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- 02 – 15 anos de falecimento de São João 
Paulo II, nascido há cem anos - 18 de maio 
de 1920

- 03. das 09h às 15h, 1º Encontro Vocacional 
do ano, no Seminário de Fátima.

- 4 e 5, reunião da Coordenação Diocesana da 
Pastoral da Juventude com início às 8h30 
no Centro Diocesano de Pastoral. 

- 05 - Domingo de Ramos e da Paixão – Co-
leta da Solidariedade (Campanha da Fra-
ternidade)

- 08, 15h, recolhimento dos padres em pre-
paração ao Tríduo Pascal, no Seminário de 
Fátima; 19h, missa do Crisma na Catedral 
São José.

- 09 - Quinta-feira santa
- 10– Paixão do Senhor- Coleta para a Terra Santa (Lugares 

Santos)
- 11 – Vigília Pascal
- 12- Páscoa da Ressurreição
- 13, confraternização pascal dos padres.  
- 14, Jornada da Pastoral da Saúde, no Seminário de Fátima.
- 18, das 08h30 às 16h, encontro de formação para assesso-

res/as da Infância e Adolescência Missionária, no Cen-
tro Diocesano; 20h, segundo jantar benefi cente do ECC 
- Encontro de Casais com Cristo, salão comunitário da 

Agenda Pastoral
sede paroquial N. Sra. da Salette, Três Ven-
das, Erechim.
- 19 – 2º Domingo de Páscoa - Dia da Di-
vina Misericórdia - às 13h30, encontro dos 
religiosos e religiosas da Diocese de Erexim, 
no Colégio Franciscano São José, Erechim.  
(tema: - A arte de envelhecer bem)
- 21– Dia de Tiradentes
- 22, das 19h às 22h, estudo sobre Evangelho, 
no Centro Diocesano.
- 22 - até dia 1º de maio, 58ª Assembleia Ge-
ral da CNBB, em Aparecida, SP
- 25, pela parte da manhã, encontro de formação 
com assessoras(es) dos coroinhas; das 08h30 às 

16h, encontro de formação para assessores/as da Infância e 
Adolescência Missionária, no Centro Diocesano.

- 25 e 26, segunda etapa da Escola Diocesana de Formação 
de Lideranças Jovens (FAÇA) na Paróquia Santa Terezi-
nha em Estação/RS, com início às 8h.

- 26 - 3º Domingo de Páscoa – às 08h30, Dia Eucarístico do 
Apostolado da Oração (“Encontro Diocesano”), no CTG 
Sentinela da Querência, Erechim, com assessoria do pro-
fessor Adroaldo Lamaison; celebração dos 75 anos da co-
munidade São João Batista, Quatro Irmãos. 

- 28 e 29, das 08h30 às 17h, encontro da Pastoral da Criança, 
no Centro Diocesano. 

Papa estabelece um ano em missão para os futuros diplomatas da Santa Sé
Em carta Presidente da Pontifícia Academia Eclesiástica, a Es-

cola para formar os diplomatas da Santa Sé, Papa Francisco estabelece 
doze meses de ação missionária a quem entrar no serviço diplomático.

O Papa Francisco havia preanunciado no seu discurso fi nal no 
Sínodo Amazônico e agora aquela indicação se concretiza. A carta do 
Papa foi assinada em 11 de fevereiro. Nela, ele diz: “Estou convencido 
de que esta experiência poderá ser útil a todos os jovens que se preparam 
ou iniciam o serviço sacerdotal, mas de modo especial àqueles que, no 
futuro, serão chamados a colaborar com os representantes pontifícios e, 
na sequência, poderão se tornar, por sua vez, Enviados da Santa Sé junto 
às nações e Igrejas particulares”.

O Papa cita o que ele afi rmou num discurso dirigido à Pontifícia 
Academia Eclesiástica em junho de 2015: “A missão a que um dia sereis 
chamados a desempenhar levar-vos-á a todas as regiões do mundo. À 
Europa, necessitada de despertar; à África, sequiosa de reconciliação; 
à América Latina, faminta de alimento e interioridade; à América do 
Norte, comprometida a descobrir de novo as raízes de uma identidade 
que não se defi ne a partir da exclusão; à Ásia e à Oceania, desafi adas 
pela capacidade de fermentar na diáspora e de dialogar com a vastidão 
de culturas ancestrais”.

E na carta acrescenta que “para enfrentar positivamente estes 
crescentes desafi os para a Igreja e para o mundo, é preciso que os futuros 
diplomatas da Santa Sé adquiram também, além de uma sólida formação 
sacerdotal e pastoral e aquela específi ca” oferecida pela Academia, “uma 
experiência pessoal de missão fora da diocese de origem, compartilhan-
do com as Igrejas missionárias um período de caminho junto a suas co-
munidades, participando de sua cotidiana atividade evangelizadora”.

Esta nova experiência entrará em vigor com os novos alunos que 
iniciarão sua formação no próximo ano acadêmico 2020/2021”.

O projeto deverá ser elaborado em colaboração com a Secretaria 
de Estado e com os representantes pontifícios, os quais certamente não 
deixarão de prestar uma valiosa ajuda ao identifi car as Igrejas particu-
lares prontas a acolher os alunos e segui-los de perto nesta experiência.

“Estou certo, conclui o Papa de que a experiência missionária que 
se quer promover se tornará útil não somente para os jovens acadêmi-
cos, mas também para as Igrejas com as quais eles colaborarão e, faço 
votos, suscite em outros sacerdotes da Igreja universal o desejo de se 
tornarem disponíveis a transcorrer um período de serviço missionário 
fora da própria diocese”.

Fonte: Vatican News
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Querida Amazônia
alguns tópicos do documento do Papa Francisco

Cardeal Orani João 
Tempesta

Sentido desta exortação
O Santo Padre, o Papa 

Francisco, logo na introdução 
do documento quer eviden-
ciar o sentido da Exortação, 
que não pretende substituir 
o documento conclusivo do 
sínodo, antes recomenda sua 
leitura integral: “Aqui, não 
vou desenvolver todas as questões amplamente tratadas 
no Documento conclusivo; não pretendo substituí-lo nem 
o repetir. (nº2) “Nesta Exortação, preferi não citar o Doc-
umento, convidando a lê-lo integralmente.”(nº3). Ressalta 
ainda que recorreu a como também a obras poéticas sobre 
a Amazônia”. O Papa, exorta que a dimensão global das 
questões da Amazônia: “atenção da Igreja às problemáticas 
deste território obriga-nos a retomar brevemente algumas 
questões que não devemos esquecer e que podem servir de 
inspiração para outras regiões da terra enfrentarem os seus 
próprios desafios.” (cf. nº 5).

Sonhos para Amazônia
O Papa Francisco expressa seus quatro sonhos para 

a Amazônia: luta pelos direitos e dignidade dos povos 
amazônicos marginalizados e oprimidos; preservação da 
riqueza cultural; proteção da beleza natural dos rios e flo-
restas; comunidades cristãs encarnadas na Amazônia que 
deem à Igreja rostos novos (cf. nº 7)

CAPÍTULO I - UM SONHO SOCIAL
A intenção de Francisco neste capítulo é evidenciar 

que uma abordagem ecológica é também uma abordagem 
social, que estar sensível aos clamores da terra significa ao 
mesmo tempo estar atento aos clamores dos mais pobres e 
necessitados.

Injustiça e crime
A ação agressiva dos colonizadores e indústrias são 

culpados pela migração dos povos indígenas de suas terras, 
para regiões marginalizadas, a beira das cidades onde são 
assolados pela miséria e outros males: “Isto favoreceu os 
movimentos migratórios mais recentes dos indígenas para as 
periferias das cidades. Aqui não encontram uma real liber-
tação dos seus dramas, mas as piores formas de escravidão, 
sujeição e miséria. Nestas cidades caraterizadas por uma 
grande desigualdade, onde hoje habita a maior parte da pop-
ulação da Amazônia, crescem também a xenofobia, a ex-
ploração sexual e o tráfico de pessoas.” (cf. nº 10) A ação 
colonizadora não devasta apenas a natureza, mas também a 
dignidade dos povos indígenas.

Indignar-se e pedir per-
dão

Neste ponto o Santo Pa-
dre nos recorda que  devemos 
sempre nos indignar diante das 
injustiças e não só isto, tam-
bém a necessário nosso pedido 
de perdão pela vezes em que 
fomos omissos conforman-
do-nos com situações injustas, 
segundo ele: “Não é salutar ha-
bituarmo-nos ao mal; faz-nos 

mal permitir que nos anestesiem a consciência social [...] 
deveriam gerar uma profunda repulsa e ao mesmo tempo 
tornar-nos mais sensíveis para também reconhecer formas 
atuais de exploração humana, violência e morte. (cf. n.15) O 
papa ainda pede perdão pela vezes em que os missionários 
que deveriam evangelizar não estiveram atentos a necessi-
dade dos oprimidos chegando até mesmo a compactuar com 
situações de exploração: “Entretanto como não podemos 
negar que o joio se misturou com o trigo, pois os missionári-
os nem sempre estiveram do lado dos oprimidos, deploro-o 
e mais uma vez «peço humildemente perdão, não só pelas 
ofensas da própria Igreja, mas também pelos crimes contra 
os povos nativos durante a chamada conquista da América»” 
(cf. n.19).

Sentido comunitário
Os povos amazônicos possuem um forte sentido co-

munitário que muitas vezes é prejudicado justamente pela 
migração que são obrigados a realizar para os centros ur-
banos individualistas, diante disso devemos buscar “«um 
novo sistema social e cultural que privilegie as relações 
fraternas, num quadro de reconhecimento e valorização das 
diferentes culturas e dos ecossistemas, capaz de se opor a 
todas as formas de discriminação e domínio entre os seres 
humanos».”(cf. nº22)

Instituições degradas
Como já diagnosticado pelo “Instrumentum laboris do 

Sínodo, verifica-se  «uma cultura que envenena o Estado e 
suas instituições, permeando todos os estratos sociais, inclu-
sive as comunidades indígenas”, da qual a cultura indígena 
não está alheia.(cf. n. 24)

Diálogo Social
Segundo o Papa Francisco o diálogo social deve não 

ver os pobres como preferenciais na opção social da Igreja, 
mas antes deve compreende-los como verdadeiros protag-
onistas. Trata-se de reconhecer o outro e apreciá-lo «como 
outro», com a sua sensibilidade, as suas opções mais ínti-
mas, o seu modo de viver e trabalhar. (cf. n.27)
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CAPÍTULO II - UM SONHO CULTURAL
Poliedro amazônico
Observa-se na Amazônia uma grande diversidade de 

culturas cheias de riquezas e diversidades que devem ser 
valorizadas para se “evitar de os considerar como «selvagens 
não-civilizados»; simplesmente criaram culturas diferentes 
e outras formas de civilização, que antigamente registraram 
um nível notável de desenvolvimento.”(cf. n. 29)

Cuidar das raízes
Exorta-se ainda aos mais jovens “beberem das fontes”, 

valorizarem a tradição de seus antepassados, afim de “evitar 
esta dinâmica de empobrecimento humano, é preciso amar 
as raízes e cuidar delas, porque são «um ponto de enraiza-
mento que nos permite crescer e responder aos novos desa-
fios». [1] Convido os jovens da Amazônia, especialmente 
os indígenas, a «assumir as raízes, pois das raízes provém a 
força que [os] fará crescer, florescer e frutificar»”. (cf. n.33)

Encontro intercultural
“As etnias que desenvolveram um tesouro cultural 

em conexão com a natureza, com forte sentido comunitário, 
apercebem-se facilmente das nossas sombras, que não recon-
hecemos no meio do suposto progresso. Assim, far-nos-á 
bem recolher a sua experiência da vida.” (cf. n.36)

Culturas ameaçadas, povos em risco
O Santo padre observa a importância fundamental de 

se respeitar em qualquer projeto para a Amazônia, a perspec-
tiva dos direitos dos povos e das culturas, dando assim pro-
vas de compreender que para o desenvolvimento dum grupo 
social se requer constantemente o protagonismo dos atores 
sociais locais a partir da sua própria cultura.

CAPÍTULO III - UM SONHO ECOLÓGICO
Esse sonho feito de água
Há que se reconhecer a importância essencial dos 

rios da Amazônia fonte de fecundidade e da existência de 
vida, devem ser considerados como que colunas vertebrais 
que harmonizam e unem as regiões da Amazônia e donde 
provém todas forma de vida.

O grito da Amazônia
Devemos abrir nossos olhos para a realidade de que, 

nas condições atuais, com este modo de tratar a Amazônia, 
tanta riqueza de vida e de tão grande beleza estão «tomando 
o rumo do fim, embora muitos pretendam continuar a crer 
que tudo vai bem, como se nada acontecesse. “Para cuidar 
da Amazônia, é bom conjugar a sabedoria ancestral com os 
conhecimentos técnicos contemporâneos, mas procurando 
sempre intervir no território de forma sustentável, preser-
vando ao mesmo tempo o estilo de vida e os sistemas de 
valores dos habitantes.”(cf. n.51)

A profecia da contemplação
“Aprendendo com os povos nativos, podemos contem-

plar a Amazônia, e não apenas analisá-la, para reconhecer 
esse precioso mistério que nos supera; podemos amá-la, e 
não apenas usá-la, para que o amor desperte um interesse 
profundo e sincero; mais ainda, podemos sentir-nos intima-
mente unidos a ela, e não só defendê-la: e então a Amazônia 
tornar-se-á nossa como uma mãe.” (cf. no. 55)

Educação e Hábitos Ecológicos
Segundo o Papa a preocupação com a justiça, a sua 

opção pelos últimos, a sua tradição educativa e a sua história 
de encarnação em culturas tão diferentes de todo o mundo, 
deseja, faz com que a Igreja busque sempre mais prestar 
a sua contribuição para a educação dos povos em vista do 
cuidado e o crescimento da Amazônia.

CAPÍTULO IV - UM SONHO ECLESIAL
Anúncio indispensável na Amazônia
Segundo o Papa Francisco não podemos limitar-nos 

a uma mensagem social, mas como cristãos, não renuncia-
mos à proposta de fé que recebemos do Evangelho, pois “a 
autêntica opção pelos mais pobres e abandonados, ao mes-
mo tempo que nos impele a libertá-los da miséria material 
e defender os seus direitos, implica propor-lhes a amizade 
com o Senhor que os promove e dignifica.” (cf. no. 63)

A inculturação
É preciso ater-se a um processo necessário de incul-

turação, que nada despreza do bem que já existe nas cultu-
ras amazônicas, mas recebe-o e leva-o à plenitude à luz do 
Evangelho.(cf. no.66)

Caminhos de inculturação na Amazônia
Devemos partir da máxima de que “Tudo isto deve ser 

valorizado e recebido na evangelização.” Do mesmo modo 
não podemos negligenciar que “a inculturação eleva e dá 
plenitude. Sem dúvida, há que apreciar esta espiritualidade 
indígena da interconexão e interdependência de todo o cria-
do, espiritualidade de gratuidade que ama a vida como dom, 
espiritualidade de sacra admiração perante a natureza que 
nos cumula com tanta vida.” (cf. n.73)

Inculturação social e espiritual
“Esta inculturação, atendendo à situação de pobreza e 

abandono de tantos habitantes da Amazônia, deverá neces-
sariamente ter um timbre marcadamente social e caracteri-
zar-se por uma defesa firme dos direitos humanos, fazendo 
resplandecer o rosto de Cristo que «quis, com ternura espe-
cial, identificar-Se com os mais frágeis e pobres»” (cf. n.75). 
Deste modo resplandecerá a verdadeira beleza do Evangel-
ho, que é plenamente humanizadora, dá plena dignidade às 
pessoas e aos povos, cumula o coração e a vida inteira.
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Pontos de partida para uma santidade amazônica
O sentido fundamental desse artigo está em reconhecer 

que a sensibilidade de “um verdadeiro missionário procura 
descobrir as aspirações legítimas que passam através das 
manifestações religiosas, às vezes imperfeitas, parciais ou 
equivocadas, e tenta dar-lhes resposta a partir duma espiri-
tualidade inculturada” (cf. n.79), de modo a se buscar uma 
forma de evangelizar mais próxima da cultura e realidade 
dos povos indígenas...

A inculturação da liturgia
A inculturação da liturgia (cf. 81-84). O Pontífice 

constata que já o Concílio Vaticano II havia solicitado um 
esforço de “inculturação da liturgia nos povos indígenas”. 
Além disso, recorda numa nota do texto que, no Sínodo, 
“surgiu a proposta de se elaborar um «rito amazônico»”. Os 
Sacramentos, exorta, “devem ser acessíveis, sobretudo aos 
pobres”. A Igreja, afirma evocando a Amoris laetitia, não 
pode se transformar numa “alfândega”.

A inculturação do ministério
Nestes dois pontos o Santo Padre trata da importân-

cia da Celebração Eucarística nas comunidades indígenas, 
apresenta sua sensibilidade para com as comunidades que 
sofrem com a escassez de sacerdotes e pouca frequência à 
Eucaristia, ao mesmo tempo ressalta a importância e a es-
sencialidade do ministério ordenado porém que a solução 
pastoral não está em ampliar a possibilidade do sacerdócio 
mas sim na promoção de uma participação mais ativa do 
leigos: “O sacerdote é sinal desta Cabeça que derrama a graça, 
antes de tudo, quando celebra a Eucaristia, fonte e cume de 
toda a vida cristã.[2] Este é o seu grande poder, que só pode 
ser recebido no sacramento da Ordem. Por isso, apenas ele 
pode dizer: «Isto é o meu corpo». Há outras palavras que só 
ele pode pronunciar: «Eu te absolvo dos teus pecados»; pois o 
perdão sacramental está ao serviço duma celebração eucarísti-
ca digna”.(cf. n.88) “Os leigos poderão anunciar a Palavra, 
ensinar, organizar as suas comunidades, celebrar alguns Sac-
ramentos, buscar várias expressões para a piedade popular e 
desenvolver os múltiplos dons que o Espírito derrama neles. 
Mas precisam da celebração da Eucaristia, porque ela «faz 
a Igreja»,[3] e chegamos a dizer que «nenhuma comunidade 
cristã se edifica sem ter a sua raiz e o seu centro na celebração 
da Santíssima Eucaristia».”(cf. n.89)

Comunidades cheias de vida
É preciso valorizar os dons das comunidades locais, 

“portanto não se trata apenas de facilitar uma presença maior 
de ministros ordenados que possam celebrar a Eucaristia. 
Isto seria um objetivo muito limitado, se não procurássemos 
também suscitar uma nova vida nas comunidades. Precis-
amos de promover o encontro com a Palavra e o amadu-
recimento na santidade por meio de vários serviços laicais, 
que supõem um processo de maturação – bíblica, doutrinal, 

espiritual e prática – e distintos percursos de formação per-
manente.” (cf. n.93)

A força e o dom das mulheres
O Santo Padre, a valorização da participação feminina 

na vida da igreja, e nos convida a não reduzir sua função a 
uma dimensão funcional: “Isto convida-nos a alargar o hor-
izonte para evitar reduzir a nossa compreensão da Igreja a 
meras estruturas funcionais. Este reducionismo levar-nos-
ia a pensar que só se daria às mulheres um status e uma 
participação maior na Igreja se lhes fosse concedido acesso 
à Ordem sacra. Jesus Cristo apresenta-Se como Esposo da 
comunidade que celebra a Eucaristia, através da figura de 
um varão que a ela preside como sinal do único Sacerdote. 
As mulheres prestam à Igreja a sua contribuição segundo o 
modo que lhes é próprio e prolongando a força e a ternu-
ra de Maria, a Mãe. Deste modo não nos limitamos a uma 
impostação funcional, mas entramos na estrutura íntima da 
Igreja.(cf. n.103)

Ampliar horizontes para além dos conflitos
“O conflito supera-se num nível superior, onde cada 

uma das partes, sem deixar de ser fiel a si mesma, se integ-
ra com a outra numa nova realidade. Tudo se resolve «num 
plano superior que conserva em si as preciosas potenciali-
dades das polaridades em contraste».[4] Caso contrário, o 
conflito fecha-nos, «perdemos a perspectiva, os horizontes 
reduzem-se e a própria realidade fica fragmentada».(cf. no. 
104).

