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- 1º, Dia do Trabalhador/a – Festa do/a 
Trabalhador/a na sede paroquial Santa Luzia, 
Bairro Atlântico, Erechim.

- 03- 4º Domingo de Páscoa, Domingo do Bom 
Pastor – 56º Dia Mundial de Oração pelas 
Vocações.

- 04, 19h, reunião da Coordenação ampliada da 
Ação Evangelizadora, no Centro Diocesano.

- 09, Primeira Eucaristia, jantar e homenagem às 
mães na sede paroquial Sagrado Coração de 
Jesus, Viadutos.

- 10- 5º Domingo de Páscoa - 37ª Romaria das 
Capelinhas na sede paroquial São Caetano, Severiano de 
Almeida.

- 11, 14h, reunião do Colégio de Consultores; 18h30, reunião 
do Conselho Econômico, no Centro Diocesano de Pastoral 
e Administração.

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

Fátima, no Santuário Diocesano; das 19h às 22h, estudo 
sobre Evangelho, no Centro Diocesano.

- 14, das 09h às 16h, encontro das secretárias/os paroquiais, 
no Centro Diocesano.- 16 e 17, reunião da Coordenação 
Regional da Pastoral da Juventude, com início às 8h30 no 
Centro de Espiritualidade Padre Arturo (CEPA) em São 
Leopoldo/RS. 

- 17- 6º Domingo de Páscoa - Festa das Capelinhas, Paróquia 
Santa Teresinha, Estação; Festa do Padroeiro e Centenário 
da Comunidade São Pascoal, Linha São Pascoal, Município 
de Viadutos, Paróquia São Caetano, Severiano de Alemidda.

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

Agenda Pastoral
(dependendo da evolução da crise do Coronavírus)

Administração e Pastoral.
- 18 a 23, Retiro dos presbíteros, no Recanto da 
Medianeira, Veranópolis. 
  - 24 - Ascensão do Senhor –- até 31, Semana 
de Oração pela Unidade Cristã - 54º Dia Mundial 
das Comunicações Sociais - “Para que possas 
contar e fixar na memória (Ex 10,2) – a vida faz-
se história.
- 25, às 20h, reunião da Equipe de Pastoral 
Vocacional, no Colégio Franciscano São José, 
Erechim.
- 26, 13h30, reunião da Cáritas, no Centro 

Diocesano.
- 27, 19h30, reunião da Área Pastoral de São Valentim, em 

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

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

- 29 a 31, Escola Catequética do Regional Sul 3 da CNBB, em 
Porto Alegre.

30, 16h, crismas na Catedral São José; 18h, crismas na igreja 
N. Sra. Aparecida, Bela Vista, Erexim; 18h30, crismas na 
igreja N. Sra. do Rosário, Barão de Cotegipe.

30 e 31 – Romaria do Divino Espírito Santo, igreja São Roque, 
Itatiba do Sul; terceira etapa da Escola Diocesana de 
Formação de Lideranças Jovens (FAÇA) na Paróquia Nossa 
Senhora do Rosário em Barão de Cotegipe, com início às 
8h. 

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

Oração a São José no final do terço promovido pelos Bispos 
da Itália pedindo proteção contra o Coronavírus – 19/3/2020

Protegei, Santo Defensor, este nosso País.
Iluminai os responsáveis pelo bem comum, para que saibam 

– como vós – cuidar das pessoas confiadas à responsabilidade 
deles. Concedei a inteligência da ciência àqueles que procuram 
meios adequados para a saúde e o bem físico dos irmãos. Sustentai 
aqueles que se dedicam aos necessitados: os voluntários, os 
enfermeiros, os médicos, que estão na linha de frente no tratamento 
dos doentes, mesmo à custa da própria incolumidade. 

Abençoai, São José, a Igreja: a partir de seus ministros, fazei-a 
sinal e instrumento da vossa luz e da vossa bondade. Acompanhai, 

São José, as famílias: com o 
vosso silêncio orante, construí 
a harmonia entre os pais e os 
filhos, de modo particular os 
mais pequeninos. Preservai os 
anciãos da solidão: fazei que ninguém seja deixado no desespero 
do abandono e do desencorajamento. Consolai quem é mais 
frágil, encorajai quem vacila, intercedei pelos pobres.

Com a Virgem Mãe, suplicai ao Senhor para que liberte o 
mundo de toda forma de pandemia.
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Mensagem do Papa Francisco                                                        
para a Campanha da Fraternidade 2020

Queridos irmãos e irmãs do Brasil!
Iniciamos a Quaresma, tempo 

forte de oração e conversão em que nos 
preparamos para celebrar o grande mistério 
da Ressurreição do Senhor.

Durante quarenta dias, somos 
convidados a refletir sobre o significado mais 
profundo da vida, certo de que somente em 
Cristo e com Cristo encontramos resposta 
para o mistério do sofrimento e da morte. 
Não fomos criados para a morte, mas para a 
vida e a vida em plenitude, a vida eterna (cf. Jo 10,10).

Alegro-me que, há mais de cinco décadas, a Igreja 
do Brasil realize, no período quaresmal, a Campanha da 
Fraternidade, anunciando a importância de não separar a 
conversão do serviço aos irmãos e irmãs, sobretudo os mais 
necessitados. Neste ano, o tema da Campanha trata justamente 
do valor da vida e da nossa responsabilidade de cuidá-la em 
todas as suas instâncias, pois a vida é dom e compromisso; 
é presente amoroso de Deus, que devemos continuamente 
cuidar. De modo particular, diante de tantos sofrimentos que 
vemos crescer em toda parte, que “provocam os gemidos 
da irmã terra, que se unem os gemidos dos abandonados do 
mundo, com um lamento que reclama de nós outro rumo” 
(Carta Enc. Laudato Si’, 53), somos chamados a ser uma 
Igreja samaritana (cf. Documento de Aparecida, 26).

Por isso, estejamos certos de que a superação da 
globalização da indiferença (cf. Exort. Ap. Evangelii 
gaudium, 54) só será possível se nos dispusermos a imitar 
o Bom Samaritano (cf. Lc 10, 25-37). Esta Parábola, que 
tanto nos inspira a viver melhor o tempo quaresmal, nos 

indica três atitudes fundamentais: ver, sentir 
compaixão e cuidar. À semelhança de Deus, 
que ouve o pedido de socorro dos que sofrem 
(cf. Sl 34,7), devemos abrir nossos corações 
e nossas mentes para deixar ressoar em nós 
o clamor dos irmãos e irmãs necessitados de 
serem nutridos, vestidos, alojados, visitados 
(cf. Mt 25, 34-40).

Queridos amigos, a Quaresma é um 
tempo propício para que, atentos à Palavra 
de Deus que nos chama à conversão, 

fortaleçamos em nós a compaixão, nos deixemos interpelar 
pela dor de quem sofre e não encontra quem o ajude. É um 
tempo em que a compaixão se concretiza na solidariedade, 
no cuidado. “Bem-aventurados os misericordiosos, porque 
alcançarão misericórdia” (Mt 5,7)!

Por intercessão de Santa Dulce dos Pobres, que tive 
a alegria de canonizar no passado mês de outubro e que foi 
apresentada pelos Bispos do Brasil como modelo para todos 
os que veem a dor do próximo, sentem compaixão e cuidam, 
rogo ao Deus de Misericórdia que a Quaresma e a Campanha 
da Fraternidade, inseparavelmente vividas, sejam para todo 
o Brasil um tempo em que se fortaleça o valor da vida, como 
dom e compromisso.

Envio a todos e cada um a Bênção Apostólica, 
pedindo que nunca deixem de rezar por mim.

Vaticano, 26 de fevereiro de 2020 

Fonte: Vatican News

“Em nome de Cristo, suplicamo-vos:
reconciliai-vos com Deus” (2 Cor 5, 20)

Mensagem do Papa Francisco para a quaresma 2020

Queridos irmãos e irmãs!
O Senhor concede-nos, também 

neste ano, um tempo propício para nos 
prepararmos para celebrar, de coração 
renovado, o grande Mistério da morte 
e ressurreição de Jesus, cerne da vida 
cristã pessoal e comunitária. Com a 
mente e o coração, devemos voltar 
continuamente a este Mistério. Com 
efeito, o mesmo não cessa de crescer em nós na medida em 
que nos deixarmos envolver pelo seu dinamismo espiritual e 
aderirmos a ele com uma resposta livre e generosa.

1. O Mistério pascal, 
fundamento da conversão

A alegria do cristão brota 
da escuta e recepção da Boa Nova 
da morte e ressurreição de Jesus: o 
kerygma. Este compendia o Mistério 
dum amor «tão real, tão verdadeiro, 
tão concreto, que nos proporciona 
uma relação cheia de diálogo sincero e 

fecundo» (Francisco, Exort. ap. Christus vivit, 117). Quem 
crê neste anúncio rejeita a mentira de que a nossa vida teria 
origem em nós mesmos, quando na realidade nasce do amor 
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de Deus Pai, da sua vontade de dar vida em abundância 
(cf. Jo 10, 10). Se, pelo contrário, se presta ouvidos à voz 
persuadora do «pai da mentira» (Jo 8, 44), corre-se o risco de 
precipitar no abismo do absurdo, experimentando o inferno 
já aqui na terra, como infelizmente dão testemunho muitos 
acontecimentos dramáticos da experiência humana pessoal 
e coletiva.

Por isso, nesta Quaresma de 2020, quero estender 
a todos os cristãos o mesmo que escrevi aos jovens na 
Exortação apostólica Christus vivit: «Fixa os braços abertos 
de Cristo crucificado, deixa-te salvar sempre de novo. E 
quando te aproximares para confessar os teus pecados, 
crê firmemente na sua misericórdia que te liberta de toda 
a culpa. Contempla o seu sangue derramado pelo grande 
amor que te tem e deixa-te purificar por ele. Assim, poderás 
renascer sempre de novo» (n. 123). A Páscoa de Jesus não é 
um acontecimento do passado: pela força do Espírito Santo 
é sempre atual e permite-nos contemplar e tocar com fé a 
carne de Cristo em tantas pessoas que sofrem.

2. Urgência da conversão
É salutar uma contemplação mais profunda do 

Mistério pascal, em virtude do qual nos foi concedida 
a misericórdia de Deus. Com efeito, a experiência da 
misericórdia só é possível «face a face» com o Senhor 
crucificado e ressuscitado, «que me amou e a Si mesmo Se 
entregou por mim» (Gl 2, 20). Um diálogo coração a coração, 
de amigo a amigo. Por isso mesmo, é tão importante a oração 
no tempo quaresmal. Antes de ser um dever, esta expressa a 
necessidade de corresponder ao amor de Deus, que sempre 
nos precede e sustenta. De facto, o cristão reza ciente da sua 
indignidade de ser amado. A oração poderá assumir formas 
diferentes, mas o que conta verdadeiramente aos olhos de 
Deus é que ela escave dentro de nós, chegando a romper a 
dureza do nosso coração, para o converter cada vez mais a 
Ele e à sua vontade.

Por isso, neste tempo favorável, deixemo-nos 
conduzir como Israel ao deserto (cf. Os 2, 16), para podermos 
finalmente ouvir a voz do nosso Esposo, deixando-a ressoar 
em nós com maior profundidade e disponibilidade. Quanto 
mais nos deixarmos envolver pela sua Palavra, tanto mais 
conseguiremos experimentar a sua misericórdia gratuita 
por nós. Portanto não deixemos passar em vão este tempo 
de graça, na presunçosa ilusão de sermos nós o dono dos 
tempos e modos da nossa conversão a Ele.

3. A vontade apaixonada que Deus tem de dialogar 
com os seus filhos

O facto de o Senhor nos proporcionar uma vez mais 
um tempo favorável para a nossa conversão, não devemos 
jamais dá-lo como garantido. Esta nova oportunidade 
deveria suscitar em nós um sentido de gratidão e sacudir-
nos do nosso torpor. Não obstante a presença do mal, por 
vezes até dramática, tanto na nossa existência como na vida 
da Igreja e do mundo, este período que nos é oferecido para 
uma mudança de rumo manifesta a vontade tenaz de Deus 
de não interromper o diálogo de salvação conosco. Em Jesus 

crucificado, que Deus «fez pecado por nós» (2 Cor 5, 21), 
esta vontade chegou ao ponto de fazer recair sobre o seu 
Filho todos os nossos pecados, como se houvesse – segundo 
o Papa Bento XVI – um «virar-se de Deus contra Si próprio» 
(Enc. Deus caritas est, 12). De facto, Deus ama também os 
seus inimigos (cf. Mt 5, 43-48).

O diálogo que Deus quer estabelecer com cada 
homem, por meio do Mistério pascal do seu Filho, não é 
como o diálogo atribuído aos habitantes de Atenas, que «não 
passavam o tempo noutra coisa senão a dizer ou a escutar 
as últimas novidades» (At 17, 21). Este tipo de conversa, 
ditado por uma curiosidade vazia e superficial, caracteriza 
a mundanidade de todos os tempos e, hoje em dia, pode 
insinuar-se também num uso pervertido dos meios de 
comunicação.

4. Uma riqueza que deve ser partilhada, e não 
acumulada só para si mesmo

Colocar o Mistério pascal no centro da vida significa 
sentir compaixão pelas chagas de Cristo crucificado 
presentes nas inúmeras vítimas inocentes das guerras, das 
prepotências contra a vida desde a do nascituro até à do idoso, 
das variadas formas de violência, dos desastres ambientais, 
da iníqua distribuição dos bens da terra, do tráfico de seres 
humanos em todas as suas formas e da sede desenfreada de 
lucro, que é uma forma de idolatria.

Também hoje é importante chamar os homens e 
mulheres de boa vontade à partilha dos seus bens com 
os mais necessitados através da esmola, como forma de 
participação pessoal na edificação dum mundo mais justo. 
A partilha, na caridade, torna o homem mais humano; com 
a acumulação, corre o risco de embrutecer, fechado no seu 
egoísmo. Podemos e devemos ir mais além, considerando 
as dimensões estruturais da economia. Por este motivo, 
na Quaresma de 2020 – mais concretamente, de 26 a 28 
de março –, convoquei para Assis jovens economistas, 
empreendedores e transformativos, com o objetivo de 
contribuir para delinear uma economia mais justa e inclusiva 
do que a atual. Como várias vezes se referiu no magistério da 
Igreja, a política é uma forma eminente de caridade (cf. Pio 
XI, Discurso à FUCI, 18/XII/1927). E sê-lo-á igualmente 
ocupar-se da economia com o mesmo espírito evangélico, 
que é o espírito das Bem-aventuranças.

Invoco a intercessão de Maria Santíssima sobre a 
próxima Quaresma, para que acolhamos o apelo a deixar-
nos reconciliar com Deus, fixemos o olhar do coração no 
Mistério pascal e nos convertamos a um diálogo aberto e 
sincero com Deus. Assim, poderemos tornar-nos aquilo que 
Cristo diz dos seus discípulos: sal da terra e luz do mundo 
(cf. Mt 5, 13.14).

FRANCISCUS
Roma, em São João de Latrão, 7 de outubro de 2019,
Memória de Nossa Senhora do Rosário.
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Mensagem do papa Francisco                                                          
para a XXXV Jornada Mundial da Juventude 2020

 (Domingo de Ramos, 5 
abril)

«Jovem, Eu te digo, 
levanta-te! » (cf. Lc 7, 14)

Queridos jovens,
No mês de outubro de 

2018, através do Sínodo dos Bispos 
dedicado ao tema Os jovens, a 
fé e o discernimento vocacional, 
a Igreja lançou um processo de 
reflexão sobre a vossa condição no 
mundo atual, a vossa busca de um sentido e um projeto na 
vida, a vossa relação com Deus. Depois, em janeiro de 2019, 
encontrei centenas de milhares de coetâneos vossos de todo 
o mundo, reunidos no Panamá para a Jornada Mundial da 
Juventude. Acontecimentos como estes – Sínodo e JMJ – 
manifestam uma dimensão essencial da Igreja: o «caminhar 
juntos».

Nesta caminhada, sempre que alcançamos um marco 
importante, somos desafiados por Deus e pela própria vida a 
pôr-nos novamente em marcha. Vós, jovens, sois especialistas 
nisto! Gostais de viajar, cruzar-vos com lugares e rostos 
nunca vistos antes, viver novas experiências. Por isso, como 
destino da vossa próxima peregrinação intercontinental 
em 2022, escolhi a cidade de Lisboa, capital de Portugal. 
De lá, nos séculos XV e XVI, inúmeros jovens, incluindo 
muitos missionários, partiram para terras desconhecidas a 
fim de partilhar a sua experiência de Jesus com outros povos 
e nações. O tema da JMJ de Lisboa será: «Maria levantou-
Se e partiu apressadamente» (Lc 1, 39). Nos dois anos 
que precedem o Encontro, pensei em refletir juntamente 
convosco sobre outros dois textos bíblicos: «Jovem, Eu te 
digo, levanta-te! (cf. Lc 7, 14)», em 2020, e «Levanta-te! Eu 
te constituo testemunha do que viste! (cf. At 26, 16)», em 
2021.

Como podeis ver, o verbo comum aos três temas é 
levantar-se. Esta palavra possui também o significado de 
ressuscitar, despertar para a vida. É um verbo frequente na 
Exortação Christus vivit (Cristo vive), que vos dediquei 
depois do Sínodo de 2018 e que, juntamente com o 
Documento Final, a Igreja vos oferece como um farol para 
iluminar as sendas da vossa existência. Espero de todo o 
coração que o caminho que nos levará a Lisboa coincida em 
toda a Igreja com um forte empenho na concretização destes 
dois documentos, orientando a missão dos animadores da 
pastoral juvenil.

Passemos agora ao nosso tema deste ano: Jovem, 
Eu te digo, levanta-te! (cf. Lc 7, 14). Já citei este versículo 
do Evangelho na Exortação Christus vivit: «Se perdeste 
o vigor interior, os sonhos, o entusiasmo, a esperança e a 
generosidade, diante de ti está Jesus, como parou diante 

do filho morto da viúva, e o 
Senhor, com todo o seu poder de 
Ressuscitado, exorta-te: “Jovem, 
Eu te ordeno: Levanta-te!”» (n. 
20).

Neste texto, vemos que 
Jesus, ao entrar na cidade de 
Naim, na Galileia, se depara com 
um cortejo fúnebre acompanhando 
à sepultura um jovem, filho 
único duma mãe viúva. Tocado 

pelo sofrimento angustiado daquela mulher, Jesus faz o 
milagre de lhe ressuscitar o filho. Entretanto o milagre tem 
lugar depois duma série de atitudes e gestos: «Vendo-a, o 
Senhor compadeceu-Se dela e disse-lhe: “Não chores”. 
Aproximando-Se, tocou no caixão, e os que o transportavam 
pararam» (Lc 7, 13-14). Detenhamo-nos a meditar sobre 
alguns destes gestos e palavras do Senhor.

Ver o sofrimento e a morte
Jesus pousa um olhar atento, não distraído, sobre 

aquele cortejo fúnebre. No meio da multidão, avista o rosto 
duma mulher marcado por extremo sofrimento. O seu olhar 
gera o encontro, fonte de vida nova. Não há necessidade de 
muitas palavras.

Como é o meu olhar? Vejo com olhos atentos ou 
como faço ao repassar rapidamente as milhares de fotografias 
no meu telemóvel ou os perfis sociais? Quantas vezes 
nos acontece, hoje, ser testemunhas oculares de inúmeros 
acontecimentos, sem nunca os vivermos ao vivo! Às vezes, a 
nossa primeira reação é filmar a cena com o telemóvel, talvez 
esquecendo-nos de fixar nos olhos as pessoas envolvidas.

Ao nosso redor e às vezes mesmo dentro de nós, 
deparamo-nos com realidades de morte: física, espiritual, 
emocional, social. Damo-nos conta disso ou limitamo-nos 
a sofrer as consequências? Haverá algo que possamos fazer 
para restabelecer a vida?

Penso em tantas situações negativas vividas pelos 
vossos coetâneos. Por exemplo, há quem arrisque tudo no 
momento presente com experiências extremas, colocando 
em perigo a própria vida. Mas há outros jovens que estão 
«mortos», porque perderam a esperança. Ouvi uma moça 
dizer: «Vejo que, entre os meus amigos, se perdeu o 
ímpeto para se comprometer, a coragem de se levantar». 
Infelizmente, entre os jovens, alastra também a depressão, 
que pode, em alguns casos, levar à tentação de destruir a 
própria vida. Há tantas situações onde reina a apatia e o 
indivíduo se perde num abismo de angústias e remorsos. 
Inúmeros jovens choram, sem que ninguém ouça o grito da 
sua alma. Muitas vezes, ao seu redor, o que há são olhares 
distraídos, indiferentes talvez mesmo de quem esteja a gozar 
os seus momentos felizes mantendo-se à larga.
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Há quem deixe correr os dias na superficialidade, 
considerando-se vivo quando dentro, na realidade, está 
morto (cf. Ap 3, 1). É possível encontrar-se aos vinte anos 
a arrastar uma vida decadente, 
não à altura da própria dignidade. 
Tudo se reduz a um «deixar 
correr», contentando-se com 
qualquer gratificação: um pouco 
de diversão, algumas migalhas 
de atenção e carinho dos outros, 
etc. Há também um generalizado 
narcisismo digital, que influencia 
tanto jovens como adultos. Muitos 
vivem assim! Alguns deles talvez 
tenham respirado ao seu redor o 
materialismo de quem pensa apenas em ganhar dinheiro e 
estabelecer-se na vida, como se fossem os únicos objetivos 
da mesma. A longo prazo, irá inevitavelmente aparecer um 
surdo mal-estar, uma apatia, um tédio de viver, cada vez 
mais angustiante.

Os comportamentos negativos podem ser provocados 
também por fracassos pessoais, quando algo que tínhamos a 
peito e por que nos tínhamos esforçado deixa de progredir 
ou não produz os resultados esperados. Pode acontecer no 
campo escolar, ou com pretensões desportivas e artísticas, 
etc. O fim dum «sonho» pode levar a sentir-se morto. Mas os 
fracassos fazem parte da vida de todo o ser humano, podendo 
às vezes revelar-se até uma graça. Com frequência algo que 
pensávamos nos iria dar felicidade revela-se uma ilusão, um 
ídolo. Os ídolos pretendem tudo de nós, escravizando-nos; 
mas nada dão em troca. E no fim desabam, deixando apenas 
pó e fumo. Neste sentido os fracassos, se fizerem cair os 
ídolos, são bons, ainda que nos façam sofrer.

Poder-se-ia continuar com outras situações de morte 
física ou moral em que é possível encontrar-se um jovem, tais 
como os vícios, o crime, a miséria, uma doença grave, etc. 
Mas deixo-o para vós refletirdes pessoalmente e tomardes 
consciência do que causou «morte» em vós ou em alguém 
próximo de vós, no presente ou no passado. Ao mesmo 
tempo, lembrai-vos de que aquele jovem do Evangelho – 
estava realmente morto – voltou à vida, porque foi visto 
por Alguém que queria que ele vivesse. Isto pode acontecer 
ainda hoje e todos os dias.

Ter compaixão
Muitas vezes, a Sagrada Escritura refere o estado de 

ânimo de quem se deixa comover «até às entranhas» pela 
dor alheia. A comoção de Jesus torna-O participante da 
realidade do outro. Toma sobre Si a miséria do outro. A dor 
daquela mãe torna-se a sua dor. A morte daquele filho torna-
se a sua morte.

Em muitas ocasiões, vós, jovens, demonstrais que vos 
sabeis com-padecer. Basta ver como tantos de vós se doam 
generosamente, quando as circunstâncias o exigem. Não 
há desastre, terremoto, inundação que não veja grupos de 
jovens voluntários mostrarem-se disponíveis para socorrer. 

Também a grande mobilização de jovens que querem 
defender a criação dá testemunho da vossa capacidade de 
ouvir o clamor da terra.

Queridos jovens, não 
deixeis que vos roubem esta 
sensibilidade. Oxalá ouçais sempre 
o gemido de quem sofre; oxalá vos 
deixeis comover por aqueles que 
choram e morrem no mundo atual. 
«Certas realidades da vida só se 
veem com os olhos limpos pelas 
lágrimas» (Christus vivit, 76). 
Se souberdes chorar com quem 
chora, sereis verdadeiramente 
felizes. Há tantos coetâneos vossos 

que se veem privados de oportunidades, sofrem violências, 
perseguições. Que as suas feridas se tornem as vossas, e 
sereis portadores de esperança neste mundo. Podereis dizer 
ao irmão, à irmã «levanta-te, não estás sozinho, não estás 
sozinha», fazendo-lhe experimentar que Deus Pai nos ama e 
Jesus é a sua mão estendida para nos erguer.

Aproximar-se e «tocar»
Jesus para o cortejo fúnebre. Avizinha-Se, faz-Se 

próximo. A proximidade impele a ir mais além, cumprindo 
um gesto corajoso para que o outro viva. Gesto profético é 
o toque de Jesus, o Vivente, que comunica a vida. Um toque 
que infunde o Espírito Santo no corpo morto do jovem e 
reacende as suas funções vitais.

Aquele toque penetra numa realidade de desolação e 
desespero. É o toque do Divino, que passa também através 
do amor humano autêntico e abre espaços inimagináveis de 
liberdade, dignidade, esperança, vida nova e plena. A eficácia 
deste gesto de Jesus é incalculável: lembra-nos que um sinal 
de proximidade, mesmo simples mas concreto, pode suscitar 
forças de ressurreição.

Sim! Também vós, jovens, podeis aproximar-vos das 
realidades de sofrimento e morte que encontrais, podeis tocá-
las e gerar vida como Jesus. Isso é possível, graças ao Espírito 
Santo, se primeiro fordes tocados vós pelo seu amor, se o vosso 
coração se deixar enternecer pela experiência da sua bondade 
para convosco. Ora, se sentirdes dentro de vós esta ternura 
apaixonada de Deus por cada criatura viva, especialmente 
pelo irmão faminto, sedento, enfermo, nu, encarcerado, então 
podereis aproximar-vos como Ele, tocar como Ele e transmitir 
a sua vida aos vossos amigos que estão mortos por dentro, que 
sofrem ou perderam a fé e a esperança.

«Jovem, Eu te digo, levanta-te!»
O Evangelho não refere o nome daquele jovem 

ressuscitado por Jesus em Naim. Isto é um convite ao leitor, 
para se identificar com ele. Jesus fala a ti, a mim, a cada um 
de nós e diz: «Levanta-te!». Bem sabemos que também nós, 
cristãos, caímos e sempre nos devemos levantar. Só quem 
não caminha é que não cai; mas também não avança para 
diante. Por isso, é preciso acolher a intervenção de Cristo 
e fazer um ato de fé em Deus. O primeiro passo é aceitar 
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levantar-se. A nova vida que Ele nos der, será boa e digna 
de ser vivida, porque será sustentada por Alguém que nos 
acompanhará também no futuro sem nunca nos deixar, 
ajudando-nos a gastar de forma digna e fecunda esta nossa 
existência

É verdadeiramente uma nova criação, um 
novo nascimento; e não mera persuasão psicológica. 
Provavelmente, nos momentos de dificuldade, muitos de 
vós ouviram repetir-lhe certas frases «mágicas» que estão de 
moda hoje e deveriam resolver tudo: «deves acreditar em ti 
próprio», «deves encontrar os recursos dentro de ti», «deves 
tomar consciência da tua energia positiva», etc. Mas todas 
elas não passam de meras palavras e, para quem estiver 
verdadeiramente morto dentro, não funcionam. A palavra de 
Cristo tem outra espessura: é infinitamente superior; é uma 
palavra divina e criadora, a única que pode restabelecer a 
vida onde esta se apagou.

