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- 04, às 19h, em Aratiba, reunião da Área de Aratiba.
- 06, 18h, crismas na igreja São Pedro, Erexim.
- 6 e 7 de junho, reunião da Coordenação Diocesana da Pas-

toral da Juventude, com início às 8h30, no Centro Dioc-
esano de Pastoral. 

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

- 08, 08h30, reunião da comissão de ministros e servidores, 
no Centro Diocesano.

- 09, era aniversário natalício de Dom Girônimo Zanandréa 
(1936).

- 11-  Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo
- 13, das 13h30 às 17, encontro de lideranças missionárias 

da Infância e Adolescência Missionária, no Centro Dioc-
esano; jantar italiano em comemoração dos 77 anos da 
paróquia Sagrado coração de Jesus de Paulo Bento e 18 
anos do município.

- 14, Festa em honra a Santo Antonio, sede paroquial N. Sra. 
da Salette, Três Vendas, Erechim; festa do padroeiro e 
de Santo Antonio na sede paroquial Sagrado Coração de 
Jesus, Viadutos; início da 35ª Semana Nacional do Mi-
grante – “Migração e Acolhida – Onde está teu irmão, tua 
irmã?”.

- 18, 08h30, reunião da Pastoral da Pessoa Idosa, no Centro 
Diocesano de Pastoral e Administração.

Agenda Pastoral
(dependendo da evolução da crise do Coronavírus)

- 19 - Solenidade do Sagrado Coração de Jesus - das 09h às 
15h, 2º Encontro Vocacional do ano, no Seminário de Fátima.

- 20, às 19h, ordenação episcopal do novo Bispo da Diocese 
de Erexim, Mons. Adimir Antonio Mazali, na Catedral N, 
Sra. Aparecida de Cascavel.

- 21, 35º Dia Nacional do Migrante - “Migração e Acolhida 
– Onde está teu irmão, tua irmã?” - 10h, missão canôni-
ca e crismas, com festa do padroeiro, na igreja São Luiz 
Gonzaga, Gaurama. 

- 22, 20h, reunião da Equipe de Pastoral Vocacional, na sede 
paroquial São Cristóvão, Erechim.

- 23 a 24, curso anual de formação dos Presbíteros, no 
Seminário de Fátima.

- 24 – Solenidade da Natividade de São João Batista - das 19h 
às 22h, estudo sobre Evangelho, no Centro Diocesano.

- 25, das 08h30 às 16h, encontro da Pastoral da Criança, no 
Centro Diocesano.

- 27, 08h30, reunião do Conselho Diocesano da Ação Evan-
gelizadora. 

- 28, Solenidade de São Pedro e São Paulo, Dia do Papa, 
Coleta do Óbolo de São Pedro – festa do padroeiro e dos 
75 anos da comunidade São João Batista, Quatro Irmãos, 
Paróquia Sagrado Coração de Jesus, Paulo Bento.

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

Oração especial do Papa a Nossa Senhora do Divino Amor pedindo a 
proteção do mundo contra a pandemia de Coronavírus – 11/3/2020

 “Ó Maria,
Tu sempre brilhas em nosso caminho como sinal de salvação e esperança.
Nós nos entregamos a Ti, Saúde dos Enfermos, que na Cruz foste associada à 

dor de Jesus, mantendo firme a Tua fé.
Tu, Salvação do povo romano, sabes do que precisamos e temos a certeza de 

que garantirás, como em Caná da Galileia, que a alegria e a celebração possam 
retornar após este momento de provação.

Ajuda-nos, Mãe do Divino Amor, a nos conformarmos com a vontade do Pai e 
a fazer o que Jesus nos disser. Ele que tomou sobre si nossos sofrimentos e tomou 
sobre si nossas dores para nos levar, através da Cruz, à alegria da Ressurreição. 
Amém.

Sob a Tua proteção, buscamos refúgio, Santa Mãe de Deus. Não desprezes as nossas súplicas, nós que estamos na 
provação, e livra-nos de todo perigo, Virgem gloriosa e abençoada”.
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MENSAGEM DO PAPA FRANCISCO PARA O 57º DIA 
MUNDIAL DE ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES  

3 de maio de 2020 - IV Domingo da Páscoa
 «As palavras da vocação»
 Queridos irmãos e irmãs!
A 4 de agosto do ano passado, 

no 160º aniversário da morte do San-
to Cura d’Ars, quis dedicar uma Carta 
aos sacerdotes, que todos os dias, obe-
decendo à chamada que o Senhor lhes 
dirigiu, gastam a vida ao serviço do 
Povo de Deus.

Então escolhi quatro pala-
vras-chave – tribulação, gratidão, coragem e louvor – para 
agradecer aos sacerdotes e apoiar o seu ministério. Acho que, 
neste 57º Dia Mundial de Oração pelas Vocações, poder-se-
iam retomar aquelas palavras e dirigi-las a todo o Povo de 
Deus, tendo como pano de fundo o texto evangélico que nos 
conta a experiência singular que sobreveio a Jesus e a Pedro 
durante uma noite de tempestade no lago de Tiberíades (cf. 
Mt 14, 22-33).

Depois da multiplicação dos pães, que entusiasmou a 
multidão, Jesus manda os discípulos subir para o barco e se-
guir à sua frente para a outra margem, enquanto Ele despedia 
o povo. A imagem desta travessia do lago sugere de algum 
modo a viagem da nossa existência. De facto, o barco da 
nossa vida avança lentamente, sempre preocupado à procu-
ra dum local afortunado de atracagem, pronto a desafiar os 
riscos e as conjunturas do mar, mas desejoso também de re-
ceber do timoneiro a orientação que o coloque finalmente na 
rota certa. Às vezes, porém, é possível perder-se, deixar-se 
cegar pelas ilusões em vez de seguir o farol luminoso que o 
conduz ao porto seguro, ou ser desafiado pelos ventos con-
trários das dificuldades, dúvidas e medos.

Assim acontece também no coração dos discípulos, 
que, chamados a seguir o Mestre de Nazaré, têm de se de-
cidir a passar à outra margem, optando corajosamente por 
abandonar as próprias seguranças e seguir os passos do Sen-
hor. Esta aventura não é tranquila: cai a noite, sopra o vento 
contrário, o barco é sacudido pelas ondas, e há o risco de 
sobrepor-se o medo de falhar e não estar à altura da vocação.

Mas, na aventura desta travessia não fácil, o Evangel-
ho diz-nos que não estamos sozinhos. Quase forçando a au-
rora no coração da noite, o Senhor caminha sobre as águas 
tumultuosas e vai ter com os discípulos, convida Pedro a 
vir ao encontro d’Ele sobre as ondas e salva-o quando o vê 
afundar; finalmente, sobe para o barco e faz cessar o vento.

Assim, a primeira palavra da vocação é gratidão. 
Navegar pela rota certa não é uma tarefa confiada só aos 
nossos esforços, nem depende apenas dos percursos que es-
colhemos fazer. A realização de nós mesmos e dos nossos 
projetos de vida não é o resultado matemático do que de-

cidimos dentro do nosso «eu» isolado; 
pelo contrário, trata-se, antes de mais 
nada, da resposta a uma chamada que 
nos chega do Alto. É o Senhor que nos 
indica a margem para onde ir e, ain-
da antes disso, dá-nos a coragem de 
subir para o barco; e Ele, ao mesmo 
tempo que nos chama, faz-Se também 
nosso timoneiro para nos acompanhar, 
mostrar a direção, impedir de encalhar 

nas rochas da indecisão e tornar-nos capazes até de caminhar 
sobre as águas tumultuosas.

Toda a vocação nasce daquele olhar amoroso com que 
o Senhor veio ao nosso encontro, talvez mesmo quando o 
nosso barco estava em balia da tempestade. «Mais do que 
uma escolha nossa, a vocação é resposta a uma chamada 
gratuita do Senhor» (Carta aos Presbíteros, 4/VIII/2019); 
por isso conseguiremos descobri-la e abraçá-la, quando o 
nosso coração se abrir à gratidão e souber individuar a pas-
sagem de Deus pela nossa vida.

Quando os discípulos veem aproximar-Se Jesus 
caminhando sobre as águas, começam por pensar que se tra-
ta dum fantasma e assustam-se. Mas, Jesus imediatamente 
os tranquiliza com uma palavra que deve acompanhar sem-
pre a nossa vida e o nosso caminho vocacional: «Coragem! 
Sou Eu! Não temais!» (Mt 14, 27). Esta é precisamente a 
segunda palavra que gostaria de vos deixar: coragem.

Frequentemente aquilo que nos impede de caminhar, 
crescer, escolher a estrada que o Senhor traça para nós são os 
fantasmas que pululam nos nossos corações. Quando somos 
chamados a deixar a nossa margem segura para abraçar um 
estado de vida – como o matrimónio, o sacerdócio ordena-
do, a vida consagrada – muitas vezes a primeira reação é 
constituída pelo «fantasma da incredulidade»: não é possível 
que esta vocação seja para mim; trata-se verdadeiramente da 
estrada certa? Precisamente a mim é que o Senhor pede isto?

E pouco a pouco avolumam-se em nós todas aquelas 
considerações, justificações e cálculos que nos fazem per-
der o ímpeto, confundem-nos e deixam-nos paralisados na 
margem de embarque: julgamos ter sido um erro, não estar 
à altura, ter simplesmente visto um fantasma que se deve 
afugentar.

O Senhor sabe que uma opção fundamental de vida 
– como casar-se ou consagrar-se de forma especial ao seu 
serviço – exige coragem. Ele conhece os interrogativos, 
as dúvidas e as dificuldades que agitam o barco do nosso 
coração e, por isso, nos tranquiliza: «Não tenhas medo! Eu 
estou contigo». A fé na presença d’Ele que vem ao nosso en-
contro e nos acompanha mesmo quando o mar está revolto, 

http://www.vatican.va/content/francesco/pt/letters/2019/documents/papa-francesco_20190804_lettera-presbiteri.html
http://www.vatican.va/content/francesco/pt/letters/2019/documents/papa-francesco_20190804_lettera-presbiteri.html
http://www.vatican.va/content/francesco/pt/letters/2019/documents/papa-francesco_20190804_lettera-presbiteri.html
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liberta-nos daquela acédia que podemos definir uma «triste-
za adocicada» (Carta aos Presbíteros, 4/VIII/2019), isto é, 
aquele desânimo interior que nos bloqueia impedindo-nos 
de saborear a beleza da vocação.

Na Carta aos Pres-
bíteros, falei também da 
tribulação, que aqui gostar-
ia de especificar concreta-
mente como fadiga. Toda a 
vocação requer empenham-
ento. O Senhor chama-nos, 
porque nos quer tornar, 
como Pedro, capazes de 
«caminhar sobre as águas», 
isto é, pegar na nossa vida 
para a colocar ao serviço 
do Evangelho, nas formas 
concretas que Ele nos indi-

ca cada dia e, de modo especial, nas diferentes formas de vo-
cação laical, presbiteral e de vida consagrada. À semelhança 
do Apóstolo, porém, sentimos desejo e ardor e, ao mesmo 
tempo, vemo-nos assinalados por fragilidades e temores.