A convivência ecumênica e inter-religiosa
Diante de um contexto plural que se experimenta na 

Amazônia de vemos entender que a “força do que une a todos 
os cristãos têm um valor imenso. Prestamos tanta atenção ao 
que nos divide que, às vezes, já não apreciamos nem valori-
zamos o que nos une. E isto que nos une é o que nos permite 
estar no mundo sem sermos devorados pela imanência terre-
na, o vazio espiritual, o cômodo egocentrismo, o individual-
ismo consumista e autodestrutivo. ”(cf. no .108)

Conclusão
A MÃE DA AMAZÔNIA
Por fim Papa conclui a exortação voltando-se para Ma-

ria a Mãe que Cristo nos deixou, que embora seja a única 
Mãe de todos, manifesta-Se de distintas maneiras na

Amazônia e eleva-lhe uma prece.     
Vamos acolher, com religioso obséquio, o que nos 

pede o Papa Francisco e sejamos generosos, clérigos e 
leigos, em voltar o nosso olhar evangelizador para “A Queri-
da Amazônia” que espera nossa solidariedade na sua evan-
gelização! Que Nossa Senhora de Nazaré, de seu trono sa-
grado de Belém do Pará, nos ajude nessa missão em nome 
de Cristo e da Igreja!

Fonte: Vatican News
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DISCURSO DO PAPA FRANCISCO AOS PARTICIPANTES NO SIMPÓSIO 
“NOVAS FORMAS DE FRATERNIDADES SOLIDÁRIA”

Casina Pio IV, quarta-feira, 5 de fevereiro de 2020

Senhoras e senhores, 
boa tarde!

Quero expressar-vos 
a minha gratidão por este 
encontro. Vamos aprove-
itar este novo começo de 
ano para construir pontes, 
pontes que favoreçam o 
desenvolvimento de uma 
visão solidária dos bancos, 
das finanças, dos governos 
e das decisões económicas. 
Precisamos de muitas vozes 
capazes de pensar, de uma perspetiva multifacetada, sobre as 
várias dimensões de um problema global que afeta os nossos 
povos e as nossas democracias.

Gostaria de começar com um facto. O mundo é rico 
e não obstante isso os pobres aumentam à nossa volta. De 
acordo com relatórios oficiais, o rendimento mundial deste 
ano será de quase 12.000 dólares per capita. No entanto, 
centenas de milhões de pessoas ainda vivem em extrema 
pobreza e carecem de alimentação, casa, cuidados médicos, 
escolas, eletricidade, água potável e serviços de saneamen-
to adequados e indispensáveis. Calcula-se que aproximada-
mente cinco milhões de crianças com menos de cinco anos 
irão morrer de pobreza este ano. Outras 260 milhões serão 
privadas de educação devido à falta de recursos, guerras e 
migrações. Isto num mundo rico, porque o mundo é rico.

Esta situação levou milhões de pessoas a serem víti-
mas do tráfico e de novas formas de escravidão, como o tra-
balho forçado, a prostituição e o tráfico de órgãos. Eles não 
têm direitos nem garantias; nem sequer podem desfrutar da 
amizade ou da família.

Estas realidades não devem ser motivo de desespero, 
não, mas de ação. Trata-se de realidades que nos movem a 
fazer algo. 

A principal mensagem de esperança que quero par-
tilhar convosco é precisamente esta: trata-se de problemas 
resolúveis e não de falta de recursos. Não há um determin-
ismo que nos condene à desigualdade universal. Deixai-me 
repetir: não estamos condenados à desigualdade universal. 
Isto torna possível uma nova forma de assumir os aconte-
cimentos, que permite encontrar e gerar respostas criativas 
diante do sofrimento evitável de tantas pessoas inocentes; o 
que implica aceitar que, em não poucas situações, enfren-
tamos a falta de vontade e decisão para mudar as coisas e, 
principalmente, as prioridades. Pedem-nos que sejamos ca-
pazes de nos deixar desafiar, de deixar cair as escamas dos 
nossos olhos e ver estas realidades sob uma nova luz, uma 
luz que nos mova para a ação. 

Um mundo rico e 
uma economia vibrante po-
dem e devem acabar com a 
pobreza. Podem ser geradas 
e estimuladas dinâmicas 
capazes de incluir, alimen-
tar, curar e vestir os últimos 
da sociedade, em vez de os 
excluir. Devemos escolher 
ao quê e a quem dar priori-
dade: se promovemos me-
canismos socioeconómicos 
humanizadores para toda 

a sociedade ou, pelo contrário, incentivamos um sistema 
que acaba por justificar certas práticas que só conseguem 
aumentar o nível de injustiça e violência social. O nível de 
riqueza e técnica acumulado pela humanidade, assim como 
a importância e o valor que os direitos humanos adquiriram, 
já não permitem desculpas. Cabe a nós estarmos cientes de 
que todos somos responsáveis. Isto não significa que somos 
todos culpados, não; somos todos responsáveis para fazer 
algo. 

Se há pobreza extrema no meio da riqueza — tam-
bém riqueza extrema — é porque permitimos que o fosso se 
alargue até se tornar o maior da história. Estes são números 
quase oficiais: as 50 pessoas mais ricas do mundo possuem 
um património equivalente a 2, 2 biliões de dólares. Só essas 
cinquenta pessoas poderiam financiar os cuidados médicos 
e educação de todas as crianças pobres do mundo, tanto at-
ravés de impostos, iniciativas filantrópicas ou ambos. Estas 
cinquenta pessoas poderiam salvar milhões de vidas todos 
os anos.

Eu chamei à globalização da indiferença de “inação”. 
São João Paulo II chamou-lhe: estruturas do pecado. Tais 
estruturas encontram uma atmosfera propícia para a sua ex-
pansão sempre o bem comum é reduzido ou limitado a deter-
minados setores ou, no caso de sermos chamados a fazê-lo, 
quando a economia e as finanças se tornam um fim em si 
mesmas. É a idolatria do dinheiro, da ganância e da especu-
lação. E esta realidade soma-se agora à vertigem tecnológica 
exponencial, que aumenta a passos nunca antes vistos a ve-
locidade das transações e a possibilidade de produzir lucros 
concentrados sem estarem relacionados com os processos 
produtivos ou com a economia real. A comunicação virtual 
encoraja este tipo de situações. 

Aristóteles celebra a invenção da moeda e o seu uso, 
mas condena fortemente a especulação financeira porque 
nela «o próprio dinheiro se torna produtivo, perdendo a 
sua verdadeira finalidade que é facilitar o comércio e a pro-
dução» (Política, I, 10, 1258 b). 
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De modo semelhante, e seguindo a razão iluminada 
pela fé, a doutrina social da Igreja celebra formas de gov-
erno e bancos — muitos dos quais foram criados sob a sua 
proteção: é interessante ver a história das casas de penhores, 
dos bancos criados para promover e colaborar — quando 
cumprem o seu objetivo, que é, em última análise, a busca 
do bem comum, da justiça social, da paz, assim como do 
desenvolvimento integral de cada indivíduo, de cada comu-
nidade humana e de todas as pessoas. Contudo, a Igreja ad-
verte que estas instituições benéficas, tanto públicas como 
privadas, podem cair em estruturas de pecado. Estou a usar 
a qualificação de São João Paulo II. 

As estruturas de pecado incluem hoje em dia repeti-
dos cortes fiscais para as pessoas mais ricas, muitas vezes 
justificados em nome do investimento e do desenvolvimen-
to; paraísos fiscais para lucros privados e empresariais; e, 
claro, a possibilidade de corrupção por parte de algumas das 
maiores corporações do mundo, não raro em consonância 
com algum setor político dominante. 

Todos os anos centenas de biliões de dólares, que de-
veriam ser pagos em impostos para financiar a saúde e a 
educação, acumulam-se em contas em paraísos fiscais, im-
pedindo assim a possibilidade de desenvolvimento digno e 
sustentável de todos os atores sociais. 

As pessoas empobrecidas dos países altamente endi-
vidados suportam uma carga fiscal esmagadora e cortes nos 
serviços sociais enquanto que os seus governos pagam dívi-
das contraídas insensível e insustentavelmente. De facto, a 
dívida pública contraída, em não poucos casos para promov-
er e incentivar o desenvolvimento económico e produtivo 
de um país, pode tornar-se um fator que danifica e prejudica 
o tecido social. Quando acaba por ser orientada para outro 
propósito. 

Assim como existe uma corresponsabilidade por este 
dano à economia e à sociedade, existe também uma inspira-
dora e esperançosa corresponsabilidade para instaurar um 
clima de fraternidade e de confiança renovada que abranja a 
busca de soluções inovadoras e humanizadoras. 

É bom lembrar que não existe uma lei mágica ou in-
visível que nos condene ao congelamento ou à paralisia di-
ante da injustiça. E menos ainda existe uma racionalidade 
económica que suponha que a pessoa humana é simples-
mente uma acumuladora de benefícios individuais não rela-
cionados com a sua condição de ser social. 

As exigências morais de São João Paulo II em 1991 
são hoje surpreendentemente atuais: «o princípio de que as 
dívidas devem ser pagas; não é lícito, porém, pedir ou pre-
tender um pagamento, quando esse levaria de facto a impor 
opções políticas tais que condenariam à fome e ao desespero 
populações inteiras. Não se pode pretender que as dívidas 
contraídas sejam pagas com sacrifícios insuportáveis. Nest-
es casos, é necessário — como, de resto, está sucedendo em 
certa medida — encontrar modalidades para mitigar, rees-
calonar ou até cancelar a dívida, compatíveis com o direito 

fundamental dos povos à subsistência e ao progresso» (Carta 
enc. Centesimus annus, 35). 

De facto, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
aprovados em unanimidade por todas as nações também 
reconhecem este ponto — é um ponto humano — e apelam 
a todos os povos para que «ajudem os países em desenvolvi-
mento a alcançar a sustentabilidade da dívida a longo prazo 
através de políticas coordenadas para promover o financia-
mento da dívida, o redução da dívida e a reestruturação da 
dívida, na medida do possível, e para enfrentar o problema 
da dívida externa dos países pobres altamente endividados, a 
fim de reduzir a angústia da dívida» (Objetivo 17.4).

É nisto que devem consistir as novas formas de sol-
idariedade que hoje nos convocam aqui, se pensarmos no 
mundo dos bancos e das finanças: ajuda ao desenvolvimento 
das populações desfavorecidas e nivelamento dos países que 
gozam de um certo padrão e nível de desenvolvimento com 
aqueles que não são capazes de garantir o mínimo necessário 
aos seus habitantes. Solidariedade e economia para a união, 
não para a divisão com consciência reta e clara da corre-
sponsabilidade. 

Praticamente daqui é necessário afirmar que a maior 
estrutura de pecado, ou a maior estrutura de injustiça, é a 
própria indústria da guerra, uma vez que é dinheiro e tempo 
ao serviço da divisão e da morte. O mundo perde biliões 
de dólares por ano em armas e violência, somas que aca-
bariam com a pobreza e o analfabetismo se pudessem ser 
reencaminhadas. Na verdade, Isaías falou em nome de Deus 
por toda a humanidade, quando previu o dia do Senhor em 
que se «transformarão as espadas em relhas de arados, e as 
lanças, em foices» (cf. Is 2, 4). Sigamo-lo!

Há mais de setenta anos, a Declaração Universal dos 
Direitos do Homem das Nações Unidas comprometeu to-
dos os seus Estados Membros a cuidar dos pobres nas suas 
terras e casas, e em todo o mundo; isto é, na casa comum, o 
mundo inteiro é a casa comum. Os governos reconheceram 
que a proteção social, a renda básica, os cuidados de saúde 
para todos e a educação universal eram inerentes à dignidade 
humana fundamental e, portanto, aos direitos humanos fun-
damentais. 

Estes direitos económicos e um ambiente seguro para 
todos são a medida mais básica da solidariedade humana. 
E a boa notícia é que embora em 1948 esses objetivos não 
estivessem imediatamente ao alcance, hoje sim, com um 
mundo muito mais desenvolvido e interligado. Progrediu-se 
nisto.

Vós, que tão gentilmente vos reunistes aqui, sois os lí-
deres financeiros e especialistas económicos do mundo. Jun-
tamente com os vossos colegas, ajudais a estabelecer regras 
fiscais globais, a informar o público global sobre a nossa 
condição económica e a aconselhar os governos do mundo 
sobre os orçamentos. Sabeis em primeira mão quais são as 
injustiças da nossa economia global atual, ou as injustiças 
de cada país. 
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Trabalhemos juntos para acabar com estas injustiças. 
Quando as agências multilaterais de crédito financiam as dif-
erentes nações, é importante ter em conta os altos conceitos 
de justiça fiscal, os orçamentos públicos responsáveis do 
seu endividamento e, sobretudo, a promoção efetiva e pro-
tagonista dos mais pobres na trama social. Recordai-vos da 
vossa responsabilidade de fornecer assistência para o desen-
volvimento a nações empobrecidas e a redução da dívida das 
nações altamente endividadas. Recordai-vos do imperativo 
de impedir as mudanças climáticas causadas pelo homem, 
como todas as nações prometeram, para que não destruamos 
os alicerces da nossa Casa Comum.

Uma nova ética significa estar consciente da necessi-
dade de que todos se comprometam a trabalhar em conjunto 
para fechar paraísos fiscais, impedir a evasão e a lavagem 
de dinheiro que roubam à sociedade, bem como recordar 
às nações a importância de defender a justiça e o bem co-
mum sobre os interesses das empresas e multinacionais mais 
poderosas — que acabam por sufocar e impedir a produção 
local. O tempo presente exige e requer uma mudança de uma 
lógica insular e antagónica como único mecanismo autor-
izado para a solução de conflitos, para outra lógica, capaz 
de promover a interconexão que favoreça uma cultura de 
encontro, onde se renovem as bases sólidas de uma nova 
arquitetura financeira internacional.

Neste contexto onde o desenvolvimento de alguns 
setores sociais e financeiros atingiu níveis nunca antes vis-
tos, como é importante recordar as palavras do Evangelho 
de Lucas: «A quem muito foi dado, muito será exigido» (12, 
48). Como é inspirador ouvir Santo Ambrósio, que pensa 
com o Evangelho: «Vós [ricos] não doais o que é vosso aos 
pobres [quando fazeis caridade], mas dais-lhes o que é de-
les. Pois, a propriedade comum dada em uso para todos, vós 
estais a usá-la para vós mesmos» (Nabot 12, 53). Este é o 
princípio do destino universal dos bens, a base da justiça 
económica e social, assim como do bem comum.

Estou contente com a vossa presença aqui hoje. Cele-
bramos a oportunidade de saber que somos parceiros na obra 
do Senhor que pode mudar o curso da história em benefício 
da dignidade de cada pessoa hoje e amanhã, especialmente 
daqueles que são excluídos, e a favor do grande bem da paz. 
Lutamos juntos, com humildade e sabedoria, para servir a 
justiça internacional e intergeracional. Temos esperança il-
imitada no ensinamento de Jesus de que os pobres de espíri-
to são bem-aventurados e felizes, porque deles é o Reino do 
Céu (cf. Mt 5, 3) que começa aqui e agora.

Muito obrigado! E por favor, vou fazer um pedido, não 
um empréstimo: não vos esqueçais de rezar por mim, porque 
este trabalho não é nada fácil para mim, e invoco abundantes 
bênçãos sobre vós, e sobre o vosso trabalho.

DISCURSO DO PAPA FRANCISCO AOS PARTICIPANTES
NO CONGRESSO INTERNACIONAL  

 “A RIQUEZA DOS ANOS”
 Sala Régia, sexta-feira, 

31 de janeiro de 2020
Amados irmãos e irmãs!
Dou as bem-vindas a 

vós que participastes no pri-
meiro Congresso Internacio-
nal de Pastoral dos Idosos 
— “A riqueza dos anos” — 
organizado pelo Dicastério 
para os Leigos, a Família e a 
Vida; e agradeço ao Cardeal 
Farrell as suas amáveis palavras. 

A “riqueza dos anos” é a riqueza das pessoas, de cada 
pessoa que tem muitos anos de vida, de experiência e de 
história. É o tesouro precioso que se forma ao longo da vida 
de cada homem e mulher, qualquer que seja a sua origem, a 
sua proveniência, as suas condições económicas ou sociais. 
Pois a vida é um dom, e quando é longa é um privilégio, 
para si mesmo e para os outros. Sempre, é sempre assim.

No século xxi, a velhice tornou-se uma das carac-
terísticas da humanidade. Em poucas décadas, a pirâmide 

demográfica — que outrora se 
baseava num grande número 
de crianças e jovens e tinha 
alguns idosos no seu topo 
— inverteu-se. Se outrora os 
idosos poderiam povoar um 
pequeno estado, hoje poderi-
am povoar um continente in-
teiro. Neste sentido, a grande 
presença dos idosos é uma 
novidade para todos os ambi-

entes sociais e geográficos do mundo. Além disso, a velhice 
hoje corresponde a diferentes fases da vida: para muitos é a 
idade em que se interrompe o compromisso produtivo, di-
minuem as forças e surgem sinais de doença, a necessidade 
de ajuda e isolamento social; mas para muitos é o início de 
um longo período de bem-estar psicofísico e de libertação 
das obrigações laborais. 

Em ambas as situações, como viver estes anos? Qual 
sentido dar a esta fase da vida, que para muitos pode ser 
longa? A desorientação social e, em muitos aspectos, a in-
diferença e a rejeição que as nossas sociedades demonstram 
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para com os idosos, chamam não só a Igreja, mas todos, a 
uma séria refl exão para aprender a compreender e a apreciar 
o valor da velhice. Na realidade, enquanto, por um lado, os 
Estados têm de lidar com a nova situação demográfi ca em 
termos económicos, por outro, a sociedade civil precisa de 
valores e signifi cados para a terceira e quarta idades. E aqui, 
acima de tudo, está a contribuição da comunidade eclesial. 

Por isso, acolhi com interesse a iniciativa deste con-
gresso, que focalizou a atenção no cuidado pastoral dos 
idosos e iniciou uma refl exão sobre as implicações de uma 
presença substancial dos avós nas nossas paróquias e so-
ciedades. Peço-vos que isto não permaneça uma iniciativa 
isolada, mas marque o início de um caminho de aprofun-
damento pastoral e de discernimento. Devemos mudar os 
nossos hábitos pastorais para responder à presença de tan-
tas pessoas idosas nas famílias e comunidades.

Na Bíblia, a longevidade é uma bênção. Confron-
ta-nos com a nossa fragilidade, com a nossa dependência 
mútua, com os nossos vínculos familiares e comunitários 
e, sobretudo, com a nossa fi liação divina. Concedendo a 
velhice, Deus Pai dá tempo para aprofundar o conheci-
mento d’Ele, a intimidade com Ele, para entrar cada vez 
mais no Seu coração e entregar-se a Ele. Este é o momen-
to de nos prepararmos para entregar o nosso espírito nas 
suas mãos, defi nitivamente, com confi ança de fi lhos. Mas é 
também uma época de renovada fecundidade. «Na velhice 
ainda darão fruto», diz o salmista (Sl 91, 15). Com efeito, 
o desígnio de salvação de Deus, também é realizado na po-
breza de corpos débeis, estéreis e impotentes. Do ventre 
estéril de Sara e do corpo centenário de Abraão, nasceu o 
Povo Eleito (cf. Rm 4, 18-20). De Isabel e do idoso Zacarias 
nasceu João Batista. O idoso, mesmo quando está frágil, 
pode tornar-se um instrumento da história da salvação.

Consciente deste papel insubstituível das pessoas ido-
sas, a Igreja torna-se um lugar onde as gerações são chama-
das a partilhar o desígnio de amor de Deus, numa relação 
de intercâmbio recíproco dos dons do Espírito Santo. Esta 
partilha intergeracional obriga-nos a mudar o nosso modo 
de ver os idosos, a aprender a olhar para o futuro juntam-
ente com eles. 