A nova vida «de ressuscitados»
Diz o Evangelho que o jovem «começou a falar» 

(Lc 7, 15). A primeira reação duma pessoa que foi tocada 
e restituída à vida por Cristo é expressar-se, manifestar sem 
medo nem complexos o que tem dentro: a sua personalidade, 
os seus desejos, as suas necessidades, os seus sonhos. Talvez 
nunca o tivesse feito antes; estava convencida que ninguém 
a poderia compreender.

Falar significa também entrar em relação com os 
outros. Quando se está «morto», o indivíduo fecha-se 
em si mesmo: interrompem-se as relações ou tornam-se 
superficiais, falsas, hipócritas. Quando Jesus nos devolve a 
vida, «restitui-nos» aos outros (cf. Lc 7, 15).

Hoje muitas vezes há «conexão», mas não 
comunicação. Se o uso dos aparelhos eletrónicos não for 
equilibrado, pode levar-nos a ficar sempre colados a um visor. 
Com esta mensagem, queridos jovens, gostaria também 
de lançar juntamente convosco o desafio duma viragem 
cultural, a partir deste «levanta-te» de Jesus. Numa cultura 
que quer os jovens isolados e debruçados sobre mundos 
virtuais, façamos circular esta palavra de Jesus: «Levanta-
te». É um convite a abrir-se para uma realidade que vai muito 
além do virtual. Isto não significa desprezar a tecnologia, 

mas usá-la como um meio e não como fim. «Levanta-te» 
significa também «sonha», «arrisca», «esforça-te por mudar 
o mundo», reacende os teus desejos, contempla o céu, as 
estrelas, o mundo ao teu redor. «Levanta-te e torna-te aquilo 
que és». Graças a esta mensagem, muitos rostos apagados de 
jovens ao nosso redor animar-se-ão tornando-se muito mais 
belos do que qualquer realidade virtual.

Porque se tu dás a vida, alguém a acolhe. Uma jovem 
disse: «Levantas-te do sofá, quando vês uma coisa estupenda 
e decides fazê-la também tu». O que é belo, apaixona. E se 
um jovem se apaixona por qualquer coisa, ou melhor, por 
Alguém, por fim levanta-se e começa a fazer grandes coisas; 
e, de morto que estava, pode tornar-se testemunha de Cristo 
e dar a vida por Ele.

Queridos jovens, quais são as vossas paixões e 
os vossos sonhos? Fazei-os sobressair e, através deles, 
proponde ao mundo, à Igreja, a outros jovens, algo de 
belo no campo espiritual, artístico e social. Deixai que vo-
lo repita na minha língua materna: «hagan lìo – fazei-vos 
ouvir!» Ouvi dizer a outro jovem: «Se Jesus tivesse sido 
alguém preocupado apenas com as suas coisas, o filho da 
viúva não teria ressuscitado».

A ressurreição do jovem reuniu-o à sua mãe. Nesta 
mãe, podemos ver Maria, nossa Mãe, a Quem confiamos 
todos os jovens do mundo. Nela podemos reconhecer também 
a Igreja, que quer acolher com ternura os jovens todos, sem 
excluir nenhum. Assim rezemos a Maria pela Igreja, para 
que seja sempre mãe dos seus filhos que se encontram na 
morte, chorando e pedindo o seu renascimento. Por cada 
filho seu que morre, morre também a Igreja; e por cada filho 
que ressuscita, também ela ressuscita.

Abençoo a vossa caminhada. E, por favor, não vos 
esqueçais de rezar por mim.

Roma, na Basílica de São João de Laterão, 11 de 
fevereiro

Memória de Nossa Senhora de Lurdes – de 2020.

FRANCISCO

Mensagem do Papa Francisco para                                               
o 54º Dia Mundial das Comunicações Sociais – 24/5/2020

“Para que possas contar e fixar na memória” (Ex 10, 2).
A vida faz-se história »
Desejo dedicar a Mensagem deste ano ao tema da narração, pois, para não 

nos perdermos, penso que precisamos de respirar a verdade das histórias boas: 
histórias que edifiquem, e não as que destruam; histórias que ajudem a reencontrar 
as raízes e a força para prosseguirmos juntos. Na confusão das vozes e mensagens 
que nos rodeiam, temos necessidade duma narração humana, que nos fale de nós 
mesmos e da beleza que nos habita; uma narração que saiba olhar o mundo e os 
acontecimentos com ternura, conte a nossa participação num tecido vivo, revele o 
entrançado dos fios pelos quais estamos ligados uns aos outros.
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1. Tecer histórias
O homem é um ente narrador. Desde pequenos, temos 

fome de histórias, como a temos de alimento. Sejam elas em 
forma de fábula, romance, filme, canção, ou simples notícia, 
influenciam a nossa vida, mesmo sem termos consciência 
disso. Muitas vezes, decidimos aquilo que é justo ou errado 
com base nos personagens e histórias assimiladas. As 
narrativas marcam-nos, plasmam as nossas convicções e 
comportamentos, podem ajudar-nos a compreender e dizer 
quem somos.

O homem não só é o único ser que precisa de 
vestuário para cobrir a própria vulnerabilidade (cf. Gn 3, 21), 
mas também o único que tem necessidade de narrar-se a si 
mesmo, «revestir-se» de histórias para guardar a própria vida. 
Não tecemos apenas roupa, mas também histórias: de facto, 
servimo-nos da capacidade humana de «tecer» quer para os 
tecidos, quer para os textos. As histórias de todos os tempos 
têm um «tear» comum: a estrutura prevê «heróis» – mesmo do 
dia-a-dia – que, para encalçar um sonho, enfrentam situações 
difíceis, combatem o mal movidos por uma força que os torna 
corajosos, a força do amor. Mergulhando dentro das histórias, 
podemos voltar a encontrar razões heroicas para enfrentar os 
desafios da vida.

O homem é um ente narrador, porque em devir: 
descobre-se e enriquece-se com as tramas dos seus dias. Mas, 
desde o início, a nossa narração está ameaçada: na história, 
serpeja o mal.

2. Nem todas as histórias são boas
«Se comeres, tornar-te-ás como Deus» (cf. Gn 3, 

4): esta tentação da serpente introduz, na trama da história, 
um nó difícil de desfazer. «Se possuíres…, tornar-te-ás…, 
conseguirás…»: sussurra ainda hoje a quem se fia do chamado 
«mentiroso» (cf. Jo 9, 44), para atingir os seus fins. Quantas 
histórias nos narcotizam, convencendo-nos de que, para ser 
felizes, precisamos continuamente de ter, possuir, consumir. 
Quase não nos damos conta de quão ávidos nos tornamos 
de bisbilhotices e intrigas, de quanta violência e falsidade 
consumimos. Frequentemente, nos «teares» da comunicação, 
em vez de narrações construtivas, que solidificam os laços 
sociais e o tecido cultural, produzem-se histórias devastadoras 
e provocatórias, que corroem e rompem os fios frágeis da 
convivência. Quando se misturam informações não verificadas, 
repetem discursos banais e falsamente persuasivos, percutem 
com proclamações de ódio, está-se, não a tecer a história 
humana, mas a despojar o homem da sua dignidade.

Mas, enquanto as histórias utilizadas para proveito 
próprio ou ao serviço do poder têm vida curta, uma história 
boa é capaz de transpor os confins do espaço e do tempo: à 
distância de séculos, permanece atual, porque nutre a vida.

Numa época em que se revela cada vez mais sofisticada 
a falsificação, atingindo níveis exponenciais (o deepfake), 
precisamos de sapiência para patrocinar e criar narrações belas, 
verdadeiras e boas. Necessitamos de coragem para rejeitar as 
falsas e depravadas. Ocorre paciência e discernimento para 
descobrirmos histórias que nos ajudem a não perder o fio, no 

meio das inúmeras lacerações de hoje; histórias que tragam 
à luz a verdade daquilo que somos, mesmo na heroicidade 
oculta do dia a dia.

3. A História das histórias
A Sagrada Escritura é uma História de histórias. 

Quantas vicissitudes, povos, pessoas nos apresenta! Desde o 
início, mostra-nos um Deus que é simultaneamente criador e 
narrador: de facto, pronuncia a sua Palavra e as coisas existem 
(cf. Gn 1). Deus, através deste seu narrar, chama à vida as 
coisas e, no apogeu, cria o homem e a mulher como seus 
livres interlocutores, geradores de história juntamente com 
Ele. Temos um Salmo onde a criatura se conta ao Criador: 
«Tu modelaste as entranhas do meu ser e teceste-me no seio de 
minha mãe. Dou-Te graças por me teres feito uma maravilha 
estupenda (…). Quando os meus ossos estavam a ser formados, 
e eu, em segredo, me desenvolvia, recamado nas profundezas 
da terra, nada disso Te era oculto» (Sal 139/138, 13-15). Não 
nascemos perfeitos, mas necessitamos de ser constantemente 
«tecidos» e «recamados». A vida foi-nos dada como convite a 
continuar a tecer a «maravilha estupenda» que somos.

Neste sentido, a Bíblia é a grande história de amor 
entre Deus e a humanidade. No centro, está Jesus: a sua 
história leva à perfeição o amor de Deus pelo homem e, ao 
mesmo tempo, a história de amor do homem por Deus. Assim, 
o homem será chamado, de geração em geração, a contar e 
fixar na memória os episódios mais significativos desta 
História de histórias: os episódios capazes de comunicar o 
sentido daquilo que aconteceu.

O título desta Mensagem é tirado do livro do Êxodo, 
narrativa bíblica fundamental que nos faz ver Deus a intervir 
na história do seu povo. Com efeito, quando os filhos de 
Israel, escravizados, clamam por Ele, Deus ouve e recorda-
Se: «Deus recordou-Se da sua aliança com Abraão, Isaac e 
Jacob. Deus viu os filhos de Israel e reconheceu-os» (Ex 2, 
24-25). Da memória de Deus brota a libertação da opressão, 
que se verifica através de sinais e prodígios. E aqui o Senhor 
dá a Moisés o sentido de todos estes sinais: «Para que possas 
contar e fixar na memória do teu filho e do filho do teu filho 
(…) os meus sinais que Eu realizei no meio deles. E vós 
conhecereis que Eu sou o Senhor» (Ex 10, 2). A experiência 
do Êxodo ensina-nos que o conhecimento de Deus se 
transmite sobretudo contando, de geração em geração, como 
Ele continua a tornar-Se presente. O Deus da vida comunica-
Se, narrando a vida.

O próprio Jesus falava de Deus, não com discursos 
abstratos, mas com as parábolas, breves narrativas tiradas da 
vida de todos os dias. Aqui a vida faz-se história e depois, para 
o ouvinte, a história faz-se vida: tal narração entra na vida de 
quem a escuta e transforma-a.

Também os Evangelhos – não por acaso – são narrações. 
Enquanto nos informam acerca de Jesus, «performam-nos»[1] à 
imagem de Jesus, configuram-nos a Ele: o Evangelho pede ao 
leitor que participe da mesma fé para partilhar da mesma vida. 
O Evangelho de João diz-nos que o Narrador por excelência 
– o Verbo, a Palavra – fez-Se narração: «O Filho unigénito, 
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que é Deus e está no seio do Pai, foi Ele quem O contou» 
(1, 18). Usei o termo «contou», porque o original exeghésato 
tanto se pode traduzir «revelou» como «contou». Deus teceu-
Se pessoalmente com a nossa humanidade, dando-nos assim 
uma nova maneira de tecer as nossas histórias.

4. Uma história que se renova
A história de Cristo não é 

um património do passado; é a nossa 
história, sempre atual. Mostra-nos que 
Deus tomou a peito o homem, a nossa 
carne, a nossa história, a ponto de Se 
fazer homem, carne e história. E diz-
nos também que não existem histórias 
humanas insignificantes ou pequenas. 
Depois que Deus Se fez história, toda 
a história humana é, de certo modo, história divina. Na história 
de cada homem, o Pai revê a história do seu Filho descido à 
terra. Cada história humana tem uma dignidade incancelável. 
Por isso, a humanidade merece narrações que estejam à sua 
altura, àquela altura vertiginosa e fascinante a que Jesus a 
elevou.

Vós «sois uma carta de Cristo – escrevia São Paulo 
aos Coríntios –, confiada ao nosso ministério, escrita, não com 
tinta, mas com o Espírito do Deus vivo; não em tábuas de 
pedra, mas em tábuas de carne que são os vossos corações» (2 
Cor 3, 3). O Espírito Santo, o amor de Deus, escreve em nós. 
E, escrevendo dentro de nós, fixa em nós o bem, recorda-no-
lo. De facto, re-cordar significa levar ao coração, «escrever» 
no coração. Por obra do Espírito Santo, cada história, mesmo 
a mais esquecida, mesmo aquela que parece escrita em linhas 
mais tortas, pode tornar-se inspirada, pode renascer como 
obra-prima, tornando-se um apêndice de Evangelho. Assim 
as Confissões de Agostinho, o Relato do Peregrino de Inácio, 
a História de uma alma de Teresinha do Menino Jesus, os 
Noivos prometidos (Promessi sposi) de Alexandre Manzoni, 
os Irmãos Karamazov de Fiódor Dostoevskij… e inumeráveis 
outras histórias, que têm representado admiravelmente o 
encontro entre a liberdade de Deus e a do homem. Cada um 
de nós conhece várias histórias que perfumam de Evangelho: 
testemunham o Amor que transforma a vida. Estas histórias 
pedem para ser partilhadas, contadas, feitas viver em todos os 
tempos, com todas as linguagens, por todos os meios.

5. Uma história que nos renova
Em cada grande história, entra em jogo a nossa 

história. Ao mesmo tempo que lemos a Escritura, as histórias 
dos Santos e outros textos que souberam ler a alma do 
homem e trazer à luz a sua beleza, o Espírito Santo fica 
livre para escrever no nosso coração, renovando em nós a 
memória daquilo que somos aos olhos de Deus. Quando 
fazemos memória do amor que nos criou e salvou, quando 
metemos amor nas nossas histórias diárias, quando tecemos 
de misericórdia as tramas dos nossos dias, nesse momento 
estamos a mudar de página. Já não ficamos atados a lamentos 
e tristezas, ligados a uma memória doente que nos aprisiona 
o coração, mas, abrindo-nos aos outros, abrimo-nos à própria 

visão do Narrador. Nunca é inútil narrar a Deus a nossa história: 
ainda que permaneça inalterada a crónica dos factos, mudam 
o sentido e a perspectiva. Narrarmo-nos ao Senhor é entrar no 
seu olhar de amor compassivo por nós e pelos outros. A Ele 
podemos narrar as histórias que vivemos, levar as pessoas, 

confiar situações. Com Ele, podemos 
recompor o tecido da vida, cozendo 
as rupturas e os rasgões. Quanto nós, 
todos, precisamos disso!

Com o olhar do Narrador 
– o único que tem o ponto de vista 
final –, aproximamo-nos depois dos 
protagonistas, dos nossos irmãos e 
irmãs, atores juntamente conosco 
da história de hoje. Sim, porque 

ninguém é mero figurante no palco do mundo; a história de 
cada um está aberta a possibilidades de mudança. Mesmo 
quando narramos o mal, podemos aprender a deixar o espaço 
à redenção; podemos reconhecer, no meio do mal, também o 
dinamismo do bem e dar-lhe espaço.

Por isso, não se trata de seguir as lógicas do 
«mentiroso», nem de fazer ou fazer-se publicidade, mas 
de fazer memória daquilo que somos aos olhos de Deus, 
testemunhar aquilo que o Espírito escreve nos corações, 
revelar a cada um que a sua história contém maravilhas 
estupendas. Para o conseguirmos fazer, confiemo-nos a uma 
Mulher que teceu a humanidade de Deus no seio e – diz o 
Evangelho – teceu conjuntamente tudo o que Lhe acontecia. 
De facto, a Virgem Maria tudo guardou, meditando-o no seu 
coração (cf. Lc 2, 19). Peçamos-Lhe ajuda a Ela, que soube 
desatar os nós da vida com a força suave do amor:

Ó Maria, mulher e mãe, Vós tecestes no seio a Palavra 
divina, Vós narrastes com a vossa vida as magníficas obras de 
Deus. Ouvi as nossas histórias, guardai-as no vosso coração 
e fazei vossas também as histórias que ninguém quer escutar. 
Ensinai-nos a reconhecer o fio bom que guia a história. 
Olhai o cúmulo de nós em que se emaranhou a nossa vida, 
paralisando a nossa memória. Pelas vossas mãos delicadas, 
todos os nós podem ser desatados. Mulher do Espírito, Mãe da 
confiança, inspirai-nos também a nós. Ajudai-nos a construir 
histórias de paz, histórias de futuro. E indicai-nos o caminho 
para as percorrermos juntos.

Roma, em São João de Latrão, na Memória de São 
Francisco de Sales, 24 de janeiro de 2020.

FRANCISCUS

[1] Cf. Bento XVI, Carta enc. Spe salvi (30/XI/2007), 
2: «A mensagem cristã não era só “informativa”, mas 
“performativa”. Significa isto que o Evangelho não é apenas 
uma comunicação de realidades que se podem saber, mas 
uma comunicação que gera factos e muda a vida».



COMUNICAÇÃO DIOCESANA - Maio de 2020

10 A Voz da Diocese

Cristo, luz das nações e Maria, fulgente guia no mar da vida
(A Voz da Diocese - 02/02/2020)

No dia 02 de fevereiro, 40 dias após o Natal, a 
liturgia celebra a festa da Apresentação do Senhor, com 
procissão e bênção de velas. 

Esta festa tem origem no cumprimento de duas 
leis por parte de São José e de Nossa Senhora: a consa-
gração dos primogênitos a Deus e o rito da purificação 
da mãe nos quarenta dias do parto. No Egito, na saída da 
escravidão, os primogênitos do povo hebreu, do povo da 
escravidão, haviam sido poupados da morte. Para lembrar esta especial 
graça, a lei de Moisés prescrevia que os primogênitos tanto dos animais 
quanto das pessoas fossem oferecidos a Deus. 

José e Maria, segundo acentua o evangelho desta festa, cumprem 
rigorosamente a lei. Foram ao Templo. Podemos dizer, então, que esta 
é uma festa de José, Maria e Jesus. Poderíamos enaltecer a atitude de 
São José, justo e temente a Deus, em cumprir as obrigações religiosas. 
Poderíamos destacar Maria, que, embora tivesse dado à luz em parto 
virginal, se submete ao rito da purificação. Consagra a Deus um ser que 
já é inteiramente de Deus e que é de natureza divina. Leva ao Templo 
aquele que viera purificar a humanidade de todo pecado. Apresentando 
seu Filho ao Pai, ela é a Mãe oferente, que completará sua oferenda ao pé 
da Cruz, acompanhando o Filho na sua entrega total ao Pai.

No Templo estavam dois idosos que acolheram o Menino apresen-
tado por José e Maria, Simeão e Ana. O idoso Simeão tomou o Menino em 
seus braços e louvou a Deus que lhe permitira contemplar a salvação que 
havia preparado para todos os povos, luz para iluminar as nações e glória 
do povo da promessa. Ana, já com 84 anos, que não saia do Templo, dia 
e noite servindo a Deus, também se pôs a louvá-lo e a falar do menino a 
todos os que esperavam a realização da promessa divina da salvação. 

Pelo fato de que Simeão reconheceu em Cristo a 
luz das nações, a festa passou a ser celebrada com pro-
cissão de velas. Por ela, se proclama o que Ele mesmo 
assegurou, quem O segue não andará nas trevas, mas terá 
a luz da vida. Recorda-se também que todo batizado re-
cebeu uma vela acesa, com a exortação de andar na luz 
de Cristo até a vida eterna, bem como o compromisso de 
irradiar a luz da fé que a vela simboliza. 

Esta celebração litúrgica da apresentação foi logo vista como a 
festa da consagração religiosa a Deus. Os religiosos e religiosas, como 
Simeão e Ana, encarnam toda a esperança da humanidade de se encon-
trar com Deus. Como Jesus, primogênito de toda criatura, colocam-se 
nas mãos do Criador e Pai. Pelos conselhos evangélicos da castidade 
por causa do Reino, entregam-se por inteiro a serviço dele para serem, 
pela obediência, instrumento de sua vontade e, pela pobreza, viverem o 
desapego, a gratuidade, a doação plena a ele e aos irmãos e irmãs. Desde 
1997, por instituição de São João Paulo II, nesta festa, celebra-se o Dia 
Mundial da Vida Consagrada.

Popularmente, neste dia lembra-se também a Virgem Maria como 
N. Sra. das Candeias e como a Senhora dos Navegantes, a partir do título 
a ela atribuído de “Estrela do mar”. Seus devotos, os que usam embar-
cações em mares, lagos e rios, mas também todos que têm consciência 
de navegarem no grande mar da vida, a saúdam pelo canto: No mar da 
vida, fulgente guia, sois aos errantes, Ave Maria! 

Que a Senhora dos Navegantes nos proteja das tempestades e 
perigos deste “mar da vida” e nos ajude a percorrê-lo até chegarmos à 
casa do Pai.

A força e o conforto de Cristo na enfermidade
(A Voz da Diocese - 09/02/2020)

São João Paulo II foi muito marcado pelo sofrimento. 
Aos 9 anos, ficou órfão de mãe. Aos 21, já não tinha o pai, 
nem o irmão e a irmã mais velhos. Aos 23, como seminarista, 
durante a guerra, trabalhando como operário, foi atropelado 
por um caminhão, sofrendo graves ferimentos na cabeça, 
com risco de morte. No dia 13 de maio de 1981, na Praça São 
Pedro no Vaticano, como Papa, foi atingido por um tiro que 
quase lhe tirou a vida. 

Certamente, por essa experiência, teve muita sensibil-
idade com os enfermos e instituiu, em 1992, o Dia Mundial do Doente, a 
ser celebrado no dia 11 de fevereiro, festa de N. Sra. de Lurdes, cujo San-
tuário, na França, acolhe inúmeros peregrinos doentes em busca de cura. 

Assim, nesta terça-feira, transcorre o 28º Dia Mundial do Doente. 
Na mensagem para ele, Papa Francisco, também muito carinhoso com 
os enfermos, fala da força de Cristo no sofrimento e da sacralidade e 
inviolabilidade da vida.

Ele desenvolve sua mensagem a partir da passagem do evangelho 
de São Mateus (11,28) na qual Cristo diz: “Vinde a Mim, todos os que 
estais cansados e oprimidos, que Eu hei de aliviar-vos”.

Para o Papa, essas “palavras indicam o caminho misterioso da 
graça, que se revela aos simples e revigora os cansados e exaustos. Tais 
palavras exprimem a solidariedade do Filho do Homem, Jesus Cristo, 
com a humanidade aflita e sofredora. Há tantas pessoas que sofrem no 
corpo e no espírito! A todas, convida a ir ter com Ele – «vinde a Mim» –, 
prometendo-lhes alívio e recuperação.”

Francisco assegura que neste Dia Mundial do Doente, 
Cristo renova este convite a todos os doentes e oprimidos, ofere-
cendo-se a si próprio, sua pessoa, que dá alívio. A seus olhos, 
que penetram em profundidade cada pessoa em sua respectiva 
condição de saúde, ninguém é descartado. Convida a todos a faz-
er a experiência da ternura no encontro com Ele e sua vida. 

O Papa observa que Cristo tem esses sentimentos 
porque Ele mesmo viveu a experiência do sofrimento huma-
no e quem passa por ela pode ser conforto para os outros. Ele 

também constata que muitas vezes falta a dimensão humana em relação 
aos doentes. Por isso recomenda a todos a cultivarem a solicitude e o 
amor para com os enfermos e para com as famílias que com eles pa-
decem. Recorda que a Igreja, neste sentido, quer ser sempre melhor a 
“hospedaria” do Divino Samaritano, Cristo, ou seja a casa onde os en-
fermos possam sentir a solicitude confortadora dele. 

A mensagem papal tem uma palavra especial aos profissionais 
da saúde e às instituições de saúde e aos governos. Aos primeiros lem-
bra que podem fazer sentir a presença confortadora de Cristo aos que 
prestam seus serviços e exorta a evitar qualquer ato de natureza eutanási-
ca, de suicídio assistido ou supressão da vida, nem mesmo se for irre-
versível o estado da doença. Tanto a razão como a fé em Deus exige que 
a vida seja acolhida e preservada desde o início até a morte. Mesmo não 
podendo curar, proporcionem amparo e alívio ao doente. Às instituições 
de saúde e aos governos exorta não sobrepor o aspecto econômico ao 
da justiça social. E faz votos de que todos possam ter acesso a cuidados 
médicos adequados para salvaguardar e restabelecer a saúde. 
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O olhar do cuidado do Papa para a querida Amazônia
(A Voz da Diocese - 16/02/2020)

Em relação aos elementos da realidade, às pes-
soas, à história, há olhares diversos. Há quem olhe e 
faça de conta que não viu e passa adiante como o s ac-
erdote e o levita da parábola do bom samaritano. Outros 
olham e param para cuidar, como justamente o samar-
itano daquela parábola de Cristo, o divino samaritano. 
Diante das emergências sociais e climáticas, há quem 
tem olhar de indiferença e de exclusão e há quem tem 
olhar de misericórdia e compaixão, com atitudes concretas de cuidado.

Sobre a Amazônia, há o olhar da cobiça que a vê como riqueza 
abundante a ser explorada de qualquer maneira. Em contraposição, há 
também o olhar da sensibilidade que a vê como reserva ecológica vital 
para a humanidade, com povos de tradições e cultura milenares a serem 
preservados.

Com olhar pastoral, a Igreja Católica está presente na Amazônia 
há 500 anos e desde 1954, os bispos da parte brasileira daquela região se 
reúnem periodicamente buscando os melhores caminhos para a evangeli-
zação dos povos que nela vivem. Em 1972, o Papa Paulo VI, incentivou 
os Bispos da região, por ocasião de uma reunião histórica, com a proféti-
ca indicação “Cristo aponta para a Amazônia”. Papa Francisco, com seu 
olhar paternal e profundamente amplo, convocou e presidiu uma Assem-
bleia Extraordinária do Sínodo dos Bispos para aquela região a fim de 
buscar “novos caminhos para a Igreja e a para uma ecologia integral”, em 
outubro passado. Autorizou a publicação do texto final da mesma e agora, 
quarta-feira, divulgou a sua exortação apostólica a partir daquela assem-
bleia, intitulada sugestivamente “Querida Amazônia”.  Como outros doc-
umentos, seu título são as primeiras palavras da frase inicial: “A Amazônia 
querida apresenta-se aos olhos do mundo com todo o seu esplendor, o seu 
drama e o seu mistério.”

Francisco não cita o texto final mencionado, 
mas o apresenta oficialmente e recomenda sua leitu-
ra integral, porque, diz ele, “oferece as conclusões do 
Sínodo no qual colaboraram muitas pessoas que conhe-
cem melhor do que eu e do que a Cúria Romana a prob-
lemática da Amazônia, porque vivem lá, por ela sofrem 
e a amam apaixonadamente”. 

O texto final tem cinco capítulos, além da apre-
sentação e da conclusão, assim intitulados: Amazônia: da escuta à conversão 
integral; Novas estradas de conversão pastoral; Novas estradas de conversão 
cultural; Novas estradas de conversão ecológica; Novas estradas de con-
versão sinodal.