Se nos deixarmos arrastar pelo pensamento das re-
sponsabilidades que nos esperam – na vida matrimonial ou 
no ministério sacerdotal – ou das adversidades que surgirão, 
bem depressa desviaremos o olhar de Jesus e, como Pedro, ar-
riscamo-nos a afundar. Pelo contrário a fé permite-nos, apesar 
das nossas fragilidades e limitações, caminhar ao encontro do 
Senhor Ressuscitado e vencer as próprias tempestades. Pois 
Ele estende-nos a mão, quando, por cansaço ou medo, corre-
mos o risco de afundar e dá-nos o ardor necessário para viver 
a nossa vocação com alegria e entusiasmo.

Por fim, quando Jesus sobe para o barco, cessa o vento e 
aplacam-se as ondas. É uma bela imagem daquilo que o Sen-
hor realiza na nossa vida e nos tumultos da história, especial-

mente quando estamos a braços com a tempestade: Ele ordena 
aos ventos contrários que se calem, e então as forças do mal, 
do medo, da resignação deixam de ter poder sobre nós.

Na vocação específica que somos chamados a viver, 
estes ventos podem debilitar-nos. Penso em quantos as-
sumem funções importantes na sociedade civil, nos esposos, 
que intencionalmente me apraz definir «os corajosos», e de 
modo especial penso nas pessoas que abraçam a vida con-
sagrada e o sacerdócio. Conheço a vossa fadiga, as solidões 
que às vezes tornam pesado o coração, o risco da monotonia 
que pouco a pouco apaga o fogo ardente da vocação, o fardo 
da incerteza e da precariedade dos nossos tempos, o medo 
do futuro. Coragem, não tenhais medo! Jesus está ao nosso 
lado e, se O reconhecermos como único Senhor da nossa 
vida, Ele estende-nos a mão e agarra-nos para nos salvar.

E então a nossa vida, mesmo no meio das ondas, abre-se 
ao louvor. Esta é a última palavra da vocação, e pretende ser tam-
bém o convite a cultivar a atitude interior de Maria Santíssima: 
agradecida pelo olhar que Deus pousou sobre Ela, superando na 
fé medos e perturbações, abraçando com coragem a vocação, Ela 
fez da sua vida um cântico eterno de louvor ao Senhor.

Caríssimos, especialmente neste Dia de Oração pelas 
Vocações, mas também na ação pastoral ordinária das nossas 
comunidades, desejo que a Igreja percorra este caminho ao 
serviço das vocações, abrindo brechas no coração de todos 
os fiéis, para que cada um possa descobrir com gratidão a 
chamada que Deus lhe dirige, encontrar a coragem de diz-
er «sim», vencer a fadiga com a fé em Cristo e finalmente, 
como um cântico de louvor, oferecer a própria vida por Deus, 
pelos irmãos e pelo mundo inteiro. Que a Virgem Maria nos 
acompanhe e interceda por nós.

Roma, São João de Latrão, no II Domingo da Quares-
ma, 8 de março de 2020.

Franciscus

Benção Urbi et Orbi extraordinária 
Homilia do Santo Padre

Imagem do subsídio da Semana Voca-
cional em Portugal, de 27/4 a 03/5/2020

Adoração do Santíssimo - e 
Bêncão Urbi et Orbi

(«Sagrado» da Basílica de S. 
Pedro, 27 de março de 2020)

«Ao entardecer…» (Mc 4, 
35): assim começa o Evangelho, 
que ouvimos. Desde há semanas 
que parece o entardecer, parece cair 
a noite. Densas trevas cobriram as 
nossas praças, ruas e cidades; apod-
eraram-se das nossas vidas, enchendo tudo dum silêncio en-
surdecedor e um vazio desolador, que paralisa tudo à sua 
passagem: pressente-se no ar, nota-se nos gestos, dizem-no 
os olhares. Revemo-nos temerosos e perdidos. À semel-

hança dos discípulos do Evangel-
ho, fomos surpreendidos por uma 
tempestade inesperada e furibunda. 
Demo-nos conta de estar no mesmo 
barco, todos frágeis e desorientados 
mas ao mesmo tempo importantes e 
necessários: todos chamados a remar 
juntos, todos carecidos de mútuo en-
corajamento. E, neste barco, estamos 
todos. Tal como os discípulos que, 
falando a uma só voz, dizem angus-

tiados «vamos perecer» (cf. 4, 38), assim também nós nos 
apercebemos de que não podemos continuar estrada cada 
qual por conta própria, mas só o conseguiremos juntos.

http://www.vatican.va/content/francesco/pt/letters/2019/documents/papa-francesco_20190804_lettera-presbiteri.html
http://www.vatican.va/content/francesco/pt/letters/2019/documents/papa-francesco_20190804_lettera-presbiteri.html
http://www.vatican.va/content/francesco/pt/letters/2019/documents/papa-francesco_20190804_lettera-presbiteri.html
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Rever-nos nesta narrativa, é fácil; difícil é entender 
o comportamento de Jesus. Enquanto os discípulos natu-
ralmente se sentem alarmados e desesperados, Ele está na 
popa, na parte do barco que se afunda primeiro... E que faz? 
Não obstante a tempestade, dorme tranquilamente, confia-
do no Pai (é a única vez no Evangelho que vemos Jesus a 
dormir). Acordam-No; mas, depois de acalmar o vento e as 
águas, Ele volta-Se para os discípulos em tom de censura: 
«Porque sois tão medrosos? Ainda não tendes fé?» (4, 40).

Procuremos compreender. Em que consiste esta falta 
de fé dos discípulos, que se contrapõe à confiança de Jesus? 
Não é que deixaram de crer N’Ele, pois invocam-No; mas 
vejamos como O invocam: «Mestre, não Te importas que 
pereçamos?» (4, 38) Não Te importas: pensam que Jesus Se 
tenha desinteressado deles, não cuide deles. Entre nós, nas 
nossas famílias, uma das coisas que mais dói é ouvirmos 
dizer: «Não te importas de mim». É uma frase que fere e 
desencadeia turbulência no coração. Terá abalado também 
Jesus, pois não há ninguém que se importe mais de nós do 
que Ele. De facto, uma vez invocado, salva os seus discípu-
los desalentados.

A tempestade desmascara a nossa vulnerabilidade e 
deixa a descoberto as falsas e supérfluas seguranças com 
que construímos os nossos programas, os nossos projetos, 
os nossos hábitos e prioridades. Mostra-nos como deixamos 
adormecido e abandonado aquilo que nutre, sustenta e dá 
força à nossa vida e à nossa comunidade. A tempestade põe 
a descoberto todos os propósitos de «empacotar» e esquecer 
o que alimentou a alma dos nossos povos; todas as tentativas 
de anestesiar com hábitos aparentemente «salvadores», inca-
pazes de fazer apelo às nossas raízes e evocar a memória dos 
nossos idosos, privando-nos assim da imunidade necessária 
para enfrentar as adversidades.

Com a tempestade, caiu a maquilhagem dos estereóti-
pos com que mascaramos o nosso «eu» sempre preocupado 
com a própria imagem; e ficou a descoberto, uma vez mais, 
aquela (abençoada) pertença comum a que não nos podemos 
subtrair: a pertença como irmãos.

«Porque sois tão medrosos? Ainda não tendes fé?» 
Nesta tarde, Senhor, a tua Palavra atinge e toca-nos a todos. 
Neste nosso mundo, que Tu amas mais do que nós, avança-
mos a toda velocidade, sentindo-nos em tudo fortes e capaz-
es. Na nossa avidez de lucro, deixamo-nos absorver pelas 
coisas e transtornar pela pressa. Não nos detivemos perante 
os teus apelos, não despertamos face a guerras e injustiças 
planetárias, não ouvimos o grito dos pobres e do nosso plane-
ta gravemente enfermo. Avançamos, destemidos, pensando 
que continuaríamos sempre saudáveis num mundo doente. 
Agora nós, sentindo-nos em mar agitado, imploramos-Te: 
«Acorda, Senhor!»

«Porque sois tão medrosos? Ainda não tendes fé?» 
Senhor, lanças-nos um apelo, um apelo à fé. Esta não é tan-
to acreditar que Tu existes, como sobretudo vir a Ti e fi-
ar-se de Ti. Nesta Quaresma, ressoa o teu apelo urgente: 

«Convertei-vos…». «Convertei-Vos a Mim de todo o vosso 
coração» (Jl 2, 12). Chamas-nos a aproveitar este tempo de 
prova como um tempo de decisão. Não é o tempo do teu 
juízo, mas do nosso juízo: o tempo de decidir o que conta 
e o que passa, de separar o que é necessário daquilo que 
não o é. É o tempo de reajustar a rota da vida rumo a Ti, 
Senhor, e aos outros. E podemos ver tantos companheiros 
de viagem exemplares, que, no medo, reagiram oferecendo 
a própria vida. É a força operante do Espírito derramada e 
plasmada em entregas corajosas e generosas. É a vida do 
Espírito, capaz de resgatar, valorizar e mostrar como as nos-
sas vidas são tecidas e sustentadas por pessoas comuns (ha-
bitualmente esquecidas), que não aparecem nas manchetes 
dos jornais e revistas, nem nas grandes passarelas do últi-
mo espetáculo, mas que hoje estão, sem dúvida, a escrev-
er os acontecimentos decisivos da nossa história: médicos, 
enfermeiros e enfermeiras, trabalhadores dos supermerca-
dos, pessoal da limpeza, curadores, transportadores, forças 
policiais, voluntários, sacerdotes, religiosas e muitos – mas 
muitos – outros que compreenderam que ninguém se salva 
sozinho. Perante o sofrimento, onde se mede o verdadeiro 
desenvolvimento dos nossos povos, descobrimos e experi-
mentamos a oração sacerdotal de Jesus: «Que todos sejam 
um só» (Jo 17, 21). Quantas pessoas dia a dia exercitam a 
paciência e infundem esperança, tendo a peito não semear 
pânico, mas corresponsabilidade! Quantos pais, mães, 
avôs e avós, professores mostram às nossas crianças, com 
pequenos gestos do dia a dia, como enfrentar e atravessar 
uma crise, readaptando hábitos, levantando o olhar e estim-
ulando a oração! Quantas pessoas rezam, se imolam e inter-
cedem pelo bem de todos! A oração e o serviço silencioso: 
são as nossas armas vencedoras.

«Porque sois tão medrosos? Ainda não tendes fé?» O 
início da fé é reconhecer-se necessitado de salvação. Não 
somos autossuficientes, sozinhos afundamos: precisamos 
do Senhor como os antigos navegadores, das estrelas. Con-
videmos Jesus a subir para o barco da nossa vida. Confie-
mos-Lhe os nossos medos, para que Ele os vença. Com Ele 
a bordo, experimentaremos – como os discípulos – que não 
há naufrágio. Porque esta é a força de Deus: fazer resultar 
em bem tudo o que nos acontece, mesmo as coisas ruins. Ele 
serena as nossas tempestades, porque, com Deus, a vida não 
morre jamais.