Quando pensamos nos idosos e falamos deles, ainda 
mais na dimensão pastoral, devemos aprender a mudar um 
pouco os tempos verbais. Para os idosos não há apenas o 
passado, como se para eles houvesse apenas uma existência 
vivida e um arquivo bolorento. Não. O Senhor pode e quer 

escrever com eles também novas páginas, páginas de santi-
dade, de serviço, de oração... Hoje gostaria de vos dizer que 
os idosos são ainda o presente e o futuro da Igreja. Sim, eles 
são também o futuro de uma Igreja que, juntamente com os 
jovens, profetiza e sonha! Por isso é tão importante que os 
idosos e os jovens falem uns com os outros.

A profecia dos idosos realiza-se quando a luz do 
Evangelho entra plenamente nas suas vidas; quando, como 
Simeão e Ana, tomam Jesus nos seus braços e anunciam 
a revolução da ternura, a Boa Nova daquele que veio ao 
mundo para trazer a luz do Pai. Por isso peço-vos que não 
vos poupeis a proclamar o Evangelho aos avós e aos idosos. 
Ide ao encontro deles com um sorriso no rosto e o Evangel-
ho nas mãos. Ide pelas ruas das vossas paróquias e procurai 
os idosos que vivem sozinhos. A velhice não é uma doença, 
é um privilégio! A solidão pode ser uma doença, mas po-
demos curá-la com caridade, proximidade e conforto espir-
itual. 

Deus tem uma grande população de avós em todas as 
partes do mundo. Hoje em dia, nas sociedades seculariza-
das de muitos países, as atuais gerações de pais não têm, na 
sua maioria, aquela formação cristã e aquela fé viva que, 
ao contrário, os avós podem transmitir aos seus netos. Eles 
são o elo indispensável para educar as crianças e os jovens 
na fé. Devemos acostumar-nos a incluí-los nos nossos hor-
izontes pastorais e considerá-los, de forma não episódica, 
como um dos componentes vitais das nossas comunidades. 
Eles não são apenas pessoas que devemos ajudar e a pro-
teger para preservar a sua vida, mas podem ser atores de 
uma pastoral evangelizadora, testemunhas privilegiadas do 
amor fi el de Deus.

Por isso, agradeço a todos vós que dedicais as vossas 
energias pastorais aos avós e aos idosos. Estou bem con-
sciente de que o vosso empenho e refl exão nascem de uma 
amizade concreta com muitas pessoas idosas. Espero que 
aquela que hoje é a sensibilidade de poucos se torne pat-
rimónio de toda comunidade eclesial. Não tenhais medo, 
tomai iniciativas, ajudai os vossos Bispos e Dioceses a pro-
mover o serviço pastoral aos idosos e com os idosos. Não 
desanimeis, ide em frente! O Dicastério para os Leigos, a 
Família e a Vida continuará a acompanhar-vos neste tra-
balho. 

Eu também vos acompanho com a minha oração e 
bênção. E vós, por favor, não vos esqueçais de rezar por 
mim. Obrigado!

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

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

Livraria Diocesana – Av. Sete de Setembro, 1251 (no Centro Diocesano)
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Papa: legislação vaticana sempre
mais conforme ao direito internacional

Ao inaugurar 
o Ano Judiciário do 
Tribunal do Estado 
da Cidade do Vati-
cano, Francisco fa-
lou das reformas da 
legislação vaticana 
sobretudo para con-
trastar a ilegalidade 
no setor financeiro.

 O Papa Fran-
cisco falou na manhã 
do dia 15 de fevereiro 
na cerimônia de inauguração do 91º Ano Judiciário do 
Tribunal do Estado da Cidade do Vaticano.

O primeiro ponto salientado pelo Pontífice foi o 
Evangelho: “Este nos ensina um olhar mais profundo 
em relação à mentalidade mundana, e nos mostra que a 
justiça proposta por Jesus não é um simples conjunto de 
regras aplicadas tecnicamente, mas uma disposição do 
coração que guia quem tem responsabilidade”.

Instaurar a justiça dentro de nós
A exortação do Evangelho, prosseguiu, é instau-

rar a justiça antes de mais nada dentro de nós, lutando 
com força para marginalizar a discórdia que nos habita, 
numa luta interior para que o bem prevaleça. Por isso, o 
convite do Papa aos juristas é se empenhar não somente 
em prol dos outros, mas num trabalho dentro de cada 
um que leve a uma conversão pessoal. “É somente esta 
a justiça que gera justiça!”

Todavia, advertiu, somente a justiça não é su-
ficiente, deve ser acompanhada pelas outras virtudes 
cardeais da prudência, da fortaleza e da temperança. No 
trabalho diário dos juristas, com frequência se deparam 
com pessoas que têm fome e sede de justiça e é no mo-
mento do julgamento que devem conjugar o rigor da lei 
com a misericórdia ensinada por Jesus.

“Com efeito, a misericórdia não é a suspensão 
da justiça, mas a sua realização, porque transfere tudo 
para uma ordem mais elevada, onde os condenados às 
penas mais duras encontram o resgate da esperança.”

Reformas da legislação vaticana
O segundo ponto de reflexão proposto por Fran-

cisco diz respeito às reformas que a legislação vaticana 
sofreu nas últimas décadas, sobretudo para respeitar 

compromissos inter-
nacionais que a Santa 
Sé assumiu por conta 
do Estado Vaticano.

Para dar concre-
tude a este esforço, 
acrescentou o Papa, 
a Santa Sé iniciou um 
processo de confor-
mação da própria leg-
islação às normas do 
direito internacional 
e, no plano operativo, 

se empenhou de modo particular a contrastar a ilegali-
dade no setor financeiro em nível internacional.

Controles internos recentes trouxeram à luz situ-
ações financeiras suspeitas, que não se conciliam com a 
natureza e as finalidades da Igreja e que geraram desori-
entação e inquietação nos fiéis. Essas situações, garan-
tiu o Papa, estão sendo analisadas pela magistratura e a 
Santa Sé está firmemente intencionada a prosseguir no 
caminho empreendido.

A justiça nasce da retidão das pessoas
Todas essas reformas, ponderou Francisco, per-

manecem ancoradas e dependentes da ação humana.
A justiça não brota da perfeição formal do sistema 

e das regras, mas da qualidade e retidão das pessoas, 
in primis dos juízes, não somente no plano intelectual, 
mas também moral e deontológico.

Jesus disse palavras fortes a respeito: “Do mes-
mo modo que julgardes, sereis também vós julgados”. 
O Evangelho nos recorda que as nossas tentativas de 
justiça terrena têm sempre como horizonte último o en-
contro com a justiça divina, a justiça do Senhor que nos 
espera. Palavras que não devem assustar, mas impul-
sionar a realizar o trabalho com seriedade e humildade.

Francisco concluiu encorajando os juristas a abri-
rem espaços e novos percursos para aplicar a justiça em 
prol da promoção da dignidade humana, da liberdade e, 
consequentemente, da paz.

“Estou certo que os senhores honrarão este com-
promisso e rezo para que o Senhor os acompanhe neste 
caminhar.” 

Fonte: Vatican News
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Natal, festa e caminho da Paz
A Voz da Diocese (22/12/2019)

O Papa Pio XII, Pontífice foi 
1939 a 1958, se valia, com firmeza e 
frequência, do princípio de que “a paz é 
fruto da justiça, conforme o profeta Isaías 
(32, 17), e da caridade”. A Campanha da 
Fraternidade de 2009, sobre a segurança 
pública, tinha como lema, justamente “a 
paz é fruto da justiça”. Lembrou que nos-

sa segurança vem de Deus, que nos envia seu Filho, Príncipe da paz para 
congregar a todos no amor, na verdade, na justiça. Enfrentou a perseguição, 
a agressão, a tortura pela força da não violência, no perdão e na misericórdia. 

Em Cristo e agindo como ele agiu, podemos romper a rede de 
ódio e de vingança, pagando o mal com o bem, perdoando sem limites. 
Nele podemos construir uma sociedade justa e solidária, estabelecer uma 
cultura de paz. 

Porque no Natal celebramos o nascimento de Cristo, Príncipe da 
Paz, podemos dizer que ele é festa da paz e ao mesmo tempo caminho 
para construí-la. Ele é o Sol da Justiça, nossa Paz. 

Em Belém, após o anjo ter anunciado aos pastores a boa nova do 
nascimento do Salvador, o Cristo Senhor, motivo de alegria para todo o 
povo, um coro de anjos proclamou: glória a Deus nas alturas e paz na 
terra às pessoas por ele amadas. 

O anúncio angélico deixa claro que a paz é dom de Deus. Não é 
fruto apenas de iniciativas humanas, mas não existe sem o empenho de 
todos. Ela é dom divino e conquista humana, fruto da justiça, da verdade, 
do perdão, da fraternidade, da solidariedade, de uma educação perma-
nente para a convivência harmônica, numa cultura de paz. 

Isto só ocorrerá se não se ficar apenas na divina criança, mas se 
acolher o projeto de vida abundante para todos que ela traz. Celebramos o 
nascimento deste Menino já sabendo o que Ele anunciou e realizou. Ga-
rantiu-nos a paz, mas não como o mundo a dá. Na ressurreição, transmitiu 
a paz, com o poder de eliminar o que em nós a impede: o pecado. Cristo é 
nossa paz e nos indica o caminho para construí-la. 

Desde 1964, os Papas na mensagem para o Dia Mundial da Paz, 
em primeiro de janeiro apontam alguns requisitos para alcançá-la: eficaz 
desmilitarização do mundo, com o diálogo entre as nações, para gestão 
sustentável dos recursos do planeta; preservação da família, cuidado com 
a natureza, “casa comum” da humanidade, com o consenso entre os po-
vos sobre um modelo de progresso sustentável que não comprometa os 
recursos do planeta e suas fontes de energia; promoção de uma economia 
que não siga apenas as duras leis do lucro imediato, mas também, em pri-
meiro lugar, os princípios morais, num código ético comum, para super-
ar as injustiças existentes no mundo e as violações dos direitos humanos 
delas decorrentes; combate à pobreza, canalizando os investimentos em 
armamentos para projetos de desenvolvimento e resolver a crise alimentar, 
fruto da especulação mercantilista dos alimentos. Desta forma, é insensato 
construir um palácio dourado, tendo ao seu redor o deserto e a degradação 
humana. 

Que a ternura e a força do Menino do Presépio, que se fez pobre 
para nos enriquecer, confirmem todas as iniciativas em favor da paz. A 
todos e a cada um, de coração, votos de frutuosa celebração natalina, com 
graças e bênçãos extensivas a todo novo ano.

Pe. Antonio Valentini Neto, Administrador Diocesano.

Paz, bem precioso e esperança da humanidade
A Voz da Diocese (29/12/2019)

A mensagem do Papa Francisco para o 53º Dia Mundial da Paz, 
quarta-feira, início do novo ano, tem por título: A Paz como Caminho de 
Esperança: Diálogo, Reconciliação e Conversão Ecológica. 

Inicia dizendo que a paz é um bem precioso, objeto da nossa espe-
rança, pela qual aspira toda a humanidade, mesmo quando os obstáculos 
parecem insuperáveis. Observa também que a humanidade tem bem presente 
sinais de guerras, com crescente capacidade destruidora, afetando especial-
mente os mais pobres e frágeis. Nações inteiras não conseguem libertar-se 
das cadeias de exploração e corrupção, alimentadoras de ódios e violências. 
A muitos homens e mulheres, crianças e idosos, se nega a dignidade, a inte-
gridade física, a liberdade – incluindo a liberdade religiosa –, a solidariedade 
comunitária, a esperança no futuro. Inúmeras vítimas inocentes carregam 
sobre si o tormento da humilhação e da exclusão, do luto e da injustiça, bem 
como os traumas resultantes da opressão sistemática contra o seu povo. 

Na mensagem, o Papa aborda estes aspectos: a paz, caminho de es-
cuta baseado na memória, solidariedade e fraternidade; a paz, caminho de 
reconciliação na comunhão fraterna; a paz, caminho de conversão ecológica. 

Papa Francisco lembra as consequências terríveis de situações de 
guerra em diversos países e de países entre si. Observa que toda guer-
ra se revela um fratricídio, destruidor do projeto de fraternidade, inscrito 
no coração da família humana. Para ele, a guerra nasce no coração das 
pessoas, pela falta de capacidade de aceitar a diversidade do outro, pelo 
egoísmo e pelo orgulho, pelo ódio que induz a destruir, a dar uma ima-
gem negativa do outro e a eliminá-lo. Mesmo assim, há esperança de se 
alcançar a verdadeira paz, possível na busca da fraternidade real, baseada 
na origem comum em Deus e vivida no diálogo e na confiança mútua. O 
desejo de paz está profundamente inscrito no coração do ser humano e não 
devemos resignar-nos sem realizá-lo. 

Ele lembra que os sobreviventes dos bombardeios atômicos de Hi-
roxima e Nagasaqui, no Japão, em agosto de 1945, testemunham às gerações 

futuras o horror daquele lamentável 
episódio e os sofrimentos indescritíveis 
que se prolongam na história. Como 
eles, muitos outros, em o mundo, 
oferecem às gerações futuras o serviço 
indispensável da memória, que deve 
ser preservada, não só para evitar os 
mesmos erros, mas também para aju-
dar a humanidade a tomar autênticas 
opções de paz, possíveis somente com 
apelo à consciência moral, à vontade pessoal e política e com a prática da 
escuta mútua. Neste aspecto, o Papa lembra que a Igreja faz constantemente 
memória de Cristo, que deu sua vida pela reconciliação de todos. Ela partic-
ipa plenamente na busca duma ordem justa, continuando a servir o bem co-
mum e a alimentar a esperança da paz, pela transmissão dos valores cristãos, 
do ensinamento moral e das obras sociais e educacionais. A Igreja, insiste 
o Papa, anuncia a infinita misericórdia de Deus que oferece seu perdão a 
todos, que abre caminho para a reconciliação com Ele e das pessoas entre si, 
bem como pistas para um sistema econômico mais justo. 

Francisco inclui em sua mensagem um apelo em favor de uma 
relação pacífica entre as comunidades e a terra, entre o presente e a memória, 
entre as experiências e as esperanças, para o cuidado com a casa comum. 
Insiste na necessidade acreditar na possibilidade da paz, de crer que o outro 
tem a mesma necessidade de paz que nós; que a cultura do encontro entre 
irmãos e irmãs rompe com a cultura da ameaça. Para os discípulos de Cristo, 
há ainda o sacramento da reconciliação, que renova as pessoas e as comu-
nidades. Convida a manter o olhar fixo em Jesus, que reconciliou “todas as 
coisas, pacificando pelo sangue da sua cruz tanto as da terra quanto as do 
céu” (Col 1, 20); e pede para depor toda a violência nos pensamentos, nas 
palavras e nas obras quer para com o próximo quer para com a criação.

Pe. Antonio Valentini Neto, Administrador Diocesano.
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Perceber e seguir os sinais de Deus
A Voz da Diocese (05/01/2020)

A comunicação humana se dá por palavras, 
gestos e sinais, de forma presencial, que permite ver 
a expressão do rosto, o olhar, tocar, sentir e abraçar, e 
de forma virtual, sem esses aspectos, tão humanos e 
imprescindíveis.

As ruas, avenidas e praças das cidades, bem 
como as mais diversas estradas que as interligam são 
marcadas por muitos sinais. Sinais de caráter religioso, 
cultural e cívico. Sinais de trânsito. O desrespeito ou 
a violação destes sinais ou outros tem consequências profundas e graves. 
Grupos humanos se sentem agredidos em algo fundamental de sua vida. 
O desrespeito aos sinais de trânsito resulta, muitas vezes, em mutilações 
permanentes ou em mortes.

Deus, amor eterno que por natureza se comunica, vale-se também 
de palavras e sinais para entrar em contato com o ser humano. Na cul-
minância de sua revelação, enviou seu próprio Filho, nascido da Virgem 
Maria por obra  do Espírito Santo, para restabelecer a comunhão das pes-
soas com Ele e delas entre si. 

Pelos anjos, comunicou aos pastores de Belém que havia nascido 
o salvador, motivo de alegria para todo o povo e lhes deu como sinal uma 
criança envolta em faixas, deitada num comedouro de animais. Aos sábios 
do Oriente, comumente chamados de reis magos, deu o sinal da estrela.

Tanto uns quanto outros, puseram-se logo a caminho. Os pastores 
encontraram tudo como lhes havia sido anunciado e voltaram louvando 
a Deus por tudo o que haviam visto. Os magos ao chegar ao Menino, 
prostraram-se, o adoraram e lhe ofereceram seus presentes, voltando por 
outro caminho, sem retornarem a Herodes que lhes pedira para lhe levar 
informações a respeito do mesmo.

Deus continua a se manifestar a todas as pessoas 
por palavras e sinais. Cabe a cada uma ouvir e perceber a 
comunicação dele e realizar o que Ele comunica. O salm-
ista exorta a não fechar o coração como os israelitas no 
deserto a caminho da Terra Prometida. São Paulo faz se-
vera advertência, não receber em vão a graça divina, mas 
viver intensamente cada momento da sua benevolência. 
O próprio Cristo questionou os que o acompanhavam em 
certa ocasião, alertando-os de que sabiam discernir os 

sinais do tempo, quando vem chuva ou não, mas não estavam atentos aos 
sinais do Reino. Aos que pediam sinais sem a disposição interior de acolher 
sua Palavra, Ele não os realizava. Aos discípulos de João Batista, quando 
preso, que os mandou perguntar-lhe se era ele o Messias esperado ou se 
deviam esperar por outro, respondeu dizendo que lhe contassem o que viam 
e ouviam, os cegos enxergando, os mudos falando, os aleijados andando e os 
pobres sendo evangelizados. São João, no início do seu evangelho, enfatiza 
que o Filho de Deus veio para os seus, mas eles não o receberam. 

Os doutores da Lei conheciam bem as Escrituras e souberam in-
formar a Herodes onde nasceria o rei dos judeus que os magos procura-
vam, mas não se colocaram a caminho dele. Corremos o mesmo risco de 
saber verdades da fé, mas não vivê-las. De perceber que a família passa 
por muitas ameaças e nada fazer por defendê-la e promovê-la. De ver in-
úmeras pessoas sem condições dignas de vida e nada fazer por elas, crit-
icando quem defende seus direitos. Podemos sentir as consequências da 
exploração predatória da natureza, mas não combatermos suas causas e até 
julgar mal os que se preocupam com a preservação desta Casa Comum.

Os pastores e os magos indicam bem como acolher e seguir os 
sinais de Deus. Resta aprender a fazer o mesmo.

Pe. Antonio Valentini Neto – Administrador Diocesano de Erexim.

Na festa do Batismo de Jesus, confirmar os compromissos do nosso batismo
A Voz da Diocese (12/01/2020)

Ocorre neste domingo a festa do Batismo de Jesus, 
conclusão do tempo natalino.

Entrando na fila dos que acolhiam com sinceridade 
a pregação de João Batista, Jesus, o Servo de Javé que veio 
cumprir a missão de realizar a justiça, promover a misericór-
dia e o direito entre as nações,  se apresentou a ele para ser 
batizado. João Batista tentou argumentar que ele devia ser 
batizado por Jesus e não o contrário. Mas Jesus lhe respondeu 
que era necessário cumprir toda justiça. E João concordou.

Naquele batismo, deu-se uma nova epifania, nova 
manifestação do mistério de Cristo: sobre Ele pousou o Es-
pírito em forma de pomba e o Pai o declarou solenemente 
seu Filho amado no qual coloca todo seu agrado. 

A partir daquele momento, Jesus deixa seu trabalho na carpintaria 
de Nazaré e inicia sua missão de anunciar a Boa Nova, ensinando a todos, 
“pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermi-
dades do povo” (Mt 4,23). “Ungido por Deus com o Espírito Santo e com 
poder, andou por toda parte fazendo o bem” (At 10,38).

Esta festa do batismo do Senhor nos remete ao nosso batismo. que 
nos fez renascer para a vida nova em Cristo e membros da comunidade 
dos seus seguidores, nos comprometeu com o seu projeto de amor, com o 
seu reino “da verdade e da vida, da santidade e da graça, reino de justiça, 
do amor e da paz” (prefácio de Cristo Rei). Pelo batismo, morremos com 
Cristo ao pecado, devendo viver a sua missão, irradiar e contagiar a todos 
com o amor indizível de Deus nosso Pai, amando como Ele nos amou. 
Segundo o Catecismo da Igreja Católica (nº 1213), “O santo Batismo é 
fundamento de toda a vida cristã, o pórtico da vida no Espírito e a porta 
que abre o acesso aos demais Sacramentos”.

