maior de Viamão.

05/08/1995 a 31/12/1997: Auxiliar Paroquial da 
Paróquia Nª. Srª. de Fátima de Viamão.

1998: Liberado para conclusão do Mestrado e Vigário 
Paroquial da Paróquia Nª. Srª. das Graças de Canoas.
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1999 a 2006: Assistente e Formador dos Estudantes 
de Teologia da Diocese de Erexim em Passo Fundo.

2000: Vigário Paroquial da Paróquia Santa Terezinha 
de Estação

22/01/2007 a 26/08/2011: Coordenador Diocesano de 
Liturgia, Chanceler da Cúria Diocesana, Notário, Secretário 
Geral do bispado, Coordenador da Liturgia da Romaria de 
Fátima; Redator dos subsídios litúrgicos e da Comunicação 
Diocesana.

09/2011 a 01/2015: Liberado para o doutorado em 
Liturgia no Instituto de Liturgia Pastoral – Itália.

02/10/2011 a 14/01/2015: Auxiliar Paroquial das 
Paróquias Santa Maria Bertilla e Beata Maria Imaculada da 
Diocese de Treviso – Itália.

02/02/2015 até agora: Reitor do Seminário Maior São 
José e formador dos estudantes de Filosofia e de Teologia da 
Diocese de Erexim em Passo Fundo.

6.Outras funções
1995 a 1997: Professor e Assistente do Serviço de 

Ensino Religioso na Escola Stela Maris em Viamão.
2000 a 2003: Membro do Conselho de Presbíteros da 

Diocese de Erexim.
2000 a 2003: Coordenador da área da Formação da 

Diocese de Erexim.
1999 até agora: Professor da Itepa Faculdades em 

Passo Fundo (Curso regular e cursos de extensão).
2000 até agora: Membro do Conselho Editorial da 

Revista Caminhando Com o Itepa.
2001 a 2011: Professor da Escola Diocesana de 

Servidores e das Escolas Catequéticas da Diocese de Erexim.
2002 a 2005: Diretor Executivo do Instituto de 

Teologia e Pastoral.
2005 a 2006: Professor de Filosofia da Religião no 

Instituto de Filosofia Berthier em Passo Fundo.
2005 a 2011: Tesoureiro do Instituto de Teologia e 

Pastoral.
2005 a 2011: Secretário e Membro do Conselho 

Econômico Diocesano.
2008 a 2009: Coordenador do Curso de Capacitação 

para Professores do Ensino Religioso – Turma de Erechim.
2010 a 2011: Coordenador do Curso de Extensão em 

Teologia da Itepa Faculdades – Turma de Erechim.
2015 até agora: Membro do Núcleo Docente 

Estruturante da Itepa Faculdades; Membro da Pastoral 
Presbiteral da Diocese de Erexim; Membro do Conselho de 
Presbíteros da Diocese de Erexim; Membro do Colégio de 
Consultores da Diocese de Erexim.

2017 e 2018: Presidente da Organização dos 
Seminários e Institutos de formação de Presbíteros (OSIB-
RS).

Atualmente também é membro da equipe de 
formadores, do Colégio de Consultores, da Comissão 
Diocesana de Liturgia e da Comissão de acompanhamento 
aos alunos da escola diaconal São Lourenço mártir. Ajuda 
nas Paróquias em que o Bispo solicitar. É membro do 
Núcleo Docente Estruturante da Itepa Faculdades; da 
equipe de redatores do subsídio dos encontros de família 
em preparação do Natal e da Páscoa do Regional Sul 3 da 
CNBB e acompanha também os seminaristas da Diocese de 
Chapecó.

Seu lema de ordenação presbiteral e de sua vida é: “É 
necessário que se cumpra toda a justiça” (Mt 3, 15).

Erechim recebe representantes da Pastoral da Juventude de todo o Brasil
Em torno de 120 pessoas 

entre jovens, assessores e bispos 
referenciais da Pastoral da 
Juventude dos 18 Regionais da 
CNBB participaram da Assembleia 
Nacional Ampliada da Pastoral 
da Juventude, nos dias 07 a 12 de 
janeiro, no Seminário e Santuário 
N. Sra. de Fátima de Erechim. 

Esta assembleia acontece 
de 3 em 3 anos. Nela é feita a avaliação do triênio que se 
encerra, a projeção para o próximo e escolha de pessoas 
para animar e assessorar a Pastoral da Juventude no Brasil. 

Guiadas/os pela passagem do Evangelho de João 
no qual Jesus pergunta aos apóstolos “Vocês têm algo para 
comer?”, os participantes dessa assembleia contemplaram 
de modo especial o tempo jubilar dos 50 da Pastoral da 
Juventude no País e destacaram a sintonia com as Diretrizes 
Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil. 

No modelo sinodal, escutou as necessidades 
da juventude e buscou respostas mais eficazes para 

a evangelização dos jovens. A 
assembleia teve também análise 
da conjuntura latino-americana e 
mundial, refletindo os impactos dela 
sobre a vida da juventude. 

A missa de abertura, no 
Santuário Nossa Senhora de Fátima, 
foi presidida por Dom Amilton 
Manoel da Silva, Bispo Auxiliar de 
Curitiba/PR e Membro da Comissão 

Episcopal da Pastoral Juvenil – CNBB. A missa de envio, no 
mesmo local, foi presidida por Dom Adelar Baruffi, Bispo 
Diocesano de Cruz Alta e Referencial da Juventude no 
Regional Sul 3 da CNBB, Rio Grande do Sul. 

Ao longo dos seis dias da Assembleia, a juventude 
avaliou o plano trienal 2017-2020, construído na cidade 
de Crato-CE e se despediu do secretário nacional Davi 
Rodrigues da Silva (Região Sul) e da Comissão Nacional de 
Assessoria do triênio, integrada pelo Pe. Maicon Malacarne 
(Região Sul), Francisco D’Almeida (Região Norte), Sylene 
Godoy (Região Sudeste), Ir. Tomelina Barbosa (Região 
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Livraria Diocesana – Av. Sete de Setembro, 1251 (no Centro Diocesano)

Nordeste) e Nelson Filho (Região Oeste). 
Também foi tempo de planejar a caminhada e 

escolher novas pessoas para os diversos serviços. Por isso, 
em sintonia com o projeto do Jubileu dos 50 anos da PJ que 
em 2019 tinha como tema central as mulheres, em 2020, tem 
o mundo urbano, em 2021, terá os grupos de jovens, em 2022, 
a assessoria e em 2023, ano do jubileu, a defesa das Políticas 
Públicas de Juventude, a Assembleia escolheu, para o serviço 
da secretaria nacional, a jovem Verônica Michelle (Regional 
Nordeste 4). Para a comissão nacional de assessoria: Marcos 

Dantas (Regional Sul 1), Roberta Agostinho (Regional Sul 
1), Jassiara Santos (Regional Leste 2), Luis Duarte Vieira 
(Regional Sul 4), Pe. Atenágoras (Regional Nordeste 1).

Os momentos de oração e partilha foram intensos, 
cheios de memória, muito cuidado e uma atenção aos espaços 
de construção da Pastoral, pensando em melhores condições 
para o serviço às juventudes, considerando os desafi os da 
atualidade e com o olhar atento às bases. (Com informações 
e foto de Rochele Koraleski, da secretaria diocesana da 
Pastoral da Juventude)

Comunidade católica do Bairro Amanhecer de Erechim inaugura sua igreja
O Pároco da Paróquia N. Sra. da Salette, de Três Vendas, Erechim, Pe. André 

Ricardo Lopes, presidiu missa de festa de inauguração da igreja da comunidade 
São José do Bairro Amanhecer, na manhã do dia 15 de dezembro, 3º domingo do 
Advento. 

A construção da nova igreja foi iniciada em agosto passado. A comunidade 
conta com 200 dizimistas. A igreja fi ca localizada na esquina das ruas Assunta 
Dalponte Fuzinatto e Antonio Vasconcelos e Souza. Foi construída com recursos 
próprios e do caixa da Paróquia, os quais serão devolvidos conforme suas 
possibilidades.