O Senhor interpela-nos e, no meio da nossa tempesta-
de, convida-nos a despertar e ativar a solidariedade e a es-
perança, capazes de dar solidez, apoio e significado a estas 
horas em que tudo parece naufragar. O Senhor desperta, para 
acordar e reanimar a nossa fé pascal. Temos uma âncora: na 
sua cruz, fomos salvos. Temos um leme: na sua cruz, fomos 
resgatados. Temos uma esperança: na sua cruz, fomos cura-
dos e abraçados, para que nada e ninguém nos separe do seu 
amor redentor. No meio deste isolamento que nos faz pade-
cer a limitação de afetos e encontros e experimentar a falta 
de tantas coisas, ouçamos mais uma vez o anúncio que nos 
salva: Ele ressuscitou e vive ao nosso lado. Da sua cruz, o 
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Senhor desafia-nos a encontrar a vida 
que nos espera, a olhar para aqueles 
que nos reclamam, a reforçar, recon-
hecer e incentivar a graça que mora 
em nós. Não apaguemos a mecha que 
ainda fumega (cf. Is 42, 3), que nun-
ca adoece, e deixemos que reacenda 
a esperança.

Abraçar a sua cruz significa en-
contrar a coragem de abraçar todas as 
contrariedades da hora atual, aban-
donando por um momento a nossa ânsia de omnipotência e 
possessão, para dar espaço à criatividade que só o Espírito é 
capaz de suscitar. Significa encontrar a coragem de abrir es-
paços onde todos possam sentir-se chamados e permitir no-
vas formas de hospitalidade, de fraternidade e de solidarie-
dade. Na sua cruz, fomos salvos para acolher a esperança 
e deixar que seja ela a fortalecer e sustentar todas as medi-
das e estradas que nos possam ajudar a salvaguardar-nos e 
a salvaguardar. Abraçar o Senhor, para abraçar a esperança. 

Aqui está a força da fé, que liberta do 
medo e dá esperança.

«Porque sois tão medrosos? 
Ainda não tendes fé?» Queridos 
irmãos e irmãs, deste lugar que at-
esta a fé rochosa de Pedro, gostaria 
nesta tarde de vos confiar a todos ao 
Senhor, pela intercessão de Nossa 
Senhora, saúde do seu povo, estrela 
do mar em tempestade. Desta col-
unata que abraça Roma e o mundo 

desça sobre vós, como um abraço consolador, a bênção de 
Deus. Senhor, abençoa o mundo, dá saúde aos corpos e con-
forto aos corações! Pedes-nos para não ter medo; a nossa 
fé, porém, é fraca e sentimo-nos temerosos. Mas Tu, Sen-
hor, não nos deixes à mercê da tempestade. Continua a repe-
tir-nos: «Não tenhais medo!» (Mt 14, 27). E nós, juntamente 
com Pedro, «confiamos-Te todas as nossas preocupações, 
porque Tu tens cuidado de nós» (cf. 1 Ped 5, 7).

Fonte: Vatican News

Mensagem Urbi et Orbi 2020 do Papa Francisco              
no Domingo da Ressurreição

12 de abril de 2020
Queridos irmãos e irmãs, fe-

liz Páscoa!
Hoje ecoa em todo o mundo 

o anúncio da Igreja: «Jesus Cristo 
ressuscitou»; «ressuscitou verda-
deiramente»!

Como uma nova chama, se 
acendeu esta Boa Nova na noite: a 
noite dum mundo já a braços com 
desafios epocais e agora oprimi-
do pela pandemia, que coloca a dura prova a nossa grande 
família humana. Nesta noite, ressoou a voz da Igreja: «Cris-
to, minha esperança, ressuscitou!» (Sequência da Páscoa).

É um «contágio» diferente, que se transmite de coração 
a coração, porque todo o coração humano aguarda esta Boa 
Nova. É o contágio da esperança: «Cristo, minha esperança, 
ressuscitou!»

Não se trata duma fórmula mágica, que faça desvan-
ecerem-se os problemas. Não! A ressurreição de Cristo não é 
isso. Mas é a vitória do amor sobre a raiz do mal, uma vitória 
que não «salta» por cima do sofrimento e da morte, mas at-
ravessa-os abrindo uma estrada no abismo, transformando o 
mal em bem: marca exclusiva do poder de Deus.

O Ressuscitado é o Crucificado; e não outra pessoa. 
Indeléveis no seu corpo glorioso, traz as chagas: feridas que 
se tornaram frestas de esperança. Para Ele, voltamos o nosso 
olhar para que sare as feridas da humanidade atribulada.

Hoje penso sobretudo em 
quantos foram atingidos direta-
mente pelo coronavírus: os doentes, 
os que morreram e os familiares que 
choram a partida dos seus queridos 
e por vezes sem conseguir sequer 
dizer-lhes o último adeus.

O Senhor da vida acolha jun-
to de Si no seu Reino os falecidos 
e dê conforto e esperança a quem 
ainda está na prova, especialmente 

aos idosos e às pessoas sem ninguém. Não deixe faltar a sua
consolação e os auxílios necessários a quem se encon-

tra em condições de particular vulnerabilidade, como aque-
les que trabalham nas casas de cura ou vivem nos quartéis e 
nas prisões.

Para muitos, é uma Páscoa de solidão, vivida entre lu-
tos e tantos incómodos que a pandemia está a causar, desde 
os sofrimentos físicos até aos problemas económicos.

Esta epidemia não nos privou apenas dos afetos, mas 
também da possibilidade de recorrer pessoalmente à conso-
lação que brota dos Sacramentos, especialmente da Eucar-
istia e da Reconciliação. Em muitos países, não foi possível 
aceder a eles, mas o Senhor não nos deixou sozinhos! Per-
manecendo unidos na oração, temos a certeza de que Ele 
colocou sobre nós a sua mão (cf. Sal 139/138, 5), repetindo 
a cada um com veemência: Não tenhas medo! «Ressuscitei e 
estou contigo para sempre» (cf. Missal Romano).
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Jesus, nossa Páscoa, dê força e esperança aos médicos 
e enfermeiros, que por todo o lado oferecem um testemunho 
de solicitude e amor ao próximo até ao extremo das forças e, 
por vezes, até ao sacrifício da própria saúde. Para eles, bem 
como para quantos trabalham assiduamente para garantir os 
serviços essenciais necessários à convivência civil, para as 
forças da ordem e os militares que em muitos países con-
tribuíram para aliviar as dificuldades e tribulações da popu-
lação, vai a nossa saudação afetuosa 
juntamente com a nossa gratidão.

Nestas semanas, alterou-se 
improvisamente a vida de milhões 
de pessoas. Para muitos, ficar em 
casa foi uma ocasião para refletir, 
parar os ritmos frenéticos da vida, 
permanecer com os próprios famil-
iares e desfrutar da sua companhia. 
Mas, para muitos outros, é também 
um momento de preocupação pelo futuro que se apresenta 
incerto, pelo emprego que se corre o risco de perder e pe-
las outras consequências que acarreta a atual crise. Encora-
jo todas as pessoas que detêm responsabilidades políticas a 
trabalhar ativamente em prol do bem comum dos cidadãos, 
fornecendo os meios e instrumentos necessários para per-
mitir a todos que levem uma vida digna e favorecer – logo 
que as circunstâncias o permitam – a retoma das atividades 
diárias habituais. 

Este não é tempo para a indiferença, porque o mun-
do inteiro está a sofrer e deve sentir-se unido ao enfrentar 
a pandemia. Jesus ressuscitado dê esperança a todos os po-
bres, a quantos vivem nas periferias, aos refugiados e aos 
sem abrigo. Não sejam deixados sozinhos estes irmãos e 
irmãs mais frágeis, que povoam as cidades e as periferias 
de todas as partes do mundo. Não lhes deixemos faltar os 
bens de primeira necessidade, mais difíceis de encontrar ag-
ora que muitas atividades estão encerradas, bem como os 
medicamentos e sobretudo a possibilidade duma assistência 
sanitária adequada. Em consideração das presentes circun-
stâncias, sejam abrandadas também as sanções internacio-
nais que impedem os países visados de proporcionar apo-
io adequado aos seus cidadãos e seja permitido a todos os 
Estados acudir às maiores necessidades do momento atual, 
reduzindo – se não mesmo perdoando – a dívida que pesa 
sobre os orçamentos dos mais pobres.

Este não é tempo para egoísmos, pois o desafio que 
enfrentamos nos une a todos e não faz distinção de pessoas. 
Dentre as muitas áreas do mundo afetadas pelo coronavírus, 
penso de modo especial na Europa. Depois da II Guerra 
Mundial, este Continente pôde ressurgir graças a um espírito 
concreto de solidariedade, que lhe permitiu superar as rival-
idades do passado. É muito urgente, sobretudo nas circun-
stâncias presentes, que tais rivalidades não retomem vigor; 
antes, pelo contrário, todos se reconheçam como parte duma 
única família e se apoiem mutuamente. Hoje, à sua frente, 

a União Europeia tem um desafio epocal, de que dependerá 
não apenas o futuro dela, mas também o do mundo inteiro. 
Não se perca esta ocasião para dar nova prova de solidarie-
dade, inclusive recorrendo a soluções inovadoras. Como al-
ternativa, resta apenas o egoísmo dos interesses particulares 
e a tentação dum regresso ao passado, com o risco de colocar 
a dura prova a convivência pacífica e o progresso das próx-
imas gerações.

Este não é tempo para divisões. 
Cristo, nossa paz, ilumine a quantos 
têm responsabilidades nos conflitos, 
para que tenham a coragem de ader-
ir ao apelo a um cessar-fogo global e 
imediato em todos os cantos do mun-
do. Este não é tempo para continuar 
a fabricar e comercializar armas, ga-
stando somas enormes que deveriam 
ser usadas para cuidar das pessoas e 

salvar vidas. Ao contrário, seja o tempo em que finalmente se 
ponha termo à longa guerra que ensanguentou a amada Síria, 
ao conflito no Iémen e às tensões no Iraque, bem como no 
Líbano. Seja este o tempo em que retomem o diálogo israeli-
tas e palestinenses para encontrar uma solução estável e dura-
doura que permita a ambos os povos viverem em paz. Cessem 
os sofrimentos da população que vive nas regiões orientais da 
Ucrânia. Ponha-se termo aos ataques terroristas perpetrados 
contra tantas pessoas inocentes em vários países da África.

Este não é tempo para o esquecimento. A crise que 
estamos a enfrentar não nos faça esquecer muitas outras 
emergências que acarretam sofrimentos a tantas pessoas. Que 
o Senhor da vida Se mostre próximo das populações da Ásia 
e da África que estão a atravessar graves crises humanitárias, 
como na Região de Cabo Delgado, no norte de Moçambique. 
Acalente o coração das inúmeras pessoas refugiadas e deslo-
cadas por causa de guerras, seca e carestia. Proteja os inúmer-
os migrantes e refugiados, muitos deles crianças, que vivem 
em condições insuportáveis, especialmente na Líbia e na fron-
teira entre a Grécia e a Turquia. E não quero esquecer a ilha de 
Lesbos. Faça com que na Venezuela se chegue a soluções con-
cretas e imediatas, destinadas a permitir a ajuda internacional 
à população que sofre por causa da grave conjuntura política, 
socioeconómica e sanitária.