O documento do Papa tem quatro capítulos, designados por ele de son-
hos, que repercutem os do texto final, embora, como ele afirma, não o cite. 

Estes sonhos são: social, luta pelos direitos e dignidade dos povos 
amazônicos marginalizados e oprimidos; cultural, preservação da riqueza 
cultural; ecológico, proteção da beleza natural dos rios e florestas; eclesial, 
comunidades cristãs encarnadas na Amazônia que deem à Igreja rostos novos. 

Em primeiro lugar, vem o sonho social, porque por primeiro estão as 
pessoas, os pobres, machucados, esquecidos, abandonados, marginalizados. 

O sonho cultural contempla as culturas dos povos da região, mas 
também a biodiversidade e todo o ambiente. 

O sonho ecológico faz lembrar o que o Papa abordou na Lauda-
to Si. Ressalta que esse sonho é feito de água, elemento fundamental na 
questão ecológica.

No sonho eclesial, Francisco ressalta que não é uma Organização não 
governamental que fala, mas a Igreja que reflete sobre a sua missão, o seu tra-
balho, a sua necessidade de ser capaz de novos caminhos para sua própria missão.

A vida e o bem viver na Campanha da Fraternidade e na Romaria da Terra 
(A Voz da Diocese - 23/02/2020) 

A 43ª Romaria da Terra do Rio Grande do Sul, nes-
ta terça-feira de carnaval, em Mormaço, Diocese de Cruz 
Alta, propõe a reflexão sobre “o bem viver no campo e na 
cidade”. Seu lema é “Dá-me de beber”, pedido da samari-
tana a Jesus no seu encontro com Ele junto ao poço de Jacó. 
A vida, em suas diversas manifestações, se desenvolve na 
terra e se revigora com a água da chuva, das fontes, rios, 
lagos e o mar. Mas, se os seres humanos precisam, como 
insiste o Papa Francisco, de terra, teto e trabalho, à luz da fé cristã, precisa 
também daquela água que jorra para a vida eterna, que só Cristo tem para 
dar, como Ele garantiu naquele encontro com aquela que se manifestou 
reticente em dialogar com Ele, mas que, depois, exultante, foi anunciar o 
seu feliz encontro aos membros da sua comunidade.  

Além da natureza e importância da água para a vida, aquele poço 
de Jacó ressalta a sua dimensão comunitária e remete a uma tradição mile-
nar do povo que dele se servia. Era local de encontro, de descanso, de 
refazer as forças com a água, ainda livre do consumismo e do mercantilis-
mo que instrumentalizam a criação de Deus, confiada ao ser humano para 
cuidar dela não para explorá-la predatoriamente. 

A Campanha da Fraternidade (CF) deste ano, que tem seu início tam-
bém nesta terça-feira, igualmente propõe a reflexão sobre a vida, vista como 
dom e compromisso. No espírito quaresmal, a Campanha convida os cris-
tãos, de coração disponível à conversão para a digna celebração da Páscoa, e 
todas as pessoas de boa vontade, a reconhecer a criação como presente am-
oroso de Deus, o qual não está recebendo o cuidado que lhe é devido. Como 

já convidou os brasileiros e brasileiras a refletir realidades 
vivenciais como a família, saúde, trabalho, moradia, vi-
olência, educação, políticas públicas, ela convida agora 
a considerar o tema vida, que “emerge em nossos dias 
como um clamor que brota de tantos corações que sofrem 
de inúmeras formas e da criação que se vê espoliada”, 
conforme a apresentação do seu texto base. 

Através de seu lema, inspirado na parábola do 
bom samaritano, pela providência dele com o ferido à beira do caminho, 
“viu sentiu compaixão e cuidou dele”, a Campanha conclama a todos à 
“revolução do cuidado”. Nela, “cuidamos uns dos outros, cuidamos juntos 
da Casa Comum, porque Deus sempre cuida de todos nós”, segundo a 
mesma fonte. Com a figura do bom samaritano, a Campanha lembra mod-
elo exemplar no cuidado das pessoas, especialmente dos mais empobreci-
dos, a querida Ir. Dulce dos Pobres, o anjo bom da Bahia, “mulher frágil no 
corpo, mas fortaleza peregrinante pelas terras de São Salvador da Bahia de 
Todos os Santos. Dulce, presença inquestionável do amor de Deus pelos 
pobres e sofredores. Dulce, incansável peregrina da caridade e da fraterni-
dade. Dulce, testemunho irrefutável de que a vida é dom e compromisso. 
Dulce que via, se compadecia e cuidava. Dulce que intercede por nós no 
céu”, como enfatiza a Presidência da CNBB na mencionada apresentação.

“Talvez uma grande contribuição da CF 2020, conforme o secretário 
executivo de campanhas da CNBB, seja cultivar a ousadia de, neste mundo 
tão acelerado e indiferente, interrompermos nossa rotina, fazer uma pausa para 
rever nossas opções de vida e começar, sem demora, a cuidar uns dos outros.” 
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O princípio do cuidado para superar a indiferença
(A Voz da Diocese - 1º/3/2020)

A Igreja sempre celebrou a Páscoa do Senhor no 
primeiro dia da semana. Aos poucos, ela passou a dar 
solenidade maior ao domingo anual que coincidia com o 
da Ressurreição. Não demorou, organizou um tempo de 
preparação da grande solenidade, chegando aos 40 dias 
da quaresma, como tempo de conversão e penitência, 
seguindo mais de perto a Cristo até o Calvário, para com 
Ele participar de sua vitória sobre a morte e o pecado, 
com a renovação do nosso relacionamento com Deus, 
com os irmãos e os bens da criação divina, respectivamente, a oração, a 
esmola ou a solidariedade fraterna e o jejum. 

No Brasil, há mais de 50 anos, na quaresma, temos a Campanha da 
Fraternidade que, a cada ano, nos propõe uma realidade na qual realizar 
a verdadeira conversão. Por sua natureza de precioso meio de evangeli-
zação, na caminhada quaresmal, a partir de um aspecto da realidade em 
que a fraternidade é ferida e com o objetivo permanente de comprome-
ter, em particular, os cristãos na prática do amor e da justiça, exigências 
centrais do evangelho, a Campanha da Fraternidade nos ajudou a refletir 
sobre a renovação interna da Igreja, a renovação do cristão e a Igreja 
diante da realidade social, denunciando o pecado social e promovendo a 
justiça. Neste último aspecto, já nos propôs a reflexão sobre a família, o 
trabalho, as migrações, educação, fome, terra, excluídos, encarcerados, 
drogas, Amazônia, segurança, tráfico humano, casa comum, biomas, vi-
olência, políticas públicas. 

Neste ano, a Campanha da Fraternidade nos convida a consider-
amos o dom fundamental da vida, com o qual todos temos compromisso 
intransferível de defesa, promoção e cuidado. 

Para o cuidado com a vida, sagrada e inviolável, desde a fe-
cundação até seu fim natural, nos apresenta a figura do bom samaritano 

que soube interromper o seu caminho, por ver, sentir 
compaixão e cuidar do ferido à beira do caminho. 

A Campanha nos propõe também aquela que, 
neste nosso País, encarnou de forma exemplar a figu-
ra do bom samaritano, Santa Dulce dos Pobres, que, 
conforme a apresentação do texto base da Campanha, 
era mulher frágil no corpo, mas fortaleza peregrinante 
pelas terras de São Salvador da Bahia de todos os San-

tos, presença inquestionável do amor de Deus pelos pobres e sofredores, 
testemunho irrefutável de que a vida é dom e compromisso, que via, se 
compadecia e cuidava. 

Que ela interceda por nós no céu para podermos defender e pro-
mover a vida, que sofre, entre outras ameaças, a fome, as guerras, a vi-
olência, os desastres ambientais e sociais, a iníqua distribuição dos bens 
da terra, o tráfico humano. 

Que Santa Dulce, o anjo bom da Bahia, interceda por nós e nos 
ajude a realizar os objetivos desta Campanha – Despertar para o sen-
tido da vida como dom e compromisso, recriando relações fecundas, 
na família, na comunidade e na sociedade, à luz da palavra de Deus; 
retomar o sentido da vida proposto por Jesus nos Evangelhos; cultivar a 
compaixão, a ternura, a cultura do encontro e o cuidado como exigências 
fundamentais da vida para relações sociais mais humanas, superando a 
indiferença; promover e defender a vida, desde a fecundação até o seu 
fim natural, rumo à plenitude.

Que a figura do bom samaritano, assumida exemplarmente por 
Santa Dulce dos Pobres, nos ajude a viver a ousadia de, neste mundo 
tão acelerado e indiferente, interromper a rotina, fazer uma pausa para 
rever as opções de vida e começar, sem demora, a cuidar uns dos outros, 
porque Deus cuida de todos.

A urgência do cuidado
(A Voz da Diocese - 08/3/2020)

A Campanha da Fraternidade, assumindo como 
tema deste ano a vida, dom de Deus, com o qual temos o 
intransferível compromisso de construí-la segundo seu pro-
jeto, buscou o seu lema na parábola do bom samaritano, que 
não foi indiferente com o assaltado e machucado deixado à 
beira da estrada, prestando-lhe os cuidados necessários. 

Por seu lema, a Campanha está nos convocando 
à mesma atitude que brota da compaixão, do sentir a 
situação do outro, sem olhar a sua condição social, ét-
nica, religiosa ou político-partidária. Papa Francisco, na mensagem que 
enviou para esta Campanha, lembrando que ela trata da vida, ressalta 
“nossa responsabilidade de cuidá-la em todas as suas instâncias”, de 
modo particular “diante de tantos sofrimentos que vemos crescer em 
toda parte, que provocam ‘gemidos da irmã terra, que se unem aos gem-
idos dos abandonados do mundo com um lamento que reclama de nós 
outro rumo”, chamando-nos a “ser Igreja samaritana”. Ele ressalta que 
o chamado quaresmal à conversão deve despertar em nós a compaixão 
pela dor de quem sofre e não encontra quem o ajude. E esta compaixao 
precisa concretizar-se na solidariedade, no cuidado. 

O cuidado é uma necessidade básica sempre mais urgente para 
tudo. Cuidado com a própria vida e a dos outros; cuidado com os bens 
essenciais oferecidos pela natureza, pois não são ilimitados; cuidado 
com a Casa Comum, com o meio ambiente. Muitos cientistas apontam 
para a situação dramática dele. O cuidado com ele se torna um desafio 

cada vez mais inadiável. Mas ninguém cede. Países ricos 
não querem renunciar à quota necessária de diminuição 
do nível de consumo a que chegaram. 

O cuidado tem muitas dimensões. A fundamental 
é a humana. Papa Francisco exorta com frequência a su-
perarmos a cultura da indiferença para sermos solidári-
os com todos, especialmente com os mais necessitados. 
Entre eles, estão os mais frágeis, as crianças e os idosos. 

Leonardo Boff afirma que há uma falta incomensurável de cuida-
do. Esta falta tem como consequência número sempre maior de pobres, 
de crianças nas ruas, idosos sem assistência, milhões de pessoas sem 
viverem o tempo que poderiam e a terra explorada predatoriamente, 
comprometendo o futuro da vida no Planeta. 

Para ele, sem cuidado, o ser humano não sobrevive. “Um recém-na-
scido deixado a si mesmo, após poucas horas, morre. Se não cuidarmos 
de nossa saúde, de nossa formação permanente e de nossa espiritualidade, 
lentamente, vamos degenerando, adoecemos, nos desatualizamos e em-
brutecemos. O cuidado é a maior força que se opõe à lei suprema da entro-
pia, vale dizer, do desgaste natural das coisas. Tudo o que cuidamos dura 
muito mais, desde a camisa que usamos até as mãos que escrevem este 
texto” (site do autor - https://leonardoboff.wordpress.com).

Deus cuida de nós e de toda a sua obra. Nós devemos cuidar de nós, dos 
outros e de tudo o que nos rodeia e que faz parte de nossa vida. O desafio é o 
cuidado do essencial, daquilo de que devemos cuidar mais e do que nem tanto.
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Orientações da Diocese de Erexim em relação ao               
“Coronavírus – Covid 19”

Como a Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil deixa para cada 
Arquidiocese e Diocese indicar orientações 
a respeito da atual situação crítica em 
relação ao “Coronavírus – Convid -19”, 
como diversas vêm fazendo, a de Erexim 
indica a todos: 

- seguir as ações de prevenção indicadas pelas 
autoridades do campo da saúde, entre elas: a) Higienizar as 
mãos, muitas vezes, com água e sabão ou álcool em gel; b) 
Utilizar lenço descartável para higiene nasal; c) Proteger com 
lenços (preferencialmente descartáveis a cada uso) a boca e 
o nariz ao tossir ou espirrar; d) Evitar tocar no nariz ou boca, 
após o contato com superfícies; e) Evitar abraço, aperto 
de mão na saudação entre as pessoas; f) Não compartilhar 
objetos pessoais; g) Manter os ambientes bem ventilados; 
h) Repouso, alimentação balanceada e ingestão de líquidos.

- em relação específica às nossas comunidades 
e paróquias: a) Aos padres, diáconos e ministros, servir a 
comunhão somente na mão e garantindo que o fiel comungue 
diante do ministro; b) Aos fiéis, evitar o aperto de mãos 
durante a acolhida ou na saída da igreja; c) Não dar as mãos 
durante a oração do Pai nosso; d) Não realizar o abraço da paz; 
e) retirar os recipientes de água benta nas portas das igrejas 
para o sinal da cruz; f) na medida do possível, disponibilizar 
álcool em gel nas portas das igrejas; g) recomendar que em 

lugar do toque ou beijo a imagens de santos, 
as pessoas façam apenas uma reverência 
diante delas. 

- em relação à evolução da situação: 
a) permanecer atentos às orientações das 
autoridades de saúde pública; b) prudência 
em relação à veracidade de notícias 

divulgadas a respeito da situação, especialmente nas redes 
sociais; c) manter a serenidade e a confiança, evitando criar 
clima de insegurança e medo c) viver com responsabilidade e 
caridade fraterna o cuidado com a vida, dom e compromisso, 
tão recomendado pela Campanha da Fraternidade deste ano.

Por fim, a Diocese observa que a situação é muito 
propícia para a reflexão profunda sobre as limitações e sobre 
a interdependência da vida humana. Dependemos do cuidado 
mútuo. É bom também lembrar situações permanentes que 
ameaçam a vida e a dignidade de muitas pessoas. É também 
oportunidade para intensificarmos nossa oração a Deus 
pelos que foram ou vierem a ser atingidos pelo vírus, pelos 
agentes de saúde, médicos, enfermeiros e outros e por vida 
saudável para todos, por intercessão de Nossa Senhora da 
Saúde e de São José, padroeiro da Diocese, cuja solenidade 
transcorrerá na próxima quinta-feira. 

Erechim, 14 de março de 2020.
Pe. Antonio Valentini Neto – Administrador Diocesano

Novas Orientações da Diocese de Erexim                              
em relação ao “Coronavírus – Covid 19”

Dia 14 passado, a Diocese de Erexim 
emitiu comunicado com orientações a 
respeito da atual situação crítica em relação 
ao “Coronavírus – Covid -19”, a exemplo 
de outras Dioceses e Arquidioceses.

No referido comunicado se dizia, 
em relação à evolução da situação entre 
outras indicações: permanecer atentos às orientações das 
autoridades de saúde pública.

Assim, a Diocese de Erexim complementa aquele 
comunicado com as seguintes disposições até o dia 31 deste 
mês de março: 

- Suspender todas as celebrações eucarísticas 
ordinárias com fiéis. Entretanto, em todas as paróquias, os 
presbíteros celebrem, diariamente, a Santa Missa, de forma 
privada, em favor do Povo de Deus, incluindo a oração 
especial do Missal Romano “em qualquer necessidade” A e 
B. Estas celebrações, onde for possível, sejam transmitidas 
via internet (facebook) ou rádio. Recomende-se aos fiéis 
acompanhar a missa e outros momentos de oração das rádios 

e televisões católicas; 
- Suspender a realização de eventos 

formativos, assistenciais e demais atividades 
programadas pelas diversas pastorais, 
comissões e movimentos eclesiais (grupos 
de oração, reuniões, cursos, palestras, 
retiros), incluídos os encontros periódicos 

com catequizandos; 
- Suspender os eventos nos salões paroquiais e 

comunitários – festas dos padroeiros, almoços, jantares, 
promoções sociais de qualquer tipo;

- Sobre funerais e exéquias: os ministros que se 
encontram no grupo de risco não os presidam; em caso 
de exigência da parte de familiares da pessoa falecida, 
se observem as determinações gerais: distância entre os 
presentes e participação mínima de pessoas no ato; havendo 
a possibilidade, que se faça a celebração ao ar livre, sempre 
com os cuidados profiláticos;

- Que as igrejas permaneçam abertas, higienizadas e 
bem arejadas, com disponibilização de álcool em gel, para a 
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oração pessoal frequente dos fiéis; para isto, onde possível, 
colocar em destaque uma imagem de Nossa Senhora para 
especial veneração e para a súplica de intercessão pela saúde 
de todos; 

- Nos outros ambientes eclesiais, redobrar os 
cuidados com a limpeza e facilitar para que os fiéis tenham 
acesso a álcool em gel.

- Que os presbíteros ampliem os horários de 
atendimento no templo, respeitando a distância física 
recomendada, para aconselhamento, bênção e confissões;

- Que presbíteros e diáconos cuidem de, pessoalmente, 
levar aos idosos e doentes que solicitarem a Sagrada 
Comunhão Eucarística;

- Recomenda-se que todas as família realizem um 
momento diário de oração, com leitura orante da Palavra 
de Deus, recitação do terço ou ao menos uma dezena 
dele pedindo a sua intercessão em favor da vida, dom e 
compromisso, que deve ser cuidada, defendida e promovida 
deste a concepção até seu fim natural, conforme propõe a 
Campanha da Fraternidade em andamento nesta quaresma; 

- Que se tenha a atenção e cuidados às necessidades 
de vizinhos e familiares com doentes ou venham a ter pessoas 
em quarentena por causa do coronavírus.

- Recomenda-se às pessoas idosas, doentes, crianças 
e quem tiver sintomas de gripe ou resfriado permanecer em 
casa e acompanhar por internet, rádio e TV orações e missas;

- Sobre as celebrações da Semana Santa e Páscoa 
serão, em tempo oportuno, emitidas orientações específicas.

Como diz o Arcebispo de Porto Alegre em seu 

comunicado ao povo de lá: “Vivemos uma pandemia que 
não foi querida por Deus, mas por Ele permitida; isso 
também nos chama à conversão para os valores eternos. É 
tempo de reconstruir a esperança, promover a solidariedade 
e incentivar a oração. É tempo de ousada criatividade para 
bem atender o rebanho. Por isso, rezemos pelas autoridades, 
profissionais da saúde, vítimas e todos os que mantêm o 
funcionamento da sociedade para superarmos a crise que 
atinge a todos indistintamente.”

Ou, como diz o Arcebispo de Belo Horizonte: “Este 
desafio é oportunidade para um recomeço, remodelações 
de processos e adoção de novos modos de viver na casa 
comum, no profético horizonte da ecologia integral. Somos 
convocados à solidariedade, a darmos genuíno testemunho 
cristão, a partir de atitudes inspiradas na Parábola do Bom 
Samaritano, conforme nos pede a Campanha da Fraternidade 
2020 – Fraternidade e vida: dom e compromisso. Não 
podemos ser indiferentes. Em vez disso, diante dos que 
sofrem, devemos aprender a ver a dor do outro, reconhecê-
la; sentir compaixão e cuidar.”

A Virgem Maria, a Senhora de Fátima, e Santa Dulce 
dos Pobres, Anjo Bom do Brasil, intercedam por nós.

Erechim, 17 de março de 2020
Pe. Antonio Valentini Neto - Administrador Diocesano.

Observação: No dia 20 de março, a Diocese divulgou 
outras duas orientações: As capelinhas não circularão pelas 
famílias. Devem permanecer onde se encontram. As secretarias 
paroquiais permanecerão fechando, com expediente interno.

CNBB emite mensagem na qual pede observação                    
irrestrita às orientações médico-sanitárias

Em decorrência do complexo 
quadro de pandemia da CONAVID-19 
(coronavírus) no mundo e em território 
brasileiro, a presidência da Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) 
emitiu dia 14 de março a mensagem: 
“Tempos de Esperança e Solidariedade”. 
No documento, organizado em 7 parágra-
fos, a presidência da CNBB informa que 
as indicações práticas de cuidado estão sendo emitidas em 
cada diocese, considerado e respeitando a realidade. A men-
sagem recomenda atenção e consideração irrestrita às orien-
tações dos especialistas de saúde e autoridades competentes.

“Os cuidados com higienização pessoal e do ambiente, 
bem como evitar aglomerações são regras que precisam ser 
seguidas por todos, com irrestrita atenção e cuidados, a par-
tir da própria consciência, regida pelo bom sendo e pela 
fraternidade”, diz o texto da mensagem.

A mensagem reconhece que algumas restrições mex-
em com o jeito dos católicos conviver e celebrar, contudo 

pede que as orientações sanitárias e de 
saúde sejam acolhidas como uma con-
tribuição tendo em vista o bem de todos. 
O tempo, segundo o documento, é de in-
tensificar a oração, elevando os corações 
ao Deus da vida, no acolhimento de sua 
Palavra e por uma vivência de renúncias 
neste tempo Quaresmal.

Em tempos de celebração da 
Campanha da Fraternidade 2020, cujo tema é “Fraternidade 
e vida: dom e compromisso” e o lema fala do cuidado, a 
presidência da CNBB pede disciplina e obediência às orien-
tações e decisões para o “nosso bem”. Conheça a íntegra do 
documento abaixo.

Tempos de esperança e solidariedade
Tudo posso naquele me fortalece! (Fp 4,13.
1. Diante do complexo quadro gerado pela pandemia 

do coronavírus, a CNBB manifesta sua palavra de esperança 
e de solidariedade. As indicações práticas estão sendo emiti-
das em cada diocese, considerando e respeitando a realidade. 

 Notas e Orientações
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Recomendamos atenção e consideração irrestrita dos espe-
cialistas de saúde e autoridades competentes. As indicações 
sobre o modo como celebrar a fé cabem aos bispos em cada 
diocese. Todas as normas visam à proteção das pessoas, bus-
cando evitar a contaminação e preservar a vida.

2. Os cuidados com higienização pessoal e do ambi-
ente, bem como o evitar aglomerações são regras que precis-
am ser seguidas por todos, com irrestrita atenção e cuidados, 
a partir da própria consciência, regida pelo bom senso e pela 
fraternidade.

3. Por isso, é importante que essas orientações sejam 
acolhidas como uma contribuição em vista do bem de to-
dos. Elas requerem ser acompanhadas de muita oração el-
evando nossos corações ao Deus da Vida, no acolhimento 
de sua Palavra e por uma vivência de renúncias neste tempo 
quaresmal. Em momentos difíceis e delicados como este, 
mais fortes devem ser nossa fé, esperança e união.

4. Algumas restrições mexem com o nosso jeito de 
conviver e celebrar, pois somos um povo que traz em si o 
desejo de sempre estar juntos, tanto nos momentos alegres 
quanto tristes. Conscientes de que as restrições ao convívio 
não durarão para sempre, aprendamos, a valorizar a fraterni-
dade. Aproveitemos para pensar nos inúmeros outros modos 
em que a vida de pessoas, povos e do planeta vem sendo 
agredida. Tornemo-nos ainda mais desejosos de, passada 
a pandemia, podermos estar juntos, celebrando a vida, a 
saúde, a concórdia e a paz.

5. Não temamos manifestar a solidariedade e a espe-
rança. Superemos a indiferença. Façamos isso, porém, de 

modo prudente e em consonância com as orientações san-
itárias. São muitos os recursos tecnológicos ao nosso dis-
por atualmente. Eles podem ajudar a suprir a distância física 
nesse período de cautela.

6. Tenhamos igual firmeza para discernir informações, 
desconsiderando notícias falsas, que se alastram com facili-
dade. Seu desejo é o de nos enfraquecer e abater. Não hesite-
mos, portanto, em buscar sempre a verdade das informações. 
Evitemos que o medo nos torne mais vulneráveis. Deus nun-
ca nos abandona e, nos momentos mais difíceis, nós o po-
demos sentir ainda mais próximo em seu amor e sua paz.

7. Por fim, fazendo cada um a sua parte nessa grande 
empreitada, que é de todos, não deixemos de rezar pelo mun-
do inteiro, em especial pelas vítimas e pelos profissionais 
que incansavelmente trabalham por uma solução. Sejamos 
disciplinados, obedeçamos às orientações e decisões para 
nosso bem, e não nos falte o discernimento sábio para can-
celamentos e orientações que preservem a vida como com-
promisso com nosso dom mais precioso.

Brasília-DF, 14 de março de 2020
Dom Walmor Oliveira de Azevedo, Arcebispo de Belo 

Horizonte-MG, Presidente da CNBB
Dom Mário Antônio da Silva, Bispo de Roraima-RR, 

2º Vice-Presidente
Dom Jaime Spengler, Arcebispo de Porto Alegre-RS, 

1º Vice-Presidente
Dom Joel Portella Amado, Bispo auxiliar do Rio de 

Janeiro- RJ, Secretário Geral da CNBB

Carta da Presidente e Diretoria da CRB Nacional                   
sobre a atual situação e coronavírus

Brasília, 19 de março de 2020
Queridas Irmãs e Irmãos na Vida 

Consagrada de todo o Brasil,
 “Fazei tudo o que Ele vos disser” 

(Jo 2,5)
Estamos em comunhão com todos 

os irmãos e irmãs, consagrados/as, nesse 
delicado momento que vivemos em todo o 
mundo. Uma realidade tão abrangente, uma 
terrível pandemia que não deixou quase nenhum país fora. 
O imperativo inadiável de Maria: “Fazei tudo o que ele vos 
disser!” nos faz experimentar uma grande necessidade que 
nos leva à ação e que tem seu princípio e fundamento nos 
gestos e na voz de Jesus, a única voz capaz de mobilizar e 
transformar nossas mentalidades em atitudes humanizadoras.  

Estamos sendo desmobilizados e confinados a fim 
de que o vírus não se propague ainda mais. É um momento 
difícil da nossa história, mas que pode nos permitir parar e 
escutar a voz eloquente do Senhor. Este apelo tem origem 
na escuta atenta da realidade, na dinâmica comunitária e 

plural de discernimento, na busca conjunta 
do bem comum, na oração silenciosa que 
nos ajuda a intuir o que o Senhor tem a 
dizer para a humanidade e para a Vida 
Consagrada, hoje.

A pandemia que assola a 
humanidade nos recorda o quanto somos 
vulneráveis. Num tempo de acelerada 
tecnologia, essa pandemia foi capaz de 

desnortear todos os sistemas, modificar agendas, suspender 
compromissos e abreviar muitas vidas. Temos consciência 
de que a situação acelerará a crise em nosso país e afetará 
ainda mais os pobres, os desempregados, os inúmeros 
trabalhadores informais, cujo número cresce dia a dia.

É hora de promovermos a fraternidade pois, somos 
um só corpo em Cristo. Somos chamados a pensar nos que 
estão ao nosso redor e a cuidarmos uns dos outros. É um 
tempo que nos incentiva a crescer na fé, na misericórdia e no 
compromisso com a vida. Uma das medidas que estão sendo 
aconselhadas pelas autoridades sanitárias neste momento, 
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como meio de prevenção, é o isolamento. Este tempo de 
reclusão pode nos permitir repensar nossas ações.