Celebração ecumênica de preparação ao Natal
Ministros e fi éis das 

Igrejas Cristãs Ecumênicas, 
Evangélica de Confi ssão 
Luterana no Brasil, sinodal, 
Episcopal Anglicana do 
Brasil e Católica Romana, 
realizaram celebração de 
preparação ao Natal, na 
noite do dia 19 de dezembro 
de 2019, na Catedral São 
José. O culto ecumênico 
fez parte da programação 
municipal “Natal é família” 
e foi presidido pelos ministros Sílvio de Freitas Barbosa, 
anglicano; Ettiene Cibele Mittanck, luterana sinodal, Paulo 
Zenkler, luterano, e os padres Alvise Follador, André Lopes, 
Antonio Valentini Neto, católicos, acompanhados dos 
diáconos João Pascoal Possa e Jacir Lechinski.

O Pastor Paulo proferiu a homilia, destacando a 
necessidade fundamental da preparação espiritual para 
a celebração do nascimento de Cristo, no contexto de 
exploração comercial da solenidade. Ressaltou a exortação 

insistente de João Batista 
de preparar os caminhos do 
Senhor pela conversão e pelo 
arrependimento. Enfatizou que 
pedia frutos correspondentes 
e comprovantes de autêntica 
conversão, para que o Natal seja 
verdadeira festa da salvação. 
Para o pastor, é necessário 
realizar total limpeza interior 
e enriquecer o coração com os 
frutos do Espírito. 

No fi nal da celebração, 
casal representando José e Maria levou manjedoura para a 
frente do presépio no interior da Catedral. 

Antes de concluir o encontro, Pe. Alvise agradeceu 
e desejou feliz Natal a todos os participantes, comunicando 
que a pastora Ettiene, em breve, se transferirá para Chapecó, 
SC, onde dará atenção especial à família. Manifestou-lhe 
gratidão pela presença na região e participação ativa nos 
encontros ecumênicos, com votos de plena realização onde 
passará a atuar.



Diocese de Erexim - RS

21Notícias

Em Mariano Moro, ordenado novo padre da Diocese de Erexim
Em manhã com nuvens 

amainando o calor do sol que se 
anunciava escaldante no dia 21 
de dezembro de 2019, véspera do 
início do verão, já na proximidade 
da solenidade do Natal, muitos 
carros, alguns ônibus e vans, vindos 
das comunidades da Paróquia 
local, São Francisco de Assis, de 
Mariano Moro, de várias outras, 
especialmente de N. Sra. da Salette e São Pedro, de Erexim, 
levaram muitas pessoas para a ordenação presbiteral do 
diácono Lucas André Stein para a Diocese de Erexim.

A solene liturgia foi presidida por Dom José Gislon, 
Bispo da Diocese de Caxias do Sul, concelebrada por 32 
padres da Diocese de Erexim e 8 de outras, e participada por 8 
diáconos, diversas religiosas, vários ministros, seminaristas 
e em torno outras mil pessoas que lotaram completamente 
o Salão Comunitário local. Pe. José Carlos Sala e grupo de 
instrumentistas e cantores sustentaram o canto da assembleia. 

No início da celebração, 
a pedido de Dom José, o Pároco 
local, Pe. Paulo Caovila, deu as 
boas-vindas a todos e apresentou os 
diversos grupos presentes. Após o 
evangelho, Pe. Clair Favreto, Reitor 
do Seminário São José, solicitou ao 
Bispo que ordenasse presbítero o 
diácono Lucas. Dom José, passando 
para a homilia, depois de saudação a 

diversas pessoas, referiu-se ao lema do ordenando, “o amor 
jamais passará”, tirado da primeira carta de São Paulo aos 
coríntios, que ressalta a natureza do amor. Mencionando 
a vocação de Moisés, do profeta Isaías, dos apóstolos São 
Pedro e São Paulo e do diácono Lucas, ressaltou que Deus 
chama as pessoas na realidade de sua vida e as transforma no 

seu interior, pela atração do amor, 
para se colocarem a serviço do 
Reino. O sacramento da ordem 
torna a pessoa um homem de 
Deus, sensível às dores, alegrias e 
esperanças do povo a quem deve 
servir, atento ao sopro do Espírito 
Santo. Como tal, anuncia uma 
mensagem de alegria e esperança, 
gasta sua vida a realizar aquilo 

que Deus deseja através do ministério da Igreja. Exortou ao 
ordenando a revelar sempre o amor com que Cristo amou 
a todos. Concluiu convidando os participantes a elevarem 
à Mãe de Cristo, a São José e a São Francisco a oração 
suplicando a fidelidade no seguimento de Jesus Cristo, que 
contemplamos na manjedoura da gruta do presépio e que é a 
testemunha fiel de Deus Pai.

Na sequência do rito, interrogou o Diácono Lucas 
sobre suas disposições para assumir o compromisso 
sacerdotal, na obediência ao seu bispo. Em súplica especial 
da graça divina para a ação sacramental, a assembleia cantou 
a ladainha de todos os santos, após a qual Bispo e os padres 
impuseram as mãos sobre o ordenando. O Bispo proferiu 
a oração consecratória, ungiu as mãos do novo padre e lhe 
entregou os símbolos da Eucaristia, o pão e o vinho. 

No final da celebração, pela Pastoral Presbiteral, Pe. 
Agostinho Dors cumprimentou o novo padre e o acolheu na 
sua nova família, a dos presbíteros da Diocese, convidando 
o Pe. Dirceu Balestrin a entregar-lhe uma lembrança. 
Pe. Lucas, por sua vez, dirigiu sua palavra expressando 
gratidão a Deus, à família, à comunidade e à Paróquia, aos 
formadores e a diversas outras pessoas. Dom José também 
manifestou agradecimentos e desejo de celebração natalina 
feliz e frutuosa para todos. 

Concluído ato litúrgico, os participantes degustaram 
o que haviam levado para a confraternização partilhada. 

Colaboradores do Centro Diocesano realizam celebração natalina
Pe. Cleocir Bonetti, coordenador da Cúria Diocesana de Erexim, reuniu 

os servidores da mesma no final da manhã do dia 24 de dezembro, na sala de 
reuniões, para um momento de celebração em preparação do Natal e já da sua 
festa.

Motivando a oração, o Administrador Diocesano recordou a importância 
e a necessidade de se chegar ao Natal com a disposição interior de contínua volta 
para Deus. Citando a Carta Apostólica do \Papa Francisco sobre o Admirável 
Sinal do Presépio, ressaltou dois aspectos, o alimento e a luz. O Menino Jesus 
foi colocado no comedouro dos animais. Depois, Ele se tornou nosso alimento 

na eucaristia. Expressando isto, partilhou com todos pão semelhante ao das partículas da missa, conforme tradição dos 
poloneses. Em seguida, lembrou que ao anunciar o nascimento do Salvador aos pastores, brilhou uma grande luz que os 
envolveu de esplendor. Cristo é a luz do mundo. Todos então acenderam vela e em procissão levaram as imagens de São 
José, N. Sra. e o Menino Jesus ao presépio organizado na entrada do Centro Diocesano, onde invocou a bênção sobre todos.
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Novo Padre da Diocese celebra sua primeira em sua comunidade natal

Pe. Lucas André Stein, 
ordenado presbítero no dia 21 
de dezembro, em Mariano Moro 
por Dom José Gislon, agora 
bispo diocesano de Caxias do 
Sul, presidiu sua primeira missa 
na comunidade em que nasceu, 
São José, Rio Branco, no dia 
seguinte, quarto de Advento, 
antevéspera do Santo Natal. A missa foi concelebrada 
por dez padres, com a participação de um diácono, 
diversos ministros, seminaristas, e muitos membros da 
comunidade, amigos e familiares do novo padre.