Queridos irmãos e irmãs,
Verdadeiramente palavras como indiferença, egoís-

mo, divisão, esquecimento não são as que queremos ouvir 
neste tempo. Mais, queremos bani-las de todos os tempos! 
Aquelas parecem prevalecer quando em nós vencem o medo 
e a morte, isto é, quando não deixamos o Senhor Jesus venc-
er no nosso coração e na nossa vida. Ele, que já derrotou 
a morte abrindo-nos a senda da salvação eterna, dissipe as 
trevas da nossa pobre humanidade e introduza-nos no seu 
dia glorioso, que não conhece ocaso.

Com estas reflexões, gostaria de vos desejar a todos 
uma Páscoa feliz.
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Páscoa 2020: Homilia do Papa Francisco na Vigília Pascal
«Terminado o sábado» (Mt 

28, 1), as mulheres foram ao sepul-
cro. O Evangelho desta santa Vigília 
começa assim: com o sábado. Este 
é o dia do Tríduo Pascal que mais 
descuidamos, ansiosos de passar da 
cruz de sexta-feira à aleluia de do-
mingo. Este ano, porém, damo-nos 
conta, mais do que nunca, do sába-
do santo, o dia do grande silêncio; 
podemos rever-nos nos sentimen-
tos que tinham as mulheres naquele 
dia. Como nós, tinham nos olhos o drama do sofrimento, 
duma tragédia inesperada, que se verificou demasiado rap-
idamente. Viram a morte e tinham a morte no coração. À 
amargura, juntou-se o medo: acabariam, também elas, como 
o Mestre? E depois os receios pelo futuro, carecido todo ele 
de ser reconstruído. A memória ferida, a esperança sufocada. 
Para elas, era a hora mais escura, como o é hoje para nós.

Contudo, nesta situação, as mulheres não se deixam 
paralisar. Não cedem às forças obscuras da lamentação e da 
lamúria, não se fecham no pessimismo, nem fogem da reali-
dade. Realizam algo simples e extraordinário: nas suas casas, 
preparam os perfumes para o corpo de Jesus. Não renunciam 
ao amor: na escuridão do coração, acendem a misericórdia. 
Nossa Senhora, no sábado – dia que Lhe será dedicado –, 
reza e espera. No desafio da tristeza, confia no Senhor. Sem 
o saber, estas mulheres preparavam na escuridão daquele 
sábado «o romper do primeiro dia da semana», o dia que 
havia de mudar a história. Jesus, como semente na terra, 
estava para fazer germinar no mundo uma vida nova; e as 
mulheres, com a oração e o amor, ajudavam a esperança a 
desabrochar. Quantas pessoas, nos dias tristes que vivemos, 
fizeram e fazem como aquelas mulheres, semeando brotos 
de esperança com pequenos gestos de solicitude, de carinho, 
de oração!

Ao amanhecer, as mulheres vão ao sepulcro. Lá diz-
lhes o anjo: «Não tenhais medo. Não está aqui; ressuscitou» 
(cf. Mt 28, 5-6). Diante dum túmulo, ouvem palavras de 
vida... E depois encontram Jesus, o autor da esperança, que 
confirma o anúncio dizendo-lhes: «Não temais» (28, 10). 
Não tenhais medo, não temais: eis o anúncio de esperança 
para nós, hoje. Tais são as palavras que Deus nos repete na 
noite que estamos atravessando.

Nesta noite, conquistamos um direito fundamental, 
que não nos será tirado: o direito à esperança. É uma es-
perança nova, viva, que vem de Deus. Não é mero otimis-
mo, não é uma palmada nas costas nem um encorajamen-
to de circunstância. É um dom do Céu, que não podíamos 
obter por nós mesmos. Tudo correrá bem: repetimos com 
tenacidade nestas semanas, agarrando-nos à beleza da nos-
sa humanidade e fazendo subir do coração palavras de en-

corajamento. Mas, à medida que os 
dias passam e os medos crescem, 
até a esperança mais audaz pode 
desvanecer. A esperança de Jesus é 
diferente. Coloca no coração a cer-
teza de que Deus sabe transformar 
tudo em bem, pois até do túmulo 
faz sair a vida.

O túmulo é o lugar donde, 
quem entra, não sai. Mas Jesus 
saiu para nós, ressuscitou para nós, 
para trazer vida onde havia morte, 

para começar uma história nova no ponto onde fora colocada 
uma pedra em cima. Ele, que derrubou a pedra da entrada do 
túmulo, pode remover as rochas que fecham o coração. Por 
isso, não cedamos à resignação, não coloquemos uma pedra 
sobre a esperança. Podemos e devemos esperar, porque Deus 
é fiel. Não nos deixou sozinhos, visitou-nos: veio a cada uma 
das nossas situações, no sofrimento, na angústia, na morte. 
A sua luz iluminou a obscuridade do sepulcro: hoje quer 
alcançar os cantos mais escuros da vida. Minha irmã, meu 
irmão, ainda que no coração tenhas sepultado a esperança, 
não desistas! Deus é maior. A escuridão e a morte não têm 
a última palavra. Coragem! Com Deus, nada está perdido.

Coragem: é uma palavra que, nos Evangelhos, sai 
sempre da boca de Jesus. Só uma vez é pronunciada por out-
ros, quando dizem a um mendigo: «Coragem, levanta-te que 
[Jesus] chama-te» (Mc 10, 49). É Ele, o Ressuscitado, que 
nos levanta a nós, mendigos. Se te sentes fraco e frágil no 
caminho, se cais, não tenhas medo; Deus estende-te a mão 
dizendo: «Coragem!» Entretanto poderias exclamar como 
padre Abbondio: «A coragem, não no-la podemos dar» (I 
promessi sposi, XXV). Não a podes dar a ti mesmo, mas 
podes recebê-la, como um presente. Basta abrir o coração 
na oração, basta levantar um pouco aquela pedra colocada 
à boca do coração, para deixar entrar a luz de Jesus. Bas-
ta convidá-Lo: «Vinde, Jesus, aos meus medos e dizei tam-
bém a mim: coragem!» Convosco, Senhor, seremos prova-
dos; mas não turvados. E, seja qual for a tristeza que habite 
em nós, sentiremos o dever de esperar, porque convosco a 
cruz deságua na ressurreição, porque Vós estais conosco na 
escuridão das nossas noites: sois certeza nas nossas incer-
tezas, Palavra nos nossos silêncios e nada poderá jamais rou-
bar-nos o amor que nutris por nós.

Eis o anúncio pascal, anúncio de esperança. Este contém 
uma segunda parte, o envio. «Ide anunciar aos meus irmãos 
que partam para a Galileia» (Mt 28,10): diz Jesus. Ele «vai à 
vossa frente para a Galileia» (28, 7): diz o anjo. O Senhor pre-
cede-nos, sempre. É bom saber que caminha diante de nós, que 
visitou a nossa vida e a nossa morte para nos preceder na Gal-
ileia, isto é, no lugar que, para Ele e para os seus discípulos, 
lembrava a vida diária, a família, o trabalho. Jesus deseja que 
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levemos a esperança lá, à vida de cada 
dia. Mas, para os discípulos, a Galileia 
era também o lugar das recordações, 
sobretudo da primeira chamada. Voltar 
à Galileia é lembrar-se de ter sido ama-
do e chamado por Deus. Precisamos 
de retomar o caminho, lembrando-nos 
de que nascemos e renascemos a partir 
duma chamada gratuita de amor. Este é 
o ponto donde recomeçar sempre, so-
bretudo nas crises, nos tempos de provação.

Mais ainda. A Galileia era a região mais distante de Je-
rusalém, onde estavam. E não só geograficamente: a Galileia 
era o lugar mais distante do caráter sacro da Cidade Santa. 
Era uma região habitada por povos diferentes, que praticavam 
vários cultos: era a «Galileia dos gentios» (Mt 4, 15). Jesus 
envia para lá, pede para recomeçar de lá. Que nos diz isto? 
Que o anúncio da esperança não deve ficar confinado nos nos-
sos recintos sagrados, mas ser levado a todos. Porque todos 
têm necessidade de ser encorajados e, se não o fizermos nós 
que tocamos com a mão «o Verbo da vida» (1 Jo 1, 1), quem 

o fará? Como é belo ser cristãos que 
consolam, que carregam os fardos dos 
outros, que encorajam: anunciadores 
de vida em tempo de morte! A cada 
Galileia, a cada região desta humani-
dade a que pertencemos e que nos 
pertence, porque todos somos irmãos 
e irmãs, levemos o cântico da vida! 
Façamos calar os gritos de morte: de 
guerras, basta! Pare a produção e o 

comércio das armas, porque é de pão que precisamos, não de 
metralhadoras. Cessem os abortos, que matam a vida inocen-
te. Abram-se os corações daqueles que têm, para encher as 
mãos vazias de quem não dispõe do necessário.

No fim, as mulheres «estreitaram os pés» de Jesus (Mt 
28, 9), aqueles pés que, para nos encontrar, haviam percorri-
do um longo caminho até entrar e sair do túmulo. Abraçaram 
os pés que espezinharam a morte e abriram o caminho da 
esperança. Hoje nós, peregrinos em busca de esperança, es-
treitamo-nos a Vós, Jesus ressuscitado. Voltamos as costas à 
morte e abrimos os corações para Vós, que sois a Vida.

CARTA DO PAPA FRANCISCO A TODOS OS FIÉIS 
PARA O MÊS DE MAIO DE 2020

 Queridos irmãos e irmãs!
Já está próximo o Mês de 

Maio, no qual o povo de Deus 
manifesta de forma particu-
larmente intensa o seu amor e 
devoção à Virgem Maria. Neste 
mês, é tradição rezar o Terço em 
casa, com a família; dimensão esta – a doméstica –, que as re-
strições da pandemia nos «forçaram» a valorizar, inclusive do 
ponto de vista espiritual.

Por isso, pensei propor-vos a todos que volteis a desco-
brir a beleza de rezar o Terço em casa, no mês de maio. Po-
deis fazê-lo juntos ou individualmente: decidi vós de acordo 
com as situações, valorizando ambas as possibilidades. Seja 
como for, há um segredo para bem o fazer: a simplicidade; 
e é fácil encontrar, mesmo na internet, bons esquemas para 
seguir na sua recitação.

Além disso, ofereço-vos os textos de duas orações 
a Nossa Senhora, que podereis rezar no fim do Terço; eu 
mesmo as rezarei no Mês de Maio, unido espiritualmente 
convosco. Junto-as a esta Carta, para que assim fiquem à 
disposição de todos.

Queridos irmãos e irmãs, a contemplação do rosto 
de Cristo, juntamente com o coração de Maria, nossa Mãe, 
tornar-nos-á ainda mais unidos como família espiritual e 
ajudar-nos-á a superar esta prova. Eu rezarei por vós, espe-
cialmente pelos que mais sofrem, e vós, por favor, rezai por 
mim. Agradeço-vos e de coração vos abençoo.

Roma, São João de Latrão, na Festa de São Marcos 
Evangelista, 25 de abril de 2020.