Assim como precisamos alimentar a vida do corpo, 
necessitamos cultivar a vida da fé, sem cairmos no dual-
ismo que vê corpo e alma isoladamente. Crescemos na fé 
trabalhando por ela, pedindo a Deus, como os apóstolos a 
Cristo, que aumente a nossa fé, cultivando a leitura orante 
da Palavra de Deus, participando da celebração litúrgica da 
comunidade, praticando a justiça, testemunhando a verdade.

Se a fé é condição para o Batismo, a vida na fé é 
igualmente consequência dele. A fé recebida não é tanto 
um dom a ser conservado, mas a ser cultivado. Também 
segundo o Catecismo (1253 ) “a fé que se requer para o 
Batismo não é uma fé perfeita e madura, mas um começo 
que é chamado a desenvolver-se”. 

Incorporado à Igreja, o batizado assume a missão da própria Igreja, 
que é a missão de Cristo. Deve, pois, realizar a proclamação e o teste-
munho do Evangelho, o culto em espírito e verdade e pôr-se a serviço de 
todos, a exemplo de Cristo que veio para “servir e não para ser servido” 
(Mc 10,45). Vivendo a missão da Igreja, o batizado trabalhará para a con-
strução de uma sociedade justa e solidária, a caminho do Reino definitivo.

Aos pais dos batizados cabe missão fundamental, imprescindível e 
intransferível na educação da fé deles. A eles, que segundo o ritual do Ba-
tismo, pedem à Igreja a fé para os filhos, cabe transmiti-la. E esta missão 
se dá, conforme o Papa Francisco, em casa, pois deve “ser sempre trans-
mitida ‘em dialeto’, o dialeto da família, o dialeto da casa, no clima de 
casa” (homilia na festa do Batismo do Senhor de 2019). Francisco ressalta 
que o devem fazer com o exemplo, com a sua vida de fé, possibilitan-
do-lhes ver o amor dos cônjuges, a paz da casa, a presença de Jesus nela.

Pe. Antonio Valentini Neto – Administrador Diocesano de Erexim.
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Domingo da Palavra de Deus
(A Voz da Diocese, 19/01/2020)

No dia 30 de setembro de 2019, Papa Francisco divulgou carta 
apostólica pela qual instituiu o “Domingo da Palavra de 
Deus”, a ser celebrado no 3º Domingo do Tempo Co-
mum, neste ano no dia 26 deste de janeiro. 

É oportuno observar que o fez no dia da festa de 
São Jerônimo (340-420), grande estudioso  da Bíblia. A 
pedido de São Dâmaso, Papa de 366 a 384, traduziu-a 
dos originais aramaico, hebraico e grego para a língua 
do povo no Império Romano, o latim, utilizado pela 
Igreja. Ficou conhecida como Vulgata, por ser tradução 
para a língua do povo. Significativo também que o fez no início da co-
memoração dos 1.600 anos da morte daquele santo, que dizia: “ignorar 
as Escrituras é ignorar Cristo”.

O Papa recorda que no final do Jubileu Extraordinário da Mi-
sericórdia, 2016,  pediu que se pensasse num “domingo dedicado in-
teiramente à Palavra de Deus, para compreender a riqueza inesgotável 
que provém daquele diálogo constante de Deus com o seu povo”. Por 
este domingo, a Igreja poderia reviver o gesto do Ressuscitado que abre, 
também para nós, o tesouro da sua Palavra, para podermos ser no mundo 
arautos desta riqueza inexaurível. A propósito, refere ensinamento de 
Santo Efrém, quem busca a riqueza da Sagrada Escritura é como o sed-
ento que vai à fonte de água. A que consegue levar à boca com as mãos 
em concha é muito menos daquela que delas lhe cai.  

Francisco inicia o documento com a passagem do evangelho de 
São Lucas (24,49), resgistrando o encontro de Cristo Ressuscitado com 
os discípulos na tarde-noite do domingo de Páscoa, quando “lhes abriu 

o entendimento para compreenderem as Escrituras”, ssegundo as quais 
devia padecer e ressuscitar para a salvação de todos. 

O Papa ressalta o impulso do Concílio Vaticano 
II para a redescoberta da Palavra de Deus com um dos 
doscumentos de caráter dogmático, a Dei Verbum. Cita 
também a Exortação Apostólica do Papa Bento XVI, inti-
tulada Verbum Domini, a partir da Assembleia do Sínodo 
dos Bispos em 2008 sobre “A Palavra de Deus na vida e 
na missão da Igreja”. Refere-se à importância da homilia 
como grande recurso para ajudar as pessoas a captar a be-

leza da Palavra e a perceber como ilumina a sua vida. Alerta os sacerdotes, 
que tem a grande responsabilidade da homilia, sobre necessidade de se 
deterem a meditar e a rezar o texto sagrado afim de poderem falar com o 
coração para chegar ao coração das pessoas que escutam.

Na Carta, o Papa também aborda a estreita ligação entre a Escritura 
e a fé e entre ela e os sacramentos. Aprofunda a ação do Espírito Santo, 
seja na redação da Bíblia seja nas pessoas que se colocam à escuta da Pala-
vra, conforme ensina o documento do Concílio sobre a Revelação divina: 
ela deve ser lida e interpretada com o mesmo Espírito com que foi escrita 
(Dei Verbum, 12). Lida assim, permanece sempre nova. 

Francisco conclui sua carta desejando que o domingo dedicado 
à Palavra possa fazer crescer no povo de Deus uma religiosa e assídua 
familiaridade com as sagradas Escrituras, tal como ensinava o autor sa-
grado já nos tempos antigos: esta palavra “está muito perto de ti, na tua 
boca e no teu coração, para a praticares” (Dt 30, 14).

Pe. Antonio Valentini Neto – Administrador Diocesano de Erexim.

Dia especial de oração e de louvor a Deus                               
pelo dom da Vida Consagrada

Voz da Diocese (26/01/2020)
De 02 a 09 de outubro de 1994, foi realizada a nona 

Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, cujo 
tema foi: A Vida Consagrada e sua Missão na Igreja e no 
mundo. A partir das reflexões dos seus 244 participantes 
com direito a voto, o Papa São João Paulo II publicou a 
exortação apostólica “Vida Consagrada”, datada de 25 de 
março de 1996, festa da Anunciação do Senhor. 

A partir daquele seu documento, São João Paulo II instituiu o Dia 
Mundial da Vida Consagrada, a ser celebrado no dia 02 de fevereiro, festa da 
Apresentação do Senhor no Templo de Jerusalém, a partir de 1997. Assim, no 
próximo dia 02, o evento terá sua 24ª celebração.

São João Paulo II inicia a mencionada exortação apostólica dizendo: 
“A vida consagrada, profundamente arreigada nos exemplos e ensinamentos de 
Cristo Senhor, é um dom de Deus Pai à sua Igreja, por meio do Espírito. Através 
da profissão dos conselhos evangélicos, os traços característicos de Jesus — 
virgem, pobre e obediente — adquirem uma típica e permanente ‘visibilidade’ 
no meio do mundo, e o olhar dos fiéis é atraído para aquele mistério do Reino 
de Deus que já atua na história, mas aguarda a sua plena realização nos céus.”

Em continuidade, o autor recorda que ao longo da história da Igreja 
muitos homens e mulheres optaram por este caminho especial de seguimento a 
Cristo, deixando tudo como os Apóstolos, colocando-se plenamente a serviço 
de Deus e dos irmãos. Nos muitos carismas de vida espiritual e apostólica, 
manifestaram o mistério e a missão da Igreja, contribuindo para renovar e 
enriquecer a sociedade. 

Em vista deste dom maravilhoso e enriquecedor para a vida cristã, São 
João Paulo II convida a todos à ação de graças a Deus por todos os religiosos 
e religiosas, quer de vida contemplativa ou dedicados às obras de apostolado e 
promoção humana, bem como por outros grupos de consagrados.

Ele observa que a vida consagrada, pressente na 
Igreja católica em todo o mundo, está particularmente 
viva nas Igrejas ortodoxas e ressurge nas Igrejas e comu-
nidades eclesiais nascidas a partir do movimento de Lut-
ero, em 1517, o que constitui estímulo ao ecumenismo, 
“que alimenta o desejo de uma comunhão cada vez mais 
plena entre os cristãos, ‘para que o mundo creia’”.

Na mensagem para o primeiro Dia Mundial da Vida Consagrada, 02 de 
fevereiro de 1997, como já se disse, o Papa que o instituiu ressaltou que a data 
pretendia valorizar sempre mais o testemunho das pessoas que escolheram 
seguir Cristo mais de perto e para elas mesmas ocasião para renovar seus 
propósitos e reavivar seus sentimentos na sua doação ao Senhor. E explicitou 
três objetivos da comemoração: primeiro, louvar mais solenemente o Senhor, 
e agradecer-Lhe o grande dom da vida consagrada, que enriquece e alegra a 
Comunidade cristã com a multiplicidade dos seus carismas e com os frutos de 
edificação de tantas existências, totalmente doadas à causa do Reino; segundo, 
promover o conhecimento e a estima pela vida consagrada, por parte de todo 
o povo de Deus; terceiro, motivar os próprios consagrados e consagradas a 
“celebrar em conjunto e solenemente as maravilhas que o Senhor realizou 
nelas, para descobrir, com um olhar de fé mais lúcido, os raios da divina beleza 
difundidos pelo Espírito no seu gênero de vida, e tomar consciência mais viva 
da sua insubstituível missão na Igreja e no mundo”. 

Que seja assim celebrado o Dia Mundial da Vida Consagrada no se-
gundo dia do segundo mês deste ano. Que os religiosos e religiosas tenham a 
certeza de nosso apreço e de nossa prece por eles e por novas vocações para 
todas as congregações e institutos de consagrados e consagradas.

Pe. Antonio Valentini Neto – Administrador Diocesano de Erexim.
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Pe. Elli Benincá sepultado em Severiano de Almeida
Falecido no início da noite 

do dia 07 de fevereiro, no Centro 
de Terapia e Tratamento Intensivo 
do Hospital São Vicente de Paulo, 
de Passo Fundo, Pe. Elli Benincá 
foi velado no Memorial da Paz 
e na Igreja N. Sra. da Conceição 
daquela cidade. Naquela igreja, 
às 10h30 do dia 08, houve missa 
de corpo presente presidida pelo 
Arcebispo, Dom Rodolfo Web-
ber, e concelebrada por muitos 
padres. Em seguida, o corpo do Pe. Elli foi transladado para 
a igreja São Caetano, de Severiano de Almeida, sua terra 
natal, onde também foi velado e onde houve outra missa de 
corpo presente, às 16h, seguindo-se o sepultamento. 

A missa foi presidida pelo Administrador Diocesano 
de Erexim, Pe. Antonio Valentini Neto, e concelebrada pelo 
Pároco local, Pe. João Dirceu Nardino, por representante do 
Presbitério de Passo Fundo, Pe. Eberson Fontana, da Pas-
toral Presbiteral e Reitor do Seminário N. Sra. Aparecida 
daquela Arquidiocese e por outros 5 cinco padres da Diocese 
de Erexim, com a participação do diácono da sede paroquial, 
ministros e ministras, familiares e amigos do Pe. Elli. 

No início da celebração, dois sobrinhos, Marcelo 
Araújo e Daniela De David Araújo, apresentaram dados 
biográficos dele. Na homilia, o Administrador Diocesano 
ressaltou que assim como esteve na frente de inúmeras as-
sembleias litúrgicas presidindo a Eucaristia; como esteve 
diante de incontáveis turmas de estudantes na UPF, no Itepa 
e em outras instituições educativas; assim como esteve as-
sessorando muitos encontros de lideranças, Pe. Elli, em seu 
corpo inerte, permanecia diante de todos com seu olhar pro-
fundo, sua perspicácia pedagógica, sua sabedoria magistral 
e cativante, sua lucidez desbravadora, desafiando a desco-
brir novos caminhos de Ação Evangelizadora, de presença 
evangélica transformadora na sociedade, de confiança no 
ser humano, de otimismo e esperança em relação ao futuro. 
Como professor exímio, que professou princípios e valores 
permanentes por mais de 4 décadas, imitou o Cristo Mestre, 
formando para a comunhão fraterna, para o progresso hu-
mano integral, para o desapego e o despojamento, para o 
serviço generoso. Imitou-o pelo que sabia transmitir de for-
ma clarividente e com testemunho convincente. Enfatizou o 
zelo, o espírito de serviço, a sensibilidade humana e social 
do Pe. Elli. Leu mensagem de Dom Demétrio Valentini, Bis-
po emérito de Jales, SP, que testemunha: Fomos colegas de 
curso nos tempos do Seminário de Erexim. Rapaz tímido, 
respeitoso, competente e dedicado, tinha o respeito de to-
dos. Será lembrado como padre exemplar, professor exímio, 
amigo leal e abnegado batalhador das causas humanas. Será 
sempre lembrado com respeito e saudade. Solicitou ao Pe. 

Milton Mattia, Pároco em Três 
Arroios, conterrâneo e colega de 
estudos do Pe. Elli, para dar seu 
depoimento. Expressou apreço e 
gratidão por tudo o que com ele 
viveu e aprendeu, especialmente 
por sua simplicidade e consid-
eração pelos colegas. O Admin-
istrador concluiu ressaltando o 
que Lurdes, irmã que o acolheu 
nos últimos anos, lhe testemun-
hou: mesmo enfermo, precisando 

de cuidados, perguntava se todos estavam bem, em que ele 
poderia ajudar. Precisando de cuidados, desejava continuar 
a dedicar-se aos outros.

No final da celebração, Ildo Benincá e seu irmão mais 
novo, Ereni Bernardo, manifestaram agradecimentos da 
família a diversas pessoas e instituições que acompanharam 
o Pe, Elli, especialmente na sua enfermidade. Emocionado, 
Ildo agradeceu particularmente à sua irmã Lurdes e cunhado 
Hilário De David por acolher e cuidar do Pe. Elli nos últi-
mos seis anos. Pe. Jair Carlesso, pelos padres da Diocese 
de Erexim e pelo Itepa, expressou o reconhecimento pela 
dedicação e doação do Pe. Elli na formação seminarística. 
Enalteceu seu elevado conhecimento, sua pedagogia partic-
ipativa, sua consciência crítica, competência no magistério 
e outros aspectos.

Dados biográficos 
apresentados na missa de 
corpo presente

Pe. Elli Benincá 
nasceu em Severiano de 
Almeida, em 20 de julho de 
1936, no Dia do Amigo. Era 
filho de Amadeu Benincá e 
de Leonice Maria Bonafin 
Benincá, já falecidos, sendo 
o terceiro de uma família de 
11 irmãos: Orlando e Nilo 
(já falecido), Irma, João, 
Adir, Lurdes, Alcides, Ildo, 
Alpidio e Ereni.

Sua infância e juventude foram marcadas pelo con-
vívio familiar, pelo trabalho na roça e pela vida comunitária 
na linha Caracol. Em 1953, aos 17 anos, sentiu-se chamado 
à vocação e ingressou no Seminário Nossa Senhora de Fáti-
ma de Erechim, sendo aluno da primeira turma. Concluí-
do o curso, permaneceu nele como professor por um ano, 
em 1958. Em 1959, ingressou no Seminário Maior N. Sra. 
Imaculada Conceição de Viamão, onde cursou filosofia e te-
ologia.
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Elli foi ordenado presbítero no dia 03 de julho de 1965, 
em Severiano de Almeida, por Dom Cláudio Colling, então 
bispo da Diocese de Passo Fundo, à qual pertencia toda a 
região da atual Diocese de Erexim. 

Em 1966, foi enviado à cidade de Passo Fundo para 
auxiliar o Padre Alcides Guareschi na antiga Faculdade de 
Filosofia do Consórcio Universitário Católico, que, mais 
tarde, seria um dos pilares da Universidade de Passo Fun-
do. Residiu por 17 anos na Paróquia da Catedral, onde foi 
vigário paroquial. Depois foi vigário paroquial da Paróquia 
Nossa Senhora da Conceição por mais de 20 anos, ajudando 
também a comunidade Nossa Senhora de Navegantes.

Em 1982 e 1983, foi Coordenador de Pastoral na Dio-
cese de Passo Fundo. 

Por acreditar que o maior investimento que se possa 
fazer é aquele direcionado ao ser humano, sempre se ded-
icou à formação de lideranças leigas, agentes de pastoral, 
professores de ensino religioso, ressaltando a importância 
da educação para todos. Exerceu o papel de formador dos 
estudantes de Teologia de 1983 até 2014 e foi articulador 
de inúmeras iniciativas de formação continuada nos âm-
bitos pastoral e acadêmico, incentivando muitas pessoas à 
realização de cursos e à participação em eventos, inclusive 
com apoio financeiro direto. Integrou o grupo de fundadores 
do Instituto de Teologia e Pastoral (ITEPA), sendo seu pri-
meiro Diretor. Lá, foi professor, por muitos anos, voluntaria-
mente. Dedicou-se a ele até o último dia em que se sentiu em 
condições e com saúde para exercer a docência.

Disciplinado e inteligente, tinha grande habilidade 
lógico-argumentativa, evidenciada, de forma intensa, pela 
capacidade de síntese e registro de ideias.  Dedicou-se aos 
estudos de forma singular. Realizou sete cursos de especial-
ização lato sensu ao longo de três décadas. Nos anos 80, de-
safiou-se ao Mestrado em Ciências da Religião na Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, tornando-se Mestre em 
1987. Em 2002, também concluiu o doutorado em Educação 
pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul.  Possuía 
uma biblioteca pessoal com milhares de exemplares, espe-

cialmente nas áreas da Filosofia, Educação, Teologia, En-
sino Religioso e Literatura brasileira e internacional. Fazia 
questão de compartilhar sua biblioteca com os outros, sem-
pre incentivando a leitura e formação continuada.  Há alguns 
anos, doou as obras ao Seminário Arquidiocesano e ao Itepa. 

Na Universidade de Passo Fundo, atuou como docente 
por 40 anos, participando ativamente da formação de mil-
hares de acadêmicos. Foi também Diretor do Instituto de Fi-
losofia e Ciências Humanas e da Faculdade de Educação, de 
1974 a 1985. 

Como pesquisador da Universidade, dedicou-se ao 
estudo de temáticas no campo da Educação, do Ensino Re-
ligioso, da Cultura e Religiosidade Popular e da Formação 
Docente, com trabalho metódico, sistematicamente registra-
do pelas memórias de aula e das reuniões com participação 
ativa dos envolvidos. Publicou textos e obras na área da Edu-
cação e da Filosofia. Aposentou-se na UPF aos 69 anos, mas 
nunca se distanciou de sua missão para e com a educação

Mesmo distante de Severiano de Almeida, alimentou 
o vínculo com sua terra natal, sendo presença em suas datas 
importantes e nas comemorações familiares. 

  Em novembro de 2014, em razão das complicações 
da doença de Parkinson, diagnosticada ainda em 2006, quan-
do tinha 70 anos, passou a residir na casa de sua irmã Lurdes 
e do cunhado Hilário de David, também com assistência 
do irmão Ereni e da cunhada Neli, onde recebeu, atenção e 
carinho. No longo período de enfermidade, conviveu com 
crianças, amigos e cuidadores, em um ambiente afetuoso e 
feliz.

Caracterizou-se como educador e pensador nos difer-
entes espaços nos quais atuou. De forma ativa e compro-
metida, marcou profundamente sua família, a Arquidiocese 
de Passo Fundo, a Universidade de Passo Fundo, e, espe-
cialmente, os milhares de alunos e profissionais da educação 
desta cidade e da região que foram, ao longo de décadas, 
incentivados a registrar e a refletir sobre sua ação pedagógi-
ca, entendendo-a como ato educativo transformador, a ser 
constantemente qualificado pelo diálogo. 