Pe. Anderson Faenello, Pároco da Paróquia 
São Cristóvão de Erechim, padrinho do novo padre 
com o Pe. Cleocir Bonetti, proferiu a homilia. Iniciou-a 
lembrando o lema do novo padre, marca para sua vida, 
“o amor jamais passará”. Relacionou-o com o evangelho 
do dia, que narrava a vocação de José, homem justo, por 
permanecer sempre alerta a Deus, conforme Bento XVI. 
Desejou que todos possam como São José, chamado 
por Deus para ser o guardião de Jesus e Maria. Ele é 
testemunha do alerta interior e da obediência espontânea, 
do amor que se faz disposição e serviço a Deus e a 
todos, no silêncio. Ressaltou que todos precisamos 

do amor, do amor-família e do 
amor-comunidade. Recordou 
detalhe da vida de criança do 
novo padre: ao chegar à igreja, 
tirava os chinelos para participar 
das orações da comunidade. 
Exortou-o a nunca se esquecer 
disso, que é sinal de amor-Igreja. 
Recordou também a dedicação 

pelo estudo do novo padre, o seu zelo pela liturgia, o seu 
fervor missionário, a atenção aos doentes e às pessoas 
em geral, é repetição do gesto de tirar os chinelos, serve 
para manter limpa a Igreja, cuidada, amada. Não perca 
isso. Não a suje! Concluiu exortando-o: Viva o amor no 
alerta interior a Deus, na obediência espontânea a Ele. 
Torne vivo, torne vida o Amor de Deus: o amor paciente, 
prestativo, não invejoso, não orgulho; que nada faz de 
inconveniente, não procura o próprio interesse, não se 
irrita e não guarda rancor; que tudo desculpa, tudo crê, 
tudo espera e tudo suporta. O amor que jamais passará!

No final da celebração, Pe. Lucas dirigiu sua 
mensagem aos participantes da liturgia, expressando 
diversos agradecimentos e invocou sua bênção neo-
sacerdotal sobre todos. (Informação e foto de Edson 
Rosa)

Jovens em vigília de Natal
Como vem realizando 

há alguns anos, a Pastoral da 
Juventude da Diocese realizou 
vigília de Natal nesta segunda-
feira, dia 23, a partir das 22hh 
até às 06h de terça-feira, dia 24, 
na Capela da Reconciliação do 
Santuário de Fátima.

Após a motivação 
inicial da liberada para a secretaria diocesana daquela 
Pastoral, Rochele Koralewski, o Administrador 
Diocesano saudou os participantes e ressaltou a 
determinação deles de passarem a noite em oração, 
reflexão e convivência, ultimando sua preparação para a 
celebração do nascimento de Cristo, sempre jovem, que 
conta com os jovens. Referiu-se também ao momento 
da Diocese aguardando a nomeação de seu novo Bispo. 
Mencionou a reunião da Coordenação Ampliada 
Nacional da Pastoral da Juventude, de 07 a 12 de 

janeiro, em Erechim, reunindo 
em torno de 120 pessoas, entre 
jovens, assessores e bispos 
referenciais dos 18 Regionais 
da CNBB. Para ajudar nas 
despesas do encontro, a 
coleta nas celebrações do 
último sábado e domingo nas 
comunidades da Diocese será 

destinada para a Pastoral da Juventude. Desejou a todos 
frutuosa vigília natalina e expressou votos de feliz Natal. 

Na sequência, o assessor diocesano da Pastoral 
da Juventude presidiu a missa. 

Em continuidade, em momentos sucessivos, 
houve leitura bíblica, reflexão partilhada e oração sobre 
mulheres do Antigo Testamento de atuação destacada 
na vida do povo, relacionada com a Campanha Nacional 
de Enfrentamento à violência contra as mulheres.
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Velada em Viadutos e sepultada em                                                   
Áurea religiosa quase centenária

Ir. Joaquina Samujedem, das 
irmãs da Sagrada Família de Maria, 
faleceu no dia 07 de dezembro de 2019, 
no Hospital de Viadutos, aos 99 anos, 
onde foi velada e teve missa de corpo 
presente na igreja Sagrado Coração de 
Jesus, presidida pelo Administrador 
Diocesano e concelebrada pelo Pároco 
local, Pe. Waldemar Zapelini. 

Na homilia, o Administrador 
Diocesano situou a celebração no 
contexto do tempo litúrgico do Advento, 
em que se lembra a história do povo 

no qual Cristo nasceu, fazendo relação com a família e a 
comunidade na qual a religiosa falecida sentiu o chamado 
de Deus para a vida religiosa na Igreja. Ressaltou a 
importância e a necessidade do cultivo das vocações de 
especial consagração a Deus e ao sacerdócio nas famílias e 
nas comunidades. Convidou a todos a louvarem a Deus pelo 
dom da vida da Ir. Joaquina, bem como pela Congregação 
na qual viveu por sua presença enriquecedora na Diocese de 
Erexim.

Dados biográficos: Ir. Joaquina nasceu em Áurea, 
no dia 20 de outubro de 1920. Era a segunda dos 12 filhos 
de Carlos e Estanislava Samujedem. Desde cedo, sentia o 
chamado de Deus batendo em seu coração. Ingressou na 

Congregação das Irmãs da Sagrada Família de Maria no dia 
22 de dezembro de 1935, como aspirante à Vida Religiosa. 
Fez sua preparação para a mesma em Curitiba, professando 
seus votos definitivos de Religiosa no dia 5 de dezembro 
de 1938, tendo, pois, completado 81 anos de especial 
consagração a Deus. 

Duas outras filhas da família seguiram seu exemplo 
e também se tornaram religiosas na mesma Congregação. 

Ir. Joaquina trabalhou como professora em várias 
cidades do Paraná e no Rio Grande do Sul. Exerceu o cargo 
de superiora em comunidades em que viveu. Foi Conselheira 
Provincial nos primeiros anos da Província São Francisco de 
Assis, com sede de Erexim, de 1967 a 1970.

Ela coordenou também a Associação das Filhas de 
Maria e o Apostolado da Oração. Atuou em diversas pastorais 
e participou de diversos cursos de formação, especialmente 
de saúde. 

Esteve sempre pronta e disponível para qualquer 
serviço, inclusive a restauração de imagens desgastadas ou 
quebradas. 

Cultivou especial confiança na Divina Providência, 
mantendo profunda unidade entre oração e ação. 

Depois de viver e atuar em 16 comunidades da 
Congregação, Ir. Joaquina, em 2013, já idosa e debilitada, 
passou a residir na Comunidade da Casa Imaculada 
Conceição em Viadutos, a casa das irmãs idosas. 

Padres realizam encontro de Natal na casa deixada                       
por Dom Girônimo para a Diocese de Erexim

O en-
contro de Na-
tal dos padres 
da Diocese de 
Erexim de 2019 
foi realizado, 
dia 23 de de-
zembro, na casa 
deixada pelo 
Bispo Emérito, 
Dom Girônimo Zanandréa, em testamento público. A casa 
se situa na Rua Clementina Rossi, 438, proximidade do Fó-
rum. O almoço foi preparado por uma equipe dos próprios 
padres.

Antes da oração da mesa, o Administrador Diocesa-
no fez registro especial de gratidão a Dom Girônimo pela 
doação da casa que construiu para passar o final de sua 
vida. Ressaltou também a importância de cada padre fazer 
o seu testamento, iniciativa que evita possíveis transtornos 
em relação aos bens que possa ter. Num segundo registro, 

lembrou a orde-
nação do novo 
padre para a 
Diocese, Lucas 
André Stein, de 
Mariano Moro, 
dando-lhe as 
boas-vindas à 
família presbi-
teral. Depois 

lembrou que a coleta nas celebrações do próximo sábado e 
domingo será destinada à Pastoral da Juventude para aju-
dar nas despesas da organização da reunião da Comissão 
Ampliada Nacional, de 07 a 12 de janeiro, em Erechim, 
com a presença de aproximadamente 120 pessoas, entre jo-
vens, assessores e bispos referenciais da Juventude nos 18 
Regionais da CNBB. Por fim, motivou a oração do Anjo do 
Senhor e, com o padre coordenador da Pastoral Presbiteral 
e o da equipe que preparou o almoço, invocou a bênção 
sobre os alimentos e sobre todos.
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História e vida dos Amigos da Alegria de Erechim
Lá se vai uma história de 7 anos de contato humanizado com quem trata o câncer em Erechim e precisa fazer de 

hospitais e clínicas da cidade a sua segunda casa. Vestidos de palhaços e irradiando alegria, fé e esperança surgem os 
Amigos da Alegria para colorir esses momentos. 