Oração a Maria
Ó Maria, 
Vós sempre resplandeceis sobre o nosso caminho 
como um sinal de salvação e de esperança. 
Confiamo-nos a Vós, Saúde dos Enfermos, 
que permanecestes, junto da cruz, associada ao sofri-
mento de Jesus,  
mantendo firme a vossa fé.

Vós, Salvação do Povo Romano,  
sabeis do que precisamos  
e temos a certeza de que no-lo providenciareis  
para que, como em Caná da Galileia,  
possa voltar a alegria e a festa 
depois desta provação. 

Ajudai-nos, Mãe do Divino Amor,  
a conformar-nos com a vontade do Pai 
e a fazer aquilo que nos disser Jesus,  
que assumiu sobre Si as nossas enfermidades  
e carregou as nossas dores  
para nos levar, através da cruz,  
à alegria da ressurreição. Amen.

À vossa proteção, recorremos, Santa Mãe de Deus; 
não desprezeis as nossas súplicas na hora da prova 
mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa 
e bendita.

Continua na página 28...

http://www.vatican.va/special/rosary/index_rosary_po.htm
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Homilia na missa do Crisma
Dom Rodolfo Luís Weber, Arcebispo de Passo Fundo, Catedral São José, 08/4/2020
Celebramos esta missa do Crisma 

com a participação presencial de alguns 
padres apenas e não de todos e do povo, 
em vista do isolamento social determina-
do pelas autoridades do campo da saúde 
para evitar maior alastramento do Coro-
navírus. Porém, todos os outros padres e 
muitas pessoas acompanham esta cele-
bração através dos meios de comunica-
ção. Assim também se vive a comunhão, 
que é mais do que a presença física ape-
nas. 

Vivemos um tempo particular. 
Um vírus está mudando radicalmente a 
rotina do mundo. Mas ele também abre 
portas para outras possibilidades. Levanta 
inquietações e questionamentos. A religião é essencial? Se só 
a ciência tem resposta, a religião como fica? Mas, se a ciência 
tem a resposta por que ainda não solucionou este problema? 
Este tempo nos leva a aprofundar o que é mesmo o essencial 
em nossa vida. Sentimos falta das celebrações litúrgicas de 
participação presencial? E a Semana Santa, como fica? É a 
semana central de nossa fé. Como nos sentimos? 

Como cristãos vivemos nesta realidade concreta, par-
ticipando das dores e alegrias de todos. Deus Pai amou tanto 
o mundo que lhe enviou seu Filho Jesus que deu sua vida 
para salvá-lo. Jesus rezou para que o Pai preservasse os seus 
discípulos do mal. Não pediu para que os tirasse do mundo. A 
Igreja, como Cristo e com Ele, deve amar o mundo, no com-
promisso de promover a sua salvação. 

Nesta situação, percebemos melhor o valor da vida que 
está ameaçada. E a Campanha da  Fra-
ternidade que nos propôs a reflexão 
sobre a vida como dom e compromis-
so ganha sentido mais forte. Percebe-
mos ainda mais quanto devemos de-
fender e promover a vida.

Poderíamos considerar de 
modo especial a vida e o ministério 
dos presbíteros. O ministério é um 
dom, fruto do diálogo amoroso de Deus com uma pessoa es-
pecífica, convidada a estar com Ele. Todo padre é dom para 
os outros. É importante louvarmos a Deus pelo dom que nos 
concedeu e por tudo o que nos ajudou a realizar. Quantas coi-
sas boas foram realizadas da Páscoa passada até a deste ano! 
Quantas pessoas foram agraciadas com os sacramentos, quan-
tos foram ungidos com os óleos abençoados há um ano. Pela 
pregação, os padres anunciaram a boa nova e animaram a vida 
das comunidades. Partilharam a vida com seu povo. Realiza-
ram o pastoreio em nome de Jesus, tornaram Deus mais visível 
e mais próximo deste mundo. Viveram com zelo a organização 
pastoral, a administração cuidadosa dos bens e recursos da co-
munidade. 

É necessário ressaltar o compromisso do presbítero 
com a vida, com a evangelização, com a unidade eclesial, com 
o anúncio da Páscoa.

No compromisso com a vida, dian-
te da pandemia do Coronavírus, não se 
pode esconder as matanças causadas pela 
maldade humana, pela injusta distribuição 
da renda. Se em poucos dias desta crise, 
tanta gente está em situação caótica é por-
que estamos um sistema econômico que 
privilegia o capital e não as pessoas. Mui-
tas mortes são fruto da irresponsabilidade 
humana, como no trânsito que gera tantas 
vítimas fatais, além das pessoas que ficam 
com sequelas para toda a vida.  Temos a 
violência explícita que no ano passado 
vitimou em torno 50.000 pessoas. Segun-
do Victor Frankel, a irresponsabilidade é 
quase absoluta. Ele sugeria até colocar na 

costa oeste dos Estados Unidos uma estátua da responsabili-
dade para contrastar com a da liberdade de Nova York. 

Não basta, porém, a justa e fraterna partilha dos bens. 
Não só de pão vive o ser humano. O mundo dispensou Deus 
e por isso não acerta o caminho da felicidade que tanto busca.

É necessário que os presbíteros se perguntem como 
está o seu zelo pastoral, na verdadeira atitude de pastores, que 
estão no meio do povo para dialogar e animar; às vezes na 
frente, para estimular a caminhada; às vezes atrás para ampa-
rar os que sentem dificuldade de prosseguir. 

Neste zelo pastoral, os presbíteros farão esforço es-
pecial para sair da rotina na qual tudo parece estar bem. Pro-
curarão crescer na unidade, na comunhão eclesial, seguindo 
as Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no 
Brasil, as indicações do Regional Sul 3 da CNBB, o Plano 

Diocesano da Ação Evangelizadora. 
Empenhar-se-ão para que todas as 
comunidades sejam, como pedem 
as Diretrizes Gerais, comunidade 
missionárias, alicerçadas nos quatro 
pilares: Palavra, Pão, Caridade, Mis-
são. 

No exercício de nosso minis-
tério, é indispensável cultivarmos a 

esperança na qual fomos salvos e que não engana, sem nunca 
perdermos o ardor. Nosso Papa Francisco é grande exemplo. 
As pessoas que o ouvem e veem suas atitudes, nesta hora de 
crise, se sentem mais respeitadas e valorizadas do que quando 
ouvem alguns líderes, dos quais não se sabe bem quais são os 
interesses, por quem choram... 

Nesta crise da pandemia e de outras fica mais evidente 
a mensagem do Evangelho que proclama a igualdade e a digni-
dade de todos, a solidariedade, o cuidado com casa comum, e 
também faz perceber a fragilidade humana, física quanto moral. 

Anunciamos Jesus Ressuscitado, a vida que vence a 
morte. O cristianismo é a religião do anúncio da Boa Nova. 
Sejamos, pois, pessoas anunciadoras e testemunhas da Vida 
Nova que Cristo nos concede aqui e em plenitude na eterni-
dade. 
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Homilia na Solene Paixão do Senhor 
Administrador Diocesano, Catedral São José, 10/4/2020

Ontem à noite, com a celebração da 
Ceia do Senhor, entramos em comunhão 
mais profunda com Jesus, quando nos dei-
xa em testamento o patrimônio de seu amor, 
a Eucaristia, o Sacerdócio e o mandamento 
novo do amor, expresso no gesto de lavar 
os pés dos seus discípulos, divina cortesia 
de sensibilidade humana. Depois, o acom-
panhamos em sua agonia no horto das oli-
veiras na qual chegou a suar sangue. Noite 
a dentro e na manhã desta sexta-feira santa, 
ele passou pelos tribunais de Anás e Caifás e 
de Pôncio Pilatos. Mesmo sem encontrarem 
culpa nele, entregaram-no para ser torturado e pregado na cruz.

Contemplando-o em sofrimento tão atroz, podemos 
dizer que este momento final de sua vida foi uma recapitula-
ção de tudo o que anunciou e realizou. Ao nascer, não havia 
lugar para Ele. Seus pais precisaram fugir para o estrangeiro 
para evitar que o recém-nascido fosse morto pela prepotência 
de Herodes. Ele sempre sofreu com quem sofria. Teve com-
paixão da multidão faminta e quis que os discípulos providen-
ciassem comida para ela; comoveu-se da diante da mulher vi-
úva que ia enterrar seu filho único e lho devolveu vivo; chorou 
na morte de Lázaro, e o fez sair do túmulo.

Podemos, pois, dizer que sua morte na Cruz é a cul-
minância e a decorrência de tudo que ensinou e realizou, de 
sua fidelidade ao projeto do Pai. Ele foi enviado a nós para 
revelar-nos o amor do Pai, que inclui o perdão aos pecadores 
arrependidos, a solidariedade fraterna, o culto em espírito e 
verdade, que brota do coração e não da obrigação legalista. E 
isto ia contra a compreensão e a prática das autoridades reli-
giosas e civis do seu tempo e de seu lugar.

Tendo vivido no amor, amou até o fim, como ouvimos 
no evangelho desta noite. Se não fosse até o fim, mesmo que 
isto lhe acarretasse todo este sofrimento, Ele negaria tudo o 
que havia dito e realizado. Por isto mesmo, como celebrare-
mos amanhã, Deus Pai o ressuscitou glorioso. Por isso, não 
ficamos na sexta-feira santa. Olhamos esperançosos para o 
terceiro dia da morte de Jesus, para o triunfo da vida, a vitória 
do bem sobre o mal. 

Vivemos esta sexta-feira santa numa situação de espe-
cial sofrimento no mundo inteiro. É o sofrimento decorrente 
deste vírus invisível que desafia os avanços da ciência, os recur-
sos tecnológicos, os sistemas de saúde; humilha todos os que 
cultivam a presunção de autossuficiência e prostra os que se jul-
gam onipotentes por seu poder na esfera política e econômica.

Disse situação de especial sofrimento no mundo intei-
ro, porque muitos já padeciam de muitas formas e por varia-
das causas. Há o sofrimento decorrente das limitações huma-
nas, mas é mais doloroso o sofrimento proveniente da mal-
dade humana, a injustiça, a criminalidade, a discriminação, 
a indiferença, a violência doméstica e social, a corrupção, a 
exploração predatória da natureza, colocando em risco a Casa 
Comum, e outros fatores. 