Paróquia Imaculada Conceição de Getúlio Vargas              
prepara celebração de votos definitivos de religiosa 

Às 10h do dia 15 de março, em missa na igreja da sede paroquial Imaculada Conceição, 
de Getúlio Vargas, Ir. Kleise Rostirolla fará profissão perpétua, sua consagração definitiva de 
vida religiosa na Congregação das Irmãs Carlistas Scalabrinianas, que atuam preferencial-
mente com migrantes e refugiados. 

Em preparação à celebração, aquela Paróquia realizará semana vocacional de 09 14 de 
março, com visita às escolas por várias equipes formadas por diversas pessoas da Diocese e 
de Congregações religiosas.

No início de fevereiro, acompanhada de seus pais, Ademir Roque e Nilda, e do Pároco 
da Paróquia Imaculada Conceição, Pe. Valtuir Bolzan, Ir. Kleise esteve na Cúria Diocesana, 
entregando convite para sua Profissão Perpétua ao Administrador Diocesano. Estava na Cúria 
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também a Ir. Geneci Dalmagro, Missionária Franciscana de 
Maria Auxiliadora, coordenadora da Infância e Adolescên-
cia Missionária da Diocese.

Ela nasceu no dia 24 de novembro de 1992. Em 
Getúlio Vargas.  A partir dos 6 anos participou de encon-
tros vocacionais. Com 14 anos, ingressou na Congregação 
das Irmãs Missionárias de São Carlos Borromeu, scalabrin-
ianas, em Passo Fundo. Esteve nas casas de formação da 
Congregação naquela cidade, m Canoas em Caxias do Sul. 
Em 2013, fez a experiência do noviciado em Buenos Aires, 

Argentina, junto a migrantes e refugiados. Em janeiro de 
2014, fez seus primeiros votos de vida religiosa e foi envia-
da para Moçambique, África, em missão junto a crianças e 
mulheres, migrantes e refugiados. Ela já está designada pela 
superiora geral da Congregação para a Província Nossa Sen-
hora de Fátima que tem sede em Chicago (EUA). Sua nova 
missão será em Guadalajara, México, daquela Província, 
para onde partirá logo após a Profissão Perpétua. Seu lema 
é: “Caminha humildemente com o teu Deus”, conforme o 
profeta Miqueias (6,8).

Padres da Diocese de Erexim concluem segunda etapa     
de curso para formadores de Presbíteros

 No Brasil, há diver-
sas iniciativas para ajudar 
os formadores de futuros 
padres e sua desafiante 
missão. Uma delas é a Es-
cola de Vida Sacerdotal 
Bom Pastor que desen-
volve o Curso de For-
mação para Formadores 
de Presbíteros no Centro 
de Espiritualidade São 
Paulo VI, em Londrina, PR. Tem como objetivos: proporcio-
nar aos formadores de seminários experiência de vivência 
através da qual se sintam fortalecidos em seu compromisso; 
oferecer elementos claros sobre o processo formativo, ilu-
minando cada uma das suas dimensões à luz do Documento 
da Santa Sé “O dom da vocação sacerdotal” e possibilitan-
do partilha de experiências entre os diversos participantes; 
permitir que os formadores, durante três módulos consec-
utivos, possam confrontar sua missão através de oficinas 
práticas que impulsionem um maior discernimento frente 
aos desafios que encontram e encontrarão em seu ministério. 

O Curso tem três módulos 
ou etapas de 12 dias cada. 
Os padres Giovani Momo, 
coordenador da Pastoral 
Vocacional e responsável 
pelo Curso Propedêutico 
no Seminário de Fátima, 
e o Pe. Edegar Passaglia, 
Vigário Paroquial da 
Paróquia São Cristóvão, 
fizeram a primeira etapa 

do curso em julho passado e participaram da segunda do dia 
20 a 31 de janeiro. Esta etapa tratou dos seguintes aspectos 
em cada eixo temático: dimensão comunitária da formação 
e psicologia dos grupos, no eixo sociológico; evangelização 
psicoafetiva do jovem, formação para o ministério presbiteral, 
no eixo psicológico; dimensão específica da formação, Bíblia, 
liturgia, oração e teologia da missão, no teológico; a relação 
pedagógica, o formador com os formandos, no pedagógico.

Peregrinação a Aparecida: Durante esta etapa do 
Curso, os participantes foram ao Santuário Nacional de N. 
Sra. Aparecida, onde concelebraram a Santa Missa. 

Encontro Regional de Animadores e Animadoras                  
de Grupos de Pastoral da Juventude 

Cerca de 60 jovens de grupos da Pastoral da Juventude 
de diversas localidades do Estado, alguns da Diocese de Er-
exim, participaram de encontro regional de animadores de 
grupos, nos dias 22 a 26 de janeiro, no Centro de Espiritual-
idade Padre Arturo (CEPA), em São Leopoldo. 

A partir da passagem do Evangelho, “amai-vos como 
eu vos amei” (Jo 13,34-35) e da imagem da casa, que, con-
forme as Diretrizes da Ação Evangelizadora da Igreja no 
Brasil 2019-2023, é espaço de comunidade e missão, os 
participantes refletiram sobre ser animador e animadora de 
grupo de jovens hoje; como viver o amor de Jesus em seus 

espaços de atuação; como ser casa comunidade, grupo de 
jovens e como encontrar a casa do outro, mesmo daqueles 
que não a têm.

No encontro, a Pastoral da Juventude lançou o ano de 
preparação da celebração dos seus 40 anos no Rio Grande 
do Sul. Nele, a coordenação regional pretende passar nas 
4 Arquidioceses e 14 Dioceses para dialogar com jovens e 
assessores, recordando a caminhada da Pastoral da Juven-
tude e projetando os novos caminhos para ela no Estado. 
(informação e fotos de Rochele Koraleski, liberada para a 
secretaria da Pastoral da Juventude da Diocese de Erexim)
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Representantes do Estado em encontro nacional                    
de assessores da Infância e Adolescência Missionária

De 27 a 31 de janei-
ro, na sede das Pontifícias 
Obras Missionárias em 
Brasília, houve curso de 
formação para assessoras 
e assessores da Infância e 
Adolescência Missionária, 
com cerca de 40 partici-
pantes de todo o Brasil. 
Três eram do Rio Grande 
do Sul Do Rio Grande do 
Sul, Ir. Celia da Costa San-
tos, das Irmãs Franciscanas Aparecida, coordenadora estad-
ual, Marilene Dias, da Diocese de Osório e Vanessa Peretti, 
da Diocese de Erexim. Para Vanessa, o curso foi importante 
oportunidade para a renovação do ardor missionário, novas 
ideias e unidade da Obra em todo o Brasil.

O curso aprofundou temas referentes ao carisma e or-
ganização da Infância e Adolescência Missionária, o processo 

formativo e a vida de gru-
po, metodologia, missão e 
espiritualidade missionária.

A Infância e Ado-
lescência Missionária está 
presente na maior parte 
das Dioceses dos 18 Re-
gionais da CNBB, com 
mais de 6 mil grupos, 
ajudando concretizar o 
pedido do Papa Francisco 
de uma Igreja em saída, 

procurando sempre viver o carisma da Obra de “tornar Je-
sus conhecido e amado”, na qual “crianças e adolescentes 
ajudam e evangelizam crianças e adolescentes”. A obra cul-
tiva iniciativa de “rezar uma Ave-Maria por dia e doar uma 
moedinha por mês” para a animação missionária no mundo 
todo. Em 2019, grupos de 150 Dioceses e Arquidioceses do 
Brasil totalizaram R$ 108.636,57 para a ação missionária. 

Comunidade da Paróquia de Getúlio Vargas oficializa     
seus primeiros coroinhas

Quatro adoles-
centes da Comunidade São 
Marcelino Champagnat - 
Paróquia Imaculada Con-
ceição, de Getúlio Vargas, 
após encontros de prepa-
ração e formação, foram ofi-
cializados como  coroinhas 
da Igreja, em missa às 
19h30 do dia 28 de janeiro, 
Presidida pelo Pe. Valtuir 
Bolzan, Pároco local.

Os candidatos foram acolhidos na procissão inicial por 
anjinhos, seus pais e avó, pelos padrinhos do grupo, minis-
tras e presidente da celebração. Em seguida, os padrinhos 
Iracema Maria Barbieri Pezzini e Luiz Carlos Zanatelli en-
tregaram as vestes para as mães e avó dos candidatos. 

Para o rito de admissão (investidura) dos coroinhas, 
os candidatos Henrique Girardi da Silva, Gabriele Fernan-
da dos Santos, Yhasmin Kurek e Vítor Henrique Ribeiro 
Brandt, foram acompanhados por anjinhos. E, após a bênção 
das vestes, os pais e responsáveis vestiram a túnica em seus 
filhos. Seguiu a oração de compromisso dos candidatos e a 
admissão como coroinhas pelo presidente da celebração. Os 
novos coroinhas expressaram seu compromisso e consagr-

aram a sua vocação à Nossa 
Senhora Boa Mãe. Após o 
rito, os novos coroinhas ex-
erceram o ministério servin-
do com generosidade a Je-
sus presente na Eucaristia.

A formação de grupos 
de coroinhas na diocese vem 
crescendo. Uma impor-
tante motivação para esse 
ministério vem do “serviço 
da Pastoral Vocacional do 

Regional Sul 3, que achou por bem incentivar, nas comuni-
dades, a formação de coroinhas, como projeto de promoção 
vocacional”. 

Além desse incentivo, para a Comunidade São Marceli-
no Champagnat, a motivação vem também do cultivo dos va-
lores maristas deixados pelos fundadores. O Irmão Taciano, 
religioso marista e principal personagem fundacional, viveu 
incansavelmente a missão do Instituto Marista em Getúlio 
Vargas, “Tornar Jesus Cristo mais conhecido e amado, espe-
cialmente entre as crianças, jovens e suas famílias”. Por isso, 
formar um grupo de coroinhas é também continuar o legado 
do Irmão Taciano, de fé e de amor a Jesus e à Maria. (Infor-
mação e foto de Rení Giaretta Oleksinski, Getúlio Vargas-RS)
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Diocese de Erexim no Primeiro Congresso                              
Internacional da Pastoral dos Idosos

A pe-
dido do Papa 
Francisco, 
o Pntifício 
C o n s e l h o 
para os Lei-
gos, a Famí-
lia e a Vida, 
Organismo 
de assessoria ao Papa, promoveu o Primeiro Congresso 
Mundial da Pastoral dos Idosos, no Centro de Congressos 
Augustinianum, em Roma, de 29 a 31 de janeiro. Cerca de 
550 pessoas de 60 países participaram do evento, sendo 
120 do Brasil, entre elas, três da Diocese de Erexim, Ides-
se Santin, Neli Artusi e Ir. Margarida Chinvelski. 

O Congresso teve como tema “A riqueza dos anos”, 
ressaltando o papel dos idosos na transmissão da fé, no 
diálogo com os jovens e na proteção das raízes dos povos. 
Teve palestras sobre três aspectos: “A Igreja ao lado dos 
idosos”, “A família e os idosos” e “A vocação dos idosos”. 

Diante do prolongamento da média de vida e do en-
velhecimento da população, o Papa Francisco enfatizou 
que “até a espiritualidade cristã foi surpreendida um pou-
co” e esperava uma reflexão eclesial renovada sobre o que 
definiu como “bênção de uma vida longa”. 

Na Au-
diência que 
c o n c e d e u 
aos partici-
pantes, no 
final do en-
contro, dia 
31, o Papa 
F r a n c i s c o 

declarou: “A desorientação social, a indiferença e a rejei-
ção que as nossas sociedades têm pelos idosos, chamam 
não apenas a Igreja, mas todos a uma reflexão séria a fim 
de aprender a acolher e apreciar o valor da velhice. Deus 
tem um povo numeroso de 
avós em todas as partes do 
mundo. Hoje, nas socieda-
des secularizadas de muitos 
países, as gerações atuais de 
pais não têm, na sua maio-
ria, a formação cristã e a 
fé viva que os avós podem 
transmitir aos seus netos. 
Eles são o elo indispensável 
na educação das crianças e 
dos jovens na fé”.

Novos ministros na sede paroquial São Pedro de Erexim
Na missa da comu-

nidade na igreja São Pedro 
de Erechim, concelebrada 
pelo Pároco, Pe.  Agostin-
ho Dors, na tarde do dia 15 
de fevereiro, o Administra-
dor Diocesano, Pe. Antonio 
Valentini Neto conferiu o 
ministério de Leitor e Acóli-
to aos servidores Jandir 
Casagrande e Fabrício Fer-
rari, que concluíram a Esco-
la Diaconal São Lourenço 
Mártir. Oficializou também 
como ministras da Evangelização, da Caridade e Extraor-
dinárias da Sagrada Comunhão Eucarística as servidoras 
Elisa Maria Montinho Bernardo Barbosa e Ivone Terez-
inha Dobrovolski Grzybowski. 

Na homilia, o Admin-
istrador ressaltou aspectos 
das leituras e do Evangelho 
do Domingo, que acentu-
am a necessidade da opção 
pela vida, com a sabedoria 
de Deus, na observância dos 
mandamentos com amor 
e generosidade e não por 
mero legalismo. Lembrou 
também alguns requisitos 
que os ministros devem cul-
tivar: conversão permanen-
te, profunda espiritualidade, 

atuação em comunhão e harmonia com todas as lideranças 
e com o Pároco, formação permanente e outros.
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Crismas e festa paroquial em Erval Grande
A Paróquia N. Sra. da 

Glória, de Erval Grande, que 
tem como Pároco o Pe. Moacir 
Noskoski, celebrou a crisma de 
36 adolescentes, em missa na 
manhã do dia 16 de fevereiro, 
presidida pelo Administrador 
Diocesano, Pe. Antonio Val-
entini Neto. A missa, concele-
brada pelo Pároco, teve a par-
ticipação de pais, padrinhos, 
familiares e muitas pessoas da 
sede e das outras comunidades 
da Paróquia, lotando completamente a igreja. 

O Administrador Diocesano iniciou a homilia fazendo 
dois registros: o falecimento do Pe. Gabriel Zucco, há dois 
anos, dia 14 e sepultado no cemitério local; o falecimento 
do Pe. Elli Benincá, da Arquidiocese de Passo Fundo, mas 
natural de Severiano de Almeida onde foi sepultado dia 08, e 
que muito trabalhou na formação dos seminaristas no Insti-

tuto de Teologia de Passo Fun-
do. Depois, referiu-se às leituras 
e ao evangelho do domingo, que 
lembram a escolha que Deus 
propõe ao ser humano entre a 
vida e a morte, o bem e o mal. 
Para a escolha acertada, neces-
sita-se da sabedoria de Deus. 
Com ela, se pode viver a lei 
divina com generosidade e não 
de forma meramente legalista, 
condenada por Cristo. Motivou 
os adolescentes da crisma a dis-

cernirem o que gostariam de ser, não apenas profissional-
mente, mas também vocacionalmente – serem bons ci-
dadãos, bons cristãos, pais e mães de família, sem excluir a 
possibilidade de assumir o sacerdócio ou a vida consagrada. 

Após a celebração, grande número dos participantes 
dirigiu-se ao salão paroquial para o almoço festivo. 

Novas funções para padres da Diocese
 Exclusivamente em vista da necessidade de o Pe. Edi-

naldo dos Santos Bruno, Pároco da Paróquia São Roque, de 
Itatiba do Sul, de um tempo indeter-
minado para tratamento de saúde, 
o Administrador Diocesano, Pe. 
Antonio Valentini, com o Colégio 
de Consultores, fez as seguintes no-
meações: 

- Pe. Isalino Rodrigues, atual-
mente vigário paroquial da Paróquia 
Imaculada Conceição de Getúlio 
Vargas, pároco em Itatiba do Sul; 

- Pe. Edegar Passaglia, até ago-
ra vigário paroquial da Paróquia São 
Cristóvão, de Erechim e anterior-
mente designado vigário paroquial 
da Paróquia São Pedro, de Erechim, 
vigário paroquial em Getúlio Vargas. 

O Administrador Diocesano 
agradece aos dois padres pela dis-
ponibilidade em assumir as referidas funções, contando que 
não haja interpretações distorcidas de quem quer que seja. O 
Pe. Cleocir Bonetti, coordenador da Cúria Diocesana, dentro 
de suas possibilidades, ajudará na Paróquia São Pedro, espe-
cialmente nos sábados e domingos.

Escola Regional de Iniciação                       
à Vida Cristã

 Visando a formação permanente de catequistas, o Setor de Animação Bíbli-
co-Catequética do Regional Sul 3 da CNBB está organizando uma Escola Regional 
de Iniciação à Vida Cristã. Ela tem como público-alvo os membros das coordenações 
diocesanas do Setor para poderem desenvolver iniciativas semelhantes em cada Ar-
quidiocese e Diocese do Estado. Terá quatro módulos: Pré-Catecumenato, de 20 a 22 
de março; Catecumenato, de 29 a 31 de maio; Iluminação e purificação, de 21 a 23 
de agosto; Mistagogia, de 23 a 25 de outubro. Os participantes de tempo integral das 
etapas receberão certificado de Curso de Extensão Universitária pela Escola de Teolo-
gia e Espiritualidade Franciscana. 
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A 6ª SEMANA SOCIAL BRASILEIRA VEM AÍ!!
“Mutirão pela Vida: por Terra, Teto e Trabalho”

Estamos em processo de preparação da 
6ª Semana Social Brasileira.

 Há algum tempo ela vem sendo pensa-
da, motivada junto às Pastorais Sociais, aos 
Organismos da Igreja, aos Movimentos Soci-
ais e Entidades parceiras.

Agora chegou o momento!!
 As Semanas Sociais têm o objetivo de 

ajudar na discussão sobre os rumos do nosso 
país, de propor caminhos de transformação da sociedade pelo 
viés da defesa da vida, da justiça e da solidariedade, olhan-
do com especial atenção a vida mais fraRemover imagem de-
stacadagilizada. Para isso, a 6ª Semana Social terá como tema 
“Mutirão pela Vida: por Terra, Teto e Trabalho”. Ele remete 
aos três “T”, que foram gestados no 1º Encontro Mundial de 
Diálogo com os Movimentos Populares, em outubro de 2014, 
em Roma, convocado pelo Papa Francisco.

Em seu discurso Papa Francisco afirmava: “nenhuma 
família sem Teto; nenhum camponês sem Terra; nenhum Tra-
balhador sem Direitos”. Queremos realizar esta Semana So-
cial como um grande mutirão. Por isso, contamos com todas as 
forças vivas presentes que se disponham a construir uma Nova 
Sociedade!

Durante a 58ª Assembleia Geral da CNBB, em abril 
2020, em Aparecida, será feito o lançamento oficial da Semana 
Social.

Nos dias 3 a 5 de julho realizaremos a Seminário Na-
cional de mobilização, para desencadear os processos locais e 
regionais, no período de julho de 2020 até o final do primeiro 
semestre de 2022.

A proposta de conclusão deste grande mutirão pela vida 
é setembro de 2022.

 Por isso, desde já, vá mobilizando seu grupo, sua pas-
toral, seu organismo religioso, seu movimento social, sua enti-
dade para juntos realizarmos este mutirão!

Memória temática
1ª Semana Social Brasileira – 03 a 08 de novembro 1991
Tema: Mundo do trabalho, desafios e perspectivas
Tratava-se, entre outras coisas, de confrontar as in-

ovações tecnológicas emergentes com as relações que elas im-
plicavam no mundo do trabalho. O que significava colocar em 
pauta o desemprego e subemprego, formas de trabalho escravo, 
infantil, temporário e degradante.

2ª Semana Social Brasileira – 24 a 29 de julho de 1994
Tema: Brasil, alternativas e protagonistas
O debate principal girava em torno do lema “O Brasil 

que a gente quer, o Brasil que nós queremos”. Tratava-se de 
buscar alternativas ao modelo econômico neoliberal, imposto 
através das privatizações e do sistema financeiro internacional. 
Ao fim desta Semana chegou-se a uma síntese: “Brasil eco-
nomicamente justo, politicamente democrático, socialmente 
solidário e culturalmente plural”. Destaca-se como resultado 

desta 2ª SSB o nascimento do Grito dos Ex-
cluídos.