68ª ROMARIA AO SANTUÁRIO DE FÁTIMA 

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO RESULTADO DOS SETORES

SETORES ENTRADAS
PARCIAIS

ENTRADAS
TOTAIS CUSTOS RESULTADO

POR SETOR
 - 

COLETAS - Durante a Novena 27.134,50    

 - Dia da Romaria 8.726,30 35.860,80  35.860,80
 - DOAÇÕES PARÓQUIAS – Em Dinheiro 69.930,85  69.930,85
 - LEMBRANCINHAS  2.333,15 1.540,00 793,15
 - INTENÇÕES DE MISSAS  2.553,00 2.553,00
 - DOAÇÕES DIVERSAS  3.270,00  3.270,00
 - GELATOS  6.479,50 4.656,65 1.822,85
 - CHURRASCO  119.224,25 86.011,00 33.213,25
 - BEBIDAS  21.562,60 10.179,00 11.383,60
 - SALGADOS E PASTÉIS  37.760,85 28.947,24 8.813,61
 - 

COZINHA: - Tenda Interna 67.933,35    

 - Refeitório 4.965,50    
 - Refeições Servidas. 7.080,00 79.978,85 53.409,65 26.569,20
 - DOCES  3.590,00 2.641,77 27.747,36
 - OBJETOS RELIGIOSOS  55.347,45 27.600,09 27.747,36
 - CONTRIBUIÇÕES DE ROSAS 10.793,10 4.000,00 6.793,10
TOTAIS  448.684,40 218.985,40 229.699,00

(-) Despesas da Romaria não especificadas nos 
setores como: material de expediente, materiais e instalações 
elétricas, publicidade, folhetos litúrgicos, material de 
informática, gás, vigilância, manutenção e alugueis de 
equipamentos, locação do palco, som, custos das tendas e 
outros...

    

 38.439,52 191.259,48

RESULTADO LÍQUIDO DA ROMARIA 448.684,40 257.424,92 191.259,48

Os Amigos da Alegria somam 
7 anos de atividades em Erechim/RS 
em apoio às crianças, jovens e adultos 
com câncer e seus cuidadores. A 
equipe de voluntários foi fundada em 
2 de outubro de 2012 por um grupo de 
11 pessoas, lideradas por Dulce Maria 
Caldart Reato (in memoriam). A 
professora, falecida em 26 de maio de 
2014, foi homenageada pela Câmara 
de Vereadores de Erechim e por toda a 
comunidade ao virar nome de rua na cidade. Rovilio Collet 
é o atual presidente dos Amigos Alegria, e a vice, Ana Elise 
Santin Biason (gestão 2018/2020).

Desde o lançamento do projeto, em 17 de janeiro de 
2013 no Centro de Oncologia Clínica de Erechim, as ações 
seguem objetivos humanos e sociais, procuram amenizar o 
sofrimento dos doentes e familiares e são caracterizadas por 
irradiar alegria, coragem, esperança e fé através da música, 
das atividades lúdicas, do abraço, do olhar, da escuta e da 
palavra de conforto. A iniciativa foi idealizada pela professora 

Dulce e construída por uma equipe 
constituída por médicos, enfermeiros, 
voluntários e pelo órgão promotor na 
época, o Centro de Oncologia Clínica, 
na pessoa do Dr. Juliano Sartori, da 
Drª Caroline Sartori e do Dr. Flávio 
de Lima Cardoso. 

Atualmente, a associação 
sem fins lucrativos conta com 35 
integrantes ativos, esses, todos 
voluntários que, vestidos de palhaços, 

visitam mensalmente os pacientes nos hospitais, clínicas 
e entidades beneficentes da cidade. Todos que atuam no 
grupo precisam se preparar emocionalmente e passar por 
um processo de formação específica, além de se revestir de 
muito amor, sensibilidade e comprometimento com a causa, 
ao levar alegria aos pacientes que passam por tratamento nos 
hospitais e nas clínicas.

Para que as ações sejam permanentemente 
aperfeiçoadas, o grupo participa de cursos e treinamentos 
para melhor orientar o contato direto com os pacientes e 
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seus cuidadores, na maioria das vezes, realizados no espaço 
próprio e cedido para esse fim, isto é, a sala ‘Amigos da 
Alegria’ do COC Erechim – Centro de Câncer.

Os Amigos da Alegria, em suas ações mensais em 
Erechim, fazem visitas ao COC, à Clínica Santa Mônica, 
ao CAOL, aos hospitais Santa Terezinha e Caridade. 
Eventualmente, o trabalho voluntário chega aos asilos e 
também às unidades regionais do Lar da Criança. O grupo 
também promove atividades paralelas como a Caminhada 
do Abraço, a Pizzada Beneficente e o Marmitex Beneficente. 
O departamento de Comunicação do grupo faz a cobertura 
mensal das atividades e também abastece duas contas oficiais 
nas redes sociais através do @amigosdaalegriaerechim tanto 
no Instagram como no Facebook, com cerca de 3 mil e 500 
seguidores no total.

O oncologista clínico e um dos fundadores do grupo, 
Juliano Sartori, ao ministrar uma palestra aos Amigos da 
Alegria no final do mês de setembro, de orientação sobre 
a doença do câncer, enfatizou que os pacientes precisam de 
aliados junto à toda a equipe técnica de saúde, através de 
um “tratamento humanizado”. Para isso, disse o médico, “os 
voluntários dos Amigos da Alegria passam uma energia que 
contagia e aumenta a autoestima, tanto do paciente quanto 
da equipe que atende o paciente, sua família e cuidadores. E 
esse é um fator emocional imunológico que muda a resposta 
e a eficiência do tratamento do câncer”.

Eliete Goldberg dos Amigos da Alegria, presente 
na palestra, relatou sobre a questão dos pacientes otimistas 
que, em geral, têm mais resultados positivos no tratamento 
oncológico: “portanto, o nosso papel como voluntários 

é de suma importância e responsabilidade. O nosso papel 
da alegria e do abraço e da empatia pode alterar o nível de 
otimismo do paciente”. Por sua vez, o presidente do grupo, 
Rovilio Collet, contou que o oncologista orientou ainda sobre 
o contato com os pacientes – atitudes que os voluntários vêm 
aperfeiçoando em cursos, isto é, “o cuidado ao chegar até o 
paciente e familiar, com muito respeito e escuta, perceber 
o que dizer e, se for necessário, silenciar. O Dr. Juliano 
lembrou novamente que é um trabalho que pode transformar 
a vida dos pacientes, que humaniza e cura”.

Dessa forma, o desafio de levar a arte do palhaço para 
o ambiente hospitalar foi assumido pelos Amigos da Alegria 
de forma integrada e conjunta, transformando realidades 
difíceis e aprimorando as relações humanas. Os voluntários 
têm a convicção de que um trabalho desse gênero resulta em 
maior qualidade de vida e até na cura de todo aquele que crê, 
afinal, por mais grave que seja o estado clínico do paciente, 
existe ali uma essência saudável que pode ser tocada. A arte 
do palhaço, por meio da magia, fantasia e emoção tem um 
poder de comunicação que está muito além das palavras e, 
portanto, atua como veículo do desenvolvimento da saúde. 

A tríade que rege a Associação dos Amigos da 
Alegria é:

Missão: Transformar com Alegria.
Visão: Ser reconhecido como um grupo de voluntários 

comprometidos com a transformação da vida das pessoas, 
promovendo a saúde por meio da Alegria.

Valores: Empatia, ética e respeito.(texto da jornalista 
Andressa Collet; foto de Susane Dufloth)

Campanha da Fraternidade: reencontrar caminhos que 
revelem o sentido da vida

Em diversas ocasiões, o Papa 
Francisco insiste para que sejamos 
uma Igreja em saída ao encontro das 
periferias geográficas e existenciais. 
Contemplando a realidade como dis-
cípulos e missionários, nota-se diver-
sos sinais de que a vida não é valori-
zada como dom.

Pensando nisso, a Campanha 
da Fraternidade (CF) de 2020 traz 
o tema “Fraternidade e vida: dom e compromisso” e o lema 
“Viu, sentiu compaixão e cuidou dele” (Lc 10, 33-34), além de 
Santa Dulce dos Pobres no Cartaz Oficial. 