Mas, se olhando para a Cruz de 
Cristo recordamos a dor da humanidade, 
lembramos também a doação generosa de 
todos aqueles e aquelas que se colocam a 
serviço dos irmãos e irmãs, mesmo arris-
cando a vida, como atualmente os médi-
cos e todo pessoal do campo da saúde no 
atendimento aos atingidos pelo Coronaví-
rus. Lembramos o serviço desapercebido 
de todas as pessoas que atuam na Pastoral 
da Criança e nas outras 26 pastorais sociais 
de nossa Igreja, bem como a de outras em 
iniciativas do voluntariado social. Recorda-

mos também os que sofrem perseguição em razão de sua fé.
Olhamos para a Cruz de Cristo recordando as palavras 

de nosso querido Papa Francisco, por vezes mal compreendi-
do e criticado até por membros de nossa própria Igreja, no dia 
27 passado, naquela oração universal com a bênção à cidade 
de Roma e ao mundo. A partir da passagem do evangelho que 
narrava a tempestade no mar e a interpelação dos discípulos a 
ele, Senhor, não te importas que pereçamos”, ele disse que o 
Senhor, em nossa atual tempestade, “nos interpela e nos con-
vida a despertar e ativar a solidariedade e a esperança, capazes 
de dar solidez, apoio e significado a estas horas em que tudo 
parece naufragar. O Senhor desperta, para acordar e reanimar 
a nossa fé pascal. Temos uma âncora: na sua cruz, fomos sal-
vos. Temos um leme: na sua cruz, fomos resgatados. Temos 
uma esperança: na sua cruz, fomos curados e abraçados, para 
que nada e ninguém nos separe do seu amor redentor. No meio 
deste isolamento que nos faz padecer a limitação de afetos 
e encontros e experimentar a falta de tantas coisas, ouçamos 
mais uma vez o anúncio que nos salva: Ele ressuscitou e vive 
ao nosso lado. Da sua cruz, o Senhor desafia-nos a encontrar 
a vida que nos espera, a olhar para aqueles que nos reclamam, 
a reforçar, reconhecer e incentivar a graça que mora em nós. 
Não apaguemos a mecha que ainda fumega (cf. Is 42, 3), que 
nunca adoece, e deixemos que reacenda a esperança.”

E o Papa diz mais: Abraçar a sua cruz significa en-
contrar a coragem de abraçar todas as contrariedades da hora 
atual, abandonando por um momento a nossa ânsia de omni-
potência e possessão, para dar espaço à criatividade que só o 
Espírito é capaz de suscitar. Significa encontrar a coragem de 
abrir espaços onde todos possam sentir-se chamados e permi-
tir novas formas de hospitalidade, de fraternidade e de solida-
riedade. Na sua cruz, fomos salvos para acolher a esperança 
e deixar que seja ela a fortalecer e sustentar todas as medidas 
e estradas que nos possam ajudar a salvaguardar-nos e a sal-
vaguardar. Abraçar o Senhor, para abraçar a esperança. Aqui 
está a força da fé, que liberta do medo e dá esperança.

Nesta perspectiva ganha pleno sentido o que certa-
mente cantamos na oração da Via-Sacra ao longo da quaresma 
e cantamos hoje: Vitória, ó Cruz, tu reinarás! Ó Cruz, tu nos 
salvarás! Brilhando sobre o mundo que vive sem tua luz, tu és 
um sol fecundo, de amor e de paz, ó Crus! 
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Homilia na Ressurreição do Senhor
Administrador Diocesano, Santuário de Fátima, 12/4/2020

Podemos imaginar os sentimentos 
dos apóstolos e de outros que admiravam 
e seguiam Cristo na tarde-noite de sexta-
-feira santa e no sábado santo. Experimen-
tavam a desolação, o medo, a apreensão, 
a frustração, pelo que disseram os discí-
pulos de Emaús ao próprio Cristo que, 
ressuscitado, já caminhava com eles: Nós 
esperávamos que ele fosse restaurar Israel, 
mas já se passaram três dias de sua morte. 
Aquele que os encantara fora condenado, 
morto e posto na sepultura com uma gran-
de pedra na entrada dela. Fora condenado 
a morrer na cruz, pena de morte que os romanos não aplica-
vam a seus cidadãos, mas que Pilatos, o representante do Im-
pério romano na Palestina, a decretou para Jesus de Nazaré. 

Hoje a humanidade também está muito apreensiva 
diante da pandemia do Coronavírus, que chegou a ser con-
siderada uma gripezinha, mas que já causou 120.000 mortes 
no mundo e mais de mil no Brasil. Na Itália, até o dia 08, 
causou a morte de 96 padres e diversos médicos. 

Quais os efeitos deste vírus não visível a olho nu nem 
com microscópio comum, neste momento extraordinário de 
nossa vida, neste tempo de progressos científicos, da comu-
nicação através da internet e do aqui e agora, da conferência 
virtual, era do drone, de um conhecimento mais apurado dos 
direitos humanos, de dispositivos que permitem, à distância, 
executar diversas atividades?

Ele derruba toda essa potência pós-moderna! Ele nos 
desperta do perigo da onipotência. Recorda que somos mor-
tais, que o poderio militar e a tecnologia não bastam para nos 
salvar. Mas ele também desperta novas possibilidades, moti-
va a solidariedade, a retomada dos valores fundamentais da 
vida, que, conforme a CF, é dom e compromisso. À luz da 
fé, para nós esta situação é oportunidade para conhecer de 
modo muito claro e forte quem somos, a fragilidade de tudo 
que nos rodeia e a capacidade de amar que está dentro de nós 
a quem Deus entregou a criação para dela cuidar.

Comentando o evangelho da noite passada, dizendo 
que Maria Madalena e a outra Maria foram ao túmulo, o Papa 
disse: Como nós, tinham nos olhos o drama do sofrimento, 
duma tragédia inesperada, que se verificou demasiado ra-
pidamente. Viram a morte e tinham a morte no coração. À 
amargura, juntou-se o medo: acabariam, também elas, como 
o Mestre? E depois os receios pelo futuro, carecido todo ele 
de ser reconstruído. A memória ferida, a esperança sufocada. 
Para elas, era a hora mais escura, como o é hoje para nós.

Contudo, nesta situação, as mulheres não se deixam 
paralisar. Não cedem às forças obscuras da lamentação e da 
lamúria, não se fecham no pessimismo, nem fogem da rea-

lidade. Realizam algo simples e extraor-
dinário: nas suas casas, preparam os per-
fumes para o corpo de Jesus. Não renun-
ciam ao amor: na escuridão do coração, 
acendem a misericórdia.

Quais os efeitos da cruz, na qual 
Cristo entregou sua vida por nós? Nela, 
somos justificados pela fé nele, somos re-
conciliados com Deus, somos repletos de 
esperança de uma vida eterna. A cruz de 
Cristo mudou o sentido da dor e do sofri-
mento humano. De todo sofrimento, físi-
co e moral.

Naquela situação de desolação dos discípulos do Na-
zareno, brilhou a luz e a vida nova da Ressurreição, como 
celebramos na noite passada, na vigília pascal que é a mãe 
de todas as vigílias. Nela acendemos o Círio Pascal, grande 
símbolo do Cristo ressuscitado, à luz do qual proclamamos 
alegres e solenemente o hino da Páscoa, cantando salve luz 
eterna. Círio que permanecerá em nossas celebrações, mes-
mo que privativas, até o Pentecostes e depois ficará junto à 
pia batismal. 

Neste domingo de Páscoa, ouvimos o testemunho de 
São Pedro a respeito da vida de Jesus, de como foi morto, 
mas também ressuscitou. Ouvimos a ida de Maria Madalena 
ao sepulcro, bem de madrugada, quando ainda estava escuro 
e encontra o sepulcro vazio. A redundância do evangelista, 
bem de madrugada, quando ainda estava escuro – de madru-
gada sempre é escuro – é para ressaltar que para Madalena 
ainda não brilhara a luz da ressurreição. Também para João 
e Pedro não havia brilhado esta luz, porque não haviam en-
tendido as Escrituras. Mas entrando no túmulo, João viu e 
acreditou. O amor a Cristo fez Maria Madalena ir cedo ao tú-
mulo. A ressurreição as fez andar depressa, cheias de alegria. 

A propósito do túmulo, o Papa, na homilia da vigília 
pascal disse: O túmulo é o lugar donde, quem entra, não sai. 
Mas Jesus saiu para nós, ressuscitou para nós, para trazer 
vida onde havia morte, para começar uma história nova no 
ponto onde fora colocada uma pedra em cima. Ele, que der-
rubou a pedra da entrada do túmulo, pode remover as rochas 
que fecham o coração. Por isso, não cedamos à resignação, 
não coloquemos uma pedra sobre a esperança. Podemos e 
devemos esperar, porque Deus é fiel. Não nos deixou sozi-
nhos, visitou-nos: veio a cada uma das nossas situações, no 
sofrimento, na angústia, na morte. A sua luz iluminou a obs-
curidade do sepulcro: hoje quer alcançar os cantos mais es-
curos da vida. Minha irmã, meu irmão, ainda que no coração 
tenhas sepultado a esperança, não desistas! Deus é maior. 
A escuridão e a morte não têm a última palavra. Coragem! 
Com Deus, nada está perdido.
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Renovados na fé e fortalecidos pelo Pão eucarístico, 
proclamaremos e testemunharemos a alegria da ressurreição 
de Cristo e a esperança de nossa própria ressurreição. Como 
dizem os 13 patriarcas e líderes das Igrejas de Jerusalém, em 
mensagem desses dias, proclamaremos que a ressurreição é 
a nossa certeza de que Deus também está no meio da morte 
e do sofrimento e que a morte de Cristo nos dá a vitória. 
Anunciaremos, na situação atual, que a ressurreição exorta a 
um tempo de renovação e indica um caminho para o futuro, 
livre da opressão, da discriminação, da fome e da injustiça. 
Em Cristo que vive e nos quer vivos, como diz o início do 
documento do Papa a partir da Assembleia do Sínodo dos 
Bispos sobre a juventude em 2018, anunciaremos que nele 
os que sofrem encontram consolo, os doentes têm confor-
to. No Ressuscitado, encontraremos cura e vitória sobre esta 
pandemia e sobre todas as realidades mais sombrias de nos-
sas famílias e de nossa sociedade.

Com os bispos da Espanha, que determinaram o to-
que dos sinos neste domingo de Páscoa, para oferecer essa 
esperança àqueles que hoje têm mais necessidade, procla-
maremos que Jesus Cristo ressuscitou, anuncia e realiza a 
vitória da vida sobre a morte, núcleo central de nossa fé, 
mesmo que se deva anunciá-lo com lágrimas nos olhos por 
causa da atual situação.  

Maria Madalena e a outra Maria, São João e São Pedro, 

conforme outra passagem do evangelho, madrugaram e foram 
os primeiros a viver a experiência da Ressurreição. Ao lon-
go daquele primeiro dia da semana, outros se juntaram a eles. 
Alguns demoraram mais a reconhecer que Cristo estava vivo, 
como os discípulos de Emaús. Eles só descobriram o ressus-
citado ao cair da tarde, já no anoitecer. E houve Tomé, como 
veremos no próximo domingo, que precisou de uma segunda 
oportunidade. Quando Jesus apareceu aos discípulos, Ele não 
estava presente e não acreditou no que eles lhe contaram. Oito 
dias depois, Jesus lhe oportunidade de reconhecê-lo vivo. 

Sejamos sempre madrugadores, sejamos daqueles 
que se adiantam na vivência da fé. Sejamos daqueles que 
correm, isto é, que não se deixam acomodar no anúncio do 
evangelho. E sejamos daqueles que iluminam sua vida com 
a luz da palavra de Deus, especialmente nesta situação cria-
da pela pandemia do Coronavírus. Que possamos sair do 
necessário isolamento social atual e retornar às atividades 
habituais, não para voltar à vida anterior como Lázaro, mas 
para uma nova vida, mais fraterna, mais humana, mais cristã.