3ª Semana Social Brasileira – 1997 a 
1999

Tema: Resgate das Dívidas Sociais – 
justiça e solidariedade na construção de uma 
sociedade democrática

Esta 3ª Semana Social Brasileira foi 
sustentada em um ciclo de dois anos de mo-

bilização. Assim, incentivou um processo plural e participativo 
de reflexão e engajamento da sociedade em torno do resgate das 
dívidas sociais e da conquista de direitos, sobretudo dos excluí-
dos e excluídas. Motivados pelo processo da SSB grupos e comu-
nidades realizaram simpósios, tribunais e um plebiscito nacional 
sobre a Dívida Externa como continuidade. Neste período surge a 
Rede Jubileu Sul no Brasil, nas Américas, Ásia e África atuando 
na defesa de um mundo sem dívidas financeiras e sociais.

4ª Semana Social Brasileira – 2004 a 2006
Tema: Mutirão por um novo Brasil – Articulação das 

forças sociais para a construção do Brasil que nós queremos
A 4ª Semana teve como motivação juntar as forças vivas 

e ativas da sociedade, em vista de uma maior incidência políti-
ca, maior visibilidade e maior impacto sobre a transformação 
social e na construção do Brasil que queremos.

Partiu-se do pressuposto de que o panorama da concen-
tração da riqueza e da renda, das injustiças e desigualdades so-
ciais, da violência institucionalizada, do desemprego estrutural 
e da exclusão social, entre tantos outros problemas, continu-
avam a fazer parte da realidade econômica, política, social e 
cultural do Brasil e do mundo. Daí a necessidade da reflexão e 
ação sobre esse quadro de uma situação que clama por justiça. 
Deste acúmulo, junto com as forças sociais que vinham da 
Campanha contra a ALCA, surge a Assembleia Popular.

5ª Semana Social Brasileira – 2011 a 2013
Tema: Um novo estado, caminho para nova sociedade do 

Bem Viver
A 5ª Semana Social Brasileira, ao debater sobre o Estado 

para que e para quem, procurou dar vez e voz ao conjunto da 
sociedade, bem como dos povos e comunidades impactadas pe-
las políticas do Estado, em sintonia com os clamores das ruas e 
suas reivindicações. A reflexão reconheceu que estes são novos 
sujeitos políticos no processo de construção da sociedade e do 
Estado do Bem Viver, conviver, pertencer e ser. Assim como 
reconheceu que seus fundamentos são a solidariedade, a frater-
nidade e a sustentabilidade para garantir vida plena às gerações 
presentes e futuras.

Com as Semanas Sociais aprofundou-se a articulação e 
o intercâmbio entre as diversas pastorais sociais, movimentos 
e associações e outros setores da Igreja, o que tem levado a 
atividades comuns de mobilização e compromisso, fortalecen-
do assim uma ação mais orgânica e de conjunto.

Fonte: CRB
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Cardeal Hummes sobre o sonho social:                                       
o grito dos pobres se junta ao grito da terra

Em sua exortação apostólica 
pós-sinodal Querida Amazônia, o Papa 
Francisco apresenta quatro sonhos que a 
Amazônia inspira nele: social, cultural, 
ecológico e eclesial. O primeiro consiste 
numa Amazônia “que lute pelos direit-
os dos mais pobres, dos povos nativos, 
dos últimos, de modo que a sua voz 
seja ouvida e sua dignidade promovi-
da”. O arcebispo emérito de São Paulo (SP) e presidente da 
Comissão Episcopal para a Amazônia da Conferência Nacio-
nal dos Bispos do Brasil (CNBB), cardeal Cláudio Hummes, 
ao comentar o texto que é fruto do Sínodo para a Amazônia, 
ressaltou que “o grito dos pobres se junta ao grito da terra”.

Dom Cláudio destaca que o Papa Francisco escolhe 
falar já de início dos mais pobres, aqueles que são “machuca-
dos, injustiçados, abandonados, são marginalizados, sem per-
spectiva de futuro”. Ele começa com os pobres, continua dom 
Cláudio, “e diz que os indígenas nunca estiveram tão ameaça-
dos, como em nossa época. Eles são, sobretudo, aqueles que 
mais nos interpelam nessa questão”.

Na exortação apostólica, o Papa Francisco manifesta o 
desejo que na Amazônia se realize a integração e a promoção 
de todos os seus habitantes, “para poderem consolidar o «bem 
viver»”, o que impõe “um grito profético e um árduo empen-
ho em prol dos mais pobres”. Francisco ainda reforça que 
“uma verdadeira abordagem ecológica sempre se torna uma 
abordagem social, que deve integrar a justiça nos debates so-
bre o meio ambiente, para ouvir tanto o clamor da terra como 
o clamor dos pobres”. E ainda: “Não serve um conservacion-
ismo «que se preocupa com o bioma, porém ignora os povos 
amazônicos»”, segundo o Papa.

Francisco continua sua reflexão no 
capítulo dedicado ao sonho social contex-
tualizando que os interesses colonizadores 
aumentaram a exploração madeireira 
e mineral e foram expulsando e encur-
ralando os povos indígenas, ribeirinhos 
e afrodescendentes. “Isto favoreceu os 
movimentos migratórios mais recentes 
dos indígenas para as periferias das ci-

dades. Aqui não encontram uma real libertação dos seus dramas, 
mas as piores formas de escravidão, sujeição e miséria”.

Ao mesmo tempo que o Papa estrutura o texto “como 
um cântico”, segundo dom Cláudio, num “louvor que ele le-
vanta a Deus e que ele está estupefato diante da beleza daqui-
lo que Deus oferece à humanidade, a beleza da Amazônia”, 
Francisco convida a sonhar e a indignar-se.

Diante do “rasto de delapidação, inclusive de morte, 
coloca em perigo a vida de milhões de pessoas”, o Papa fala 
“com coragem sobre toda essa depredação e o que ela signifi-
ca para os povos que estão aqui”, segundo dom Cláudio. “É o 
momento que ele diz que é preciso se indignar”.

“Ao mesmo tempo que nos deixamos tomar por uma sã 
indignação, lembremo-nos de que sempre é possível superar 
as diferentes mentalidades de colonização para construir re-
des de solidariedade e desenvolvimento”, escreve Francisco.

“Então, diz o Papa, ‘é preciso se indignar e começar a de-
nunciar’, dizer o que está de fato por detrás de tudo isso daí, onde 
estão as responsabilidades que estão por detrás de toda essa depre-
dação. Então ele fala muito fortemente – a gente até fica muito en-
volvido quando lê – e ele diz as coisas com muita clareza e propões 
também algumas alternativas”, comentou dom Cláudio.

Fonte: CNBB

CNBB lança site e aplicativo para celular das Campanhas 
para facilitar consulta a materiais

A Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB) lançou o novo site das Cam-
panhas da Evangelização e Fraternidade. As 
pesquisas dos subsídios podem ser realizadas 
por Campanhas. Outra novidade é que o site 
agora pode ser acessado através de aparelhos 
mobile, permitindo que o usuário possa aces-
sar/baixar os materiais utilizando celulares ou 
tablets.

Além disso, o novo site dá acesso a uma cronologia detal-
hada sobre as edições das Campanhas já realizadas, permitindo ao 
usuário consultar informações detalhadas sobre cada uma delas e 
ter acesso aos cartazes e acervo de hinos. Para assegurar o acesso 
aos materiais e tendo em vista o lançamento oficial da Campanha 

da Fraternidade, na próxima quarta-feira, dia 
26, uma outra alternativa foi pensada: um 
aplicativo (App) da CF. Inicialmente, o app 
poderá ser baixado gratuitamente na loja da 
Play Store. Posteriormente, será disponibili-
zado na App Store. 

No Aplicativo, o usuário poderá enviar 
uma imagem, um vídeo ou um texto direta-
mente da plataforma. A proposta é propor-

cionar a participação dos usuários com relação à Campanha da 
Fraternidade. Lá também é possível acompanhar as notícias sobre 
encontros de estudo realizados nos Regionais da CNBB e baixar 
os materiais da Campanha, tais como cartazes, hinos e vídeos. 
Fonte: CNBB



COMUNICAÇÃO DIOCESANA - Abril de 2020

22 Notícias

Inscrições abertas ao Seminário sobre proteção de crianças e adolescentes na Igreja

Jesuíta biblista orientará os Exercícios Espirituais                      
para o Papa e a Cúria

Todos os anos, no início da Quaresma, 
o Papa e a Cúria deixam o Vaticano para re-
alizar os Exercícios Espirituais. 

Todos os anos, no início da Quares-
ma, o Papa e a Cúria deixam o Vaticano para 
realizar os Exercícios Espirituais, em Aric-
cia. Neste ano, o orientador do retiro será o 
pe. Pietro Bovati, sj. O jesuíta de 79 anos é 
italiano, doutor em Sagrada Escritura pelo 
Pontifício Instituto Bíblico e, desde 2014, é 
secretário da Pontifícia Comissão Bíblica. 

Dentre os relevantes trabalhos do pe. Bovati na 
Comissão, destaca-se a sua participação na redação do novo 
documento “O que é o homem? Um itinerário de antropo-
logia bíblica” publicado recentemente pela Livraria Editora 
Vaticana e que em breve estará à disposição em Português.

Segundo o pe. Bovati, há poucos meses recebeu, com 
muita surpresa, uma chamada telefônica do próprio Papa 
Francisco convidando-o para ser o orientador dos Exer-
cícios. “Depois de me convidar, olhei minha agenda e disse-
lhe que já havia assumido um compromisso para esta data.” 
Mas o Papa, carinhosamente, insistiu dizendo: “Talvez o 

senhor possa mudar este compromisso para 
uma outra data.” E o pe. Bovati, sorrindo, 
conclui: “Deste modo, não tive como fugir e 
aceitei o desafio!”

Pe. Bovati é um apaixonado pela Sa-
grada Escritura e o retiro terá por tema: “A 
sarça estava em chamas (Ex 3, 2), O encon-
tro entre Deus e o homem, à luz do livro do 
Êxodo, do Evangelho de Mateus e da oração 
dos Salmos. “O jesuíta já adianta que sua 
contribuição será simples e consistirá em 

ajudar os retirantes, a partir de um profundo contato com 
a Palavra de Deus, a entrar em comunhão íntima e pessoal 
com Jesus, à luz da espiritualidade inaciana, que é a mesma 
espiritualidade do Papa Francisco. Pe. Bovati será o primeiro 
companheiro de Ordem do Papa Francisco a orientar os Ex-
ercícios Espirituais, desde que Bergoglio foi eleito Papa. 

Os Exercícios Espirituais do Papa e da Cúria ocorrerão 
de 1º a 7 de março em Ariccia, cidade que está situada a 40 
km de Roma, na casa de retiros Divino Mestre, que pertence 
aos padres paulinos.

Fonte: Vatican News

Estão abertas as inscrições para a segun-
da edição do Seminário Internacional “Sanando 
as próprias feridas”, que será realizado na Fazen-
da da Esperança, em Guaratinguetá (SP), de 23 a 
27 de abril deste ano. O encontro organizado pela 
Comissão Especial de Proteção da Criança e do 
Adolescente da Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB) em parceria com a Conferência 
dos Religiosos do Brasil (CRB) tem como foco a 
proteção de menores vítimas de abusos sexuais na 
Igreja.

A proposta desta segunda edição é dar con-
tinuidade à discussão iniciada no ano passado so-
bre os abusos sexuais cometidos por membros da 
igreja e suas repercussões com um aprofundamen-
to da desta temática, com ênfase em três eixos:

Escuta e cuidado das vítimas no seu aspecto pastoral, espiri-
tual e psicológico, visando à cura das feridas e a reconciliação;

Enfrentamento de casos específicos de denúncias e seus as-
pectos jurídico e canônico;

Orientação na elaboração de diretrizes para a proteção da 
criança e do adolescente em cada congregação e ordem religiosa, 
comunidade nova, movimento eclesial.

O intuito do seminário é de atender o pedido do Papa Fran-
cisco de conversão e de promoção de ações concretas, expresso na 
Carta Apostólica “Vos Estis Lux Mundi” (Vós sois a luz do mundo, 

em latim) – publicada em maio de 2019. O docu-
mento apresenta novas normas para combater os 
abusos sexuais e garantir que bispos e superiores 
religiosos prestem contas de suas ações.

De acordo com a coordenação do evento, 
com esta iniciativa espera-se, de fato, contribuir 
para que as comunidades estejam melhor prepara-
das para prevenir e ou enfrentar esses fenômenos 
à luz daquilo que o evangelho e a Igreja orientam.

Em 2019, o encontro reuniu 320 pessoas 
das coordenações da Fazenda da Esperança de 
diversos países, religiosos e convidados como 
psicólogos, advogados, juristas e diversos mem-
bros da Clínica ADI-TIP (Abordagem Direta do 
Inconsciente), de Belo Horizonte (MG).

O seminário vai contar com a assessoria 
dos membros da Comissão Pontifícia para a Proteção do Menor, 
Teresa ketelkamp, irmã Kayula Lesa e Nelson Giovanelli; o fun-
dador da Fazenda da Esperança, Frei Hans Stapel; o bispo de Santo 
Amaro, dom José Negri; a presidente da CRB, irmã Maria Inês; 
padre Joel Pralong; Dra. Maria Clara Jost de Moraes e equipe de 
Psicólogos TIP/ADI; o advogado da CNBB, Hugo Sarubbi Cysnei-
ros; José Evilásio Vieira e Estevão Duarte.

Para participar é preciso fazer a sua inscrição clicando neste 
link: portalfazenda.org/protecao

Fonte: CNBB
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Papa aos Promotores de Feiras:                                                 
contribuir para uma economia global mais justa e humana

Segundo Francisco, “as fei-
ras e exposições têm efeitos pos-
itivos nas economias regionais e 
mercados de trabalho, e também 
oferecem oportunidades signif-
icativas para mostrar ao mundo 
inteiro a rica diversidade e beleza 
das culturas e ecossistemas locais”.

O Papa Francisco recebeu em 
audiência, no dia 06 de fevereiro, 
no Vaticano, os participantes do encontro mundial promovido 
pela União Internacional dos Promotores de Feiras.

Este encontro realizou-se em Roma, cidade de fé e cul-
tura, lugar de encontro de povos e ideias através dos séculos. 
Como líder no setor de feiras e grandes exposições comer-
ciais, vocês vieram aqui não apenas como profissionais da 
organização, mas porque, através de seu trabalho, procuram 
contribuir para uma economia global mais justa e humana.

Efeitos positivos nas economias regionais 
O Papa sublinhou que em nosso mundo “nos tornamos 

cada vez mais conscientes de que os diferentes aspectos de 
nossa vida e nossas atividades, incluindo as sociais, culturais 
e ecológicas, estão estritamente interligados”.

Segundo o Pontífice, “essa interconexão inspirou, no 
campo empresarial, a criação de estruturas ambientais, soci-
ais e de governança que podem orientar e avaliar o impacto 
geral das atividades econômicas e comerciais”.

Já foi “constatado que as feiras e exposições têm efeitos 
positivos nas economias regionais e mercados de trabalho, e 

também oferecem oportunidades 
significativas para mostrar ao mun-
do inteiro a rica diversidade e beleza 
das culturas e ecossistemas locais”.

Desenvolvimento integral 
de indivíduos e povos

Em particular, as exposições 
internacionais contribuem para 
o crescimento de uma cultura do 
encontro, que reforça os laços de 

solidariedade e favorece o enriquecimento recíproco entre os 
membros da família humana. Portanto, o seu trabalho tem 
uma dimensão que o transcende. Como serviço ao bem-co-
mum, deve promover a inclusão, o cuidado da Casa comum 
e o desenvolvimento integral de indivíduos e povos. Essas 
preocupações éticas não são secundárias, mas essenciais 
para a construção de uma economia em que os rendimentos 
financeiros não sejam a única variável para medir o sucesso.

Segundo o Papa, “quanto maior a colaboração no âm-
bito local e internacional, maiores as chances de sucesso, 
nos âmbitos econômico e humano”.  

Não obstante as dificuldades que podem surgir no 
campo da preparação e realização de feiras e exposições, 
“esses eventos podem criar uma rede de boas relações hu-
manas, capazes de durar além do evento”.

O Papa concluiu, fazendo votos de que os organiza-
dores de feiras possam promover a criatividade e inovação 
em seu setor.

Fonte: Vatican News

Stiglitz, Nobel de Economia:
os mercados devem estar a serviço das pessoas, não o contrário                                                        

 O Papa Francisco e um el-
enco renomado da economia mun-
dial participaram de um encontro 
de alto nível no dia 05 de fevereiro, 
no Vaticano, sobre as “novas formas 
de solidariedade”. Um dos relatores 
foi o ganhador do Prêmio Nobel de 
Economia em 2001 que falou do 
conceito de economia circular, que 
não idolatra o dinheiro e coloca as 
pessoas em primeiro lugar.

 O evento sobre as “novas formas de solidariedade”, 
sediado no Vaticano, dia 05 de fevereiro, recebeu renomados 
representantes da economia mundial para analisar a situação 
vivida em vários países da América Latina. O próprio Papa 

Francisco pronunciou um discurso 
em que foi taxativo ao afirmar que a 
desigualdade pode ser vencida. “Um 
mundo rico e uma economia vibran-
te podem e devem acabar com a po-
breza”, disse o Pontífice ao acrescen-
tar que serve uma “nova arquitetura 
econômica internacional” que suporte 
o desenvolvimento dos países pobres 
(o discurso está acima, neste jornal).

Entre os relatores participantes, estava a diretora op-
erativa do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Geor-
gieva, e ministros da Economia de países como a Argentina, 
México, Colômbia, Paraguai, Equador e El Salvador. Além 
de representantes da América Latina, o evento ainda reu-
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niu expoentes da economia mundial, como Joseph Stiglitz, 
ganhador do Prêmio Nobel de Economia em 2001, econo-
mista-chefe do Banco Mundial e consultor do ex-presidente 
americano Bill Clinton.

O encontro teve o objetivo de elaborar propostas para 
uma melhor distribuição das riquezas. No decorrer das con-
ferências, os relatores ressaltaram dois pilares fundamentais 
para construir um sistema econômico sustentável que não 
oprima as classes sociais mais pobres e que busque valorizar a 
pessoa humana: a fraternidade e a solidariedade, dois elemen-
tos que na sua natureza mais profunda são contrários a uma 
das principais causas que promovem a pobreza: a corrupção.

A crise econômica, ética e moral
O professor Stiglitz, um dos principais economistas críti-

cos da gestão da globalização e do mercado livre, destacou em 
discurso que o sistema capitalista está em crise: “uma crise que 
se estende também em outros âmbitos, como a ética e a moral”.

Em entrevista ao Vatican News, o Nobel de Economia 
advertiu sobre os perigos e problemas que criam os siste-
mas econômicos que não colocam os mercados a serviço das 
pessoas, “mas as pessoas a serviço dos mercados” e, dessa 
forma, “enaltecem o comportamento individualista”.

As pessoas na linha de frente
Além disso, o professor assinalou que é essencial tra-

balhar começando pela educação, em sistemas alternativos 
que não tenham como premissa a ideia de idolatrar o din-
heiro. “Devemos tratar de desenvolver programas e estudos 
em torno do conceito de economia circular (aproveitamento 
dos recursos através da redução, da reutilização e da reci-
clagem dos produtos) que contribuam a uma educação con-
sciente da sustentabilidade ambiental que busca devolver ao 
ambiente o que pegamos dele”.

Fonte: Vatican News

Fátima, Portugal: Santuário acolheu 6,3 milhões                   
de peregrinos em 2019

Números divulgados em encontro 
anual com hoteleiros

O Santuário de Fátima acolheu 6,3 
milhões de peregrinos em 2019, revelou 
dia 06 de fevereiro a instituição após o en-
contro anual com hoteleiros.

Os dados dizem respeito às pessoas 
que participaram nas mais de 10 mil cele-
brações do programa oficial ou nas de cariz 
particular.

Os números, refere o santuário nacional, “confirmam a 
tendência para a estabilização das peregrinações à Cova da Iria” 
seja de forma organizada ou de maneira informal.