“Falta um compromisso para com a vida dom de Deus a 
ser cultivado e compromisso a ser assumido. Vivemos em uma 
cultura marcada pelos traços de Caim onde já não se recon-
hece o outro como irmão. Neste cenário, os bispos do Brasil 
nos propõem uma bela e pertinente reflexão sobre a vida”, diz 
o Secretário Executivo de Campanhas da Conferência Nacion-
al dos Bispos do Brasil (CNBB), Padre Patriky Samuel Batista, 

em entrevista exclusiva ao A12 (site 
do Santuário de Aparecida). 

Qual o motivo e o que inspir-
ou o tema deste ano?

Padre Patrik Samuel Batista 
- Para lançar um olhar mais detalha-
do sobre a vida temos a inspiração 
bíblica do Bom Samaritano. Ele 
foi capaz de interromper sua roti-
na, adiar seus compromissos para 

cuidar da vida que estava abandonada a beira do caminho; Ele 
viu, sentiu compaixão e cuidou dele.

Eis a inspiração para vivermos o tempo quaresmal. 
Coração que se converte é coração disposto a cuidar da vida 
em todas as suas formas e expressões, desde a concepção, pas-
sando pelo término natural, rumo a plenitude. Foi uma feliz 
escolha o tema da CF 2020. 

Creio que ajudará cada fiel e cada uma de nossas comu-
nidades a redescobrir o valor e a beleza da vida. Não somente 
redescobrir, mas reencontrar os caminhos que revelem o senti-
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do da vida; Vida que é um intercâmbio de cuidados; Vida que 
é Dom; Vida que é o próprio Cristo; Vida que grita hoje por 
sobrevivência. 

Em tantos anos de CF o mundo mudou muito, mas al-
gumas urgências ainda são muito parecidas com as mesmas 
do passado. Continuam existindo muitos pobres, a Igreja 
continua fazendo um trabalho social necessário e urgente 
em várias partes do Brasil. Na sua opinião, porque alguns 
aspectos persistem? Podemos dizer que a Evangelização 
hoje passa muito pelo cuidado com a vida em várias di-
mensões diferentes?

Padre Patrik Samuel - Evangelizar é cuidar. Um 
cuidado que brota da experiência pessoal e comunitária que 
fazemos com o Ressuscitado. Aquele que, vencedor da morte, 
nos chama a sermos sal da terra e luz do mundo. Compreen-
dendo o anúncio do Evangelho como cuidado anunciamos com 
o testemunho de vida o amor de Cristo que gera continuamente 
vida nova. 

Evangelizar é cooperar com aquele que diz: “Eu vim 
para que todos tenham vida e vida em plenitude”. Sobre a per-
sistência de vários aspectos que ainda hoje nos desafiam, penso 
que há uma série de fatores que contribuem para isso: desde as 
opções econômicas e sociais que os governos fazem, passan-
do pela indiferença que reina entre as pessoas, chegando até a 
forma com a qual vivemos a fé cristã. Não basta sermos espe-
cialistas em diagnósticos, simplesmente apontar caminhos de 
superação se não somos capazes de trilhar este caminho. 

Como o Bom Samaritano precisamos colocar nossa vida 
a disposição do outro. Ver, aproximar, cuidar! Um cuidado 
que vai além dos necessários primeiros socorros. Um cuidar 
que supõe acompanhar as situações, ir às causas. Tudo isso só 
terá sentido se, partindo de Cristo, nossa motivação for a in-
terpelação que o Evangelho nos faz. Servimos aquele que é o 
Senhor da vida. Enquanto houver alguma situação de descuido 
e indiferença em relação a vida, não podemos descansar. 

O Cartaz com Irmã Dulce quer dizer que ela é a 
grande inspiradora para esta Campanha?

Padre Patrik - Foi uma feliz coincidência. Na verdade, 
um presente da Divina Providência. No fim de junho, em re-
união com o secretário Geral da CNBB, Dom Joel Portela, es-
távamos uma equipe a pensar na identidade visual da CF 2020. 
Pensamos: quem seria o ícone do Bom Samaritano para os dias 
atuais? Vários nomes surgiram, na sua maioria mulheres dedi-
cadas ao serviço do próximo. 

Quando Dom Joel mencionou a Ir. Dulce a acolhida foi 
unânime. Isso antes mesmo de sair a data da canonização. Em 
Santa Dulce dos Pobres, ícone da compaixão e do cuidado, con-
templamos o que o amor é capaz de fazer. A ousadia do amor 
que cuida nos recorda que vida doada é vida santificada. Sem 
sombras de dúvidas uma inspiração que ajudará muitas pessoas 
a darem um passo novo. Passos em sintonia com aquele que 
cuida de nós. (1Pd 5,7)

O que todos nós católicos poderíamos fazer para viv-
er melhor o período da CF com ações concretas. Pode nos 
dar dicas?

Padre Patrik - Abrir a Palavra de Deus e com ela viv-
er comprometido. Somos cristãos! Vivemos à Luz da Palavra 
que converte os corações e transforma a realidade. Costumo 
dizer que as mudanças que esperamos acontecer no mundo 
começarão a ser realidade quando começarem a se concretizar 
em nós. O que eu faço faz o mundo acontecer. 

Talvez uma grande contribuição da CF 2020 seja cul-
tivar a ousadia de, neste mundo tão acelerado e indiferente, 
interrompermos nossa rotina, fazer uma pausa para rever nos-
sas opções de vida e começar, sem demora, a cuidar uns dos 
outros. Cuidado que supõe qualidade de nossa presença, olho 
no olho, mão a mão, corações compadecidos. A vida é um in-
tercâmbio de cuidados. 

No texto base, sobretudo na última parte, temos uma série 
de iniciativas para inspirar nossa ação em cada comunidade 
eclesial missionária. Muito mais ainda poderá ser feito. Mas 
aquilo que será realizado há de produzir frutos se, motivados 
pela fé em Cristo ressuscitados, iniciarmos processo de con-
strução de uma nova identidade onde a capacidade de cuidar 
seja um estilo de vida. Ver, compadecer e cuidar! Sinais de 
uma vida Samaritana. (Fonte: site A12 do Santuário de Apa-
recida)

Objetivos da Campanha da Fraternidade (CF)
Objetivos permanentes da Campanha da Fraternidade: 

- Despertar o espírito comunitário e 
cristão no povo de Deus, compro-
metendo, em particular, os cristãos 
na busca do bem comum;

- Educar para a vida em 
fraternidade, a partir da justiça 
e do amor, exigência central do 
Evangelho;

- Renovar a consciência da 
responsabilidade de todos pela ação da Igreja na evangeli-
zação, na promoção humana, em vista de uma sociedade justa 
e solidária (todos devem evangelizar e todos devem sustentar a 
ação evangelizadora e libertadora da Igreja).

Objetivo geral da CF 2020: Despertar para o sentido da 
vida como dom e compromisso, recriando relações fecundas, 
na família, na comunidade e na sociedade, à luz da palavra de 
Deus. 

Objetivos específicos: - Apresentar o sentido da vida 
proposto por Jesus nos Evangelhos; 

- Propor a compaixão, a ternura e o cuidado como ex-
igências fundamentais da vida para relações sociais mais hu-
manas; 

- Fortalecer a cultura do encontro, da fraternidade e a 
revolução do cuidado como caminhos de superação da indif-
erença e da violência; 

- Promover e defender a vida, desde a fecundação até o 
seu fim natural, rumo à plenitude;

- Despertar as famílias para a beleza do amor que gera 
continuamente vida nova;
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- Preparar os cristãos e as comunidades para anunciarem 
a vida plena, a vida do Reino;

- Criar espaços nas comunidades para que, pelo batismo, 
pela crisma e pela eucaristia, todos percebam, na fraternidade, 
a vida como dom e compromisso;

- Despertar os jovens para o dom e beleza da vida, mo-
tivando-os para o engajamento em ações de cuidado mútuo, 
especialmente de outros jovens em situação de sofrimento e 
desesperança;

- Valorizar, divulgar e fortalecer as inúmeras iniciativas 
já existentes em favor da vida;

- Cuidar do planeta, nossa Casa Comum, comprometen-
do-se com a ecologia integral.

O que a CF 2020 tem a ver com o “olhar”?
A Cam-

panha da Frater-
nidade 2020 “Viu, 
sentiu compaixão 
e cuidou dele” 
(LC 10, 33-34) 
nos revela algo 
curioso sobre o 
“olhar” e que ol-
har é esse que a 
campanha quer 
mostrar?