São Paulo, na segunda leitura, nos recomenda: Se 
ressuscitastes com Cristo, aspirai as coisas do alto e não 
as terrestres. Devemos levar uma vida nova. Devemos ser 
sempre seus discípulos missionários, que testemunham, com 
alegria, tudo o que anunciou e realizou. Que assim seja.

Formas de olhar e consequentemente de agir
(A Voz da Diocese – 15/3/2020)

O olhar do sacerdote e do 
levita e o do bom samaritano para 
o machucado à beira da estrada sem 
poder fazer algo por si mesmo fo-
ram muito diferentes. O dos dois 
primeiros foi de indiferença e frie-
za, por isso seguiram adiante. O do 
outro foi de compaixão e por isso 
parou, interrompeu seu percurso e 
prestou-lhe os cuidados que podia 
para aliviar sua dor, sem olhar sua 
classe social, religião, ideologia ou 
outro aspecto. Colocou vinho e óleo em suas feridas, colo-
cou-o em sua montaria e o levou para uma pensão arcando 
com as despesas pela hospedagem e com os cuidados de que 
ainda necessitasse.  

Um provérbio latino diz que o agir segue o ser. No 
caso, a atitude dos três seguiu o seu olhar. A Campanha da 
Fraternidade, que assumiu como lema as atitudes do samari-
tano, ver, sentir compaixão e cuidar, fala em diferentes olha-
res, o da indiferença, que gera ameaças à vida e o da soli-
dariedade social, que permite reconhecer inúmeras pessoas 
que atuam em favor da vida nas mais diversas formas e em 
diferentes organizações populares e órgãos públicos. 

No olhar da indiferença, a 
Campanha distingue o olhar que 
abandona a vida, o olhar que destrói 
a vida e o olhar que exclui a vida.

No olhar que abandona a 
vida, cita diversos fatores que se 
constituem em graves agressões à 
vida, como a desigualdade, as no-
vas formas de pobreza, o aborto, 
o desemprego, a automutilação, o 
suicídio, os acidentes de trânsito, os 

ataques aos povos indígenas, o feminicídio, os conflitos por 
terra e água. Em 2017, o Brasil era o 9º país mais desigual 
em distribuição de renda. Em 2018, os 50% mais pobres da 
população tiveram seus rendimentos do trabalho diminuídos 
em 3,5%, enquanto o dos 10% mais ricos aumentou 6%. No 
primeiro trimestre de 2019, havia 13 milhões e quatrocen-
tos mil desempregados no País. Em 2016, foram registrados 
11.483 suicídios, correspondendo a 31 por dia. Nos seis pri-
meiros meses de 2018, houve 19.398 mortes e mais de 20 
mil pessoas com invalidez permanente em consequência de 
acidentes de trânsito. As principais causas dos mesmos são a 
negligência ou imprudência e a não observância das leis de 
trânsito pelos motoristas. Em 2017, as vítimas de feminicí-



COMUNICAÇÃO DIOCESANA - Junho de 2020

14 Homilias e a Voz da Diocese

dio no mundo foram 2.795, das quais 1.133 no Brasil. Entre 
203 e 2018, houve 1.200 assassinatos de indígenas e só em 
2017, 71 por conflitos de terra. 

Em relação à nossa Casa Comum, há uma complexa 
crise socioambiental, com alterações climáticas, extinção de 
espécies, resultado da exploração desordenada e do aumento 
da poluição. O Brasil é o país que mais usa pesticidas.

Essas e outras formas de sofrimento, segundo o tex-
to base da Campanha, “mostram que a vida é continuamen-
te ameaçada. A todo momento, ela é confrontada com uma 
mentalidade que insiste em colocar o lucro acima das pesso-
as e da dignidade humana. O mercado, ídolo que seduz a um 
consumismo desenfreado, atropela a vida dos mais pobres 

sem escrúpulo nem constrangimento algum. Com isso, cres-
ce a indiferença com a situação dos mais frágeis e se desen-
volve a cultura da invisibilidade e do descartável” (nº 67). 

Menos mal que há também o olhar da solidariedade 
social. Surgem e se consolidam muitos serviços em favor da 
vida. A Pastoral da Criança conta com 74 mil voluntários que 
atendem 800 mil crianças. Agentes das 26 pastorais sociais 
da Igreja no Brasil promovem e cuidam da vida humana. 

Resta perguntar-nos: qual é o nosso olhar? Deve ser 
este olhar solidário, que leva a cuidar da vida em suas dife-
rentes expressões, especialmente a humana. Com ele, supe-
ramos o egoísmo e a indiferença. 

Coronavírus – cuidados emergenciais e permanentes
 (A Voz da Diocese – 22/3/2020)

A Campanha da Fraternida-
de em andamento nesta quaresma 
tem especial acolhida por seu lema, 
convocando ao cuidado, inspirado 
na parábola do Bom Samaritano, 
vivido exemplarmente por Santa 
Dulce dos Pobres; cuidado com a 
vida, dom e compromisso; cuida-
do de uns com os outros e de todos 
com a Casa Comum, na certeza de 
que Deus cuida de todos. 

A necessidade do cuidado é urgida agora pelas ins-
tâncias governamentais, pelas organizações populares, pelas 
igrejas para se fazer frente à já ampla disseminação do coro-
navírus – covid 19. 

A situação é gravíssima, porém deve ser encarada 
com serenidade e confiança, sem demonizar quem quer que 
seja, sem criar pânico, mas também sem julgá-la histeria da 
mídia ou de parte dela especificamente. Todos estamos su-
jeitos ao contágio, especialmente os que vivem em situações 
mais carentes. Certamente, todos estávamos despreparados 
para a emergência, mas ninguém é liberado de fazer o que 
puder para evitar seu alastramento e minimizar seus efeitos.

Se a todos preocupa superar esta tragédia, é impor-
tante perguntar-nos o que podemos aprender com ela e como 
seremos depois dela.

Talvez, entre outros aspectos, com esta paralização 
crescente do mundo todo, poderíamos destacar a necessi-
dade de desacelerar o ritmo frenético da vida e ater-nos ao 
essencial, aos princípios e valores eternos; de darmos mais 
tempo à família, à casa, na qual se exige permanecer agora; 
de cultivar permanentemente as boas práticas de higiene e 
convivência; de ter consciência e lucidez da existência per-
manente de múltiplos problemas; de ter consciência especi-
ficamente de outros vírus como o egoísmo, pessoal e social, 

que agrava a situação que vivemos 
e se revela, por exemplo, na ânsia 
de estocar bens de consumo, sem 
pensar que os outros também pre-
cisarão; de sermos humildes, cons-
cientes da limitação e da interde-
pendência humana; de cultivarmos 
decisivamente cuidados ecológi-
cos, pois nós é que precisamos da 
terra e  não ela de nós; de sermos 
autênticos em nossas relações, evi-

tando, por exemplo, o mecanismo no aperto de mão, nos 
abraços e beijos que agora devemos evitar; de que o momento 
é de gestos de fraternidade, ternura, solidariedade e otimismo; 
de não explorar politica ou comercialmente a situação; de re-
conhecermos atos edificantes como os de jovens que se dis-
põem a ir ao mercado, à farmácia pelos que não podem e não 
devem sair de casa, dos que cantam nas janelas e marquises, 
animando-se mutuamente, dos médicos e outros profissionais 
da saúde que se expõem no atendimento aos infectados, pelos 
quais nosso Papa reza com frequência;   de que o momento, 
sobretudo, é de voltar-nos para o alto e implorar a compaixão 
e a graça de Deus, o altíssimo, onipotente e bom Senhor, como 
o chamava São Francisco de Assis. Ele nunca nos abandona, 
sem dispensar-nos de fazer a nossa parte. Porém, por mais que 
façamos será insuficiente sem Ele. 

Como diz o Arcebispo de Porto Alegre: “É tempo de 
reconstruir a esperança, promover a solidariedade e incen-
tivar a oração. Por isso, rezemos pelas autoridades, profis-
sionais da saúde, vítimas e todos os que mantêm o funcio-
namento 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 recome-
ço, remodelações de processos e adoção de novos modos 
de viver na casa comum, no profético horizonte da ecologia 
integral.”
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Isolamento social, oportunidade para aprofundar                    
diálogo com Deus e na família

(A Voz da Diocese – 29/3/2020)

Grande número de países 
adotou o isolamento social por 
alguns ou mais dias como gran-
de meio de conter o avanço do 
Coronavírus, covid-19. Segundo 
a BBC Brasil, um terço da po-
pulação mundial, que significa 
2.800.000.000 de pessoas teve que 
mudar de hábitos de forma mais 
ou menos drástica. Segundo a 
mesma fonte, por levantamento da 
Unesco, Organismo da ONU para 
a cultura, 157 países adotaram o 
fechamento de escolas. Anúncios 
motivacionais pedem enfaticamente às pessoas: “fiquem em 
casa”. 

Em situação normal, o isolamento social é a falta de 
interação de uma pessoa com a sociedade por algum proble-
ma psicológico ou de doença física. É também a exclusão 
de pessoas pelo grupo a que pertencem ou da sociedade em 
geral. Pode verificar-se pelo buylling, pela rejeição a porta-
dores de doenças como a AIDS, pela situação social ou por 
outros fatores. Muitos idosos vivem abandonados. No tempo 
de Cristo, os leprosos eram excluídos do convívio familiar e 
comunitário.

O atual isolamento social é fator preventivo contra 
o contágio do temível vírus que ameaça a humanidade. Mas 
ele pode também favorecer a retomada ou o aprofundamen-
to do diálogo familiar e com Deus, do valor do silêncio, da 
necessidade imprescindível da solidariedade, do desapego 
e desprendimento, para saber viver com menos, evitando o 
acúmulo de bens e dinheiro. 

O profeta Oseias diz que Deus levou seu povo ao 
deserto para falar-lhe ao coração. Na situação em que vi-
vemos, no recolhimento de nossas casas, podemos cultivar 
momentos de silêncio, de leitura da Palavra de Deus, de ora-
ção ardorosa, de renovação de nossa fé e confiança em Deus. 
Nosso Papa nos ajuda a isso pela recomendação que fez há 
poucos dias: “Nesta situação inédita, em que tudo parece 
vacilar, ajudemo-nos a permanecer unidos naquilo que re-
almente conta”. Ele também disse: “E numa situação difí-

cil e desesperadora, é importante 
saber que existe o Senhor a quem 
nos podemos agarrar”. E Deus 
“nos apoia de muitas maneiras”. 
Nesta situação, podemos entender 
melhor o valor do recolhimento, 
a exemplo de Jesus que, frequen-
temente, se retirava a sós para a 
oração. 

O pedido ou a ordem das 
autoridades do campo da saúde 
de ficarmos em casa nos remete 
à importância da família. Se na 

correria da vida, que forçosamente precisamos interromper, 
não temos tempo para o aconchego familiar, agora podemos 
tê-lo para dialogar, para fortalecer a convivência. Nas situa-
ções extremas, com raras exceções, a família é nosso refúgio 
e amparo. Nossa Igreja considera a família Igreja doméstica. 
O Novo Testamento fala da Igreja nas casas. Nosso Plano 
Diocesano da Ação Evangelizadora lembra que o espaço fa-
miliar foi um dos lugares privilegiados para o encontro e o 
diálogo de Jesus e seus seguidores com diversas pessoas. As 
atuais Diretrizes da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil 
ressaltam a família como sujeito fundamental da ação mis-
sionária da Igreja, lugar de iniciação à vida cristã. Ao mes-
mo tempo, no aconchego de nossas casas, vamos lembrar as 
pessoas que morrem sem o conforto da presença da família 
e daquelas que não podem viver o funeral de seus mortos. 