De acordo com as orientações oficiais para evitar-se 
o contágio, recomenda-se atenção irrestrita às orientações 
dos especialistas em saúde. As normas visam a proteção das 
pessoas. Certas restrições mexem com as nossas relações e 
com a nossa atuação. Tudo deve ser realizado com muita 
prudência, de acordo com as orientações sanitárias. É 
necessário muito discernimento ao assimilar e repassar 
certas informações, tomando cuidado com as notícias falsas 
que podem assustar e induzir pânico, causando ainda mais 
medo à população.

Recomendamos que nossas Sedes Regionais 
revejam o atendimento diário, se necessário, suspendendo 
temporariamente os expedientes presenciais e adotando 
trabalho em regime de home office (trabalho em casa), 
deixando o telefone das/os assessoras/es à disposição de quem 
precisar. Igualmente, recomendamos suspender atividades 
que reúnem pessoas nos Regionais, nos Núcleos e em nossos 
Institutos até que as autoridades sanitárias nos permitam 
voltar a fazê-lo com segurança. Todas estas medidas é para 
que possamos evitar que o vírus se propague ainda mais. Os 
serviços na Sede Nacional estão interrompidos por tempo 
indeterminado e a equipe (assessores e funcionários) estão 
com as atividades “home office” e estaremos a disposição 
nos nossos e-mail e telefones.

Em decorrência dos fatos, acima citados, 
comunicamos que todos os eventos da CRB Nacional foram 
adiados. O III Seminário Nacional da Vida Consagrada, com 

o tema: “MÍSTICA E PROFECIA PARA UMA ECOLOGIA 
INTEGRAL: PROVOCAÇÃO E ESPERANÇA PARA A 
VRC”, previsto para os dias 13 a 16 de maio, será remarcado 
para a última semana de agosto ou primeira de setembro. 
As informações serão enviadas, o mais breve possível, a 
toda a Vida Consagrada. Agradecemos aos/as que já fizeram 
o depósito correspondente a inscrição e confirmamos que 
estará reservado para futura data da realização do Seminário. 
As Inscrições continuam abertas.

Os meios de comunicação muito nos auxiliarão, 
especialmente o whatsapp, que será nosso veículo sobre as 
atividades do trabalho e informações sobre o atual momento.

Façamos cada um/a a nossa parte, com total 
responsabilidade, comprometendo-nos a unir-nos numa 
grande corrente de oração, por todos, especialmente 
nossos irmãos e irmãs idosos/as, bem como os incansáveis 
profissionais da saúde.

Que Nossa Senhora Aparecida, proteja nosso Brasil. 
São José, rogai por nós
Um grande abraço a cada um
PRESIDENTE E DIRETORIA DA CRB NACIONAL
Ir. Maria Inês Vieira Ribeiro, mad
Ir. Olavo Dalvit, fsc
Ir. Maria José Barbosa dos Santos, bdp
Pe. Nivaldo Luiz Pessinatti, sdb
Ir. Ana Teresa Pinto, fma
Ir. Eliene Oliveira Barros, ibp
Pe.  Antônio  Ramos M. Neto, osj
Fonte: crb

Dom Walmor publica artigo “Em defesa da Democracia” 
na Folha de S. Paulo

O presidente da Conferência Na-
cional dos Bispos do Brasil (CNBB), 
dom Walmor Oliveira de Azevedo pu-
blicou na seção Tendências e Debates, 
do jornal Folha de São Paulo, neste 15 
de março o artigo “Em defesa da De-
mocracia”. A manifestação foi assina-
da em conjunto com os presidentes da 
Ordem dos Advogados do Brasil, da As-
sociação Brasileia de Imprensa (ABI) e 
da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos Dom Paulo 
Evaristo Arns (Comissão Arns). Ilustração: Multidão con-
centrada na Praça das Sé, no Centro de São Paulo, em man-
ifestação histórica que pediu as Diretas Já. Folha Press/
Fernando Santos.

Em defesa da Democracia
Constitui objetivo fundamental da República Federa-

tiva do Brasil, entre outros, “construir uma sociedade livre, 
justa e solidária, sem preconceitos de origem, raça, sexo, 
cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. 

Isto está escrito com todas as letras na 
nossa Constituição Federal de 1988 e 
é aspiração do povo brasileiro. É pre-
ciso reafirmar, no momento atual do 
país, com todas as nossas forças, que 
a democracia é o único regime político 
capaz de implementar a sociedade pre-
vista na Carta Cidadã.

A democracia, considerados seus 
próprios limites, é um dom a ser desdobrado em valores e 
dinâmicas que garantam a participação, a liberdade e o in-
condicional respeito aos princípios de defesa da vida e da 
dignidade de toda pessoa humana. Por isso, é incontestável e 
merece defesa a democracia no Brasil, fruto sofrido e amad-
urecido da redemocratização inspirada na ação de destaca-
dos atores políticos, aos quais reverenciamos; entre eles, um 
povo que soube reconquistar a liberdade e os direitos con-
fiscados.

Foi esse povo que também legitimou, por lutas sociais, 
os direitos cidadãos registrados na Carta Magna de 1988, 
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comprometendo a todos na sua obediência irrestrita e práti-
cas transformadoras, pelo dever cidadão da edificação de 
nossa sociedade sobre os alicerces da igualdade e da sol-
idariedade, garantindo o tratamento de todos como iguais 
perante a lei, sem distinção de qualquer natureza.

O Brasil, por seus Três Poderes, segmentos e ci-
dadãos todos, no horizonte e nos parâmetros sacramenta-
dos pela Constituição Federal, sobre os alicerces do Estado 
democrático de Direito, não pode permitir o enfraquecimen-
to de suas instituições democráticas de poder-serviço, garan-
tindo equilíbrio entre os Poderes da República, considerados, 
especialmente, o papel institucional do Poder Executivo, do 
Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal, sem 
os quais a democracia mergulhará na escuridão e se pagará 
um preço ainda mais alto. Os Poderes exercem funções dif-
erentes, mas nenhum é maior que outro. Sem eles, não há 
democracia.

É necessário e urgente, por uma lúcida compreensão 
e práticas democráticas, neutralizar e vencer as ameaças 
a essas instituições, pela obrigação moral de todos de de-
fendê-las e fortalecê-las. Não se pode, absolutamente, fo-
mentar o risco de levar os brasileiros ao caos do enfraqueci-
mento e até à destruição da nossa democracia.

É no Estado democrático de Direito que se vai avançar 
na urgente busca do indispensável equilíbrio para a socie-
dade brasileira, detentora de todos os recursos para a super-
ação dos vergonhosos cenários de misérias, com tanta po-

breza, corrupção, privilégios, milhões de desempregados, 
com situações de crises humanitárias, exigindo velocidade 
e lucidez em respostas novas na economia, na educação e 
na saúde; avançar por meio de posturas adequadas no trata-
mento do meio ambiente, já tão pressionado pelos interesses 
econômicos; e avançar no cuidado prioritário dos pobres e 
pela exemplaridade responsável no exercício da política.

Por isso, preocupados com os riscos do clima de afron-
tas e de fomento à intolerância, juntamos forças em nossas 
entidades para levar esta mensagem ao povo brasileiro.

Marcados pelo sentido da solidariedade, sintam-se 
todos convocados a gestos e compromissos com a vida, 
superando bravamente as crises humanitárias, efetivando 
ações que façam o conjunto da sociedade brasileira trilhar 
os caminhos da Justiça, com lógicas e dinâmicas novas, na 
verdade e pela paz!

Dom Walmor Oliveira de Azevedo, Arcebispo de Belo 
Horizonte e presidente da Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB)

Felipe Santa Cruz, Presidente da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil (OAB)

José Carlos Dias, Presidente da Comissão de Defesa dos 
Direitos Humanos Dom Paulo Evaristo Arns (Comissão Arns)

Paulo Jeronimo de Souza, Presidente da Associação 
Brasileira de Imprensa (ABI)

Fonte: CNBB

Grupo Executivo Diocesano do Cursilho                                
envia mensagem aos membros do Movimento 

O Papa, o Lula e muita 
confusão... que tal oração?
Queridos e queridas cursilhistas, 

a propósito de toda polêmica dos 
últimos dias, motivada em especial 
pela visita do Lula, ex-presidente do 
Brasil e condenado em juízo colegial de 
segunda instância, ao Papa Francisco, 
pareceu-nos oportuno considerar o 
que segue, a fim de melhor orientar a 
postura do Cursilhista quanto a isso, 
recordando seu carisma fundamental de ser evangelizador 
de ambientes. Além do mais, pelo fato de estarmos ligados 
à Igreja, é fato como muitos vêm até nós pedindo opinião 
sobre o assunto.

Livres de toda polêmica, importa recordar como, 
na conclusão de um Conclave, o eleito, automaticamente, 
herda diversos títulos, dentre os quais: “Vigário de Cristo”, 
“Romano Pontífice”, “Papa”, e vários outros.

Como “Vigário de Cristo” tem um poder que não é 
seu, mas verdadeiramente de Cristo, exercido, literalmente, 

de modo vicário, submisso e obediente. 
Como Vigário age não somente em 
nome, mas na pessoa do próprio 
Cristo. E como Cristo, repete gestos de 
acolhida, de escuta e de misericórdia. 
Como Cristo, não olha para os pecados, 
mas para a pessoa do pecador, sempre 
disposto a repetir: “estás perdoado! 
Não peques mais” (Jo 8,11). Mas 
Lula não foi pedir perdão e nem está 
arrependido, poderá alguém dizer. 

Todavia, as intenções de quem busca não determinam e nem 
constrangem aquelas daquele que é buscado. Cada um é 
responsável por seus próprios atos e é justamente por eles 
que será julgado (cf. Mt 25,31-40). Ao Vigário de Cristo 
não cabe um olhar de julgamento, “porque eu não vim para 
condenar o mundo, mas para salvar o mundo” (Jo 12,47). 
Além do mais, como Vigário tem também esta peculiar 
missão: “eu quero misericórdia e não o sacrifício. Porque 
eu não vim para chamar justos, e sim pecadores” (Mt 9,13).

Como “Romano Pontífice” tem uma missão bem 
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particular: a de fazer pontes. E quanto nos ensinou sobre 
isso Francisco, que continuamente oferece a imagem da 
ponte como verdadeira alternativa para superar conflitos e 
divisões, e ele mesmo se fez ponte para diálogos religiosos, 
políticos e de pacificação em muitos ambientes. Nas suas 
próprias palavras: “quem constrói muros permanece 
prisioneiro neles. Os construtores de pontes vão avante”. 
Avancemos com este testemunho de Francisco. Avancemos 
construindo pontes e não muros. Avancemos pela via do 
diálogo, da conciliação, da aproximação e não das divisões, 
dos preconceitos e dos prejuízos que nos fecham em redomas 
intransponíveis e nos incapacitam de conquistar coisas 
novas. Como, especialmente no Brasil, precisamos avançar 
por esta via e transpor as distâncias das polarizações políticas 
e ideológicas. Precisamos parar de ler os acontecimentos 
pela ótica da esquerda ou da direita, ou como uma afronta 
a uma delas. O universo é maior! E, atrevemo-nos, também 
os gestos de Francisco são maiores, muito maiores. Afinal, o 
que recebeu Lula no Vaticano? Respondemos: uma bênção, 
um terço e nenhuma notícia vinculada a nenhum canal de 
comunicação da Santa Sé. Porém, muitos, mais preocupados 
com os muros do que com as pontes, fizeram deste um grande 
evento político. Os partidários de Lula, mesmo os que no 
cotidiano não simpatizam e nem frequentam a Igreja, viram 
nisso um sinal de apoio de Francisco a Lula. Os contrários 
de Lula, por sua vez, viram nisso ocasião para difamar 
também Francisco. Ambos equivocados. A motivação de 
Lula pode sim ter sido partidária, não duvidamos, mas a de 
Francisco não foi. Francisco é “Pontífice”, importa-se com 
as pontes e não com os muros. E esta deve também ser a 
nossa preocupação: as pontes, o diálogo; não as ofensas, não 
os muros.

Como “Papa” é pai. De quem? De todos os católicos. 
Por isso lhe somos obedientes e lhe prestamos aquela 
reverência devida dos filhos aos pais. E não parece nem 
certo e tão pouco adequado que filhos difamem o pai porque 
não entendem ou não concordam com uma atitude sua. 
Próprio dos filhos é a honra e o respeito devidos. Bem ensina 
o Eclesiástico: “quem honra seu pai será respeitado pelos 
seus próprios filhos, e quando rezar será atendido” (3,5). 
Nesse sentido, é oportuno recordar e cumprir o que nosso 
“Pai”, o Papa Francisco, com frequência nos pede: “rezem 
por mim!” Irmãos cursilhistas, rezemos pelo Papa.

Com base naquilo que nos sugere os títulos acima 
referidos, convidamos vocês, irmãos cursilhistas, a olhar os 
gestos do Papa Francisco não pela ótica político-partidária, 
mas do Evangelho, da imitação daquele Cristo de quem ele é 

Vigário, que continuamente colocava-se em marcha e nunca 
impediu a aproximação de quem quer que fosse procurá-
lo: cobradores de impostos, publicanos, pecadores... O 
testemunho de Jesus é tão escandaloso que se faz capaz de 
perdoar até mesmo seus algozes e garantir lugar no paraíso 
ao ladrão que a seu lado fora crucificado e demonstrara 
arrependimento (cf. Lc 23,33-43).

Não olhemos em Francisco somente os gestos que 
nos desagradam, ou que não coincidem com nossa opinião 
política; olhemos a sua força evangélica; olhemos o quanto 
eles são capazes de ser autênticos e transformadores e, 
ainda, interpeladores, a que dialoguemos com as diferenças, 
superemos divisões, formemos comunhão. Olhemos, ainda, 
o quanto seu Magistério tem sido eficaz na luta contra 
desigualdades, contra as injustiças, contra as guerras e 
a violência; o quanto ele tem sido simples, disponível e 
acolhedor.

No mais, fazemos uma partilha muito pessoal, 
sabedores que muitos nisso coincidem conosco. Nós 
somos verdadeiramente apaixonados pela Igreja. Como 
cristãos, amamos a Igreja de Cristo acima de tudo. Sem a 
Igreja não temos o Cristo. E, acreditem, não se pode amar 
completamente a Igreja sem amar a sua cabeça visível, que é 
o Papa. Nisso, acreditem, nós, como muitos de vocês, temos 
sofrido muito ao ver tantas difamações contra a nossa Igreja. 
Tem sido triste e doloroso. Assim, queridos irmãos, conosco 
rezem pela nossa amada Igreja. Conosco rezem também pela 
nossa Pátria amada, o Brasil. Incessantemente, rezemos: 
“Deus e Senhor nosso, protegei a vossa Igreja, dai-lhe santos 
pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos 
sobre o nosso Santo Padre, o papa Francisco, sobre o nosso 
bispo (ou quem lhe faz as vezes), sobre o nosso pároco e todo 
o clero, sobre o chefe da nação e do Estado e sobre todas as 
pessoas constituídas em dignidade para que governem com 
justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade 
completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa 
bondade o Brasil, este (arce) bispado, a paróquia em que 
habitamos, cada um de nós em particular e todas as pessoas 
por quem somos obrigados a rezar ou que se recomendaram 
as nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis 
que padecem no purgatório. Dai-lhes, Senhor, o descanso e 
a luz eterna”. Amém!

Grupo Executivo do MCC – Erexim: Liseane 
Madalozzo, Vitor Hugo Madalozzo, Cássio Farina dos 

Anjos, Bruna Dal Prá, Pe. Anderson F. Faenello.

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)

 Notas e Orientações

http://www.diocesedeerexim.org.br
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Ex-aluno da Escola Diaconal São Lourenço Mártir,            
foi instituído ministro em Paulo Bento

A sede paroquial Sagrado 
Coração de Jesus, de Paulo Ben-
to, realizou a tradicional festa de 
N. Sra. de Lourdes e Romaria da 
Saúde, com procissão e missa na 
gruta, no dia 09 de fevereiro de fe-
vereiro. 

No final da procissão, o Páro-
co, Pe. Gilson Vanderlei Gomes 
Samuel, acolheu a imagem de N. 
Sra. de Lourdes, os participantes 
e o Administrador Diocesano, Pe. 
Antonio Valentini Neto, a quem passou a presidência da 
Missa, na qual houve a instituição como Leitor e Acólito de 
Vandeir Kalinoski, da sede paroquial, que concluiu o Curso 
da Escola Diaconal São Lourenço Mártir da Arquidiocese de 
Passo Fundo e da Diocese de Erexim. 

Há algum tempo, a Diocese oficializa como ministros/
as da evangelização, da caridade e extraordinários/as da Sa-
grada Comunhão Eucarística servidores/as com o curso da 
Escola Diocesana de Formação. E institui quem participou 
do curso da Escola Diaconal e poderá ser ordenado diácono.

Na homilia, o Administrador 
Diocesano refletiu sobre a missão 
de ser sal da terra e luz do mundo de 
todo o discípulo de Cristo, conforme 
o evangelho do domingo. Lembrou a 
festa de N. Sra. de Lourdes, dia 11, 
terça-feira, no qual transcorre o Dia 
Mundial do Doente, para o qual o 
Papa enviou mensagem especial. Ele 
a inicia com as palavras de Cristo no 
evangelho de São Mateus: “vinde a 
mim vós todos que estais cansados 

e fatigados que vos darei alívio” (Mt 11,28). Rejeita qualquer 
inciativa de eutanásia, de suicídio assistido porque a vida é sa-
grada e inviolável. Por fim, recordou que o ministério é serviço 
à comunidade, não honraria. Quem é oficializado nele deve 
viver alguns requisitos fundamentais, a conversão permanente, 
profunda espiritualidade, coerência de vida, trabalho de forma 
colegiada e harmonia com outros ministros e as lideranças, at-
uação em sintonia com o Pároco, a fidelidade e a perseverança. 

Após a missa, houve bênção individual da saúde, se-
guindo-se almoço no salão paroquial.

Diocese de Erexim em seminário regional                                
sobre a Campanha da Fraternidade

No dia 14 fevereiro, no Centro de Espiritualidade Padre Arturo (CEPA), em São Leopoldo, 
houve encontro de estudo sobre a Campanha da Fraternidade deste ano, cujo tema é Fraterni-
dade e Vida, Dom e Compromisso, com o lema “Viu, sentiu compaixão e cuidou”. As reflexões 
aprofundaram o cuidado com as pessoas, com o planeta, com a vida e ações para uma sociedade 
fraterna. 

O objetivo do seminário foi a capacitação de pessoas possam prestar assessoria nas comu-
nidades e nos setores de pastoral durante a Quaresma no aprofundamento do tema da Campanha. 

Da Diocese de Erexim, participaram duas leigas e dois leigos: Rosemary Rovani, Rocheli 
Koralewski, Samuel Zambon e Lucas Pinto. 

Pré-Missão jovem na Paróquia Santa Luzia de Erexim
De 30 de julho a 02 de agosto deste ano, haverá 

Missões Jovens na Paróquia Santa Luzia, Bairro Atlântico, 
Erechim. Membros da coordenação diocesana da Pastoral 
da Juventude e outros jovens participaram da preparação 
daquele evento, no dia 15 de fevereiro. 

Na parte da manhã, o encontro teve diversas dinâmi-
cas de animação e de integração dos participantes e se pro-
longou com reflexão e oração sobre a história da Paróquia. 

Pela tarde, com o grupo de jovens Unidos na fé em Cris-
to, da sede paroquial, fizeram experiência missionária con-

siderando a visão 
urbana, geográfica, 
religiosa e histórica 
daquela realidade. 

No final do 
dia, o grupo partic-
ipou da celebração 
eucarística da comunidade, presidida pelo Pe. Jean Carlos 
Demboski, Vigário Paroquial da Catedral e assessor dioce-
sano da Pastoral da Juventude.
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Paróquia da Salette acolhe vigário paroquial
Pe. André Lopes, Pároco da Paróquia N. 

Sra. da Salette, Bairro Três Vendas, Erechim, 
em missa às 17h do dia 22 de fevereiro, na igreja 
da sede paroquial, apresentou aos participantes 
Pe. Lucas André Stein, nomeado recentemente 
vigário paroquial daquela Paróquia. 

Ao fazer a apresentação e a acolhida ao Pe. 
Lucas, com a leitura da provisão, o Pároco lem-
brou que há 4 anos ele fora apresentado como 
seminarista para estágio pastoral. Agora retornava 
como padre. 

Os pais e o irmão do Pe. Lucas estavam na mis-
sa, acompanhando o filho e irmão no início de sua missão 
naquela Paróquia.

Após a celebração, grupo de lideranças participou de 
confraternização na casa paroquial.

Dados biográficos do Pe. Lucas
Nasceu no dia 25 de abril de 1995, na comunidade São 

José, Rio Branco, Paróquia e Município de Mariano Moro. 
Filho de Osmar Luis Stein e Noeli Fátima Tenutti, tem um 
irmão, Luan Felipe. 

Ingressou no Seminário de Fátima em 
2009, para cursar o Ensino Médio. Em 2012, ini-
ciou a Filosofia no Instituto de Filosofia Berthier, 
em Passo Fundo. Em 2015, começou o curso de 
Teologia no Instituto de Teologia de Passo Fun-
do. 

No tempo de Filosofia e Teologia, desen-
volveu trabalhos pastorais: na comunidade Santo 
Expedito, Paróquia Santo Antônio, Passo Fundo 
(2012); no Lar de Idosos João Paulo II e João 
XXIII, Passo Fundo (2013);  na Paróquia Imac-
ulada Conceição, Getúlio Vargas (2014); na 

Paróquia São Cristóvão, Erechim (2015); na Paróquia Nossa 
Senhora da Salette, Três Vendas, tendo estado mais próximo 
da comunidade Santa Cruz, Presidente Vargas (2016-2018).  

Foi ordenado diácono no dia 03 de fevereiro de 2019, 
na comunidade São José, Rio Branco, Mariano Moro. Foi 
ordenado presbítero no dia 21 de dezembro de 2019, no 
Salão Comunitário da sede paroquial São Francisco de As-
sis, Mariano Moro, por Dom José Gislon, Bispo diocesano 
de Caxias do Sul. (informação e foto, Pe. André Lopes)

Pe. Jean oficializado Administrador Paroquial em Áurea
Em missa da comunidade 

da sede paroquial N. Sra. do 
Monte Claro de Áurea, às 19h 
do dia 22 de fevereiro, o Admin-
istrador Diocesano, Pe. Antonio 
Valentini Neto, oficializou o Pe. 
Jean Carlos Demboski, como 
Administrador Paroquial daque-
la Paróquia. A missa foi concele-
brada por ele, pelo Pe. Claudino 
Talaska, até agora pároco, pelo 
Pe. Maicon Malacarne, Coordenador Diocesano de Pastoral, 
e pelo Pe. José Zavolski, atualmente trabalhando em Por-
tugal e de férias junto a familiares, com a participação de 
membros das comunidades da Paróquia, de uma caravana 
da Catedral São José, onde Pe. Jean era vigário paroquial até 
agora, familiares seus e do Pe. Talaska, religiosas, ministros 
e ministras. lotando completamente a igreja. 

No início da missa, Pe. Claudino deu as boas-vindas 
aos padres e a todos os participantes. O Administrador Dioc-
esano apresentou o Pe. Jean com alguns dados biográficos. 
Pediu a leitura da provisão, o documento de nomeação dele 
para a função na qual seria oficializado.

Iniciou a homilia regis-
trando que o Pe. Jean seria ofi-
cializado em sua nova função 
em missa com a liturgia do últi-
mo domingo antes da quaresma, 
a ser iniciada na quarta-feira, 
com a abertura da Campanha da 
Fraternidade, que apresentava o 
ideal da santidade e da perfeição 
à qual Deus nos chama. Ideal que 
é vivido na opção de cada um, 

vida matrimonial, de leigos atuantes da comunidade cristã e 
na sociedade, de religiosos e de ministros ordenados. Assim, 
Pe. Claudino, por 26 anos, quase 8 em Áurea, e Pe, Jean, com 
um ano de diácono e um e meio de padre na Catedral, vivem 
sua santificação no ministério presbiteral. Agradeceu a ambos 
pelos seus trabalhos na Diocese. Recordou a tríplice dimensão 
do ministério ordenado, anúncio da Palavra, celebração dos 
sacramentos, caridade pastoral, ou profecia, liturgia e serviço. 
Destacou a importância e a necessidade da participação de to-
dos na vida comunitária, na condução da Paróquia. Referiu-se 
também ao ideal de Igreja proposto pelas Diretrizes Gerais da 
Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil e pelo Plano Dioce-
sano de Evangelização para o 2020 a 2023. 
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Concluída a homilia, convidou o Pe. Jean a renovar 
os compromissos de sua ordenação e lhe entregou símbo-
los de sua missão, a Bíblia, a Estola e a Chave do Sacrário, 
lembrando, respectivamente, o anúncio da Palavra para o 
crescimento do povo na fé; a celebração dos sacramentos, e 
a presença viva de Cristo no pão consagrado na Eucaristia, 
fonte e culminância da liturgia e da vida cristã. 

Aspectos dos símbolos entregues
Bíblia: Ao entregar-lhe a Bíblia, recordo-lhe a missão 

fundamental de anunciar a Palavra de Deus. que forma na 
justiça, educa na fé, ilumina o caminho da vida. Para anun-
cia-la é indispensável apropriar-se dela através da sua leitura 
orante, da liturgia das horas, da liturgia eucarística. Que a 
Palavra de Deus seja a fonte inspiradora de seu ministério.

Estola: Na ordenação, você recebeu a estola. Repre-
senta o poder sacerdotal, que é serviço ao povo. Exercendo 
o ministério, você celebrará o batismo, a eucaristia, a confis-
são, o matrimônio. Que todos encontrem em você a acolhida 
de Cristo, que recebia a todos, confortava, perdoava, curava 
e abençoava. Que no sacramento da confissão, todos sintam 
o abraço do Pai misericordioso.

Chave do Sacrário: Lembre-se de que a Eucaristia é 
ápice e a fonte de toda a liturgia e da vida cristã, em que 
se realiza a unidade do povo de Deus e se completa a con-
strução do Corpo de Cristo. Por isso, zele com todo o cuida-
do para que a Eucaristia seja o centro de toda a ação pastoral 
e de toda a vida da Paróquia.

Após, convidou o Pe. Jean a tocar o sino, lembrando 
que o sino chama o povo para a celebração, à qual deve fazer 
todo esforço para participar.

No final da celebração, o casal coordenador do Consel-
ho Econômico da sede paroquial, deu as boas-vindas ao Pe. 
Jean e agradeceu ao Pe. Claudino, com entrega de brindes. 
Pe. Claudino expressou seu agradecimento a todos os pa-
roquianos pela colaboração nos 7 anos e 8 meses em que 
esteve à frente da Paróquia e desejou frutuoso trabalho ao 
Pe. Jean, a quem abraçou carinhosamente. Pe. Jean, por sua 
vez, agradeceu ao Pe. Talaska, ao Colégio dos Consultores 
da Diocese que lhe confiou a condução da Paróquia, aos seus 
familiares presentes e aos membros da Paróquia da Catedral 
São José onde iniciou seu ministério ordenado. 

Pe. Antonio solicitou a leitura da ata da oficialização 
do Pe. Jean como Administrado Paroquial em Áurea, capital 
brasileira dos poloneses. Convidou-o a dar bênção e a con-
cluir a celebração.