Podemos destacar cinco aspectos sobre a atenção aos 
outros: Olhar que abandona as pessoas; o olhar que destrói a 
natureza; o olhar da indiferença exclui a vida; o olhar da soli-
dariedade social e qual será o nosso olhar?

Hoje vamos falar do olhar que abandona a vida das pes-
soas. De acordo com o texto-base da campanha, a realidade 
mostra que será necessário empreender muitos esforços para 
que realmente a vida esteja em primeiro lugar. No Brasil, 22,6% 
das crianças e adolescentes de 0 a 14 anos vivem em extrema 
pobreza, além disso, 2,5 milhões de crianças e adolescentes até 
17 anos trabalham, mais de 11,7 mil crianças e adolescentes 
foram vítimas de homicídio em 2017 e 3 milhões de domicílios 
estão em favelas e aqui mostra-se só alguns exemplos.

Essa invisibilidade e exclusão também parece não ter 
sofrido alterações desde 2007. Além disso, o desemprego atin-
giu no primeiro trimestre de 2019, 12,7% da população, sem 
falar nos acidentes de trânsito e nas rodovias, as sucessivas 
agressões aos povos indígenas, os conflitos por terra e água, a 
violência e o feminicídio crescente. 

A banalização da vida também alcançou o mundo virtual 
por meio das Fake News, dos perfis falsos e da disseminação 
de conteúdos de calúnia. Esse cenário é crescente e vem cei-
fando vidas . Segundo o texto da CF, é preciso ficar atento para 
não corrermos o risco de nos perder na dinâmica perversa que 
atinge as redes sociais. 

Os vínculos que definem o ser humano como um ser que 
sempre está em relação com o próximo estão cada vez mais 

frágeis em uma organização social que incentiva o individual-
ismo e chega até mesmo ao egoísmo.

A pobreza se alastra e se manifesta de inúmeras formas. 
Da fecundação à morte, a vida é atingida em muitos sentidos e 
de diversas formas, pois então pode-se entender que é a crise 
do sentido que gera a desesperança. É nessa falta de capacidade 
de enxergar o próximo que o abandono se instala (Fonte: site 
A12 do Santuário de Aparecida – Até o final da redação deste 
subsídio não havia aparecido os outros textos mencionados aci-
ma)

Cartaz da Campanha da Fraternidade 2020
Os elementos que 

compõem a identidade 
visual da Campanha da 
Fraternidade buscam trans-
mitir sua mensagem como 
oferta de diálogo da Igreja 
com a sociedade, buscando 
debater assuntos de rele-
vante interesse dos brasile-
iros. 

A proposta para este 
ano foi inspirada pelo lema “viu, sentiu compaixão e cuidou 
dele” (Lc 10,33-34). O trecho, extraído da parábola do Bom 
Samaritano, nos encoraja a partir de Jesus Cristo, a servir com 
espírito de humanidade, cuidado e amor para com próximo, 
sementes de fraternidade.

Estender a mão ao próximo é missão dos discípulos e 
discípulas de Cristo. Foi essa marca que  várias testemunhas da 
fé deixaram como legado. É o caso de Santa Dulce dos Pobres, 
o Anjo Bom da Bahia. Ela é uma das representações do “bom 
samaritano dos nossos tempos”. Por isso, sua imagem é apre-
sentada em perspectiva de destaque no cartaz.

Na ilustração, as pessoas que a cercam simbolizam uma 
população vulnerável, que clama por vida em plenitude. É pos-
sível perceber também a pluralidade que engloba diferentes 
faixas etárias etnias e outras particularidades típicas de uma 
população multicultural, em um país com dimensões continen-
tais como o Brasil.

O cenário escolhido para a composição do desenho foi o 
bairro do Pelourinho, localizado na capital do Estado da Bahia, 
Salvador, berço de nascimento de Santa Dulce, representação 
de um Brasil de tantos lugares e culturas. As pessoas estão na 
rua, área comum de encontro e convívio, mas também onde se 
vivenciam dores e angústias. Assim, contemplamos uma Igreja 
em saída, que está nas ruas e vai ao encontro das pessoas. 

Na arte, foi aplicada a técnica do mosaico. Nela, cada 
peça desempenha um importante papel para a formação com-
pleta do desenho. De modo mais evidente, a composição ex-
pressa a viva unidade na diversidade de dons e serviços que  
nos animam a construir uma sociedade mais sensível e com-
prometida com as necessidades de nossos irmãos e irmãs de 
todo o planeta (Explicação do texto-base da CF 2020, p. 113).
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Missão da Igreja junto ao povo negro
O desafio missionário tem sido constante desde a 

existência da Igreja. A missão é parte da identidade da 
Igreja. Segundo o decreto conciliar Ad Gentes a Igreja 
peregrina é por sua natureza missionária. Pois ela se ori-
gina da missão do Filho e da missão do Espirito Santo, 
segundo o desígnio do Pai (AG 2). Na Palavra de Deus 
encontramos  o mandato deixado por Jesus ao grupo dos 
discípulos (cf. Mt 28,16-20; Mc 16, 15-20; Jo 20, 19-23). 
O ressuscitado se manifestou ao discipulado e os enviou 
em missão para dar continuidade a sua obra. 

A experiência de missão pode ser uma experiên-
cia de amor, de oferecimento e recebimento de dons. Há 
muito que dar e temos muito que receber. O diálogo, a 
compreensão do outro e da sua história ajudam a fazer a 
interação missionária plasmada pela gratuidade para um 
caminho de crescimento e fortalecimento na fé. A abdi-
cação destes princípios compromete a missão naquilo que 
caracteriza enquanto anúncio da Boa Nova de Jesus Cris-
to.  

Desde o começo da Igreja a missão abriu-se à uni-
versalidade. Jesus, o primeiro missionário do Pai, atendeu 
e abriu os horizontes de sua atividade evangelizadora à 
medida da sua itinerância na Palestina.  Foi, porém com os 
primeiros discípulos e as primeiras comunidades cristãs, 
na inspiração do Espírito Santo (At 2, 9ss; 10,44ss; 13, 
1-5), que se abriu um grande caminho para a missão ad 
gentes, além-fronteiras e para a universalidade.

O desafio missionário em terras brasileiras, em fi-
delidade à trajetória missionária da Igreja, compreende 
também o diálogo com o povo negro, os afro-brasileiros. 
Num primeiro momento este encontro foi difícil, marcado 
pelo projeto escravagista do período colonial e imperial; 
e, salvo iniciativas pontuais, a Igreja teve dificuldades de 
se colocar contra a escravidão dos afro-brasileiros. Fic-
aram marcas profundas nos negros e também na Igreja. 
Aquela experiência missionária primeira há de ser supera-
da por outra mais comungante com a proposta de Jesus.  A 
tarefa missionária cristã encontrar-se-á com a cultura ne-
gra, seguindo a sugestão do Beato Paulo VI na exortação 
Evangelii Nuntiandi que o evangelho não negue a cultura, 
mas a penetre e a transforme a partir dela mesmo, a partir 
de dentro. A necessária inculturação do evangelho é o pri-
meiro passo neste encontro missionário porque o evangel-
ho e a cultura não são incompatíveis. Ele pode impregnar 
e transformar todas as culturas (cf. EN 20). 

Um segundo passo compreende a leitura do contexto 
de vida dos afro-brasileiros. Os dados censitários colocam 
os negros como aqueles que ainda vivem grandes dificul-
dades quanto à sobrevivência. Lembro aqui a educação, 
acesso à saúde, acesso ao emprego e renda, à moradia dig-
na.  Esta situação é fruto da trajetória histórica do Brasil, 

especialmente dos mais 
de três séculos de es-
cravidão.  É necessário 
contemplar este quadro 
difícil nas iniciativas 
missionárias porque é 
critério de fidelidade 
ao Evangelho de Jesus. 
Assumir o compromisso 
de ser uma Igreja mi-
sericordiosa, advogada 
da justiça e defensora dos pobres (cf. DAp 395), entre os 
quais está o povo negro. Ela vai exercer o papel de cuida-
dora, sanando aos tantos feridos com o óleo da misericór-
dia e compaixão. 