“Uma das primeiras conclusões a que se chega é que o 
número de peregrinos que diariamente chega ao Santuário e par-
ticipa pelo menos numa celebração, é muito superior aquele que 
se regista nos serviços, embora quer num quer noutro caso apre-
sente uma ligeira diminuição em relação ao ano de 2018, o que já 
era expectável, depois do ‘boom’ do centenário que chegou quase 
aos dois dígitos”, assinala uma nota divulgada pelos serviços de 
comunicação de Fátima.

Os grupos provenientes de Espanha 
(565), de Itália (340) e da Polónia (254) 
continuam a ser os mais expressivos, nu-
mericamente, mas o Santuário de Fátima 
destaca a presença crescente de grupos 
asiáticos – 476, num total de 15 102 pere-
grinos, ao longo de 2019.

As peregrinações internacionais de 
maio e outubro, bem como a Peregrinação 
Nacional dos Motards, em setembro, são 

momentos destacados pelo santuário da Cova da Iria.
Mais de 1,2 milhões dos peregrinos que estiveram em 

Fátima visitaram a exposição permanente Fátima Luz e Paz, no 
Museu do Santuário; a Casa Museu de Aljustrel; as casas onde 
nasceram Francisco e Jacinta Marto e Lúcia de Jesus e, ainda, a 
exposição temporária Capela Múndi, que evocou o centenário da 
construção da Capelinha das Aparições.

A Capelinha das Aparições, juntamente com o Recinto de 
Oração e as Basílicas continuam a ser os locais mais visitados 
pelo maior número de peregrinos.

Fonte: Agência Ecclesia

A dura realidade do trabalho escravo no Brasil
Em 28 de janeiro, no Brasil, transcorre o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. Para o bispo da prelazia de Marajó (PA) e da Comissão 

Episcopal Pastoral para o Enfrentamento ao Tráfico Humano da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), dom Evaristo Pascoal Spengler, a 
triste realidade de trabalhadores que são submetidos a situações análogas ao trabalho escravo no Brasil é um pecado que brada aos céus. Só em 2019, segun-
do dados da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Governo Federal (SIT), foram encontrados 1.054 trabalhadores nessa situação. Nos últimos sete anos, 
de 2013 a 2019, foram encontradas mais de 8.500 pessoas em situação de escravidão.

Para o bispo, a razão da perpetuação deste crime é a vulnerabilidade das pessoas em situação extrema de pobreza e que não conhecem os seus dire-
itos; é o modelo econômico que prioriza sempre mais o lucro, não considerando as pessoas  como seres humanos, para serem respeitadas e terem os seus 
direitos preservados, como máquinas que devem gerar lucros para outras pessoas. Por isto, tantas são escravizadas com tanta naturalidade. E até mesmo 
pessoas são traficadas: outro crime que brada aos céus. E esta triste realidade ainda é invisível na sociedade.
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Organizações lançam agenda para mobilizar as ações no 
Brasil do Pacto Educativo Global, convocado pelo Papa

A Conferência Nacional dos Bis-
pos do Brasil (CNBB), por meio da 
Comissão Episcopal Pastoral para a 
Cultura e a Educação, em parceria com 
a Associação Nacional de Educação 
Católica (Anec), a Conferência dos Re-
ligiosos do Brasil (CRB) e o Movimen-
to de Educação de Base (Meb) lançaram 
na tarde do dia 31 de janeiro, às 15h, na 
sede da entidade, em Brasília, o projeto 
“A Igreja no Brasil, com o Papa Francisco, pelo Pacto Educa-
tivo Global”.

Trata-se de uma iniciativa para somar-se ao esforço de 
“Reconstruir o Pacto Educativo Global” e celebrar os 5 anos da 
Encíclica Laudato Si’, convite lançado pelo Santo Padre em 12 
de setembro de 2019. O novo “Pacto Global Educativo” vai ser 
celebrado, no Vaticano, no dia 14 de maio deste ano.

Em nome da presidência da CNBB, o arcebispo de 
Montes Claros (MG), dom João Justino de Medeiros Silva, 
presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Cultura e 
Educação e um dos coordenadores do projeto, acolheu os par-
ticipantes dizendo ser uma alegria acolher na sede da entidade 
educadores e educadoras portadores da esperança.

No lançamento, o arcebispo de Montes Claros apresentou 
a educação na perspectiva do Papa Francisco. O Papa, segundo 
dom João Justino, é um ícone da educação. “Esta dimensão 
não está apenas na experiência do Santo Padre como educador 
Jesuita mas também nos incontáveis pronunciamentos que ele 
fez sobre o tema”, disse.

Ideias do Papa Francisco para a Educação
Segundo dom João Justino, o Papa Francisco defende a 

necessidade de uma nova aliança a favor da educação traduzida 
no provérbio africano que afirma que “para educar uma cri-
ança é necessária uma aldeia inteira”, ideia força adotada na 
renovação do pacto pela educação. A ideias defendidas pelo 
Papa para a educação, segundo o arcebispo de Montes Claros, 
estão sintetizadas no parágrafo de número 222, da Exortação 
pós sinodal Christus Vivit, do Papa Francisco:

“É importante ter presente alguns critérios inspiradores, 
indicados na Constituição Apostólica Veritatis gaudium em 
ordem a uma renovação e relançamento das escolas e univer-
sidades ‘em saída’ missionária, tais como a experiência do 
querigma, o diálogo a todos os níveis, a interdisciplinaridade 
e a transdisciplinaridade, a promoção da cultura do encontro, 
a necessidade urgente de «criar rede» e a opção pelos últimos, 
por aqueles que a sociedade descarta e abandona; e também a 
capacidade de integrar os saberes da cabeça, do coração e das 
mãos”.

Segundo a educadora popular do Meb em Brasília (DF), 
Maristela Ferrai, as propostas do Papa vem ao encontro do tra-
balho da organização de criar as aldeias educativas e reforça 
a ideia de uma educação transformadora buscada pelo movi-

mento.
Presente no lançamento repre-

sentando a Frente Parlamentar Mista 
de Educação do Congresso Nacional, 
o deputado federal Israel Mota Batista 
afirmou que o convite do Papa Francis-
co para a renovação do Pacto Educativo 
Global está em sintonia com a estratégia 
de trabalho traçada pela Frente de bus-
car uma experiência educativa focada na 

possibilidade do encontro, do entendimento e do diálogo entre 
as pessoas.

“Estamos trabalhando para focar no pontos comuns que 
aproximam as pessoas em torno de um projeto de educação”, 
disse.  O deputado colocou a Frente à disposição para realizar, 
no Congresso Nacional, o debate e a apresentação das propos-
tas do Papa Francisco, de quem se confessou admirador, sobre 
o pacto educativo global.

O padre Júlio César Evangelista Resende, assessor do 
Setor de Educação da Comissão Cultura e Educação da CNBB, 
apresentou os elementos que compõem o pano de fundo que 
motivou a iniciativa Papa. Uma delas foi a necessidade de re-
tomar o investimento em um amadurecimento humano para 
passar de uma cultura da indiferença para o encontro e a com-
preensão de uma ecologia integral ideias defendidas na Lauda-
to Si’.

O assessor da Comissão afirmou que instituições do 
campo da educação, entre elas, a Organização das Nações Uni-
das para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), indicaram 
que a humanidade carece de “uma autoridade moral” capaz de 
liderar uma aliança mundial pela educação e que o Papa é um 
líder agregador e capaz de liderar tal iniciativa.

A irmã Adair Aparecida Sberga, vice-presidente da Anec, 
apresentou o subsídio “A Igreja no Brasil, com o Papa Francis-
co, no Pacto Educativo Global”, no qual constam o calendário 
de eventos, as estratégias e ações que integram o itinerário de 
vivência da renovação do pacto no país até a sua celebração 
em 14 de maio no Vaticano. O subsídio com orientações gerais 
sobre o pacto podem ser baixados aqui: A Igreja no Brasil, com 
o Papa Francisco, no Pacto Educativo Global”.

Participaram do lançamento cerca de 90 pessoas, entre 
educadores populares do Movimento de Educação de Base 
(MEB), diretores de escolas e universidades católicas, os bis-
pos e assessores que integram a Comissão de Cultura e Edu-
cação da CNBB. Da mesa de abertura, participaram também 
a irmã Maria Inês Vieira, presidente nacional da Conferência 
dos Religiosos do Brasil (CRB) e o professor Deivid Lorenzo 
de Carvalho, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cien-
tistas Católicos (SBCC) e coordenador do Curso de Direito da 
Universidade Católica de Salvador (BA).

Fonte: CNBB



COMUNICAÇÃO DIOCESANA - Abril de 2020

26 Notícias

Total apoio da Santa Sé a projetos                                                    
de não proliferação de armas nucleares

Francesca Di Giovanni, sub-
secretária do Setor multilateral da 
Seção para as Relações com os Esta-
dos, pronunciou-se em nome de Dom 
Gallagher na terceira Conferência In-
ternacional sobre Segurança Nuclear, 
realizada em Viena, Áustria, no início 
de fevereiro.

Um esforço coletivo para mel-
horar a segurança nuclear em nível global, monitorando 
ameaças e implementando medidas concretas para prote-
ger-se contra atos mal-intencionados que envolvam materi-
ais nucleares ou radioativos perigosos.

Este foi o pedido da Santa Sé por ocasião da tercei-
ra Conferência Internacional sobre Segurança Nuclear, em 
andamento em Viena até a próxima sexta-feira, promovida 
pela AIEA, a Agência Internacional de Energia Atômica.

A declaração em nome do arcebispo Paul Richard Gal-
lagher, secretário para as Relações com os Estados, foi lida 
por Francesca Di Giovanni, subsecretária do Setor multilat-
eral da Seção de Relações com os Estados.

Rumo a um mundo livre de armas nucleares 
“Os esforços para garantir a segurança nuclear - expli-

cou a subsecretária Di Giovanni - foram significativamente 
aprimorados graças às estratégias da AIEA”.

Tais esforços, insistiu ela, “devem porém continuar, 
porque a promoção da segurança nuclear deve enfrentar de-
safios significativos, entre os quais as ações limitadas, insu-
ficientes e muitas vezes paralisadas para impedir a prolifer-
ação e avançar para um mundo livre de armas nucleares.

“Os objetivos mais amplos 
do desarmamento nuclear e os usos 
pacíficos das tecnologias nucleares 
dependem, enfatizou a representante 
do Vaticano, assim como o “sucesso 
da Agência no cumprimento de suas 
responsabilidades, do compromisso 
dos Estados-Membros de respeitar 
suas obrigações legais e éticas”.

Promover a paz e o desenvolvimento integra 
A subsecretária Di Giovanni falou do constante es-

forço da Santa Sé em apoiar os esforços da comunidade in-
ternacional na promoção da paz e da segurança, a fim de 
promover um clima de confiança.

“Um análogo motivo de preocupação - observou Fran-
cesca Di Giovanni, citando as palavras do Papa Francisco 
na mensagem de 2017 enviada à Conferência das Nações 
Unidas sobre o problema das armas nucleares - surge quan-
do se examina o desperdício de recursos gastos em questões 
nucleares para fins militares, que poderiam ao contrário ser-
em usados   para prioridades mais nobres, como a promoção 
da paz e o desenvolvimento humano integral, bem como a 
luta contra a pobreza e a implementação da Agenda para o 
desenvolvimento sustentável”.

Um esforço contínuo 
Ao expressar a gratidão da Santa Sé à AIEA, a sub-

secretária reafirmou seu “apoio inabalável” à não prolifer-
ação e ao desarmamento nuclear, bem como ao desenvolvi-
mento e funcionamento pacífico das tecnologias nucleares.

Fonte: Vatican News

Quinze anos da morte da missionária irmã Dortohy Stang
No dia da publicação da Exortação 

pós-sinodal sobre a Amazônia, 12 de fe-
vereiro, o jornal L’Osservatore Romano re-
cordou, na edição do dia, a irmã Dorothy Mae 
Stang, assassinada em 2005 por criminosos 
que se opunham ao seu corajoso compromis-
so contra o desmatamento das florestas.

O nome dela era Dorothy Mae Stang, 
mas para todos era irmã Dorote. Onde ela 
está sepultada - no acampamento de Boa Es-
perança, em Anapu (Pará), junto à floresta 
amazônica que era toda a sua vida - uma sim-
ples cruz azul, feita de madeira, no meio de flores. Seis tiros 
foram disparados contra ela em 12 de fevereiro de 2005, por 
criminosos que não gostavam de seu corajoso compromisso 

contra o desmatamento, o que a levou a de-
safiar empresários e proprietários de terras, 
recebendo ameaças de morte em várias oca-
siões. Fechou os olhos aos 73 anos de idade, 
com a Bíblia na mão, a sua única “arma”.

Não é por acaso que a apresentação da 
exortação apostólica pós-sinodal Querida 
Amazônia coincidiu com os quinze anos da 
morte desta religiosa estadunidense, pertencen-
te à congregação das Irmãs de Nossa Senhora 
de Namur, missionária no Brasil desde 1966, 
sempre ao lado de camponeses e operários. 

Dorothy Stang, pelo seu sacrifício, “testemunho de fé”, repre-
senta um dos exemplos mais brilhantes de devoção ao Evangel-
ho aplicado na ação, ao lado dos mais humildes, dos sem voz.
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Ela representa todos aqueles religiosos, sacerdotes, 
irmãos, diáconos, leigos, que todos os anos perdem a vida 
no mundo em nome da fé. Muitos caíram em defesa dos po-
vos indígenas, como Paul McAuley, dos Irmãos das Esco-
las Cristãs, um religioso britânico assassinado na Amazônia 
peruana, ou Dilma Ferreira da Silva, líder do Movimento 
das pessoas danificadas pela construção de barragens (tam-
bém ela assassinada no Estado do Pará), como o missionário 
comboniano italiano Ezechiele Ramin, ou monsenhor Ale-
jandro Labaka, morto a tiros em 1987 no Equador, junto com 
a irmã Inés Arang.

A história da vida de Dorothy Stang - escreve a irmã 
Roseanne Murphy no livro Mártir da Amazônia (Bolonha, 
Emi) - “continuará a inspirar inúmeras pessoas a manter vi-
vos os seus ideais não só no Brasil, mas em todos os lugares 
onde há pessoas que sentem o peso da opressão”. Em Ana-
pu Irmã Dorote fundou o sindicato dos agricultores locais, 

promoveu a construção de vinte e três escolas em uma área 
onde a educação estava ausente, ensinou técnicas agrícolas 
sustentáveis, fez os indígenas entenderem a importância de 
lutar por seus direitos. Ela mostrou a todos “o que pode fazer 
quem tem fé, coragem e determinação para mudar uma parte 
do mundo que precisa desesperadamente de justiça”. É por 
isso que “a sua história está longe de ser concluída”.

No dia 12 de fevereiro, como em todos os aniversári-
os de sua morte, centenas de pessoas se reuniram ao redor 
daquele túmulo na floresta. Entre eles estavam represen-
tantes das muitas comunidades de base que surgiram espe-
cialmente depois do sacrifício de Dorothy Stang, para com-
partilhar o Evangelho e vivê-lo, como ela havia ensinado. 
Querida Amazônia é, portanto, também uma justa homena-
gem a esta pequena mulher, campeã da justiça social, e a 
todos aqueles que deram suas vidas para defender sua fé.

Fonte: Vatican News

Coleta para a Pastoral da Juventude 
Assembleia da Ampliada Nacional – 29/12/2019
PARÓQUIAS TOTAL

 Catedral São José - Erechim  632,45 
N. Sra. dos Navegantes - Campinas do Sul  537,95 
 Imaculada Conceição - Getúlio Vargas  900,15 
 São Pedro - Erechim 1.000,00 
 N. Sra. da Salette - Três Vendas - Erechim  514,90 
 Santa Teresinha - Estação 1.178,60 
 N. Sra. Aparecida – Bela Vista - Erechim  406,00 
 Sto. Antonio - Jacutinga  599,25 
 N. Sra. do Rosário - Barão de Cotegipe .051,75 
 Santa Ana - Carlos Gomes  110,00 
 São Valentim – São Valentim  234,55 
 São Cristóvão - Erechim  440,10 
 São Caetano - Severiano de Almeida  129,60 
 São Tiago - Aratiba  272,55 
 São Luiz Gonzaga - Gaurama  451,70 
 Sta. Isabel da Hungria - Três Arroios  224,25 
 Sagrado Coração de Jesus - Viadutos  126,00 
 N. Sra. de Fátima - Entre Rios do Sul  360,00 
 Sagrado Coração de Jesus - Paulo Bento  163,50 
 N. Sra. das Dores - Capo Erê  80,00 
 N. Sra. Medianeira - Barra do Rio Azul  60,00 
 São Roque - Benjamin Constant do Sul
 N. Sra. Monte Claro - Áurea  760,75 
 São João Batista - Marcelino Ramos  120,00 
 S. Fco. de Assis - Mariano Moro  97,40 
 N. Sra. da Glória - Erval Grande  282,20 
 Santa Luzia, Bairro Atlântico - Erechim  162,00 
 São Roque - Itatiba do Sul  89,15 
 São Fco. de Assis – B. Progresso – Erechim  225,00 
 São Pedro - Sede Dourado  105,00 
TOTAL 11.314,80

Coleta da Campanha para
a Evangelização – 15/12/2019

PARÓQUIAS TOTAL
 Catedral São José - Erechim  3.952,35 
 Imaculada Conceição - Getúlio Vargas  1.376,40 
 São João Batista - Marcelino Ramos  162,85 
N. Sra. dos Navegantes - Campinas do Sul  1.278,65 
 São Pedro - Erechim 1.454,10 
 Santa Teresinha - Estação  1.490,55 
 N. Sra. da Salette - Três Vendas - Erechim  1.323,85 
 N. Sra. do Rosário - Barão de Cotegipe  1.290,35 
 São Tiago - Aratiba  795,90 
 Sta. Isabel da Hungria - Três Arroios  908,85 
 Sto. Antonio - Jacutinga  846,80 
 São Cristóvão - Erechim  1.436,50 
 São Valentim – São Valentim  867,70 
 N. Sra. Aparecida – Bela Vista - Erechim  619,00 
 São Luiz Gonzaga - Gaurama  791,00 
 São Caetano - Severiano de Almeida  788,35 
 São Pedro - Sede Dourado  262,55 
 Sagrado Coração de Jesus - Viadutos  384,60 
 N. Sra. da Glória - Erval Grande  747,55 
 São Roque - Itatiba do Sul  247,40 
 Santa Luzia, Bairro Atlântico - Erechim  155,00 
 N. Sra. Medianeira - Barra do Rio Azul  122,00 
 N. Sra. de Fátima - Entre Rios do Sul  472,00 
 Santa Ana - Carlos Gomes  250,00 
 N. Sra. Monte Claro - Áurea  600,60 
 S. Fco. de Assis - Mariano Moro  209,15 
 São Roque - Benjamin Constant do Sul  375,00 
 N. Sra. das Dores - Capo Erê  172,10 
 Sagrado Coração de Jesus - Paulo Bento  337,35 
 São Fco. de Assis – B. Progresso – Erechim  318,05 
Pe. Angelo Rosset  5.000,00 

TOTAL  29.036,55 
DISTRIBUIÇÃO:     Diocese 45%  13.066,45 

                          - CNBB - Nacional 35%   10.162,79
                                         - Regional 20%   5.807,31
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Querida Amazônia
Dom João Justino de Medeiros Silva, Arcebispo Metropolitano de Montes Claros

É esse o nome escolhido 
pelo Papa Francisco para a ex-
ortação apostólica publicada na 
quarta-feira, 12 de fevereiro. Em 
outubro do ano passado, a re-
alização do Sínodo, em Roma, 
sobre a Pan-Amazônia chamou 
atenção de boa parte do mundo. 
Discussões acirradas fomentaram 
suspeitas de rupturas e cismas na 

Igreja. Os mais agressivos chamaram o Papa de “herege”. 
Muitos opinaram contra o Sínodo, ignorando o conteúdo e 
o significado desse instituto na vida da Igreja. O documento 
final do Sínodo, fruto de intenso trabalho de consultas, estu-
dos e discussões, já indicava a riqueza do caminho sinodal. 
Intitulado “Amazônia: novos caminhos para a Igreja e para 
uma Ecologia Integral”, o documento tem como pano de 
fundo o grande apelo à conversão a Jesus Cristo, que se des-
dobra como conversão integral, pastoral, cultural, ecológica 
e sinodal.