Em seguida, a maior parte dos presentes dirigiu-se ao 
salão comunitário para o jantar de confraternização, prepa-

rado e servido com dedicação 
e alegria por um grupo de vol-
untários, sob a coordenação do 
Conselho Econômico. Durante o 
mesmo, houve outros pronuncia-
mentos e entrega de lembranças 
aos dois padres.  

Dados biográficos
Pe. Jean nasceu no dia 

08/12/1992 em Jacutinga/RS. Fil-
ho de Carlos Alberto Demboski e 
Elisabete Ines Balen Demboski, 
irmão de Aline Carla Rempel e 
Daniele Fátima Orlando. 

Cursou o Ensino Fundamental na Escola Municipal de 
Ensino Fundamental Barão Hirsch, no interior de Jacutinga, 
de 1998 a 2006. Cursou o Ensino Médio no Seminário Nossa 
Senhora de Fátima, em Erechim, local em que realizou o ano 
propedêutico, em 2010. Cursou Filosofia no Instituto Superior 
de Filosofia Berthier - Ifibe, em Passo Fundo, de 2011 a 2013, 
e teologia na Faculdade de Teologia e Ciências Humanas - 
Itepa Faculdades, também em Passo Fundo, de 2014 a 2017. 

No campo de atuação pastoral, em 2010, com o grupo 
do propedêutico, atuou na comunidade Santa Rita, no bairro 
Estêvão Carraro, em Erechim. Em 2011 e 2012, acompan-
hou a coordenação diocesana da Pastoral da Juventude da 
Arquidiocese de Passo Fundo. Em 2013 fez sua experiência 
pastoral no Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo. 
Nos anos de 2014 e 2015 fez pastoral na Paróquia Nossa 
Senhora da Salete, em Erechim, com atuação mais direta na 
comunidade Santa Cruz, do bairro Presidente Vargas e tam-
bém na coordenação diocesana da Pastoral da Juventude. 
Em 2016 fez sua experiência pastoral na Paróquia Santa 
Teresinha, em Estação e, em 2017, na Paróquia da Catedral 
São José, em Erechim, com acompanhamento da Pastoral da 
Juventude da diocese e do grupo de assessores e assessoras 
da Pastoral da Juventude do Regional Sul 3. 

Foi ordenado diácono no dia 29 de dezembro de 2017, 
na igreja São Pedro de Erechim. Foi designado para atuar 
como diácono na Catedral São José e nomeado assessor di-
ocesano da Pastoral da Juventude. Foi ordenado presbítero 
no dia 21 de julho de 2018, na igreja Santo Antonio de Ja-
cutinga, sendo nomeado vigário paroquial da Catedral São 
José, continuando como assessor diocesano da pastoral da 
juventude. 

Permaneceu na Catedral até este dia 22 de fevereiro de 
2020, quando assumiu a função de Administrador Paroquial 
da Paróquia N. Sra. do Monte Claro, Áurea.
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Primeira reunião dos grupos de trabalho                                    
do Plano Diocesano de Evangelização 

A assembleia diocesana da 
ação evangelizadora realizada em 
setembro passado indicou o objeti-
vo e três horizontes, com algumas 
atividades e grupos de trabalho para 
cada um. Os horizontes indicados 
foram: Igreja discípula, iniciação à 
vida cristã e formação permanente; 
Igreja missionária, cultura urbana; 
Igreja samaritana, comunhão e par-
ticipação.

Nos dias 18, 19 e 20 de fevereiro, às 19h, respectiva-
mente, no Centro Diocesano, Pe. Maicon Malacarne reuniu 
integrantes dos grupos de trabalho de cada horizonte na para 
as primeiras tratativas de desenvolvimento das atividades 
sugeridas pelo Plano Diocesano da Ação Evangelizadora 
para o quadriênio 2020-2023, aprovado pelo Conselho de 
Pastoral em sua reunião de 23 de novembro último e promul-
gado pelo Administrador Diocesano. 

No início das reuniões, o Administrador Diocesano di-
rigiu sua palavra de estímulo aos participantes, destacando 
o esforço do Pe. Maicon na coordenação de pastoral. Res-
saltou o princípio da sabedoria popular de que começando 

bem se tem melhores possibilidades 
de concluir bem. Mencionou en-
tão o início de novo ano e de novo 
quadriênio pastoral. Daí a importân-
cia de se buscar como implementar 
o novo Plano Diocesano de Evange-
lização. Referiu-se a alguns aspectos 
do atual contexto em nível social, de 
conflitos e tensões, especialmente 
nas redes sociais, da parte até de 
quem mais deveria empenhar-se na 

conciliação, na superação de divergências. Lembrou que 
no tempo da ditadura havia repressão e censura à imprensa. 
Atualmente parece haver uma repressão maior pelas redes 
sociais, porque quem se arrisca a discordar torna-se alvo de 
rejeição infundada. Observou que em nível eclesial também 
há manifestações contundentes em relação ao que a Igreja 
defende e ao que o Papa diz, chegando alguns a dizer que ele 
não os representa. É evidente que não, pois ele representa 
Cristo. Não é que não se possa questionar, mas sem ofender 
e sem esquecer que quem não está com o Papa se coloca fora 
da Igreja. Agradeceu a todos pela disposição em participar 
deste trabalho de concretização do Plano Diocesano.

Padres e autoridades do Município de Erechim                       
dialogam sobre salões e eventos sociais

 O Secretário Municipal do 
Desenvolvimento, o Diretor de 
Desenvolvimento das Relações In-
stitucionais e Socioeconômicas, o 
Diretor da Vigilância Sanitária do 
Município de Erechim, os padres 
que nele atuam e o Ecônomo da Dio-
cese realizaram reunião na manhã do 
dia 27 de fevereiro, na sede da Sec-
retaria do Desenvolvimento. 

Em pauta questões ligadas às 
Associações de Moradores e as comunidades católicas, reg-
ularizações de salões comunitários, realização de eventos 

nos mesmos da parte das comuni-
dades ou de terceiros, instalações e 
boas práticas. 

Foram ressaltadas exigências 
legais e as orientações diocesanas 
para a construção e reformas de ig-
rejas e salões, festas comunitárias e 
outros eventos. 

Da parte de todos os partici-
pantes, o encontro foi considerado 
muito proveitoso, com a disposição 

para a continuidade do diálogo, buscando sempre o bem das 
comunidades e entidades. 

30. Com o objetivo geral de “Evangelizar no Brasil cada vez mais urbano, pelo anúncio da Palavra de Deus, formando 
discípulos e discípulas de Jesus Cristo em comunidades eclesiais missionárias, à luz da evangélica opção preferencial pe-
los pobres, cuidando da Casa Comum e testemunhando o Reino de Deus rumo à plenitude” (Doc. 109, p.13), as Diretrizes 
Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil 2019-2023 (DGAE) indicam as direções a serem tomadas, os grandes 
objetivos a serem buscados e os impulsos pastorais a serem dados e cultivados em todo país (14º Plano Diocesano da Ação 
Evangelizadora).
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Abertura Campanha da Fraternidade na Diocese de Erexim
Em ato na Catedral São 

José, às 18h 26 de fevereiro, 
quarta-feira, dia de cinzas, 
transmitido por mais de 10 
rádios da região, o Adminis-
trador Diocesano, Pe. Antonio 
Valentini Neto, com os padres 
Maicon Malacarne, Coorde-
nador Diocesano de Pastoral, 
Alvise Follador, Pároco da Catedral São José, Gladir Giacomel, 
Vigário Paroquial da mesma, José Carlos Sala, Pároco da 
Paróquia Santa Luzia do Bairro Atlântico, fez a abertura oficial 
da Campanha da Fraternidade deste ano, na Diocese de Erexim. 

Em seu pronunciamento, o Administrador Diocesano, 
ressaltou que, partindo do espírito da Quaresma de tempo es-
pecial de preparação da Páscoa, com três exercícios funda-
mentais do nosso relacionamento com Deus, com os irmãos e 
os bens da criação divina, respectivamente, a oração, a esmola 
ou a solidariedade fraterna e o jejum, há mais de 50 anos, no 
Brasil, a Igreja Católica realiza a Campanha da Fraternidade, 
precioso meio de evangelização na caminhada quaresmal, 
que, a cada ano, propõe uma realidade na qual realizar a ver-
dadeira conversão, em busca da fraternidade ferida. 

Citou seus objetivos permanentes e os temas já aborda-
dos. Enfatizou o tema deste ano, Fraternidade e vida, com e 
compromisso, com o lema “viu, sentiu compaixão e cuidou 
dele”, inspirado na parábola do bom samaritano, narrada por 
Cristo, o Divino Samaritano da humanidade. 

Ressaltou a figura de Santa Dulce dos Pobres, figura 
exemplar no cuidado com os empobrecidos excluídos da so-
ciedade. 

Desejou que ela ajude a todos a defender, promover e 
cuidar da vida, sempre mais ameaçada em nossos dias; ajude 
a realizar os objetivos da Campanha da Fraternidade; ajude a 
viver a ousadia de, neste mundo tão acelerado e indiferente, 
interromper a rotina, fazer uma pausa para rever as opções de 
vida e começar, sem demora, a cuidar uns dos outros, porque 
Deus cuida de todos.

Íntegra do pronunciamento 
do  Administrador Diocesano

Com todos os padres da Dio-
cese, especialmente com os do Colé-
gio de Consultores, saúdo os irmãos 
de irmãs que estão em sintonia com 
este momento através de diversas 
rádios da região, às quais expresso 
meu profundo agradecimento por 
este inestimável serviço aos seus 
ouvintes e à Campanha da Fraterni-
dade. Minha saudação igualmente a todos os que participam 
deste momento aqui na Catedral São José.

Desde o seu início, há quase dois mil anos, a Igreja sem-
pre celebrou a Páscoa do Senhor. Inicialmente, cada domingo 

era celebração da Páscoa de 
Cristo. Aos poucos, ela pas-
sou a dar solenidade maior ao 
domingo anual que coincidia 
com o da Ressurreição. Não 
demorou, organizou uma se-
mana de preparação da Pás-
coa, até chegar aos 40 dias 
da quaresma, como tempo de 

conversão e penitência, seguindo mais de perto a Cristo até o 
Calvário, para com Ele participar de sua vitória sobre a morte 
e o pecado, indicando três exercícios fundamentais do nosso 
relacionamento com Deus, com os irmãos e os bens da criação 
divina, respectivamente, a oração, a esmola ou a solidariedade 
fraterna e o jejum. 

No Brasil, há mais de 50 anos, na quaresma, temos a 
Campanha da Fraternidade que, a cada ano, nos propõe uma 
realidade na qual realizar a verdadeira conversão. Por sua 
natureza de precioso meio de evangelização, na caminhada 
quaresmal, a partir de um aspecto da realidade em que a frater-
nidade é ferida e com o objetivo permanente de comprometer, 
em particular, os cristãos na busca do bem comum, na prática 
do amor e da justiça, exigências centrais do evangelho, a Cam-
panha da Fraternidade nos ajudou a refletir sobre a renovação 
interna da Igreja, a renovação do cristão e a Igreja diante da 
realidade social, denunciando o pecado social e promovendo 
a justiça. Neste último aspecto, já nos propôs a reflexão sobre 
a família, o trabalho, as migrações, a saúde, educação, fome, 
terra, comunicação, o menor, juventude, a mulher, a moradia, 
excluídos, política, encarcerados,  paz, drogas, pessoa idosa, 
Amazônia, segurança, tráfico humano, casa comum, biomas, 
violência, políticas públicas. 

Neste ano, a Campanha da Fraternidade nos convida 
a consideramos o dom fundamental da vida, com o qual to-
dos temos compromisso intransferível de defesa, promoção 
e cuidado. 

Para o cuidado com a vida, sagrada e inviolável, nos 
apresenta a figura do bom samar-
itano que soube interromper o seu 
caminho, por ver, sentir compaixão 
e cuidar do ferido à beira do camin-
ho, conforme a parábola de Cristo, 
o divino samaritano, em resposta ao 
doutor da lei que lhe perguntava qual 
o maior mandamento e quem era seu 
próximo. 

A Campanha nos propõe tam-
bém aquela que, neste nosso País, 
encarnou de forma exemplar a figura 

do bom samaritano, Santa Dulce dos Pobres, que, conforme a 
apresentação do texto base da Campanha, era mulher frágil no 
corpo, mas fortaleza peregrinante pelas terras de São Salvador 
da Bahia de todos os Santos, presença inquestionável do amor 
de Deus pelos pobres e sofredores, testemunho irrefutável de 
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que a vida é dom e compromisso, que via, se compadecia e 
cuidava. 

Que ela interceda por nós no céu para podermos de-
fender e promover a vida, cada vez mais ameaçada em nossos 
dias. Que ela nos ajude a “sentir compaixão, como diz o Papa 
na sua mensagem para esta quaresma, pelas chagas de Cris-
to crucificado presentes nas inúmeras vítimas inocentes das 
guerras, das prepotências contra a vida desde a do nascituro 
até à do idoso, das variadas formas de violência, dos desastres 
ambientais, da iníqua distribuição dos bens da terra, do tráfico 
de seres humanos em todas as suas formas e da sede desen-
freada de lucro, que é uma forma de idolatria”.

 Que Santa Dulce, o anjo bom da Bahia, interceda por 
nós e nos ajude a realizar os objetivos desta Campanha – Des-
pertar para o sentido da vida como dom e compromisso, re-
criando relações fecundas, na família, na comunidade e na 
sociedade, à luz da palavra de Deus; apresentar o sentido da 
vida proposto por Jesus nos Evangelhos; propor a compaix-

ão, a ternura e o cuidado como exigências fundamentais da 
vida para relações sociais mais humanas; fortalecer a cultura 
do encontro, da fraternidade e a revolução do cuidado como 
caminhos de superação da indiferença e da violência; pro-
mover e defender a vida, desde a fecundação até o seu fim 
natural, rumo à plenitude; estimular os jovens para o dom e 
beleza da vida, motivando-os para o engajamento em ações de 
cuidado mútuo, especialmente de outros jovens em situação 
de sofrimento e desesperança, entre outros.

Que a figura do bom samaritano, assumida exemplar-
mente por Santa Dulce dos Pobres, nos ajude a viver a ousa-
dia de, neste mundo tão acelerado e indiferente, interromp-
er a rotina, fazer uma pausa para rever as opções de vida e 
começar, sem demora, a cuidar uns dos outros, porque Deus 
cuida de todos.

Esperando a generosa participação de todos, declaro ab-
erta a Campanha da Fraternidade deste ano na nossa Diocese 
de Erexim. (fotos, colaboração de Rochele Koralewski)

Primeiro Fórum das Juventudes em Resistência
Cerca de 40 jovens de movimentos 

sociais e de pastorais participaram do Pri-
meiro Fórum das Juventudes em Resistên-
cia nos dias 23 e 24 de fevereiro passado, 
na sede do Sindicato dos Metalúrgicos de 
Passo Fundo. 

O evento foi realizado visando a 
articulação das juventudes, uma vez que 
fora suspenso o já tradicional Acampa-
mento da Juventude realizado na véspera da Romaria da 
Terra. 

Participaram do evento jovens da Pastoral da Juven-
tude, do Movimento Sem Terra (MST), do Levante Popu-
lar da Juventude e lideranças do Centro de Estudos Bíblicos 
(CEBI) e da Comissão Pastoral da Terra (CPT). 

No evento, houve reflexão sobre a temática da 43ª Ro-
maria da Terra: “O bem-viver no campo e na cidade” e sobre 
o Encontro “Economia de Francisco e Clara”, a ser realizado 
nos dias 28 a 28 deste mês de março, em Assis, Itália, do qual 

participarão jovens do Regional Sul 3.A 
Pastoral da Juventude será representada 
pela jovem Daiane Zito (multiplicadora 
da Campanha Nacional de Enfrentamen-
to aos Ciclos de Violência Contra a Mul-
her pelo Regional Sul 1) e pelo jovem 
Tiago Arsego (ex-coordenador nacional 
pelo Regional Sul 4).

Houve também pontos referentes à 
conjuntura estrutural da sociedade, sobre leitura popular da 
Bíblia e outros.

Do Fórum, as/os jovens seguiram para a cidade de Mor-
maço/RS, Diocese de Cruz Alta, local da 43ª Romaria da Terra 
do Rio Grande do Sul. Participaram da caminhada, da missa 
e oficina sobre “Bem-viver e juventude” coordenada pelo Pe. 
Neilor, atual responsável pelo Setor Juventude do Regional 
Sul 3 da CNBB. (Informação e foto de Rochele Koralewski, 
liberada para a secretaria da Pastoral da Juventude)

31. As DGAE estão estruturadas a partir da imagem da comunidade cristã como “casa”, “construção de Deus” (1Cor 
3,9). Segundo as Diretrizes, as comunidades eclesiais missionárias estão sustentadas por quatro pilares: a Palavra, o Pão, a 
Caridade e a Ação Missionária. A casa proporciona um duplo movimento, de entrada e de saída, sendo, ao mesmo tempo, 
lugar de acolhimento e de envio. Com isso, ela remete a dois grandes eixos inspiradores da caminhada da Igreja no Brasil: 
a comunidade, lugar onde se estabelecem vínculos muitas vezes mais fortes que os laços sanguíneos, e a missão, o trans-
bordar das experiências comunitárias para todas e todos, até os confins da terra (At 1,8). Por isso, comunidade e missão são 
inseparáveis.

32. Jesus Cristo é o enviado do Pai para anunciar o Reino de Deus. Confirmados pelo Espírito, os apóstolos começaram 
a anunciar de modo que essa responsabilidade missionária chega a nós, hoje (n. 1). Assim, as DGAE servem como instru-
mento ao Povo de Deus para manifestar a alegria do Evangelho a todos os corações, especialmente os sofridos e desesper-
ançados (14º Plano Diocesano da Ação Evangelizadora)..
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Imagem e relíquia de São Francisco de Assis                           
vindas de sua terra natal em Erechim e Mariano Moro
Em 2021, transcorrerão 800 

anos da fundação da Ordem Francis-
cana Secular. Em preparação à cele-
bração jubilar, está havendo a per-
egrinação de uma imagem e de uma 
relíquia de São Francisco, vindas de 
Assis, Itália em diversos países do 
mundo, entre eles o Brasil. 

Estes símbolos franciscanos 
foram acolhidos na Catedral São José 
na missa das 16h, do dia 29 de fevereiro, presidida pelo Pároco, 
Pe. Alvise Follador. Permaneceram na Catedral na missa das 
09h do dia seguinte, primeiro de março, presidida pelo Admin-
istrador Diocesano e concelebrada pelo Pe. Alvise. 

No final da missa, os símbolos foram entregues às 
irmãs franciscanas da Sagrada Família de Maria, que os le-
varam para sua sede provincial, de onde foram levados até o 
Santuário de Fátima para a missa das 19h.

43ª Romaria da Terra reúne dez mil                                        
romeiros e romeiras em Mormaço

viver é bem amplo e fala da nossa 
relação com Deus, com os irmãos e 
com a natureza. Tudo está interligado. 
Somos uma grande família sem fron-
teira, sem muros, sem cor e sem ide-
ologias”, destacou. “Sonhamos e cre-
mos em uma vida em harmonia com a 
natureza, com os meios naturais e os 
seres humanos. Sonhamos e cremos 
na família, nas juventudes que se edu-

cam para uma vida sóbria e feliz. Sonhamos e cremos numa 
vida simples, com menos consumo, mais plena e feliz, com 
capacidade de se alegrar e de conviver. Sonhamos e cremos 
no bem viver que nos faz reconhecer que somos parte única 
da criação”.

Oficinas foram o diferencial deste ano
As oficinas, realizadas pela primeira vez na romaria da 

terra, tiveram repercussão positiva. Foram onze oficinas que 
envolveram a temática do bem viver, onde os participantes 
puderam vivenciar e aprofundar seus conhecimentos sobre 
conteúdos específicos.

Feira e alimentação 
Neste ano, a romaria contou com um número expressivo 

de feirantes da agricultura familiar. Foram 23 grupos, sendo 
mais de 100 pessoas envolvidas. As comunidades da Paróquia, 
também, estiveram disponibilizando alimentação no local.

Próxima Romaria da Terra
Ao final, foi anunciada a Diocese de Santa Cruz do 

Sul como sede da próxima Romaria da Terra, no dia 16 de 
fevereiro de 2021. (Informação e foto do site da Diocese de 
Cruz Alta)

Na manhã do dia 02 de março, 
a relíquia e a imagem de São Fran-
cisco estiveram  em Mariano Moro, 
cuja Paróquia leva o nome do Santo, 
com missa às 09h. De Mariano Moro, 
a relíquia e a imagem foram levadas 
para o Colégio Franciscano São José 
de Erechim, no qual houve missa às 
18h, com alunos, professores e públi-
co em geral. 

No dia 03 de março, os símbolos foram levados para 
a igreja N. Sra. Aparecida da Paróquia São Francisco de As-
sis do Bairro Progresso de Erechim, onde houve missa às 
15h, sendo depois levados para o Santuário de Fátima, para 
a missa das 18h20 com despedida.

No dia 04, a Ordem Franciscana Secular de Erexim 
levou os símbolos para o Seminário Franciscano de Três 
Passos, da Diocese de Frederico Westphalen. 

Com o tema: “O bem viver no 
campo e na cidade” a 43ª edição da 
Romaria da Terra do Rio Grande do 
Sul, reuniu cerca de 10 mil romeiros 
e romeiras, vindos de muitas locali-
dades do Estado. Neste ano, a anfitriã 
foi a Diocese de Cruz Alta com a 
Paróquia Nossa Senhora dos Naveg-
antes, de Mormaço.

Ainda era madrugada quando 
os primeiros romeiros começaram a chegar na Comunidade 
São João dos Prólos, ponto de partida da caminhada. No local, 
havia um reforçado café da manhã para quem chegava. Após 
um momento de oração e espiritualidade foram feitos os pro-
nunciamentos e uma retomada da história da romaria da terra. 
Em seguida, a caminhada de 2,7 km até o parque municipal.

No trajeto, faixas com frases lembrando a temática e 
cenários que ajudaram na reflexão dos romeiros. O primeiro 
mostrou a criação de Deus. Já no segundo, a destruição. No 
terceiro, o cenário de reconstrução do Bem Viver e, por fim, 
o ideal do Bem Viver.

Bispos e padres do Regional Sul 3 estiveram presentes 
e concelebraram a missa, presidida por Dom Adelar Baruffi.

Em sua homilia, Dom Adelar lembrou que a Boa Nova 
do Evangelho traz alegria e esperança. “Sentimos a dor dos 
nossos irmãos que ainda não tem terra, teto e trabalho. A 
humilhante exclusão social não para de crescer. Quando a 
idolatria do dinheiro se torna o fim último, as finanças é que 
determinam, não a pessoa humana. Não somos vencidos, 
mas dizemos como a samaritana a Jesus: dá-me desta água. 
Aproveitemos a romaria para bebermos desta água. O bem 
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A missão do/a catequista e o cuidado com a vida
Em sua primeira reunião deste 

ano, no dia 02 de março, no Centro Di-
ocesano, integrantes das coordenações 
paroquiais da Animação Bíblico-Cate-
quética, refletiram sobre sua vida e 
missão e sobre o cuidado com a vida, 
sob a coordenação de Tânia Madalosso, 
liberada do Setor, e assessoria de Li-
siane Madalosso e Rochele Koralewski.

No início dos trabalhos, Pe. Mai-
con Malacarne, coordenador diocesano de pastoral, manteve 
contato com o grupo, ressaltando o trabalho realizado na 
catequese e fazendo referência ao novo Plano Diocesano da 
Ação Evangelizadora. O Administrador Diocesano também 
saudou os participantes do encontro. Referiu-se a alguns as-
pectos do contexto atual no qual somos desafiados a realizar 
a evangelização. Lembrou o tempo da quaresma com a 
Campanha da Fraternidade sobre a vida, mencionando men-
sagens do Papa Francisco. Citou o clima de tensão ou até de 
provocação na sociedade civil, aguçado especialmente nas 
redes sociais, também por quem mais deveria empenhar-se 
pelo entendimento e a boa convivência. Observou que tam-
bém em nível de Igreja se verificam certas hostilidades, com 
críticas infundadas e desrespeitosas ao Papa. Se isto partisse 

de anticlericais ou de ateus, não se es-
tranharia. Mas é de pessoas da própria 
Igreja e que esquecem que quem não 
está com o Papa não está com ela.

Na parte da manhã, Lisiane ini-
ciou exposição observando que se trat-
ava de um encontro para refletir sobre a 
vida que se manifesta em cada pessoa, 
com características muito próprias, 
bem diversificadas. Convidou a todos 

a identificar o centro de suas atenções, o essencial de sua 
vida. Ressaltou que ela é dom de Deus, com o qual temos 
responsabilidade de construí-la segundo o seu projeto. Cada 
pessoa tem algo a dar e algo a receber na convivência frater-
na. Ressaltou também a importância da vida e da missão do 
catequista na vida dos catequizandos para o amadurecimen-
to na sua fé. 

Na parte da tarde, Rochele, liberada para a secretaria 
da Pastoral da Juventude da Diocese, conduziu reflexão so-
bre a Campanha da Fraternidade, cujo tema é a vida, dom e 
compromisso. Concluiu seu trabalho com dinâmica sobre as 
situações da vida que exigem cuidado especial. (Com infor-
mação de Tânia Madalosso e Rochele Koralewski)

A vida no contexto da economia, meio ambiente e sociedade 
em reunião dos Diáconos e Padres da Diocese de Erexim

Os diáconos e padres da 
Diocese de Erexim realizaram 
sua primeira reunião deste ano 
no dia 03 de março, no Seminário 
de Fátima, sob a coordenação do 
Pe. Antonio Valentini Neto, Ad-
ministrador Diocesano.

Estudo sobre a Cam-
panha da Fraternidade e seu 
tema neste ano

Inicialmente, o Administrador Diocesano recordou 
alguns aspectos da história e da natureza da Campanha da 
Fraternidade. Em seguida, o Doutor em Economia, profes-
sor João Martins dos Santos, expôs uma análise sistêmica 
sobre economia, meio ambiente e sociedade, relacionada 
com o tema da Campanha da Fraternidade deste ano que tem 
como tema a vida, dom e compromisso. 

Desenvolveu sua reflexão a partir de algumas questões 
fundamentais: que riscos e ameaças nos cercam? Quais 
forças impedem mudanças? Como gerar mudanças? Seria 
possível alcançar o equilíbrio social e ambiental? Salvare-
mos o planeta? Mencionou os 4 fatores da economia, capi-

tal, trabalho, natureza e tecnolo-
gia. Em relação a eles, há dados 
estatísticos que causam conflito 
social e ambiental. Dois númer-
os mais expressivos: no mundo, 
8% da população detêm 92% 
dos bens; no Brasil, 5% detêm 
95 %. Além disso, para o siste-
ma econômico, a natureza tem a 

função de fornecer recursos ou bens naturais e ser receptora 
de resíduos, de lixo. Nessa compreensão, o colapso é inev-
itável. Já alcançamos o limite da natureza e perdemos a ca-
pacidade de controle da temperatura, com graves mudanças 
climáticas. A superação desta situação exige a busca de pro-
dução e energia limpas, produção orgânica e agroecológica, 
economia de Francisco, redução das desigualdades, revisão 
da relação entre finanças e humanidade, economia e natureza. 