O terceiro passo do compromisso missionário atende 
a uma característica da Igreja desde o seu nascimento. Ser 
servidora (cf. Jo 13, 13ss). A consciência de servir aler-
ta para a pergunta sempre necessária de como está sendo 
desempenhado este compromisso.  O serviço é prestado 
com gratuidade, sobretudo àquela parcela mais fragiliza-
da, com a sua sobrevivência física ameaçada, onde está o 
povo negro. A atitude de serviço passa pela solidariedade 
e compromisso que vai além das palavras, mas também 
compreende colocar as estruturas eclesiais a serviço da 
causa dos negros. No serviço a Igreja revela uma certa 
“parcialidade” que tem incomodado muita gente, contudo 
a crítica e a negação também aconteciam no tempo de Je-
sus (Lc 15, 1s). No serviço aos prediletos de Deus a Igreja 
está realizando a sua missão e fazendo a vontade do Pai.  

Um quarto passo da missão junto ao povo negro 
compreende a superação do preconceito e acolhida das 
formas de vivência da fé próprias de uma caminhada par-
ticular. Ao longo dos séculos de existência a Igreja foi 
interagindo com diferentes culturas e, de certa maneira, 
assumiu algumas riquezas destas culturas que não foram 
impedimento a sua caminhada de fé e fidelidade a Jesus 
Cristo. Esta proximidade e diálogo também acontece com 
a cultura dos afro-brasileiros. O Documento de Aparecida 
ilustra bem este propósito quando reconhece a riqueza da 
cultura afro-americana. Diz o texto: os afro-americanos se 
caracterizam, entre outros elementos, pela expressividade 
corporal, o enraizamento familiar e o sentido de Deus 
(DAp 56). Acolher esta riqueza não se faz impedimento à 
fidelidade ao evangelho de Cristo. É um caminho de en-
riquecimento e diálogo cultural. 

Uma Igreja em saída missionária coloca-se ao lado 
dos negros como companheira de caminhada e faz desta 
atitude uma marca da sua missão. Que o Espírito Santo 
continue inspirando e a ajudando a assumir este desafio. 

Pe Ari Antonio dos Reis
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Missão do cristão – ir ao encontro de todos
O mandato de Jesus é «ide». Todos os dias nos cru-

zamos com tantas pessoas, mas – podemo-nos interrogar – 
vamos ter com as pessoas que encontramos? Assumimos o 
convite de Jesus ou ocupamo-nos apenas das nossas cois-
as? Todos esperam algo dos outros, o cristão vai ter com 
os outros. A testemunha de Jesus nunca se sente em crédito 
do reconhecimento de outros, mas em dívida de amor com 
quem não conhece o Senhor. A testemunha de Jesus vai ao 
encontro de todos, e não apenas dos seus, do seu grupinho.

Para ir ao encontro de todos, que instruções nos dá 
o Senhor? Uma só e muito simples: fazei discípulos. Mas, 
atenção! Discípulos d’Ele, não nossos. A Igreja só anuncia 

bem, se viver como discípula. E o discípulo segue dia a dia 
o Mestre e partilha com os outros a alegria do discipulado. 
Não conquistando, obrigando, fazendo prosélitos, mas teste-
munhando, colocando-se ao mesmo nível – discípulo com 
os discípulos –, oferecendo amorosamente o amor que re-
cebemos. Esta é a missão: oferecer ar puro, de alta quota, a 
quem vive imerso na poluição do mundo; levar à terra aque-
la paz que nos enche de alegria, sempre que encontramos 
Jesus no monte, na oração; mostrar, com a vida e mesmo 
com palavras, que Deus ama a todos e não se cansa jamais 
de ninguém (Papa Francisco, homilia no dia das missões, 
20/10/2019).

A missão e o cuidado pastoral
“Missão é sempre partir,
mas não devorar quilômetros.
É sobretudo, abrir-se aos outros como irmãos,
descobri-los e encontrá-los”
Sábias e provocantes palavras de dom Helder Camara! 

Engana-se quem pensa que a missão começa pelo outro lado 
do Atlântico.  Ela começa desde o lugar onde vivemos. Ali 
também está a oportunidade de sair de si para fazer o bem 
que é o centro do agir missionário. 

Cabe compreender que um dos sustentáculos da 
relação de paz é o rompimento com o egoísmo. É um pro-
cesso pessoal. É, diga-se de passagem, o processo mais ex-
igente, porque põe o sujeito frente a si, a tudo o que já está 
acostumado a fazer, mesmo que as vezes esteja errado e 
contribua para estruturas que corrompem a paz. E diante da 
novidade, muitas vezes o medo impede essa saída.

No sair de si existe a possibilidade do encontro. Com 
Cristo, que primeiro nos chamou e nos deixou livres em re-
sponder. Na resposta, não está a opção por ser seguidor de 
alguém distante onde a relação “eu e Deus” bastaria. Pelo 
contrário, a resposta sugere grande responsabilidade, a saí-
da de si que oportuniza o encontro com Jesus na pessoa do 
outro, em suas mais diversas faces. Ao tomar a decisão de 
partir, aceito o chamado de Jesus, e, compreendo que a vida 
não é egoísmo ou fechamento, mas um contínuo encontro.

 A pessoa que se dispõe à saída abre-se à novidade, 
quem sabe à possível insegurança, aos conflitos, às con-
tradições do mundo, etc.  Contudo, tem a oportunidade de 
uma vida de constante troca de dons. É o compromisso de 
cuidar e a possibilidade da pessoa ser cuidada.  

Mais do que nunca, enquanto Igreja somos interpela-
dos ao discipulado-missionário. Frequentemente se ouve: 
“mas ninguém quer nada com nada”, “a maioria estão ido-
sos”, e, enfim, a discussão fica intra eclesial, ou seja, so-
mente preocupada com o interno da Igreja. A inovação é a 

capacidade da ação extra eclesial, ou seja, romper fronteiras.
 O desafio da pessoa é também desafio eclesial, ou 

seja, ter a coragem institucional de ser Igreja em saída, as-
sumindo os desafios de um mundo em constante transfor-
mação. O Papa Francisco tem insistido na saída missionária 
da Igreja e também na coragem de assumir as consequências 
desta saída. Afirma:  “prefiro uma Igreja acidentada, ferida e 
enlameada por ter saído pelas estradas, a uma Igreja enferma 
pelo fechamento e a comodidade de se agarrar às próprias 
seguranças (EG, 49). Nesse sentido, a Igreja sai ao encontro 
dos afastados, interessa-se por sua situação, a fim de reen-
cantá-los e convidá-los a novamente se envolverem com ela 
(DAp. 226), para dar-lhes uma alegria que ninguém da qual 
ninguém é excluído (cf. EG 3).

Como ser Igreja em saída? Só se encanta de fato, a par-
tir da experiência. No ano da misericórdia éramos lembrados 
que Jesus é o rosto da misericórdia do Pai. Logo, a Igreja 
também reflete esse rosto misericordioso. Eis seu grande de-
safio. Ser Igreja misericordiosa é ser capaz de cuidar. E este 
cuidado encanta, atrai e gera o discipulado (Lc 18,43). E isso 
gera uma Igreja com espiritualidade missionária. A missão é 
alimentada na oração, na Palavra de Deus, na Eucaristia e no 
próprio caminhar missionário.

Podemos juntos sonhar com uma Igreja que cada vez 
mais está empenhada em fazer ecoar o Evangelho e cuidar 
da vida. Nesta missão de ensinar, celebrar e pastorear, nin-
guém de nós pode fugir. Pastores e fiéis, o povo de Deus faz 
a Igreja, quem opta por este caminho sente-se responsável.

Para refletir: 
Como compreendia a palavra missão? Mudei de con-

ceito? Como as pessoas de modo geral compreendem a 
missão?

Quais enfermidades corremos perigo enquanto cris-
tãos e/ou Igreja? O que fazer para evitar ou curar essas en-
fermidades?
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JESUS A LUZ DO MUNDO                           
Duração: 20 minutos
Material: uma vela para cada 

participante, ambiente escuro (ideal se 
for feito a noite ou em sala que possa ter 
as janelas fechadas), fósforo ou isqueiro, 
pedaços de papel, lápis ou caneta, durex ou 
barbante

Sentados em círculo, sugira que os 
catequizandos fechem os olhos e façam uma oração silenciosa, 
por alguns minutos; enquanto isso apague as luzes do ambiente. 
Comente sobre a escuridão do ambiente, e pergunte se é confortável 
fi car sentado no escuro e o que eles fazem quando acaba a luz.