É comum que os papas tomem o relatório final e es-
crevam uma exortação, que reorganiza as contribuições 
sinodais com a retomada direta de muitos parágrafos. Papa 
Francisco inovou. Ele valorizou, especialmente, o documen-
to final e augurou: “Deus queira que toda a Igreja se deixe 
enriquecer e interpelar por este trabalho, que os pastores, os 
consagrados, as consagradas e os fiéis-leigos da Amazônia 
se empenhem na sua aplicação e que, de alguma forma, pos-
sa inspirar todas as pessoas de boa vontade” (QA 4). Sem 
citar passagens do Documento Final, convidou à sua leitu-
ra. Essa indicação é preciosa. Pode-se entender que a leitu-
ra e o estudo da Exortação Apostólica Pós-sinodal Querida 

Amazônia requerem a leitura e o estudo do Documento Fi-
nal do Sínodo. São textos em diálogo.

A nova exortação não se dirige apenas à Amazônia. 
Afirma o Papa: “… dirijo esta Exortação ao mundo inteiro. 
Faço-o, por um lado, para ajudar a despertar a estima e so-
licitude por esta terra, que também é «nossa», convidando-o 
a admirá-la e reconhecê-la como um mistério sagrado; e, por 
outro, porque a atenção da Igreja às problemáticas deste ter-
ritório obriga-nos a retomar brevemente algumas questões 
que não devemos esquecer e que podem servir de inspiração 
para outras regiões da terra enfrentarem os seus próprios de-
safios” (QA 5).

Papa Francisco, após participar intensa e ativamente 
do Sínodo, de ler as contribuições dos círculos de trabalho, 
quis expressar seus sonhos para a Amazônia. Na exortação 
ele apresenta quatro sonhos: o social, o cultural, o ecológico 
e o eclesial. Em suas palavras: “Sonho com uma Amazônia 
que lute pelos direitos dos mais pobres, dos povos nativos, 
dos últimos, de modo que a sua voz seja ouvida e sua digni-
dade promovida. Sonho com uma Amazônia que preserve a 
riqueza cultural que a caracteriza e na qual brilha de maneira 
tão variada a beleza humana. Sonho com uma Amazônia que 
guarde zelosamente a sedutora beleza natural que a adorna, a 
vida transbordante que enche os seus rios e as suas florestas. 
Sonho com comunidades cristãs capazes de se devotar e en-
carnar de tal modo na Amazônia, que deem à Igreja rostos 
novos com traços amazônicos” (QA 7). Querida Amazônia é 
uma exortação para se ler com o coração aberto aos ensinos 
de Papa Francisco. E descobrir que na missão evangelizado-
ra não podem faltar os sonhos. Sem eles tiramos a força do 
evangelho de Jesus Cristo.

Fonte: CNBB

Alinhados com os sonhos de Francisco 
Dom Walmor Oliveira de Azevedo, Presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)

“A Igreja inteira assume 
o compromisso de dedicar-se, 
sempre mais, à Amazônia, que 
se apresenta aos olhos do mundo 
com todo o seu mistério, o seu es-
plendor e o seu drama” 

“Sonho com uma Amazônia 
que lute pelos direitos dos mais 
pobres, dos povos nativos, dos úl-

timos, de modo que a sua voz seja ouvida e sua dignidade 
promovida. Sonho com uma Amazônia que preserve a rique-
za cultural que a caracteriza e na qual brilha de maneira tão 
variada a beleza humana. Sonho com uma Amazônia que 
guarde zelosamente a sedutora beleza natural que a adorna, 

a vida transbordante que enche os seus rios e as suas flor-
estas. Sonho com comunidades cristãs capazes de se devotar 
e encarnar de tal modo na Amazônia, que deem à Igreja ros-
tos novos com traços amazônicos”, é o que partilha, sábia e 
corajosamente, o Papa Francisco na Exortação Apostólica 
Querida Amazônia.

Fruto esperançoso do abençoado Sínodo dos Bispos 
para a Amazônia, a Exortação Apostólica, com sua lingua-
gem sapiencial, poética e profética, tem força de convo-
cação: todos são desafiados a seguir o percurso indicado em 
suas linhas, para promover a vida e ser fiel à missão de toda 
a Igreja. Cada pessoa, especialmente os evangelizadores, se 
comprometa a cultivar um novo modo de viver no horizonte 
intocável do Evangelho de Jesus Cristo. Assim a Igreja in-
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teira assume o compromisso de dedicar-se, sempre mais, à 
Amazônia, que se apresenta aos olhos do mundo com todo o 
seu mistério, o seu esplendor e o seu drama.

Dedicar-se à Amazônia exige abertura para o diálogo, 
escutando especialmente os que mais entendem da realidade 
desse território, os povos amazônicos e, assim, ajudar de ma-
neira mais qualificada os pobres, excluídos, indígenas, qui-
lombolas, ribeirinhos e migrantes. “Deus queira que toda a 
Igreja se deixe enriquecer e interpelar por este trabalho; que 
os pastores, os consagrados, as consagradas e os fiéis leigos 
da Amazônia se empenhem na sua realização e que, de algu-
ma forma, possa inspirar todas as pessoas de boa vontade”, 
eis o primeiro sonho do Papa Francisco apresentado na Ex-
ortação Apostólica Querida Amazônia.

A Exortação Apostólica, além de indicar a necessidade 
do cuidado com a Amazônia, orienta a Igreja e o mundo a 
aprender com o próprio território amazônico, escola de ex-
periências, sabedorias e lições, para mudar dinâmicas e pos-
sibilitar vivências coerentes com os ensinamentos de Jesus 
Cristo. Particularmente, a Amazônia pode ajudar a Igreja 
de Cristo na exigente tarefa de percorrer caminhos novos 
e encontrar novas respostas. Consequentemente, contribuir, 
sempre mais, para que o mundo contemporâneo se aproxime 
dos valores atemporais do Evangelho. Na Exortação Apos-
tólica, o Papa Francisco convida a Igreja a sonhar. E os son-
hos partilhados pelo Santo Padre, se acolhidos como meta e 
lição, terão propriedade para se tornar realidade na Igreja, 
no território da Amazônia e em todos os lugares. São quatro 
sonhos indicados pelo Papa Francisco: um sonho social, um 
sonho cultural, um sonho ecológico e um sonho eclesial.

No coração pulsante de cada uma das aspirações indi-
cadas na Exortação Apostólica estão interpelações norteado-
ras. Sonhos que, acolhidos como se espera, reconfiguram 
juízos e escolhas, fortalecendo a Igreja. Desmontarão, as-
sim, o que já não tem força missionária e reavivará a nova 
profecia – a ser anunciada na voz da Igreja – para interpelar 

o mundo a estar no horizonte e a caminho do Reino de Deus, 
possibilitando novas lógicas de organização e governos, 
mais fraternidade, justiça e paz para todas as sociedades.  
Esse caminho leva ao verdadeiro desenvolvimento integral, 
com novos hábitos, práticas e lógicas.

O Papa Francisco, em seu sonho social, detalha uma 
Amazônia que deve integrar e promover todos os seus ha-
bitantes, para que possam consolidar o “bem viver”, com 
a força de um grito profético e um árduo empenho dedica-
do aos mais pobres. Para isso, são necessárias atitudes que 
façam frente às injustiças e aos crimes cometidos, aos que 
ferem o meio ambiente e seus povos. No âmbito cultural, o 
Papa Francisco sonha com ações que busquem cuidar das 
tradições. Nas raízes do povo amazônico está a força para se 
contrapor “à visão consumista do ser humano, incentivada 
pelos mecanismos da economia globalizada, que tende a 
homogeneizar as culturas e a debilitar a imensa variedade 
cultural, que é um tesouro da humanidade”.

O sonho ecológico do Papa trata da oportunidade para 
se conquistar a libertação das escravidões a partir de nova 
aprendizagem. Se o cuidado com as pessoas é inseparável da 
dedicação aos ecossistemas, isso se torna ainda mais evidente 
na realidade amazônica. Sobre o sonho eclesial, o Papa indica 
o desafio da Igreja na busca de novos caminhos, por sábia e 
profética inculturação, do ministério e na liturgia, assegurando 
serviços pródigos a todos. A Igreja deve valorizar sempre mais 
a religiosidade dos povos e procurar, continuamente, novos mo-
dos de servir, para que todos sejam contemplados com os dons 
dos sacramentos, especialmente a Eucaristia. O sacerdócio seja 
capaz de oferecer novas respostas e a Igreja se configure, cada 
vez mais, como Casa da Palavra de Deus, a partir da força vivi-
ficante das mulheres, com práticas criativas, inovadoras, autên-
ticas respostas às demandas de evangelização.

No coração de cada pessoa esteja a força interpelante 
dos sonhos partilhados pelo Papa Francisco e, assim, apren-
didas as lições da Exortação Apostólica Querida Amazônia.

Uma opinião sobre a Querida Amazônia
Eu queria destacar por primeiro que a Exortação Apos-

tólica “Querida Amazônia” está na mesma linha da Laudato Si. 
No número 8, primeiro capítulo, o Papa fala que é necessário 
ouvir tanto  o clamor da terra como o clamor dos Pobres. En-
tão ele vai na mesma linha da Laudato si, na qual ele protege 
o meio ambiente para proteger as pessoas e protege as pessoas 
mais desprotegidas, que são os pobres.  Nesse sentido, a Encí-
clica vai na mesma linha, criticando xenofobia, criticando ex-
ploração sexual, criticando o tráfico de pessoas - que acontece 
na Amazônia - criticando toda a exploração desenfreada do cap-
italismo na Amazônia. Inclusive no número 12 já citando Bento 
XVI, no discurso que ele fez aos jovens de São Paulo em 2007, 
no qual fala da devastação ambiental da Amazônia. E fala das 
ameaças à dignidade humana, das suas populações. Quer dizer, 
é um ensinamento bem em linha com a doutrina mais tradicional 
da Igreja.

Ele fala de Bento XVI e aqui há uma coisa bem interessante. 
Ele cita Bento XVI, e São João Paulo II, várias vezes, é lógico, 
mas ele cita também Ratzinger. Em um momento aqui nas notas 
de rodapé, ele cita uma entrevista de Ratzinger em 2005. Então 
ele cita dois momentos muito diferentes da mesma pessoa: o Papa 
Bento XVI e o cardeal Ratzinger. Ele usa os dois momentos da 
mesma pessoa, o que é muito interessante e que é uma inovação.

No número 94 ele diz assim: “Uma Igreja de rostos 
amazônicos requer a presença estável de responsáveis leigos, 
maduros e dotados de autoridade”. E aí a nota explica o Código 
de Direito Canônico, dizendo que o Bispo pode autorizar um 
diácono, ou outra pessoa, que não possui a graça sacerdotal, a 
exercer o serviço Pastoral da Paróquia. Então ele mesmo dá a 
possibilidade de ter paróquias sem sacerdote, ter comunidades 
que sejam dotadas pelo serviço estável e autorizado de um bispo. 
(Padre Paulo Dalla Dea, do Santuário do Cura D’Ars, França)



COMUNICAÇÃO DIOCESANA - Abril de 2020

30

Dinâmica para entender a Quares-
ma

Ambiente: Um caminho, com a 
Imagem ou quadro de Cristo que sofre 
(Senhor Bom Jesus ou outra imagem) no 
início. Enfeitar o caminho com pedras e 
plantas ou ramos verdes nas laterais. No 
fi nal do caminho, em lugar destacado e 

elevado, a imagem ou quadro de Jesus ressuscitado (Jesus 
Misericordioso ou outra imagem). Antes da imagem de Jesus 
Ressuscitado, um espelho médio ou grande.

Preparar também: Pinceis atômicos ou canetões para 
escrever no espelho; pés desenhados que serão entregues an-
tes da dinâmica começar (apenas um dos pés).

Desenvolvimento:  O animador acolhe a todos e con-
vida à oração que se inicia com o canto “Ninguém te ama 
como eu” ou outro.   Sinal da Cruz. Pai Nosso.  O animador 
então começa a dialogar sobre a Quaresma, dizendo primei-
ramente que a Quaresma é um Caminho de Conversão que 
a Igreja apresenta para nos tornarmos mais parecidos com 
Cristo. Estas duas frases negritadas devem ser evidenciadas 
várias vezes.

Explicar:
• A quaresma como caminho catecumenal na igreja prim-

itiva
• As Cinzas na Quarta=feira de Cinzas
• A simbologia bíblica e eclesial do número quarenta, de 

quarenta dia da quaresma
• As tentações de Jesus no deserto
• As práticas do jejum, da oração e da esmola
• O caminho de conversão que Jesus sempre apresentou
• A Campanha da Fraternidade
• O domingo de Ramos

129ª Receita Culinária
Maria Busatta, integrante da Pastoral da Saúde

Variedades

Dinâmica do Setor de Animação Bíblico-catequética (125)
Tânia Madalosso

Filé de peixe assado com legumes
Ingredientes
500 g de fi lé de peixe
4 batatas cortadas em fatias
1 cebola picadinha
2 tomates em cubos
½ pimentão picado (de qualquer cor)
Cheiro-verde a gosto
Sal a gosto
1 Limão
1 dente de alho amassado
Azeite a gosto

• A última semana de Je-
sus, Semana Santa ou Semana 
Maior

• O tríduo Pascal – Lava 
pés, instituição da Eucaristia 
e do sacerdócio, a sexta-feira 
santa e o processo até a morte e 
sepultamento de Jesus, o sába-
do do silêncio, e a Vigília Pascal com a Ressurreição de Jesus

Após essa conversa e explicação, convidar cada um a se 
dispor a fazer este caminho quaresmal, animar a todos. Tendo 
o desenho de um dos pés nas mãos cada pessoa refl ita sobre o 
seu caminho quaresmal.

-  O que precisa mudar nesta quaresma?
-  O que precisa converter-se?
-  Quais são seus pecados de estimação?
- O que Jesus convida a deixar ou abraçar para tomar 

seu caminho?
U m minuto de silêncio.  Após isso, entregar o segundo 

pé, signifi cando que Deus caminha com a gente, Ele está co-
nosco neste caminho. Todos então vão colocando seus pés no 
caminho, enquanto se canta, “Renova-me, Senhor Jesus”, ou 
outro canto apropriado.

Animador: Fazemos o caminho de Jesus para nos tor-
nar mais parecidos com Jesus. Aqui temos um espelho, vamos 
escrever nossos nomes neste espelho, para que, ao escrever-
mos nossos nomes vejamos nossa face e a face de Cristo, com 
o qual nos tornamos mais parecidos ao fazer este caminho 
(pode se cantar uma música durante este momento).

No fi m, todos partilham como se sentiram neste encontro.
Reza-se uma Ave-Maria e pede-se a bênção de Deus.
Canta-se novamente o canto “Ninguém te ama como 

eu” ou outro.

Preparo
Comece temperando os fi lés com limão, sal e o alho.
Junte o tomate picado, a cebola, os pimentões e tempere com 

sal e o cheiro verde picadinho.
Unte uma forma grande, coloque metade das batatas, coloque 

os fi lés de peixe, cubra com as batatas e a mistura de tomate.
Regue com azeite, feche com papel alumínio e leve ao forno 

preaquecido.
Deixe assar por mais o menos 20 minutos, retire o papel 

alumínio, volte ao forno até dourar.
Sirva com arroz e uma salada verde.
DICA: Você pode adicionar cenoura, vagem, abobrinha, 

abobora o que quiser junto ao seu peixe. Não precisa fechar com papel 
alumínio se não tiver.
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Ervas e Plantas Mecinais – 127
Pe. Ivacir João Franco – CNF/MT nº. 0120.

- 4, Pe. Davi Oliveira Pereira, N. 1970
- 8, Pe. Felipe Filippini N. (1994) 
- 23, Diác. Natalino José Parmegiani, O. 1972
- 24, Felipe Toniolo, N. (Pastoral da Juventude) 
- 25, Pe. Jair Carlesso, N. 1963
         Pe. Lucas André Stein, N. 1995
- 26, Pe. Milton Lay Mattia, N. 1941
- 28, Ir. Canísio Puhl, N.1947 (Pastoral da Educação)
- 29, Idesse Santin N. 1948 (Past. da Pessoa Idosa).

Aniversários Abril

Folha Santa
Kielmeyera speciosa, St. Hil.
Pertence à família das Gutíferas
Também conhecido como: 

Malva-do-campo, mimosa
A Erva Santa é planta muito 

adaptada nos estados da região Centro-
Oeste do Brasil, Sudeste, Sul e também 
aclimatizada em outras regiões. Quando 
adulta chega a atingir até 70 cm de altura. 

A sua infl orescência é um pequeno cacho de fl ores verde 
claro e internamente um pigmento vermelho. Existem varias 
espécies da mesma. Prefere um solo de pouca incidência 
solar, mas que exista umidade.

Propriedades medicinais:
O chá pode ser feito de sua folha. 
Contém as vitaminas B, que é a maior responsável 

pela manutenção da saúde emocional e mental do ser humano; 
B1, que é importante para o bom funcionamento do sistema 
nervoso, dos músculos em geral; B2, que é muito importante 
para o equilíbrio da pele, metabolismo das enzimas, olhos, 
células nervosas; C, que é um antioxidante, e que tem 
capacidade de proteger o organismo dos danos provocados 
pelo estresse, e equilibra o organismo todo, e Proteínas que
é um nutriente indispensável para a manutenção do nosso 
organismo e para a nossa saúde. 

É usada para combater azia, a má digestão e ao mesmo 
tempo ajudar no tratamento do fígado e para regular os intestinos. 

Muitos usam do mesmo chá também para auxiliar na 
cura de tumores internos, infl amações diversas e para diminuir 
o efeito e a dor provocados por ínguas ou gânglios do corpo.

Muitos jovens usam chá para diminuir a dor 
provocada pelos testículos na fase da pré-adolescência, 
primeiras ejaculações, amadurecimento da testosterona. A 
menina também nesta mesma fase usa consumir o chá para 
diminuir a dor das primeiras menstruações, regrar o fl uxo 
sanguíneo e para ativar o funcionamento das glândulas e dos 
órgãos reprodutivos sexuais. 

Muitos usam consumir a folha santa fervida também 
para fazer bochechos para aliviar a gengivite, o sangramento 
bucal ou das gengivas, infl amações diversas na garganta e 
para diminuir a dor de dentes. 

Compressas em forma de emplastro podem ser 
usadam como emoliente, para comprimir, purifi car, limpar 
feridas que apresentam difi culdades de cicatrização. 

Outros usam a folha ao natural para feridas cancerosas, 
sendo trocadas várias vezes ao dia para ajudar no processo de 
cura e diminuição do efeito da dor e cicatrização da mesma.

Obs.: Não foram encontradas contra indicações 
na literatura consultada. Porém, nenhuma planta deve ser 
utilizada sem um bom conhecimento ou orientação médica 
e profi ssional.

Feliz Páscoa!
O Administrador Diocesano, 

a coordenação de pastoral e a cúria 
diocesana lhe desejam que a alegria da 
Páscoa seja abundante e permanente 
para você, extensiva aos seus, na 
defesa e na promoção da “vida, dom 
e compromisso”, com “relações de 
mútuo cuidado entre as pessoas na 
família, na comunidade, na sociedade 

e na Casa Comum”, com a proteção da Mãe do Ressuscitado, 
neste Ano do 18º Congresso Eucarístico Nacional.

Quinoa a grega
Ingredientes
2 copos de água;
1 copo médio de quinoa em grão;
1 cenoura média ralada;
1 pimentão (vermelho, amarelo ou verde) cortado em 

cubos;
1 abobrinha média cortada em cubos;
1/3  de xíc. (chá) de uvas-passas;

Pimenta-do-reino a gosto;
Sal a gosto.
Modo de preparo
Em uma panela, ferva dois copos d’água, despeje 

a quinoa e cozinhe por aproximadamente 15 minutos, 
mexendo os grãos para não grudarem. Adicione a cenoura 
ralada, o pimentão, a abobrinha e as uvas-passas, misture 
bem e cozinhe por mais 10 minutos. Tempere com pimenta-
do-reino e sal e sirva quentinho.
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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