Assuntos administrativos
O Ecônomo da Diocese, Ildo Benincá, e equipe da 

Cúria Diocesana apresentaram o balanço geral de 2019 da 
Diocese e de diversas instâncias dela, como os Seminários 
N. Sra. de Fátima, São José e Bom Pastor, o Secretariado 
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Diocesano de Pastoral, a Livraria, a Cúria, o Setor Voca-
cional e Cáritas. Deram informações também sobre seguro 
patrimonial e de veículos, situação de alguns imóveis, a pos-
sível informatização e mudanças de sistema na operacional-
ização do dízimo e orientações sobre a declaração do imposto 
de renda da receita federal. Em relação a este ponto da pauta, 
o Administrador Diocesano enfatizou a necessidade do zelo 
total e da transparência absoluta em tudo, seguindo à risca 
as obrigações fiscais e tributárias. Exortou também a todos a 
observar as orientações diocesanas e a colaborar na prestação 
das informações solicitadas pela Cúria Diocesana para ela 
manter em dia as obrigações com as repartições públicas.

Cursos, encontros e informações diversas
A reunião dos padres e diáconos tratou também da 

implementação do 14º Plano Diocesano da Ação Evange-
lizadora para o quadriênio 2020-2023; do curso de teologia 
para leigos, a partir do dia 06 de março no Seminário de 
Fátima com duração de dois anos; dos dois cursos da Escola 
de Formação, um no Centro Diocesano a ter início no dia 10 

deste mês e outro em Jacutinga, com início no dia 11 deste 
mês até o final de novembro; do curso anual para os padres 
de 22 a 24 de junho no Seminário de Fátima sobre o tema do 
Congresso Eucarístico Nacional, Pão em todas as mesas; do 
encontro diocesano dos ex-alunos da Escola de Servidores, 
dia 30 de agosto, em Barão de Cotegipe e outros eventos 
programados. Foram feitas também diversas comunicações 
de atividades das Pastorais e movimentos. 

Dados biográficos do professor José 
Martins dos Santos 

Nasceu no dia 15 de fevereiro de 
1963, em São Paulo, mas sua família era 
natural de Sergipe. É doutor em economia. 
Trabalhou em Santa Catarina e está há 20 
anos em Erechim. É professor na Univer-
sidade Federal Fronteira Sul e atua em 
movimentos populares, especialmente com 
assessorias sobre desenvolvimento social 
sustentável. 

Em seu primeiro encontro formativo do ano, Pastoral da 
Criança reflete tema da Campanha da Fraternidade

Representantes 
paroquiais da Pastoral 
da Criança participaram 
do primeiro encontro 
de formação deste ano 
no dia 28 de fevereiro, 
no Centro Diocesano 
de Pastoral e Adminis-
tração.

A acolhida e o mo-
mento inicial de oração, 
conduzidos pela coordenadora diocesana, Marinês Agnolet-
to, enfocaram o tempo de Quaresma, propício para o recolhi-
mento e a meditação da paixão, do sofrimento de Jesus, sem 
se perder a alegria de filhos de Deus, intensificando a oração, 
a esmola e o jejum. 

Em continuidade, Padre Giovani Momo assessorou o 
estudo sobre a Campanha da Fraternidade, que, neste ano, 
convoca a refletir sobre o significado mais profundo da vida 
e a encontrar caminhos para que ele seja fortalecido e, algu-
mas vezes, até mesmo reencontrado. O tema da Campanha 
vem ao encontro da missão da Pastoral da Criança, “para 
que todas as crianças tenham vida em abundancia”. O líder 
da Pastoral da Criança vai ao encontro das crianças e suas 
famílias. Na visita domiciliar, ele “vê” a realidade da família 
e da comunidade e se envolve, se compromete com a vida, 
esforça-se para configurar o seu olhar com o olhar de Jesus. 

Padre Maicon Malacarne, coordenador diocesano de 
pastoral, esteve presente e ressaltou o trabalho realizado por 

cada líder da Pastoral da 
Criança. Fez referência 
ao novo Plano Diocesa-
no de Ação Evangeliza-
dora. 

O Administrador 
Diocesano, Padre Antô-
nio Valentini, saudou os 
participantes do encon-
tro. Lembrou o tempo 
da quaresma com a cam-

panha da fraternidade sobre a vida, mencionando mensagens 
do Papa Francisco. Citou o clima de tensão ou até de provo-
cação na sociedade civil, aguçado especialmente nas redes 
sociais, também por quem mais deveria empenhar-se pelo 
entendimento e a boa convivência. Observou que também 
em nível de Igreja se verificam certas hostilidades, com críti-
cas infundadas e desrespeitosas ao Papa. Se isso partisse de 
anticlericais ou ateus, não se estranharia. Mas é de pessoas 
da própria Igreja e que esquecem que quem não está com o 
Papa não está com ela.

Na parte da tarde, além da análise de relatórios per-
tinentes à Pastoral da Criança, o grupo tratou de detalhes 
para o retiro que acontecerá dia 26 de março, no Santuário 
Nossa Senhora de Fátima e iniciou encaminhamentos para a 
assembleia eletiva agendada para o dia 28 de abril. 

Conclui-se o dia de trabalho com a oração e o hino da 
Campanha da Fraternidade 2020. 
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Oficializado Administrador Paroquial em Itatiba do Sul
O Administrador Dioc-

esano de Erexim, Pe. Antonio 
Valentini Neto, presidiu missa 
na igreja São Roque de Itati-
ba do Sul, concelebrada por 4 
padres, na qual oficializou  Pe. 
Isalino Rodrigues como Ad-
ministrador Paroquial daquela 
Paróquia, no dia 06 de março. 
A celebração contou com a 
participação do coral municipal, de muitos ministros, rep-
resentantes da maioria das comunidades e uma caravana de 
Getúlio Vargas, onde Pe. Isalino foi vigário paroquial por 
seis anos.

O Administrador Diocesano iniciou a homilia lem-
brando o tempo da quaresma e o sempre renovado convite 
à reconciliação com Deus que passa pela reconciliação com 
os irmãos e irmãs. Conversão que se expressa na prática da 
justiça evangélica, conforme as leituras do dia. Ressaltou 
que a  prática da justiça evangélica e da reconciliação, do 
perdão fraterno a todos, na família, na comunidade cristã, na 
sociedade civil é apresentada a todos e cada um a realiza, em 
primeiro lugar, vivendo bem os compromissos de seu batis-
mo, de sua opção vocacional. Manifestou reconhecimento 
ao trabalho do Pe. Edinaldo dos Santos Bruno que atuou por 
4 anos e meio em Itatiba do Sul e que se encontra em trata-
mento de saúde. Expressou gratidão também ao Pe. Cleocir 
Bonetti que atendeu a Paróquia nos últimos messes e ao Pe. 
Isalino por seu trabalho em Getúlio Vargas. Lembrou as três 
dimensões do ministério presbiteral, a liturgia, a pregação e 
o serviço pastoral. 

Na sequência, solicitou ao Pe. Isalino a renovação de 
seus compromissos de ordenação presbiteral e lhe entregou 

símbolos de sua atuação como 
Administrador Paroquial, a 
Bíblia, a estola e a chave do 
sacrário, com as motivações 
utilizadas na oficialização do 
Pe. Jean em Áurea. Convidou-o 
também ao toque do sino, que 
lembra a convocação de Deus 
para a comunidade se reunir em 
assembleia litúrgica expressan-

do sua fé e confirmando seus compromissos de vida cristã. 
Após algumas manifestações no final da celebração, Pe. 

Isalino, a pedido do Administrador Diocesano, deu a bênção 
aos participantes, juntamente com os padres concelebran tes. 

Concluído o ato litúrgico, mais de 350 pessoas diri-
giram-se ao salão comunitário para o jantar, preparado com 
alegria e dedicação por voluntários da sede paroquial.  

Dados biográficos do Pe. Isalino
nasceu no dia 8 de julho 

de 1976, em Mariano Moro. É 
filho de Alcebíades Rodrigues 
e Rosalina Falkoski Rodrigues 
(ambos falecidos). Tem um 
irmão e cinco irmãs. Isalino 
entrou no Seminário Nossa 
Senhora de Fátima para o Cur-
so do Propedêutico, no ano de 
2005. Cursou a Filosofia no IFIBE Teologia no Itepa, em 
Passo Fundo. Foi ordenado diácono no dia 05 de janeiro 
de 2013, em Severiano de Almeida. Lema diaconal: “En-
viou-me para anunciar”.  Fez estágio diaconal em Getúlio 
Vargas. Foi ordenado padre no dia 21 de fevereiro de 2014, 
em Severiano de Almeida. 

Quatro novas ministras na sede paroquial                                
São Cristóvão de Erechim

As servidoras Claudete Dariva, 
Rosmari Pigozzo, Salete Pituco e Se-
renita Bortolazzi, foram oficializadas 
ministras da Evangelização, da Cari-
dade e Extraordinárias da Comunhão 
Eucarística na missa das 09h do dia 08 
de março, segundo domingo da quares-
ma, na sede paroquial São Cristóvão, presidida pelo Admin-
istrador Diocesano, Pe. Antonio Valentini Neto, concelebra-
da pelo Pároco, Pe. Anderson Faenello, com a participação 
do Diácono Jaci Lichinski, diversos ministros e ministras, 
familiares e colegas das novas ministras e muitas pessoas da 
comunidade.

Iniciando sua homilia, o Admin-
istrador fez dois registros, a presença 
de 20 coroinhas que teriam encontro 
especial com o Lar da Criança e o 
Dia Internacional da Mulher. Depois, 
lembrando algumas situações con-
cretas que ameaçam a vida, tema da 

Campanha da Fraternidade, ressaltou que a primeira leitura, 
vocação de Abraão, e o evangelho, o encontro da samarita-
na com Jesus junto ao poço de Jacó, convidam a caminhar 
com firmeza diante das dificuldades na esperança da glória 
futura garantida a quem é fiel a Deus. Enfatizou também 
que a transfiguração de Cristo aponta para a missão de todo 
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discípulo dele de dar nova figura à sua vida pessoal, famil-
iar, comunitária, social e ao meio ambiente. Referindo-se à 
oficialização das servidoras, observou que o ministério na 
Igreja é serviço, não honraria ou distinção e que se deve uni-
camente à graça de Deus, conforme a segunda leitura do dia. 
Elencou alguns princípios para a vida e a ação dos ministros 
e ministras: viver em processo permanente de conversão, 
deixando-se moldar pela Palavra Deus; cultivar profunda es-
piritualidade, com oração diária, leitura orante da Palavra de 
Deus, participação na celebração litúrgica da comunidade; 
cultivar coerência de vida, autenticidade, transparência; tra-
balhar de forma colegiada e harmoniosa sem nenhuma com-
petição entre si, mas com a preocupação de fazer o melhor 

para a comunidade; atuar em sintonia com o Pároco; manter 
a fidelidade e a perseverança.

No final da celebração, o Pároco manifestou sua alegria 
em contar com as 4 novas ministras, com 4 novas catequis-
tas que iniciaram seu trabalho na véspera; com 2 casais que 
aceitaram prontamente o convite para integrar o Conselho 
Econômico; com os seminaristas que vão fazer estágio pas-
toral na Paróquia neste ano. 

O Administrador Diocesano desejou que a Paróquia 
continue contando com a participação ativa de todos, cada 
um dando o melhor de si no serviço de que ela necessitar. 
(foto, colaboração do seminarista Lincoln Poltronieri)

Zeladoras de Capelinhas estudam tema                                      
Campanha da Fraternidade

Reunidas no Seminário 
de Fátima, na tarde do dia 02 
de março, representantes das 
zeladoras paroquiais das cap-
elinhas aprofundaram o tema 
da Campanha da Fraternidade 
deste ano, a vida, dom e com-
promisso, sob a coordenação 
do Pe. Moacir Noskoski, Páro-
co em Erval Grande e Assessor 
Diocesano das zeladoras. Ele se referiu à natureza da Cam-
panha, a seus objetivos e ao seu lema, “viu, sentiu compaix-
ão e cuidou dele”, inspirado na parábola do bom samaritano. 
Ressaltou a importância do cuidado pela vida, em todas as 
suas manifestações e em todas as suas fases, especialmente 
a vida humana, sagrada e inviolável, deste a fecundação até 
seu fim natural. Na dimensão do cuidado pela vida humana, 
destacou a figura de Irmã Dulce dos Pobres e toda sua vasta 

obra em favor dos mais neces-
sitados. 

Desenvolveu reflexão so-
bre a espiritualidade do serviço, 
a partir de Nossa Senhora e do 
seu sim ao chamado de Deus, 
dizendo eis aqui a serva do Sen-
hor, faça-se em mim segundo a 
tua palavra. Motivou as zelado-

ras a visitarem as famílias, fazendo-se acompanhar de uma 
pessoa das que são visitadas. 

Pe. Moacir também tratou com o grupo sobre a próx-
ima reunião, dia 31 de agosto, para preparação da partici-
pação das zeladoras no primeiro dia da novena de Fátima, 
em 02 de outubro. Fez também os primeiros encaminham-
entos para o retiro das zeladoras, no dia 30 de novembro, 
na gruta em Sede Dourado. (Foto, colaboração de Vanessa 
Klein)

Iniciado Curso de Teologia para leigos em Erechim
Promovido pela Faculdade de 

Teologia e Ciências Humanas, Itepa 
Faculdades e a Diocese de Erexim, o 
Curso de Teologia para leigos, com 
mais de 70 inscritos, iniciou na noite 
do dia 06 de março, na sala externa ao 
lado do  Santuário de Fátima. 

Pe. Maicon Malacarne, Coor-
denador Diocesano de Pastoral, e Pe. 
Jair Carlesso, pelo ITEPA, fizeram a 
abertura das atividades, com a apre-
sentação dos participantes, mensagem do Administrador Di-
ocesano, reflexão sobre o estudo da Teologia e exposição 
dos objetivos e as disciplinas do curso.

Por estar em Itatiba do  Sul para 
a oficialização do Administrador Pa-
roquial, Pe. Antonio Valentini Neto, 
Administrador Diocesano, deixou 
mensagem escrita aos cursistas, agra-
decendo o esforço do Pe. Maicon, Co-
ordenador de Pastoral, na organização 
e realização deste e de outros cursos. 
Agradeceu ao ITEPA que garante a 
assessoria a cursos nas Dioceses.  Re-
cordou a necessidade de formação 

permanente manifestada constantemente em encontros di-
versos e a necessidade de que seja em todas as dimensões, 
humana e espiritual, teológica e pastoral, teórica e prática. 
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Desejou ótimo curso a todos, com  a graça divina, neste tem-
po quaresmal com a Campanha da Fraternidade sobre a vida 
e que propõe o cuidado samaritano de uns com os outros, 
especialmente dos que são jogados à margem da vida por 
nossa sociedade cruel e desumana, e da Casa Comum (Ín-
tegra da mensagem, a seguir).

O Curso terá aulas semanais nas sextas-feiras à noite 
neste e no próximo ano. Dois casais, Anelise e Alvise Biason 
e Neiva e Mauro Kalinoski farão a coordenação do grupo.

Na motivação inicial, Pe. Maicon apresentou o Hor-
izonte I do Plano Diocesano da Ação Evangelizadora, que 
realça a formação permanente. 

Pe. Jair expôs o sentido do estudo da Teologia, sua 
finalidade e suas exigências. Apresentou também os objeti-
vos, justificativas e as disciplinas do curso com a respectiva 
carga horária, as funções do ITEPA, da coordenação local e 
dos participantes. (Texto completo, adiante)

Concluídas estas atividades, houve celebração eu-
carística.

Saudação do Administrador Diocesano aos partici-
pantes do curso de teologia para leigos 

Devendo estar na igreja São Roque de Itatiba do Sul, 
para a oficialização do Pe. Isalino Rodrigues como Admin-
istrador Paroquial daquela Paróquia no mesmo horário do 
início do curso de teologia para leigos, no Seminário de 
Fátima, deixo, com os padres da Diocese, minha saudação a 
todos os alunos, a seus professores de hoje e aos dos outros 
dias. 

Desde logo, manifesto especial reconhecimento ao 
Pe. Maicon Malacarne, Coordenador Diocesano de Pastoral, 
pelo seu empenho na organização e realização deste e de 
outros cursos. Igual reconhecimento ao Pe. Jair Carlesso e 
por ele à direção e professores do ITEPA Faculdades que 
garantem diversos cursos em nossa Diocese e em outras.

A todos ressalto a necessidade sempre maior de atu-
alização em todas as atividades humanas. Há necessidade 
de atualização tecnológica para se poder manipular recursos 
eletrônicos sempre mais sofisticados, também para as ativ-
idades rurais, de que não se necessitava por muito tempo. 

Mas não menos indispensável é a formação humana e 
para nós o aprofundamento da fé, da vida cristã. 

Notícias

Em muitas reuniões de lideranças, de agentes de pas-
toral leigos e leigas, de diáconos e padres, como nas pré-as-
sembleias em nossa Diocese, em vista da 14ª Assembleia Di-
ocesana de setembro passado, aparece como grande carência 
a falta de formação. O atual Plano Diocesano da Ação Evan-
gelizadora, fruto daquela assembleia, no seu Horizonte I, as-
sume justamente a iniciação cristã e a formação permanente, 
na perspectiva de uma Igreja discípula.

A partir do Concílio Vaticano II, de 1962 a 1965, das 
Conferências Gerais do Episcopado Latino-americano, es-
pecialmente a de Aparecida, em maio de 2007, as Diretrizes 
Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil insistem 
nesta formação permanente.

O Documento 105 da CNBB, Os Cristãos Leigos e 
Leigas na Igreja e na Sociedade, Sal da Terra e Luz do Mun-
do, de 2016, nos números 225 a 240, fala da formação do la-
icato, indicando seus fundamentos e princípios e apontando 
para um projeto diocesano de formação. Projeto orgânico e 
que envolva todas as forças vivas da Igreja particular, con-
tando com uma equipe de formação. 

O documento enfatiza: sem uma formação permanen-
te, contínua e consistente, o cristão leigo corre o rico de es-
tagnar-se em sua caminhada eclesial. A formação do sujeito 
eclesial, para ser integral, precisa considerar as dimensões 
humana e espiritual, teológica e pastoral, teórica e prática. 

Com certeza, o curso de teologia que hoje se ini-
cia aqui em Erexim responderá a esta necessidade e a es-
tas dimensões. Proporcionará a todos maior conhecimento 
teológico, aprofundará a vivência da fé e dará condições de 
lúcido discernimento frente a tantos questionamentos colo-
cados hoje à Igreja e a tantas ofertas de práticas religiosas. 

Ótimo curso a todos e a todas, com a graça divina, 
neste tempo quaresmal, especialmente favorável de ren-
ovação em preparação da Páscoa do Senhor, com a Cam-
panha da Fraternidade sobre a vida e seu lema que propõe o 
cuidado samaritano de uns com os outros, especialmente dos 
que são jogados à margem da vida por nossa sociedade cruel 
e desumana, e da Casa Comum.

Erexim, 06 de março de 2020.
Pe. Antonio Valentini Neto – Administrador Diocesa-

no. (foto, colaboração do Pe. Maicon Malacarne)

Campanha de Abaixo-Assinado pela Viabilização de Casa 
Regional de Acolhimento a Mulheres Vítimas de Violência

Dia internacional da mulher: é tempo de lutar pela vida das mulheres! 

No dia 7 de março, sábado, as ruas de Erexim estavam 
cheias. Com a abertura do comércio local, inúmeras pessoas 
do Alto Uruguai Gaúcho estiveram caminhando pela Aveni-
da Sete de Setembro e se depararam com algumas situações 
diferentes. A Comissão de  Mulheres do Alto Uruguai, for-

mada a partir do Encontro Regional de Lideranças Femini-
nas que ocorreu no dia 04 de dezembro de 2019, devido as 
programações dos “16 dias de ativismo contra a violência de 
gênero” que foi promovido pela Câmara de Vereadores de 
Erechim, apoiado pela Pastoral da Juventude da Diocese de 
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Erexim e a Associação de Municípios do 
Alto Uruguai (AMAU), promoveu uma 
exposição sobre os ciclos de violência 
contra as mulheres. 

Vários sapatos foram dispostos 
pela rua junto com casos reais de mul-
heres, com nomes fictícios, que foram 
assassinadas por causa do machismo. 
Também foi pendurado um varal com 
12 camisetas que representam as 12 mulheres assassinadas 
diariamente no Brasil vítimas do crime hediondo de femi-
nicídio (lei13.104/15). E infelizmente, os dados só crescem.

Violência Contra as Mulheres na Comarca de Ere-
chim

A Patrulha Maria da Penha da Brigada Militar recebe 
por mês mais de 40 medidas protetivas. Para atender essas 
vítimas em situações extremas seria necessário uma casa 
abrigo, como as que existem em diversos municípios do Es-
tado. Em Erechim a obra física existe, mas o município ain-
da não colocou em funcionamento.

Para se ter uma ideia do problema da violência contra 
a mulher, desde 2016 a Patrulha Maria da Penha atende mul-
heres vítimas de violência em Erechim. Segundo a Brigada 
Militar, por mês, o serviço recebe uma média 50 medidas 
protetivas. Só em 2018 foram 517 pedidos. Mais de mil visi-
tas foram realizadas pelo serviço. Em alguns casos extremos 
as vítimas saem de casa porque correm risco de serem agre-
didas ou até mortas. No Rio Grande do Sul existem 14 casas 
abrigo que visam atender essas mulheres. Apesar de Erechim 
ter firmado com o Governo Federal (Secretaria de Políticas 
para as Mulheres), em 1º de julho de 2014, o Convênio nº 

036/2014, objetivando a construção de 
abrigo para as vítimas, que foi concluí-
do no início deste ano, com os recursos 
recebidos através de emenda parlamen-
tar, seis meses depois de pronto o espaço 
ainda não atendeu nenhuma mulher.

No dia 04 de março, uma Audiên-
cia Pública abordou o funcionamento 
da casa abrigo de Erechim. A vereadora 

Sandra Picoli, proponente da atividade disse que o funcio-
namento do espaço seria de muita utilidade para garantir a 
segurança de mulheres em casos extremos. 

Campanha de abaixo-assinado
“Ao Excelentíssimo Senhor Presidente da AMAU, Sr. 

Mário Ceron.
Nós, mulheres do Alto Uruguai gaúcho, solicitamos 

à Vossa Excelência, aos prefeitos e à prefeita dos 32 mu-
nicípios da região a viabilização e manutenção de uma casa 
regional de acolhimento às mulheres vítimas de violência. 
Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), em com-
paração com janeiro de 2019, o primeiro mês do ano teve um 
crescimento de 233,33% nos números de feminicídio. Não 
é justo que as mulheres sejam assassinadas e violentadas: 
os municípios precisam assumir essa responsabilidade e, 
de fato, construir caminhos de vida às mulheres. Na região, 
nosso primeiro passo é a casa regional de acolhimento às 
mulheres vítimas de violência. Omissão mata, por isso, a 
população do Alto Uruguai conta com o vosso apoio.”

No dia 7 de março, sábado, foram coletadas mais de 
mil assinaturas. O movimento segue até o dia 10 de abril e a 
assinatura também pode ser realizada online.

Assembleia do Conselho Deliberativo                                           
da Fundação Cultural de Aratiba 

O Presidente da Fundação 
Cultural de Aratiba, Pe. Alvise 
Follador, convocou os mem-
bros do Conselho Deliberativo 
da mesma para duas reuniões no 
dia 10 de março. A primeira, para 
substituição de membros do mes-
mo, em vista do falecimento de 
Dom Girônimo Zanandréa e da 
transferência de Dom José Gis-
lon, Presidente do Conselho, para 
a Diocese de Caxias do Sul. Por 
disposição estatutária, o Seminário de Fátima indicou o Pe. 
Valter Girelli para substituir Dom Girônimo. Por ter sido 
eleito Administrador Diocesano de Erexim pelo Colégio 
de Consultores, Pe. Antonio Valentini Neto, exercendo as 
atribuições do Bispo no período de sede vacante da Diocese 

de Erexim, conforme orientação 
da Procuradoria de Fundações do 
Ministério Público, passa a ser o 
substituto de Dom José Gislon e, 
como tal, Presidente do Conselho 
da Fundação Cultural de Aratiba. 
Esta recomposição depende do 
referendo do Ministério afim. 

A segunda reunião do referi-
do Conselho analisou a prestação 
de contas do exercício 2019 da 
Rádio Aratiba, composta do 

relatório de atividades, balanço geral e outros demonstrativos 
financeiros e o plano de ação para 2020, apresentados pelo 
Escritório Benincá e pela Diretoria Executiva da mesma. A 
Diretoria Executiva deu também informações relativas ao 
processo de migração da emissora de AM para FM e outras. 
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Apostolado da Oração prepara Dia Eucarístico
As coordenadoras paroquiais do 

Apostolado da Oração reuniram-se no 
dia 09 de mrço, na Capela da Recon-
ciliação junto ao Santuário de Fátima, 
sob a coordenação do Pe. Paulo Ber-
nardi, Pároco em Campinas do Sul e 
Diretor Diocesano do Movimento. 

Depois de oração e reflexão en-
focando a Campanha da Fraternidade, 
Pe. Paulo fez diversas comunicações e os encaminhamentos 
para o Dia Eucarístico, dia 27 de abril, no CTG Sentinela da 
Querência, do qual participarão membros do Apostolado de 
todas as Paróquias. 

Pe. Maicon Malacarne, Coor-
denador de Pastoral, em contato com 
o grupo, mencionou a implementação 
do novo Plano Diocesano, fruto da 
Assembleia Diocesana realizada em 
setembro do ano passado. O Admin-
istrador Diocesano, que o acompan-
hava, referiu-se à espiritualidade do 
movimento, chamado agora Rede 

Mundial de Oração do Papa. Recordou que a oração é um 
dos exercícios fundamentais da quaresma, motivando a to-
dos a incentivá-la em seus grupos, no contexto da Campanha 
da Fraternidade e da realidade atual. 

Adiada a visita dos Bispos do Rio Grande do Sul                       
ao Papa e à Cúria Romana

Dom José Gislon, Bispo de Caxias 
do Sul e Presidente do Regional Sul 3 da 
CNBB, formado pelas 4 Arquidioceses 
e 14 Dioceses do Rio Grande do Sul, em 
nota no dia 11 de março, informou que 
recebeu comunicação oficial da Santa 
Sé dizendo que foi adiada a visita dos 
Bispos do Estado ao Papa e aos Organ-
ismos de sua assessoria, a chamada “vis-
ita ad limina Apostolorum”, aos “Portais 
dos Apóstolos”, que estava marcada para 23 a 30 deste mês. 
A visita, prescrita para ser feita a cada 5 anos,  inclui en-
contro com o Papa, audiências com as Congregações e Pon-
tifícios Conselhos, espécie de Ministérios ou  Departamen-
tos do Governo da Igreja, que tratam da vida e ministério 
dos Bispos, dos Religiosos,  da Família, dos Leigos e da 
Vida, da doutrina da Fé, do Culto e dos Sacramentos, da 
Evangelização dos Povos, da  Educação Católica, da Co-

municação, das Causas de beatificação 
e canonização de pessoas, e outros, bem 
como missa nas 4 Basílicas dos Apósto-
los, São Pedro, São Paulo, São João do 
Latrão e Santa Maria Maior da Diocese 
de Roma. Antes da visita, os bispos de-
vem enviar um relatório sobre a reali-
dade de sua Diocese e da Ação Evan-
gelizadora nela desenvolvida. Segundo 
o comunicado, o adiamento da visita se 

deu em vista das medidas tomadas pelo Governo Italiano 
de proteção da população, entre as quais a restrição de cir-
culação das pessoas, o cancelamento de eventos públicos e 
o fechamento de todas as escolas, universidades, museus e 
outros espaços públicos, até o dia 03 de abril. Informou ain-
da que a nova data da referida visita será definida e comuni-
cada oportunamente. 