O catequista acende uma vela e lê o texto de Mateus 5, 
14-16

Perguntas: O que quer dizer este texto? Adianta eu 
acender esta vela e colocá-la atrás de mim? (Coloque a vela acesa 
atrás de você). Melhora se eu colocar a vela a minha frente e mais 
para o alto? (Mostre a vela) E se cada um de nós tivesse uma vela, 
fi caria mais claro?

O catequista levanta e dá a cada participante uma vela, 
mas não acende. Ficou mais claro? Não, por que? O que falta?

Cristo disse que ele era a luz do mundo, de que luz ele está 
falando? Ele quer iluminar os cantos escuros do mundo, como? 

128ª Receita Culinária
Maria Busatta, integrante da Pastoral da Saúde

Variedades

Dinâmica do Setor de Animação Bíblico-catequética (124)
Tânia Madalosso

Palitos de Abobrinha com Parmesão
Que tal aprender fazer palitos de abobrinha assados 

com parmesão?! É uma ótima opção de lanche da tarde ou 
de petisco para qualquer momento. Não tem carboidrato; é 
livre de glúten e açúcar!

Ingredientes
2 abobrinhas lavadas e cortadas ao meio
1/2 xícara de farinha de coco
100 g de queijo parmesão ralado
2 ovos levemente batidos
Temperos a gosto
Azeite
Preparo
Começar cortando as abobrinhas em tiras nem tão fi -

nas e nem tão grossas.
Colocar os temperos no ovo batido, depois, o queijo 

ralado dentro de um prato e a farinha em outro.
Passar as tiras de abobrinha no ovo, retirando o ex-

cesso depois passar na farinha e em seguida no parmesão. 
Repetir isso até que acabar as tirinhas de abobrinha.

Untar uma forma com azeite, colocar as tiras, salpicar 
o queijo parmesão restante, regar com azeite.

Assar em forno médio até que fi quem sequinhas.

Através de sua Palavra, de seu amor, 
de sua morte na cruz.

O catequista sugere que 
cada um acenda a vela do seu vizinho 
dizendo algo sobre Cristo e ele 
começa colocando a chama de sua 
vela na do vizinho do lado (atenção 
com os cabelos e com pingar cera 
derretida sobre as pernas), dizendo 
algo como: “Cristo te ama”, cada 
participante deve fazer o mesmo, 
com o vizinho ao lado, falando uma 
frase diferente.

Agora fi cou mais claro o nosso ambiente, com a luz de 
Cristo. E o que Cristo diz desta luz, ela deve fi car escondida? O 
que nós devemos fazer com esta luz?

Em seguida destine um momento para refl exão e 
oração; acenda as luzes da sala e apague as velas. Peça que os 
catequizandos falem sobre o que pensaram e sugira uma atividade 
para levar a luz de Cristo para outros: Peça para escreverem em 
um pedaço de papel o versículo ou a frase que lhe foi dita ao 
acender a vela. Coloque o papel em volta da vela, com durex ou 
barbante (de forma que possa ler o escrito); E presenteie esta vela 
aos pais ou a um amigo.

Tomate Recheado
Que tal um prato chic e ao mesmo 

tempo barato e rápido?! Você pode fazer 
seu tomate recheado como preferir.  

Ingredientes
Tomates grandes e vermelhos (não muito maduros)
1/2 xícara de queijo mussarela
1 xícara de cream cheese 
1 xícara de frango desfi ado temperado
Temperos a gosto
Preparo
Começar retirando a tampa do tomate, depois retirar 

todo o miolo.
Misture o cream cheese com o queijo e os temperos.
Rechear o tomate com essa mistura de queijo deixando 

um pequeno espaço para cobrir com o frango desfi ado.
Colocar dentro de uma assadeira.
Assar em forno médio por 20 minutos ou até que os 

tomates fi quem bem assados.
Depois sé só servir!
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Ervas e Plantas Mecinais – 126
Pe. Ivacir João Franco – CNF/MT nº. 0120.

- 3. Pe. Antonio J. Scheff el, N. 1940;
- 5. Pe. João Dirceu Nardino, O. 1994;
- 6. Pe. Ivacir Franco, N. 1963;
- 12. Diác. Ludovino Polli, O. 1983;
- 20. Era dia do aniversário do Pe. Luiz Warken, N. 1948 (falecido no dia 12/8/2019);
- 21. Era dia do aniversário do Pe. Gabriel Zucco, N. 1955 (falecido em 14/02/18);
Pe. José Ladimir Balbinotti (saletino) N 1962;
Wellington Mikoanski (seminarista) N 2000;
- 26. Tania M. P. Madalosso, N. 1962;
- 30. Juliano Petzhold, N. 1973 (Auxiliar de Administração);
Diva Oro (doméstica da Cúria) N. 1969.

Aniversários Março

Espinheira Santa
Maytenus ilicifolia, Mart.
Pertence à família das Celastráceas
Também conhecida como: Cancorosa, 

cancerosa
A Espinheira-Santa é uma árvore de 

pequeno porte, arbustiva, nativa da América do 
Sul. Geralmente encontrada em matas, mas se 
desenvolve também quando plantada próximo 
às casas. Quando adulta, pode atingir aproxi-
madamente 3 metros de altura. As suas folhas 
são pares e apresentam espinhos em sua mar-
gem, daí o nome popular de espinheira santa. 
As fl ores são pequenas e os seus frutos são de 
cor amarelo-escuro quando maduros. A sua reprodução pode 
ser feita por semente em canteiros e depois replantada para 
o local escolhido.

Propriedades medicinais
A Espinheira santa verdadeira e medicinal é aquela 

que contém no inicio da casca com as raízes internamente a 
cor meia amarela. 

O chá da mesma é benefi ciado com as vitaminas: B6, 
que permite a assimilação das proteínas e das gorduras; B12, 
que atua principalmente nas células do intestino, do tecido 
nervoso e da medula óssea; C, que é um antioxidante, e que 
tem capacidade de proteger o organismo dos danos provo-
cados pelo estresse, e equilibra o organismo todo; E, que é 
um antioxidante que protege as células do organismo contra 
danos de compostos químicos reativos conhecidos como rad-
icais livres, e Proteínas, que são um nutriente indispensável 
para a manutenção do organismo e para a saúde.

Para quem tem problemas estomacais, azia, má di-
gestão, gastrite e para favorecer e fortalecer o estômago, uti-

lizar as suas folhas no chá em infusão. 
A mesma também pode ser usada para 

prevenir a doença chamada câncer no estágio 
inicial, e ao mesmo tempo fortalecer o coração, 
e para eliminar o colesterol. A espinheira tam-
bém é indicada como depurativa do sangue, 
por isso é boa e útil para diminuir a dor na 
menopausa feminina e andropausa masculina. 

Muitos usam o chá da mesma também 
para cicatrizar ulceras acometidas no estôma-
go e para problemas da apendicite. 

Ela é ótima também para males hepáti-
cos, icterícia e amarelão. Está nela a proprie-
dade benéfi ca para auxiliar a diminuir a dor 

causada nos rins e desinfl amar os mesmos, bem como para 
desinfl amar a bexiga, favorecendo a diurese. 

Muitos usam consumir a mesma em forma de chá ou 
no chimarrão para afecções de pele, melhorar a mesma e 
eliminar rachaduras nos pés, nos calcanhares e quando hou-
ver rachaduras também no rosto provocadas pelo vento frio 
do inverno. 

Muitos acrescentam o chá da mesma no chimarrão 
para auxiliar a eliminar espinhas, acnes e ao mesmo tempo 
para favorecer a digestão e eliminar toxinas do corpo todo.

Nossos primitivos usavam o chá da mesma também 
para combater a ressaca, isto é, diminuir o efeito do álcool 
após bebedeira. Externamente, a mesma também pode ser 
aplicada como um agente cicatrizante de feridas em geral ou 
como um bom antisséptico para eliminar e purifi car a pele. 

Obs.: O chá em excesso é prejudicial para pessoas com 
hipersensibilidade, mulheres grávidas e que amamentam.
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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