A vida, tema da aula inaugural da ITEPA Faculdades
Pe. Ivanir Rampon, professor 

da Faculdade e coordenador de pas-
toral da Arquidiocese de Passo Fun-
do, proferiu a aula inaugural do ano 
em curso da Faculdade de Teologia e 
Ciências Humanas da ITEPA Facul-
dades, na sede da mesma, em Passo 
Fundo, sobre a vida, tema da Cam-
panha da Fraternidade, na manhã do 
dia 10 de março.

As atividades do dia iniciaram com missa presidida 
pelo Bispo de Chapecó, Dom Odelir Magri, e concelebra-

da pelo Arcebispo de Passo Fundo, 
Dom Rodolfo Weber, pelo Bispo 
de Vacaria, dom Sílvio Guterres 
Dutra, pelo Administrador Diocesa-
no de Erexim, Pe.  Antonio Valentini 
Neto, e diversos padres, com a par-
ticipação de professores, colabora-
dores, alunos e alunas da Faculdade. 

Antes da aula inaugural, houve 
o lançamento do livro Iniciação à Vida Cristã – Vivências e 
Perspectivas, de autoria de diversos professores da Facul-
dade, com a organização do Dr. Pe. Clair Favreto, Ms. Pe. 
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Ivanir Antonio Rodighero e Ms. Prof. Selina Maria Dalmoro.
Em sua brilhante exposição, Pe. Rampon abordou os 

seguintes pontos: 1. O que é a vida?; 2. A vida no Plano de 
Deus; 3. Perigos atuais à vida; 4. Olhares distintos diante 
desses perigos; 5, Atitudes frente a estes perigos; 6. A teolo-
gia enquanto dom e compromisso em prol da vida. 

Ressaltou que a vida é uma sucessão de diversas fases 
desde o nascer até o morrer, num determinado ponto da 
história. Sucessão que é herdada. Vida que é sentida e vivida 
no corpo, que estabelece relações diversas. Corpo que é ter-
ra, exerce ação e precisa ser educado. Lembrou o cuidado de 
Jesus com o corpo e que Ele é a vida. Assim, viver é partic-
ipar da vida de Jesus. Referiu-se a aspectos do texto base da 
Campanha da Fraternidade e desafios que apresentam para o 
cuidado com a vida. 

Reunião do Conselho Fiscal e do Conselho de Ad-
ministração do Instituto de Teologia e Pastoral – ITEPA

Na parte da tarde do mesmo dia 10 de março, na sede 
da ITEPA faculdades, as atividades prosseguiram com re-
união do Conselho Fiscal do ITEPA para análise da escrit-
uração contábil, balancetes, balanço geral e demonstrações 
contábeis do exercício de 2019 e reunião do Conselho de 
Administração do mesmo para analisar e aprovar seu orça-
mento anual e seu plano de gestão para 2020. Nesta reunião, 
o Diretor em exercício, Pe. Ivanir Rodighero, apresentou 
relatório das atividades de 2019 e plano de ações prioritárias 
para o ano em curso. Algumas ações complementares às ativ-
idades curriculares, visando a formação integral, continui-
dade da reflexão e produção acerca do projeto de Iniciação 
à vida Cristã; Estudo sobre a Campanha da Fraternidade, 
assunto da aula inaugural; encontro com supervisores de Es-
tágio; 7º Seminário da Pastoral da Saúde da Arquidiocese de 
Passo Fundo; retiro espiritual com centralidade na missão; a 
realidade da juventude como convite ao discernimento à luz 
da Exortação Pós-sinodal Cristo Vive e outras.

Pastoral da Saúde aprofunda o cuidado pela vida                  
proposto pela Campanha da Fraternidade

Coordenadoras paroquiais da Pas-
toral da Saúde realizaram sua primeira re-
união do ano no dia 9 de março, no Centro 
Diocesano. Com assessoria de Rochele 
Koralewski, liberada par a secretaria da 
Pastoral da Juventude, refletiram sobre a 
Campanha da Fraternidade e seu tema nes-
ta quaresma.

A assessora começou por lembrar o 
início da Campanha no começo da década de 1960, que ajuda a 
todos a construir comunhão fraterna num aspecto da realidade 
social, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres. 

A Campanha deste ano aborda a vida como dom e com-
promisso, com lema inspirado na parábola do bom samaritano, 
que “viu, sentiu compaixão e cuidou” do machucado à beira do 
caminho. 

A partir do texto base da Campanha, elaborado na metod-
ologia do ver, julgar e agir, motivou as participantes da reunião 
a refletir sobre a revolução do cuidado frente à globalização da 
indiferença, tão acentuada pelo Papa Francisco. Para ela, só se 
construirá caminhos de vida se forem assumidos processos de 
humanização de todas as pessoas e de valorização de todos os 
seres vivos. Ressaltou que o cuidado deve começar pelo auto-
cuidado, revendo como se estás olhando para o corpo, a mente, 
a saúde; para o que se faz melhor, do que mais se gosta, para 
tempo dedicado a si mesmo. Sem este cuidado, não se conseg-
ue cuidar dos outros e também deixar-se cuidar, num processo 
integral e integralizado. 

A assessora desenvolveu uma dinâmica na qual partici-
pantes encenaram um homem pobre que mora na rua; criança 
indígena que vende doces nas esquinas das ruas da cidade; 

jovem imigrante haitiano que vende suas 
mercadorias no centro da cidade; mulher 
agricultora que apanha do marido; homem 
recém-saído da cadeia.

As outras participantes represen-
tavam a sociedade e foram motivadas a 
verbalizar o que as pessoas costumam 
dizer diante das realidades demonstradas. 
A dinâmica é impactante e faz perceber o 

machismo, o racismo, o preconceito, a xenofobia e a grande 
violência que existe nos discursos da sociedade e muitas vezes 
de pessoas que inclusive fazem parte das comunidades de fé. 

A assessora concluiu enfatizando que a partir da parábo-
la do bom samaritano e do exemplo de doação e misericórdia 
da Santa Dulce dos Pobres, Anjo Bom da Bahia, é necessário 
re-pensar e intensificar a ação evangelizadora, numa Igreja de 
opção pelos pobres junto com os pobres, pois eles/elas devem 
ser os sujeitos da ação pastoral e não apenas alvo dela. 

Pe. Maicon Malacarne, Coordenador de Pastoral, visitan-
do o grupo, falou do novo Plano Diocesano da Ação Evangeli-
zadora. O Administrador Diocesano também dirigiu sua pala-
vra ao grupo, lembrando o tempo quaresmal e alguns aspectos 
da realidade atual, aos quais se deve dar a devida atenção.

Concluída a reflexão, a coordenadora do Setor, Maria 
Busatta, observou que a Campanha da Fraternidade contempla 
as três dimensões da Pastoral da Saúde, comunitária, solidária e 
político-institucional. Depois, lembrou a programação prevista 
para este ano, acentuando a Jornada da Pastoral da Saúde com o 
Hospital de Caridade, dia 14 de abril, no Seminário de Fátima. 
(Com informação de Rochele Koraleski)
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Grupo de jovens anima missa por ocasião do Dia da Mulher

No dia 7 de março, sábado, o grupo Jovens do Rosário 
de Barão de Cotegipe animou a missa da sede paroquial N. 
Sra. do Rosário de Barão de Cotegipe. Em sintonia com o 
dia internacional da mulher, comemorado em 8 de março, a 
juventude rezou e celebrou a vida de todas as mulheres da 
Paróquia, lembrando as violências sofridas diariamente por 
mulheres, que, infelizmente, muitas vezes levam à morte. 

Por ocasião da data, os jovens expressaram o desejo de 
que as mulheres sejam mais respeitadas; que a desigualdade 
salarial entre elas e homens seja superada; que sejam ouvi-
das e tenham acesso a cargos de direção nas organizações 
populares e funções públicas; que as tarefas domésticas se-
jam partilhadas de forma igualitária entre elas e os homens. 
Só assim serão construídos caminhos de vida mais digna 
para as mulheres, que não desejam flores e mimos num dia a 
elas dedicado, mas aspiram respeito no inteiro.

Pastoral da Pessoa Idosa da Diocese de Erexim reflete       
Primeiro Congresso Mundial desta Pastoral

Coordenadoras pa-
roquiais da Pastoral da 
Pessoa Idosa da Diocese de 
Erexim e o Pe. Adelar De 
David, assessor das Pas-
torais Sociais, realizaram 
sua primeira reunião deste 
ano no dia 12 demarço, no 
Centro Diocesano. 

Após a oração ini-
cial, o Administrador 
Diocesano, Pe. Antonio 
Valentini Neto, dirigiu sua palavra ao grupo, lembrando o 
tempo de preparação da Páscoa, com a Campanha da Frater-
nidade sobre a vida. Ressaltou que todas as pastorais, por 
sua natureza, devem realizar o lema da Campanha, que re-
corda a atitude evangélica do cuidado do bom samaritano 
com aquele que se encontrava à beira do caminho, cada uma 
em sua dimensão específica. A Pastoral da Pessoa Idosa vive 
o cuidado com as pessoas desta faixa etária. Lembrou que a 
Diocese está iniciando a implementação do seu novo Plano 
da Ação Evangelizadora. Referiu-se também a alguns aspec-
tos da realidade atual, entre os quais contestações ostensivas 
de católicos ao Papa.

Irmã Margarida, 
Coordenadora Diocesana 
desta Pastoral, na sequên-
cia, apresentou relato do 
primeiro Congresso Mun-
dial da Pastoral da Pes-
soa Idosa, realizado em 
Roma, de 29 a 31 de ja-
neiro deste ano, com cerca 
550 pessoas de 60 países, 
das quais 120 do Brasil, 
do qual ela participou jun-

tamente com Idesse Santin e Neli Artuso. Expôs síntese das 
palestras sobre “A Igreja ao lado dos idosos”, “A família e 
os idosos” e “A vocação dos idosos”, feitas por assessores 
especialistas e as propçostas de ação. 

A equipe de coordenação entregou ao grupo a progra-
mação das atividades do ano.

Pe. Valter Girelli compareceu à reunião e informou 
que passa a ser o assessor diocesano da Pastoral da Pessoa 
Idosa, colocando-se à disposição de todos e desejando bom 
trabalho a todos em suas paróquias. O grupo manifestou-lhe 
acolhida e agradecimento. 

Notícias
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Diocese de Erexim inicia três cursos de formação                   

teológico-pastoral
Uma das atividades per-

manentes da Igreja, especial-
mente a partir do Concílio 
Vaticano I, realizado de 1962 
a 1965, é a formação integral 
de ministros ordenados, de re-
ligiosos, de ministros, de leigos 
e leigas. 

Em seu Plano da Ação 
Evangelizadora para o quadriênio 2020-2023, no Horizonte 
I, a Diocese contempla  justamente a formação permanente. 
Formação que acontece nos encontros e reuniões pastorais 
que, normalmente, incluem tempo de estudo e de espiritual-
idade e por cursos específicos.

Três cursos foram iniciados neste início de março. Dia 
06, o curso de teologia para leigos, com duração de dois anos, 
com aulas semanais, nas sextas-feiras à noite, no Seminário 
de Fátima, com mais de 70 participantes. Dia 10, o curso de 
servidores da Escola Diocesana no Centro Diocesano, com 
mais de 30 alunos, com aulas semanais às terças-feiras, até 
novembro deste ano. Dia 11, o Curso de Servidores em Ja-
cutinga para a Área Pastoral de Jacutinga, formada por aque-
la Paróquia e as Paulo Bento, Campinas do Sul e Entre Rios 
do Sul, com --- inscritos, com aulas semanais às quartas-fei-
ras, também até novembro.

O curso de teologia para leigos tem o seguinte currí-
culo disciplinar: 

- 2020: 36 noites de aula - de 6/3 a 27/11 > 10/4: sex-
ta-feira Santa; 1º/05: Dia do Trabalhador; 24/7 Férias; 27/11 
– Celebração de encerramento 

- 2021: 37 noites de aula - de 5/3 a 26/11 > 02/4: Sex-
ta-feira Santa; 23/07: Férias; 

- Total: 73 noites de au-
las com 292 h/a presenciais

Disciplinas e carga 
horária: (as que estão em azul, 
ocorrerão em 2020 e as outras 
em 2021)

1. Introdução ao Pens-
amento Teológico - 08 h/a; 2. 
Estudo bíblico I: Antigo Testa-

mento - 24 h/a 
3. Estudo bíblico II: Evangelho de João e Apocalipse 

- 20 h/a; 4. Estudo bíblico III: Evangelhos Sinóticos – Cris-
tologia -  20 h/a; 5. Estudo bíblico IV: Atos dos Apóstolos e 
Cartas - 6 h/a; 6. História da Igreja - 12 h/a; 7. Eclesiologia 
- 16 h/a; 8. Ensino Social da Igreja- 12 h/a; 9. Escatologia - 
12 h/a; 10. Deus Uno e Trino - 08 h/a; 11. Graça -16 h/a; 12. 
Direito Canônico - 08 h/a; 13. Iniciação Cristã e Catequese - 
08 h/a; 14. Liturgia - 20 h/a; 15. Mariologia - 08 h/a; 16. Sac-
ramentos - 20 h/a; 17. Teologia da Espiritualidade - 16 h/a; 
18. Organização pastoral - 08 h/a; 19. Temas contemporâ-
neos (TC) - 24 h/a;        - Evangelii Gaudium -. 4h/a;        - 
Laudato Si -. 4h/a; Amoris Laetitia - 4h/a; Cristãos Leigos e 
Leigas -. 4h/a; Juventudes e evangelização - 4h/a; Relações 
humanas para o bem viver - 4h/a; 20. Atividades Comple-
mentares (AC) - 16 h/a; Abertura do curso (6/03/2020) - 4 
h/a;  Avaliação e celebração do I Ano (27/11/2020) - 4 h/a;  
Avaliação final do curso (19/11/2021)- 4 h/a; Celebração fi-
nal (26/11/2021) - 4 h/a.

O curso de servidores tem o seguinte roteiro: A pessoa 
do Servidor (2 encontros), Bíblia (7 encontros), Eclesiologia 
(5 encontros), Liturgia (8 encontros), Comunicação e Ex-
pressão, Sacramentos (5 encontros), Pastoral (4 encontros) e 
a celebração de encerramento

Regional Sul 3 lança documentário que celebra                       
25 anos de Missão em Moçambique

O material, produzido in loco na comunidade missionária de Moma, comemora a história 
do projeto “Igrejas Solidárias Sul3-Moçambique”, na Arquidiocese de Nampula.

Em 1994, o Regional Sul 3 da CNBB criou o projeto missionário “Igrejas Solidárias Sul 
3-Moçambique”, pelo qual as Dioceses do Rio  Grande do Sul enviariam missionários àquele 
País. Até hoje, foram enviados mais de 60 missionários e missionárias, padres, religiosos e re-
ligiosas, leigos e leigas, especialmente para a Arquidiocese de Nampula, no norte daquele País. 

Atualmente, estão lá dois padres e duas leigas.
Para comemorar os 25 anos desta presença missionária do Regional Sul 3 em Moçambique, 

foi produzido o documentário Rio Grande do Sul - 25 anos de Missão em Moçambique. Ele foi 
lançado nesta quinta-feira, 12 de março em reunião do Conselho Missionário do Regional Sul 3 
(COMIRE). 

Notícias
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O Coordenador do COMIRE, Pe. Rodrigo Schüler, que 
esteve em Moçambique como missionário de 2011 a 2013, 
explica que o material traz uma proposta de celebração, com 
o testemunho dos que partiram e a realidade da missão.

Pe. Rodrigo reforça ainda que a missão é um compro-
misso do Rio Grande do Sul e, por isso, destaca que “todas 
as comunidades gaúchas são vocacionantes, no sentido de 
que se fazem lugar concreto de onde saem os missionári-
os e missionárias, pela fé e testemunho de uma Igreja que 
oferece, mesmo diante suas fraquezas e desafios locais, e 
cumpre o compromisso com a missão além fronteiras”. 
Apontando para o futuro, ele salienta que o documentário, 
ao mesmo tempo em que celebra estes 25 anos, se comprom-
ete a continuar enviando outros para continuar essa história.

Cada missionário ou missionária gaúcho é convidado 
a estar em torno de três anos em Moçambique, vivendo com 
o povo local a partir da sua cultura e dos seus costumes. 
Neste sentido, Dom Adilson Busin, bispo referencial para 
a Animação e Cooperação Missionária no Regional Sul 3, 
ressalta que o documentário “revela não só o nosso ir e dar, 
mas também a nossa disposição em receber daquelas duas 
paróquias a riqueza deste povo simples, comunitário, cele-
brativo e alegre”. 

A manutenção e o comprometimento com o projeto 
Igrejas Solidárias do Rio Grande do Sul estão também em 
sintonia com o Plano Missionário Nacional, que prevê que 
cada regional tenha um projeto de Igreja Irmã ad gentes e 
que cada diocese também tenha sua Igreja Irmã no Brasil

Garantindo que “o Regional Sul 3 se enriqueceu muito 
nestes 25 anos”, dom Adilson reforça que a equipe missionária 
em Moçambique também assume o compromisso de ajudar 
no aspecto vocacional, buscando formar lideranças e vocações 
consagradas para proporcionar a autonomia da Igreja Local.

Manutenção
Atualmente a sustentação do projeto é de responsabili-

dade de fiéis de todo o Rio Grande do Sul. Na celebração de 
Pentecostes – neste ano nos dias 30 e 31 de maio – as comu-
nidades de todo o Estado realizam a coleta que mantém esta 
e outras ações missionárias da Igreja no Rio Grande do Sul. 

Neste sentido, padre Rodrigo acrescenta que o docu-
mentário foi lançado agora com o intuito de ser resultado da 
vivência dos 25 anos de projeto que durante 2019 celebra-
mos nas dioceses de nosso regional, “coroando a celebração 
e promovendo uma maior participação na iniciativa da Cole-
ta de Pentecostes”. ( com informação e foto, site do Regional 
Sul 3 da CNBB)

Décima Sétima Romaria das Águas em Entre Rios do Sul 
com presença do Pe. cantor Ezequiel Dal Pozzo

Com a barragem do rio 
Passo Fundo muito abaixo do 
nível, a Paróquia N. Sra. de 
Fátima de Entre Rios do Sul 
realizou a décima sétima Ro-
maria das Águas no dia 15 de 
março, terceiro domingo da 
quaresma. O evento iniciou 
com a bênção das embar-
cações e procissão até o altar 
da missa, presidida pelo Ad-
ministrador Diocesano, Pe. Antonio Valentini Neto, concel-
ebrada pelo Pároco, Pe. Antonio Miro Serraglio e animação 
dos cantos pelo Pe. Ezequiel Dal Pozzo, da Diocese de Cax-
ias do Sul e seu conjunto musical. 

Na homilia, a partir da leitura que falava da água da 
rocha para o povo no deserto, conduzido por Moisés, e da 
água da vida que Cristo ofereceu à samaritana junto ao poço 
de Jacó, o Administrador Diocesano ressaltou a importância 
deste dom da natureza divina para a vida humana. Pelo ba-
tismo na água e no Espírito, a pessoa passa a participar da 
vida nova em Cristo. Como a samaritana, todo batizado deve 

escutar Cristo e anunciar a 
todos seu feliz encontro com 
Ele. 

No final da missa, o 
Administrador Diocesano 
comunicou as orientações da 
Diocese a respeito do coro-
navírus-Covid 19.

Às 14h, Pe. Ezequiel, 
numa parceria da Prefeitura 
de Entre Rios do Sul com a 

Paróquia, realizou seu show com 
diversos cantos e breves e profun-
das reflexões sobre a família, a co-
munidade e princípios de vida hu-
mana e cristã. (Fotos, colaboração 
de Carlos Della Pria, da Rádio 
Amigos 104.9 de Entre Rios fdo 
Sul)
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Assessoras da Infância e Adolescência Missionária refletem 
Plano Diocesano e Campanha da Fraternidade

Dia 14 de março, Assessoras da 
Infância e Adolescência Missionária 
(IAM) da Diocese de Erexim, re-
alizaram seu primeiro encontro do 
ano, no Centro Diocesano com a ani-
mação da sua coordenadora, Ir. Gene-
ci Dalmagro, das Irmãs Missionárias 
Franciscanas de Maria Auxiliadora da 
comunidade do Bairro Progresso.

Na acolhida e a oração inicial, 
cada assessora colocou a foto de seu 
grupo ao redor do logotipo da organi-
zação missionária, formando assim elo de união entre todos. 

Em seguida, o Administrador Diocesano, Pe. Antonio 
Valentini Neto, em vista ao grupo, ressaltou a importância 
do trabalho missionário com crianças e adolescentes em sin-
tonia com toda a Diocese. Registrou o sétimo aniversário 
da eleição do Papa Francisco que disse ter vindo do mundo 
e que coloca as periferias no centro do mundo. Referiu-se 
também à crítica situação criada pelo coronavírus, que deve 
ser oportunidade de reflexão sobre a limitação e a interde-
pendência humana e de oração confiante a Deus. 

Pe. Maicon Malacarne prosseguiu apresentando a ori-
gem, objetivo e as linhas centrais do 14º Plano Diocesano 

da Ação Evangelizadora. Pe. Giovani 
Momo, coordenador diocesano da pas-
toral vocacional, na sequência, da Cam-
panha da Fraternidade em andamento 
nesta quaresma, cujo tema é a vida, dom 
e compromisso, com o lema inspirado na 
parábola do bom samaritano, “Viu, sen-
tiu compaixão e cuidou dele”.

Continuando os trabalhos do en-
contro, as assessoras Adalgiza Olivei-
ra, do Colégio Franciscano São José 
e  Clediana Lucia Pinotti, da Paróquia 

Imaculada Conceição de Getúlio Vargas, partilharam suas 
atividades com seus respectivos grupos. Dando seguimen-
to à partilha, as assessoras trocaram entre elas os cadernos 
recebidos no ano passado, no qual haviam registrados as 
atividades das crianças e adolescentes em seus grupos. Por 
eles, se inicia a preparação das futuras lideranças nas comu-
nidades.

A coordenadora diocesana expressa sua alegria e lou-
vor a Deus pelo encontro, partilha, pelo aumento do con-
hecimento e fortalecimento na missão com as crianças, na 
certeza de que “a Igreja floresce se a Infância permanece”. 
(com informação e foto de Ir. Geneci Dalmagro).

CNBB adia Assembleia Geral e toma outras providências
No dia 19 de março, soleni-

dade de São José, a Presidência da 
CNBB informou aos Bispos que, 
no uso de atribuições lhe confer-
em o Estatuto e o Regimento da 
instituição, suspendeu temporaria-
mente a realização da 58ª Assem-
bleia Geral Ordinária, programada 
para os dias de 22 a 30 de abril de 
2020. Em princípio, dependendo 
ainda de vários fatores, a nova data do evento será entre 12 
a 20 de agosto de 2020. Isso é resultado da crescente gravi-
dade do quadro pandêmico ligado ao COVID-19.

Informou também que, a partir daquela data, a sede da 
CNBB, o Centro Cultural Missionário e as Edições CNBB 
funcionarão somente com os serviços estritamente essenci-
ais. Os funcionários, num primeiro momento, funcionaram 
em sistema de rodízio e outras providências. Porém, estas 
medidas não foram suficientes. Por isso, a sede funcionará 
apenas com portaria. Os outros serviços todos passaram a 
ser feitos em sistema de “teletrabalho”, “trabalho em casa”. 

Havendo, portanto, necessidade de 
contato, pode-se continuar ligando 
para o número geral da sede (61) 
2103-8300. É possível, todavia, 
que a resposta seja dada com um 
pouco mais de lentidão.

No mesmo comunicado, a 
Presidência da CNBB falou das 
dificuldades financeiras acarreta-
das pelo momento, solicitando que 

todas as Arquidioceses e Dioceses enviem o valor da coleta 
para a Evangelização. 

Por fim, a Presidência agradeceu a divulgação do terço 
rezado no dia anterior através de um grande pool de tvs e 
rádios católicas, além das redes sociais. Assegurou estar uni-
da a cada irmão bispo na oração para que, em meio a tantas 
decisões a serem tomadas e pressões vindas de diversas di-
reções, todos possam percorrer um caminho, às vezes est-
reito, entre a preservação da vida e o atendimento espiritual 
que lhes cabe por vocação e missão.
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Falece Padre Jesuíta de muita atuação                                           
na Pastoral da Juventude

Pe. Hilário Dick, da Congre-
gação da Companhia de Jesus, Je-
suítas, da mesma do Papa, natural de 
Santa Cruz do Sul, faleceu no dia 03 
de março, com 82 anos, em São Leo-
poldo. 

Ele atuou muito na Pastoral 
da Juventude, em nível estadual e 
em nível nacional. Aqui no Estado 
teve presença marcante no Instituto 
de Pastoral da Juventude (IPJ) e em 
nível nacional foi assessor da CNBB.

Em 2016, ele esteve em Erexim nas Missões Jovens 
daquele ano. Segundo a liberada para a secretaria da Pasto-

ral da Juventude, Rochele Koralews-
ki, Pe. Hilário Dick veio desamarrar 
suas sandálias com jovens naquela 
oportunidade. Sua profecia transbor-
dou pelos 200 jovens missionárias 
e missionários que participavam da 
atividade quando ele os provocava a 
ser “cabritos em vez de ovelhas de 
presépio”.

Pe. Hilário foi padrinho de or-
denação presbiteral do Pe. Maicon 
Malacarne, no dia 17 de dezembro 

de 2011, em Benjamin Constant do Sul, por Dom Girônimo 
Zanandréa.

Campanha da Fraternidade 2020:                                                
Fraternidade e vida: dom e compromisso

Pe. Jair Carlesso, Pároco da Paróquia N. Sra. 
do Rosário, Barão de Cotegipe, Secretário e Profes-
sor da Itepa Faculdades

Síntese da aula inaugural da Itepa Faculdades 
proferida pelo Pe. Ivanir Rampon, dia 10/3/2020 

Lema: “Viu, sentiu compaixão e cuidou dele” 
(Lc 10,33-34)

O que é a vida?
- a vida é uma sucessão: nascer, crescer, tor-

nar-se adulto, reproduzir, envelhecer, morrer; cada um nasce 
num determinado contexto, que é um ponto da evolução do 
mundo; a vida que temos é herdada da história de milhões 
de anos, de nossos antepassados; os antigos preocupavam-se 
mais com a vida e com a morte; hoje, a grande preocupação é 
com o capital, ter dinheiro;

- a vida é sentida: quando alguém não está bem diz: 
“Isto não é vida!”; a vida tem um sentido; o atual modelo cap-
italista está tirando o sentido da vida, pois preocupa-se com 
o capital, não interessando a vida das pessoas; o que dá sen-
tido à vida é poder servir, é o serviço, o trabalho; a pessoa 
se identifica com o trabalho que faz: “sou... (o que faço)”; o 
capitalismo está tirando o trabalho, pois as máquinas estão 
substituindo as pessoas; estas vão ficando cada vez mais de 
lado (desemprego estrutural); por isso, muitas pessoas estão 
perdendo o sentido de viver;

A vida vive-se num corpo!
- a vida se dá no corpo e não fora dele; a vida é corpo; a 

vida está ligada ao corpo;
- o corpo tem uma sucessão (de dias/acontecimentos...): 

cada fase da vida tem características (alegrias/dores) próprias; 

- a classe social tem influências sobre o 
corpo: uma coisa é nascer na roça; nascer na favela 
é diferente; e diferente é pertencer à classe abasta-
da...;

- o corpo é extremamente vulnerável: isso 
implica no cuidado; o cuidado deve ser uma atitude 
de vida, e não um ato isolado; hoje, o que mais as 
pessoas buscam é a saúde: grande parte das orações 
é para pedir saúde (as grandes massas nas Romar-

ias têm essa como grande intenção); quem vai para a igreja, 
vai em busca de saúde (física, espiritual, familiar...); quer su-
perar a vulnerabilidade; precisamos cuidar uns dos outros; a 
saúde dá muito trabalho para a ciência e a religião;

- o corpo estabelece relações: pelos cinco sentidos (a 
visão, o olfato, o paladar, a audição e o tato); o corpo inteiro 
comunica; comunicamos apenas 10% pela boca, 90% é pelo 
corpo todo; porém, há maneiras diferentes de estabelecer as 
relações; há uma interconectividade entre um sentido e outro; 
todos os sentidos estão interconectados entre si; 

- o corpo tem uma herança genética: somos fruto de 
uma história de milhões de cruzamentos; carregamos uma 
longa herança genética que não a conhecemos; carregamos 
arquétipos; somos seres complexos; nosso corpo é um grande 
desconhecido;

- o corpo precisa ser educado: nossa vida precisa ser 
educada; precisamos educar nosso corpo (alimentação, hábi-
tos diversos...); e precisamos de outros corpos para nos edu-
car; como o capitalismo educa os corpos?; como a fé cristã 
educa os corpos?; o corpo depende muito da família: até os 7 
anos a família é essencial para o nosso corpo; Deus nos criou 
para sermos família; nossa personalidade tem base na família; 
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- nosso corpo: feito da terra (Gn 2,7) é terra; e vive no 
Planeta Terra; alimenta-se da terra; ao morrer retorna à terra 
e se torna terra; somos o último ponto da Terra; criados no 6º 
dia, somos o último hóspede da Terra; 

- estamos interconectados com tudo o que se passa na 
terra; o que fazemos à terra reflete diretamente na vida das 
pessoas (as consequências estão sendo vistas);

- Dom Helder Camara: nós somos a síntese dos mundos 
existentes; somos irmãos dos minerais, dos vegetais, dos ani-
mais, dos anjos; tudo interconectado; 

- o corpo estabelece comunicação: cada um capta do 
seu jeito; o subjetivo influencia; nosso corpo inteiro comu-
nica/fala (a maneira de sentar, de olhar, de rezar, de conver-
sar, de saudar as pessoas...); o servir/serviço é a comunicação 
mais segura, fala mais do que o discurso; tudo fala;

- o corpo exerce duas ações: 1) buscar sua própria gran-
deza (autoreferencialidade), ou seja, procura salvar a vida; 2) 
lavar os pés, ou seja, espírito de serviço; isso exige um ato de 
fé: doar a vida; 

- Jesus cuidou de corpos: de doentes, de pobres; nunca 
desprezou seu corpo (gostava de comida, de bebida); conde-
nava quem não cuidava o corpo dos pobres; Jesus condenou 
o não cuidado dos corpos frágeis, pobres; o cuidado do corpo 
é critério de salvação (Mt 25,31-46); a dignidade do corpo 
revelou-se pela ressurreição;

- o céu é um encontro comunitário de corpos gloriosos; 
A vida é representada
- criamos cenários; vestes, sinais, objetos, pinturas..., 

são representações; os animais não usam representações;
- os humanos são os únicos que tematizam a vida: per-

guntam-se o que é a vida, o que é a morte!; os animais não se 
fazem essas perguntas e não pensam nisso;

- os ritos são a maneira mais clara de representar a vida; 
três são os ritos fundamentais em nossa vida:

> o início da vida: Batismo
> a reprodução da vida: Casamento
> o fim da vida, a morte: os funerais (Missa, celebração 

da Palavra, de corpo presente);
- a secularização perdeu a dimensão comunitária; faz-se 

tais ritos separado da comunidade de convivência (hoje mui-
tos batizam/casam... fora do seu lugar de convívio);

- as ciências buscam conhecer o corpo, a vida, mas não 
respondem o que é a vida; nós, cristãos, devemos ser livres de 
toda e qualquer ideologia, para buscar o Reino de Deus;

Jesus é a vida
- Jesus disse: “Eu sou o Caminho, a Verdade, a Vida” 

(Jo 14,6); 
- antes disso, Jesus foi um corpo, como o nosso: “Ele 

era de condição divina”; “esvaziou-se a si mesmo”; “assumiu 
a condição humana”; e, como homem, “fez-se servo” (Fl 2,6-
7);

- Jesus viveu um profundo relacionamento com o Pai: 
“Eu e o Pai somos um” (Jo 10,30); “O Pai está em mim e eu 
estou no Pai” (Jo 10,38); “Quem me viu, viu o Pai” (Jo 14,9);

- viver é participar da vida de Jesus: por isso, neces-
sita-se de opções e renúncias; viver é amar; o cristianismo 
introduziu o amor como elemento que salva; o seguimento a 
Jesus implica o amor comunitário; 

O Espírito é vida
- o Espírito do Senhor cria e renova o universo; 
- a vida vem do Espírito de Deus: ele esteve no início 

da criação (Gn 1,2; 2,7); no início da redenção (Mc 1,9-11; Lc 
4,18-19) e no início da missão da Igreja (At 2,1-13); 

- o Espírito provoca ação, movimento, liberdade; desa-
fia à caridade, seu mais importante dom; 

- como relacionar o Espírito de Deus com o “nosso es-
pírito” (mentalidade)?

A Teologia também é dom e compromisso: três ati-
tudes

- mergulhar no Mistério de Deus: quanto mais mergul-
hamos em Deus, no projeto de Jesus, mais vemos a necessi-
dade de cuidar da vida (desafio de estudar...);

- assumir a Teologia como formação em vista do serviço 
em defesa da vida (e não em vista de uma posição social...); 
estudar é atitude espiritual;

- como os profetas, defender a vida do povo, que traz 
as marcas de uma sociedade excludente; em vista de optar 
pela vida dos que estão caídos; “derramar óleo e vinho0 nas 
feridas”.

Teologia: “é um cuidado de feridas”; “é pensar feridas” 
(Susin). 

Cristo vivo e o chamado a ser santo com o jovem
A Exortação Apostólica Christus Vivit constitui-se 

numa bela reflexão sobre a realidade dos jovens, um convite 
à santidade no espírito do seguimento ao “Cristo vivo”. Con-
vém iniciar com a invocação da abertura do texto: “Cristo 
vive: é Ele a nossa esperança e a mais bela juventude deste 
mundo! Tudo o que toca torna-se jovem, fica novo, enche-se 
de vida. [...] Ele vive e quer-te vivo!” (n. 1)

Muitas reflexões estas palavras inicias suscitam diante 
de um contexto complexo e que tem apresentado inúmeras 

opções aos jovens. De forma proporcional às oportunidades 
oferecidas estão as exigências para encontrar um caminho 
de autenticidade à vocação humana e cristã. Parece que o 
discernimento acerca do rumo a seguir e dos referenciais a 
serem adotados são tarefas cada vez mais difíceis. Entre as 
dificuldades para se ter lucidez no agir estão as roupagens 
diferentes com que são apresentadas as perspectivas de vida. 
Mesmo em nome de Jesus são cometidas tantas enganações 
e leviandades.
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Encorajamento e discernimento
O Papa Francisco através da Exortação 

faz um ato de fé no jovem e convoca a todos a 
participarem deste processo de interpretação e 
discernimento vocacional neste contexto com-
plexo e aparentemente confuso. A energia e a 
vitalidade da juventude, que faz com que quem 
se aproxime também seja revitalizado é um dos 
sinais sobre o qual se deposita confiança. Nesta 
perspectiva, a Exortação “encoraja a crescer na 
santidade e no compromisso em prol da própria 
vocação” (n. 3).

Um critério fundamental para auxiliar no discernimen-
to das atitudes e ações é olhar para seus efeitos, tanto os 
imediatos e, ainda mais, os mais duradouros. Vamos usar 
um exemplo, para ajudar a evidenciar o que se quer dizer. 
Pode-se em nome da paz disseminar ódio e agir com violên-
cia, seja ela explícita ou implícita? A precipitação na classifi-
cação das pessoas por cores, orientações ou preferências está 
de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo, ou é justamente 
o que era condenado por Ele?

Isso significa que o discernimento é aparentemente 
difícil porque as coisas são, muitas vezes, apresentadas com 
uma roupagem bonita – e é muito bom cuidarmos para que 
a conotação e o discurso “religioso” não nos ganhe de forma 
equivocada – e agradável, mas que não passa de hipocrisia 
e está carregada de incoerências. Ao rompermos a casca, ao 

ultrapassarmos o nível da superfície, não restará 
dúvidas do que produz vida e do que produz 
morte, do que produz alegria profunda e do que 
não passa de um “simples sorriso”.

A vocação à santidade no rosto do Cris-
to vivo

O Papa Francisco deposita fé na juventude 
não porque os jovens são puros e santos ao mod-
elo da separação do mundo real. Antes pelo con-
trário, porque são aí sinais da contradição e das 
incoerências que vivemos enquanto sociedade e 
que, muitas vezes, queremos impor aos jovens. 

Pretendemos que adotem os princípios da concorrência como 
regra de vida e não percebemos que a vida fraterna parece 
indicar para outra direção. Estimular para que busquem sua 
vocação autêntica e a santidade a seu modo implica revisar 
nosso modo de vida, quando incoerente com o Cristo vivo.

Aliás, somos convidados a teologizar desde o carna-
val. Quando parece que perdemos a força e o entusiasmo 
de apresentar o Cristo histórico e vivo, aquele que segue se 
encarnando no contexto atual. É de lá, de uma festa popular 
tão banalizada e também por nós malfalada, que grita o rosto 
humilde, pobre, com rosto desfigurado e real, negro, índio...

Que saibamos tirar lições e discernir a dimensão sa-
grada do rosto de tantos sofredores de hoje!

Neri Mezadri, coordenador pedagógico na Itepa Fac-
uldades

O processo da Iniciação à Vida Cristã
Pe. Jair Carlesso, Pároco em Barão de Cotegipe e Pro-

fessor da Itepa Faculdades
Os Evangelhos mostram que Jesus Cristo atraía as 

pessoas para si com a força do seu amor: “Dele saía uma 
força que curava a todos” (Lc 6,19). Diante do atual con-
texto de mudanças, faz-se necessário revisar o “processo de 
transmissão da fé” e “procurar novos caminhos”. “Hoje, se 
evangeliza por atração” (CNBB 107, n. 1; 47; 7). O encontro 
e o diálogo de Jesus com a Samaritana junto ao poço (Jo 4,1-
42) é a imagem bíblica que melhor identifica o processo da 
iniciação à vida cristã. O texto faz ver como o encontro com 
Jesus muda a própria vida e a de outras pessoas. 

O contexto atual
Na sociedade atual há muitos batizados, mas pou-

cos iniciados na fé cristã. Diferentemente da época da cri-
standade, em que a sociedade era cristã e tudo respirava o 
cristianismo, hoje somente os iniciados na fé têm uma par-
ticipação ativa na comunidade eclesial. Muitos participam 
apenas em momentos específicos, como no sacramento do 
Batismo, na Primeira Eucaristia e na Crisma, em alguma 
Missa de corpo presente, Romaria ou outro evento. Outros 
não participam em praticamente nada, procurando desviar-se 

da comunidade, das celebrações, do 
dízimo. Por isso, cresce cada vez 
mais a consciência de que “não se 
chega a ser cristão apenas com o rito 
do Batismo”. 

A Igreja Primitiva
O livro dos Atos dos Apósto-

los mostra que, na Igreja Primitiva, 
havia um processo, com alguns pas-
sos: 

1º) a pessoa era evangelizada mediante o anúncio e a 
acolhida da Palavra de Deus; 

2º) a Palavra de Deus acolhida gerava a fé: “Muitos 
dos que tinham ouvido a Palavra abraçaram a fé” (At 4,4) e 
o Apóstolo Paulo dizia: “a fé vem da pregação” da “Palavra 
de Cristo” (Rm 10,17); 

3º) depois de evangelizada e de ter abraçado a fé a 
pessoa era batizada (At 8,26-40); 

4º) batizada a pessoa era inserida na comunidade cris-
tã, eclesial, como seguidora de Cristo. 

Na comunidade, “eram perseverantes em ouvir o en-
sinamento dos Apóstolos, na comunhão fraterna, no partir 

Artigos
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do pão (Eucaristia) e nas orações” (At 2,42). A fé cristã e a 
vida comunitária davam as bases para as relações com todas 
as pessoas: “A multidão dos fiéis era um só coração e uma 
só alma [...]. Entre eles ninguém passava necessidade” (At 
4,32.34).   

A iniciação à vida cristã
A iniciação à vida cristã é o processo de transmissão 

da fé, dos valores cristãos e da Palavra de Deus às novas 
gerações. Se é o processo de transmissão, entende-se que so-
mente transmite tais valores quem os vivencia - Ninguém dá 
o que não tem! Mais, é o processo que leva a pessoa (filho/a - 
catequizando/a) a encontrar-se com Jesus Cristo, “Caminho, 
Verdade e Vida” (Jo 14,6) e “fonte de salvação eterna” (Hb 
5,9). O relato de Jo 1,35-39 descreve que o testemunho de 
João Batista fez seus discípulos procurarem e seguirem a Je-
sus. Isto faz pensar em quem indicou Jesus e a fé cristã para 
nós! E como foi isso? Portanto, a iniciação cristã não é “uma 
atividade” estanque, isolada, mas um processo contínuo, ou 
melhor, um modo de ser/agir cristão. Não evangelizamos 
apenas “dizendo” o que deve ser feito, mas “partilhando o 
que fazemos”. Disse Jesus: “O Filho faz só aquilo que vê o 
Pai fazer” (Jo 5,19). É o testemunho que evangeliza/educa. 

Para o Novo Testamento, a vida cristã implica em 
dois princípios fundamentais (princípio é aquilo que não dá 
para abrir mão): 1º) a fé em Jesus Cristo, ressuscitado; 2º) a 
acolhida e vivência do Evangelho, inserido na comunidade 
cristã. Sem isto não se é cristão. Por isso, a iniciação à vida 
cristã é o processo que convida as pessoas a mergulharem 
nas riquezas do Evangelho, tendo em vista a participação 
comunitária e o testemunho cristão na sociedade. O Novo 
Testamento mostra que ser cristão implicava no testemunho 
da fé na comunidade eclesial. A inserção comunitária era a 
demonstração da fé cristã, que incidia numa prática social 
concreta (At 2,42-47; 4,32-35). Assim, a iniciação à vida 
cristã leva à experiência do encontro com Cristo que con-
verte e atrai as pessoas a seu projeto, tornando-se o centro 
de sua vida. Por isso, “no centro da iniciação à vida cristã 
está uma Pessoa e não uma doutrina”, pois “no centro do 
cristianismo está um Deus Pessoa, Uno e Trino”. 

Portanto, a iniciação à vida cristã é o processo realizado 
para que a pessoa se torne verdadeiramente cristã, convicta 
de sua fé e de sua missão. É o período no qual se colocam os 
fundamentos do edifício humano-espiritual ou da vida cristã 
e, consequentemente, a pessoa é admitida aos Sacramentos. 
A admissão e a frequência aos Sacramentos são expressão de 
uma caminhada. Somente os recebe quem tem consciência do 
seu sentido e importância para a sua vida. A grande maioria 
dos que, hoje, não participam, receberam os Sacramentos por 
tradição e não por convicção. Assim, a iniciação à vida cristã 
“quer ser um processo que conduz a pessoa à experiência com 
o Deus de Jesus Cristo e com a comunidade eclesial”, para 
atuar ética e profeticamente na sociedade. 

Por isso, não se trata apenas do trabalho de uma pessoa 
(catequista), como tradicionalmente sempre foi entendido e 
feito, mas de um conjunto de pessoas. Na iniciação à vida 
cristã, todos estão implicados: primeiro, a família, os pais, 
os padrinhos, os acompanhantes; depois, e junto com estes, 
as lideranças todas (catequistas, padres...), a comunidade 
toda, toda a Igreja. 

Iniciação à vida cristã e catequese 
Que relação há entre iniciação à vida cristã e cate-

quese? Como visto, a iniciação à vida cristã é um processo 
amplo, no qual todos estão envolvidos. A catequese, por sua 
vez, é uma parte deste processo, pois o ser cristão inicia bem 
antes de iniciar a catequese. 

No início do Cristianismo, Tertuliano dizia: “Os cris-
tãos se fazem, não nascem!”. No contexto em que vivemos 
hoje, ninguém nasce cristão. As pessoas se tornam cristãs. A 
pessoa se torna cristã a partir de um processo de iniciação, 
de aprendizagem que a leva a compreender o sentido do ser 
cristão e o que implica a vivência da fé cristã. Nesta camin-
hada é que entra a contribuição da catequese, como processo 
formativo de fundamental importância para o seguimento a 
Jesus Cristo e a vivência cristã. 

A catequese, como parte do processo da iniciação à 
vida cristã, aperfeiçoa o conhecimento e a compreensão da 
Palavra de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo, dos Sacra-
mentos e dos compromissos inerentes à fé cristã e à partic-
ipação na comunidade, para que o catequizando/a possa as-
sumir com clareza e viver com convicção a fé e a vida cristã. 
Ninguém ama aquilo que não conhece! 

O próprio Jesus formou seus discípulos num longo 
processo de convivência, de amizade, de diálogo, de ensi-
no, de envio para a missão, de avaliações da caminhada, de 
correções das falhas, de oração da vida. E, com tudo isso, 
o aprendizado deles aconteceu num longo processo, que 
levou todo o tempo do seu ministério. Mesmo assim, após a 
sua morte e ressurreição, eles ainda não estavam totalmente 
preparados e nem plenamente prontos para a missão. Alguns 
deles, mesmo tendo feito longa caminhada formativa, ainda 
“duvidaram” (Mt 28,17) e não tinham compreendido verda-
deiramente seu ministério: “Nós esperávamos que fosse ele 
quem libertaria Israel; mas, com tudo isso, já faz três dias 
que todas essas coisas aconteceram!” (Lc 24,21). 

Foi a experiência do encontro com o Cristo ressuscita-
do que “abriu-lhes os olhos” e “fez-lhes arder o coração” (Lc 
24,28-32) para se reintegrarem na comunidade e se lançarem 
definitivamente em missão. O processo da iniciação à vida 
cristã, tendo em conjunto o trabalho específico da catequese, 
missão de todos nós - pais, padrinhos, acompanhantes, cate-
quistas, padres, comunidade... - tem esta finalidade. 

Pe. Jair Carlesso

Artigos



COMUNICAÇÃO DIOCESANA - Maio de 2020

42

Ressuscitou
Nesse período em que 

celebramos a Páscoa de Jesus Cristo, 
trago a vocês essa dinâmica que tem 
tudo a ver com o tema da ressurreição 
do Nosso Senhor:

Reunidos em círculo, uma 
pessoa lê da maneira mais clara 

possível um dos evangelhos da ressurreição de Cristo 
(eu prefiro o de João).

Depois o animador pede que o grupo se divida 
em subgrupos – de acordo com a quantidade, que 
não sejam muitos grupos – e esses vão pensar na 
melhor >mais criativa< forma de provar que Cristo 
realmente ressuscitou. Cada grupo apresentará para o 
restante.

130ª Receita Culinária
Maria Busatta, integrante da Pastoral da Saúde

Variedades

Dinâmica do Setor de Animação Bíblico-catequética (126)
Tânia Madalosso

Rabanada Fit
Ingredientes
Pão integral (ou outro de sua preferência)
1 xícara de leite de amêndoas (ou outro de sua 

preferência)
1/2 xícara de adoçante
1 colher (chá) de canela
2 ovos
Canela a gosto para empanar
Adoçante stevia ou açúcar mascavo para empanar
Modo de Preparo
Retirar a casquinha das laterais do pão.
Em um recipiente misturar o leite com o açúcar e 

uma colher de chá de canela.
Bater os ovos em um outro recipiente.
Pegar as fatias de pão, molhar primeiro no leite e em 

seguida passar nos ovos batidos.
Colocar dentro de uma forma untada.
Pode ser feito de duas maneiras: A primeira é colocar 

as fatias separadamente.
A segunda, forrar o fundo da forma com as fatias 

como se fosse uma camada de torta, depois é só despejar o 
restante do leite por cima.

Levar para assar por 20 a 25 minutos em forno 
preaquecido a 180° graus.

Enquanto isso misturar o adoçante com a canela 
dentro de um prato.

Retirar sua rabanada fit do forno, empanar no 
adoçante com canela.

Servir!

Não vale dizer apenas 
“Cristo Ressuscitou”.

O animador tem que ficar 
ciente e fazer com que cada grupo 
entenda que eles têm que provar 
com atitudes. As tentativas 
podem não dar certo de início, 
mas com outras chances, eles 
terão oportunidade de acertar.

O objetivo dessa dinâmica é fazer com que eles 
percebam que eles mesmos são os sinais da ressurreição 
de Jesus. Isso o animador vai dizer ao final e ele pode 
já, com isso, iniciar um momento de partilha sobre o 
que eles acharam da tarefa e o que isso influenciará na 
vida deles.

Pudim de Chia
com Coco
Ingredientes
2 colheres de sopa de semente de chia;
200 ml de leite de coco;
1 colher de chá de essência de baunilha;
Açúcar demerara ou adoçante (opcional);
Geleia caseira de morango (uma caixa de morangos, água 

e açúcar demerara).
Modo de fazer
Em uma travessa, misturar a chia, o açúcar, o leite de 

coco e a essência de baunilha e deixar hidratar por 8 horas.
Para a geleia, pegar uma panela e colocar os morangos 

lavados e cortados ao meio, três colheres de açúcar demerara 
ou adoçante e meia xícara de água. Mexer sem parar até que 
os morangos comecem a derreter e formar uma calda.

Servir o pudim de chia acompanhado da geleia de 
morango.

2, Pe. Cezar Menegat, N. 1967
4, Diác. Osmar Antonio Lorenzi, N. 1954
14, Clarice B. Barbieri, N. 1965 (Cúria Diocesana);
Ir. Vitória Margarida Chinvelski, N. 1957 (Past. Pessoa 
Idosa)
20, Diac. Almeri Bornelli, N. 1943
22., Diác. Selin José Picoli, O. 1983
25, Pe. João Dirceu Nardino, N. 1966

Aniversários Maio
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Ervas e Plantas Mecinais – 127
Pe. Ivacir João Franco – CNF/MT nº. 0120.

Guaco
Mikania laevigata, Schultz 

bip.
Pertence à família das 

Compostas
Também conhecido como:
Cipó-caatinga
O Guaco é uma trepadeira 

perene de folhas ovais, simples, 
suculentas e cheirosas. A sua flor 
é de cor branca e amarelo-claro 
quando bem florida. As opostas 
e verde-brilhantes. Adapta-se em 

vários lugares, principalmente próximo às casas, nas matas, 
nos cerados e em outros ambientes naturais. A sua repro-
dução é por estaquia, isto é, plantar o ramo e brota.

Propriedades medicinais
O xarope ou o chá de guaco possui as vitaminas A, 

que é um micronutriente que desempenha papel essencial na 
visão, crescimento, desenvolvimento do osso, desenvolvi-
mento e manutenção do tecido do organismo todo; B, que é 
a maior responsável pela manutenção da saúde emocional e 
mental do ser humano; C, que é um antioxidante e que tem 
capacidade de proteger o organismo dos danos provocados 
pelo estresse; e equilibra o organismo todo; D, que é uma vi-
tamina que promove a absorção de cálcio (após a exposição 
à luz solar) e também auxilia na prevenção e controle do mal 

de Parkinson e o câncer de pele e também previne o envelhe-
cimento das células; E, que é um antioxidante que protege as 
células do organismo contra danos de compostos químicos 
reativos conhecidos como radicais livres e Selênio, que é 
um antioxidante, intervém no funcionamento do hormônio 
tireoidiano, combate os radicais livres, estimula o sistema 
respiratório. O xarope é ótimo expectorante. Auxilia a cu-
rar e a prevenir a tosse, a gripe, o resfriado, catarro preso e 
sanguinolento. Ao mesmo tempo auxilia para limpar as vias 
respiratórias favorecendo a tranquilidade do pulmão. 

O chá de guaco é um excelente diurético que ajuda a 
eliminar a água do organismo todo, favorece a transpiração e 
ao mesmo tempo auxilia para eliminar as toxinas dos múscu-
los, da pele e do organismo em geral. 

Muitos usam o chá para combater as dores provocadas 
pelo reumatismo, artrite, o inchaço nas juntas e outras dores 
ligadas aos ossos. 

O mesmo também é um ótimo calmante da febre, pois 
favorece a transpiração, eliminando assim vírus e bactérias 
nocivas que atacam o ser humano, provocando suor e maior 
transpiração. 

O consumo do chá também é ótimo para purificar o 
sangue e, ajudar a desobstruir as vias circulatórias do organ-
ismo. 

Obs.: O chá ou xarope de guaco deve ser usado com 
moderação. O uso imparcial e denso pode provocar vômi-
tos, diarreias e hemorragias internas.

33. O mundo urbano encontra-se presente tanto na cidade quanto no campo e é também o lugar da presença de Deus 
em nossa história, como espaço aberto para a vivência do Evangelho de Jesus. Nossa missão de discípulos e discípulas é 
construir no mundo o Reino de Deus, reino de amor, justiça e paz para todos e todas, tendo presente o primado de Deus que, 
em sua graça, sempre toma a iniciativa (n. 10; 13; 14).

34. Somos comunidade de discípulos missionários de Jesus, luz única para todos os povos. Pela força do Batismo, 
anunciamos e vivemos esse Jesus para que nossa alegria seja completa, indicando o horizonte de vida plena que se abre a 
partir da comunhão que formamos com Ele, centro de nossa missão (n. 19).

35. Durante nossa caminhada cristã, o Espírito Santo permanece sendo o sujeito protagonista transcendente da real-
ização dessa obra, no espírito da pessoa humana e na história do mundo. Por isso esta missão não pode ser compreendida 
como um negócio, um projeto empresarial ou uma organização humanitária. A missão é a partilha de uma alegria que deve 
atrair as pessoas especialmente através da solidariedade (n. 22; 23).

36. Essa solidariedade nos lança para a caridade. A vida fraterna em pequenas comunidades, abertas, acolhedoras 
e misericordiosas que, pelo espírito missionário, vão ao encontro dos sofredores, mantém, pelo espírito da Caridade, a 
unidade pelo perdão mútuo. Somente unidos pela caridade podemos sair em missão. Por isso o serviço da caridade é uma 
dimensão constitutiva da missão da Igreja e expressão irrenunciável da sua própria essência, tendo sempre a misericórdia 
como critério de credibilidade para a nossa fé (14º Plano Diocesano da Ação Evangelizadora).
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Sempre ligada em você!

Irmãs 
Franciscanas 
da Sagrada 
Família de 

Maria

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