Nesta quarentena, coincidentemente na quaresma, 
que por sua natureza nos pede o jejum, a sóbria utilização 
dos bens, a esmola, o relacionamento fraterno e solidário 
com todos, e a oração, o cultivo da familiaridade com Deus, 
procuremos divisar como seremos quando tudo voltar à nor-
malidade. Procuremos definir alguns compromissos a viver-
mos após essa pandemia. E veremos que nada terá sido em 
vão, que terá valido a pena a seriedade nos cuidados emer-
genciais de agora para o cultivo dos cuidados permanentes 
indispensáveis para o nosso bem, dos outros e de toda a na-
tureza, como nos propõe a Campanha da Fraternidade.

Com esperança cristã, ótimo domingo a todos e ex-
celente semana.

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

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

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

http://www.diocesedeerexim.org.br


COMUNICAÇÃO DIOCESANA - Junho de 2020

16 A Voz da Diocese

Em isolamento social, mas em profunda comunhão           
na Semana Maior da fé cristã

(A Voz da Diocese – 05/4/2020)
Neste primeiro domingo de 

abril, o de Ramos e da Paixão, inicia-
remos a Semana Santa deste ano, em 
situação inédita na história da Igreja. 
Teremos as diversas celebrações, nas 
quais muito mais pessoas participam 
do que nos outros domingos e dias 
santos, sem a a presença dos fiéis. 
Pela quarentena, eficaz meio na pre-
venção contra a Covid-19, estaremos 
em maior convivência familiar e em 
profunda comunhão, através dos recursos midiáticos atuais, 
na celebração da Semana Maior da vida cristã, a mais impor-
tante do ano, tempo de mergulhar nos acontecimentos centrais 
da Redenção e reviver o Mistério Pascal, o grande Mistério 
da fé; de cada pessoa e comunidade acolherem Cristo como 
o povo simples em Jerusalém; de reviver a última Ceia com 
Ele, na mesma disposição ao serviço fraterno, imitando-o no 
lava-pés; de subir com Ele ao Calvário para a entrega total do 
amor ao Pai e aos irmãos; de festejar a Páscoa, na certeza de 
que a luz vence as trevas e de que a vida construída em Cristo 
vai além dos limites do tempo e se plenifica na eternidade.

Alguns aspectos desta semana
Domingo de Ramos e da Paixão: Jesus entra em 

Jerusalém montado num jumento, em sinal de humildade e 
despojamento pessoal e de um projeto de vida na justiça, no 
serviço generoso, no amor misericordioso, bem diferente do 
projeto dos poderes do mundo que se impõem pela força e 
pelo poder. Cabe a cada um acolhê-lo na disposição de estar 
com Ele carregando a cruz ou estar com os que a coloca-
ram sobre ele; de estar ao lado dEle na cruz ou do lado dos 
que O colocaram nela. Dispostos a não alternar “bendito” 
e “crucifica-o”, guardamos em nossas casas os ramos desta 
aclamação a Cristo para lembrar-nos o compromisso de tes-
temunhar com a vida o que realizamos na celebração.  

Quinta-feira Santa: Insti-
tuição da Eucaristia, do sacerdócio 
ministerial e do mandamento novo 
da caridade, deixado por Jesus aos 
seus discípulos. No pão e no vinho, 
Cristo se faz presente com seu corpo 
entregue e com seu sangue derrama-
do. É o sacrifício da nova e definiti-
va aliança oferecida a todos. Dia es-
pecial de agradecer a Deus o grande 
dom da Eucaristia, a ser acolhido 

com devoção e adorado com fé viva, e o sacerdócio, dom do 
coração de Jesus, segundo S. Cura D’Ars. 

Sexta-feira Santa: Coloca-nos diante de algo que 
humanamente parece absurdo: Deus não só se faz humano, 
com todas as necessidades do ser humano, não só sofre para 
salvar o ser humano, carregando sobre si toda a tragédia da 
humanidade, mas morre pelo ser humano. A morte de Cris-
to recorda o cúmulo da dor e dos males que pesam sobre a 
humanidade de todos os tempos: o peso esmagador de nosso 
morrer, o ódio e a violência que ainda hoje ensanguentam a 
terra. A paixão do Senhor continua nos sofrimentos das pes-
soas, especialmente das vítimas das emergências climáticas 
e das tragédias sociais e da atual pandemia Covid-19.

Sábado Santo: A Igreja vela em oração como Maria 
e junto a Maria, compartilhando seus próprios sentimentos de 
dor e de confiança em Deus. O recolhimento e o silêncio nos 
conduzirão à solene Vigília Pascal, “mãe de todas as vigí-
lias”. Em todas as igrejas e comunidades ressoará o canto de 
alegria pela ressurreição de Cristo, proclamando a vitória da 
luz sobre as trevas, da vida sobre a morte, e a Igreja exultará 
pelo encontro com seu Senhor. É a Páscoa da Ressurreição. 

Domingo de Páscoa: Aleluia, Cantamos a vitória do 
Cristo Ressuscitado! Vamos anuncia-la e testemunhá-la com 
nossa vida de fidelidade ao seu Evangelho, na esperança de 
nossa própria ressurreição eterna. Vamos irradiar a paz e a 
vida nova que nos oferece. (Bento XVI).

Papa Francisco na homilia no segundo domingo de Pás-
coa, 19/4/2020: No domingo passado, celebramos a ressurreição 
do Mestre, hoje assistimos à ressurreição do discípulo. Passou 
uma semana; semana esta, que os discípulos, apesar de ter vis-
to o Ressuscitado, transcorreram cheios de medo, mantendo «as 
portas fechadas» (Jo 20, 26), sem conseguir sequer convencer da 
ressurreição o único ausente, Tomé. Que faz Jesus perante esta 
incredulidade medrosa? Regressa, coloca-Se na mesma posição, 
«no meio» dos discípulos, e repete a mesma saudação: «A paz es-
teja convosco!» (Jo 20, 19.26). Começa de novo. A ressurreição 
do discípulo começa daqui, desta misericórdia fiel e paciente, da 
descoberta que Deus não Se cansa de estender-nos a mão para 
nos levantar das nossas quedas. Quer que O vejamos assim: não 
como um patrão com quem devemos ajustar contas, mas como o 

nosso Papá, que sempre nos levanta. Na vida, caminhamos tate-
ando, como uma criança que começa a andar, mas cai; dá alguns 
passos e cai novamente; cai e volta a cair, mas sempre o pai a 
levanta. A mão que nos levanta sempre é a misericórdia: Deus 
sabe que, sem misericórdia, ficamos caídos no chão; ora, para 
caminhar, precisamos de ser postos de pé.

Podes objetar: «Mas, eu não paro mais de cair»! O Sen-
hor sabe disso, e está sempre pronto a levantar-te de novo. Não 
quer ver-nos a pensar continuamente nas nossas quedas, mas 
que olhemos para Ele, que, nas quedas, vê filhos a levantar; nas 
misérias, vê filhos a amar com misericórdia. Hoje, nesta igreja 
que se tornou santuário da misericórdia em Roma, no domin-
go que São João Paulo II dedicou à Misericórdia Divina há vinte 
anos, acolhamos confiadamente esta mensagem.
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Orientações da Diocese de Erexim em relação ao             
“Coronavírus – Covid 19” a partir de 02 de abril

Em sintonia com indicações da 
Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil, da Sagrada Congregação para 
o Culto Divino e os Sacramentos, de 
Arquidioceses e Dioceses do Brasil e, 
como propõe recente nota de entidades 
do Brasil, com as recomendações da 
ciência, das autoridades e profissionais 
da saúde e a experiência internacional, 
a Diocese de Erexim, por seu Administrador com o Colégio 
de Consultores, promulga as seguintes orientações a vigo-
rarem a partir deste dia 02 de abril por tempo indeterminado:

- continuar seguindo rigorosamente as ações de pre-
venção indicadas pelas autoridades da saúde, com a quaren-
tena na forma indicada por elas ou por outras;

- manter suspensas as missas e as celebrações da Pala-
vra de Deus com a presença de fiéis. Os presbíteros, porém, 
celebrem, diariamente, a Santa Missa, de forma privativa, 
com a participação apenas de pessoas para a liturgia da Pala-
vra e preces, em favor do Povo de Deus, incluindo a oração 
especial do Missal Romano “em qualquer necessidade” A e 
B, com transmissão, onde possível, pelos meios de comuni-
cação para os fiéis poderem estar sintonizados em oração e 
viverem a comunhão espiritual;

- continuar com a suspensão da realização de eventos 
formativos, assistenciais e outras atividades programadas pe-
las diversas pastorais, comissões e movimentos eclesiais (gru-
pos de oração, reuniões, cursos, palestras, retiros), incluídos 
os encontros periódicos com catequizandos; dos eventos nos 
salões paroquiais e comunitários – festas dos padroeiros, al-
moços, jantares, promoções sociais de qualquer tipo;

- realizar funerais e exéquias com poucas pessoas, de 
preferência ao ar livre, no próprio cemitério, observando os 
cuidados profiláticos recomendados;

- deixar as igrejas de portas abertas, se não houver de-
terminação em contrário pelas autoridades, em horário mais 
conveniente, higienizadas e bem arejadas, com disponibili-
zação de álcool em gel, para a oração pessoal frequente dos 
fiéis; onde possível, colocar em destaque imagem de Nossa 
Senhora para especial veneração e para a súplica de inter-
cessão pela saúde de todos; 

- procurar, da parte dos presbíteros, dedicar mais tem-
po para atender os fiéis por telefone ou redes sociais, pois 
muitos paroquianos podem precisar de conforto, serenidade 
e palavras de fé e esperança para vencer o medo e a de-
pressão; também para a confissão, aconselhamento e bênção 
na igreja, com os cuidados indicados para esta situação;

- prosseguir com as secretarias paroquiais fechadas, 
com expediente interno e as capelinhas sem circulação pelas 
famílias;

- recomendar a todas as famílias 
momento diário de oração, de retoma-
da das verdades da fé cristã, com leitura 
orante da Palavra de Deus, recitação do 
terço ou ao menos uma dezena dele ped-
indo a intercessão da Virgem Maria em 
favor da vida, dom e compromisso, que 
deve ser cuidada, defendida e promovi-
da deste a concepção até seu fim natural, 

conforme propõe a Campanha da Fraternidade deste ano; 
- renovar a solicitação de atenção e cuidado às necessi-

dades de vizinhos com doentes ou que venham a ter pessoas 
em quarentena por causa do Coronavírus.

Em relação à Semana Santa (com sugestões da CNNB, 
lembrando roteiro de oração sugerido pela Diocese) : 

- Domingo de Ramos: cada família colocar no espaço 
de sua oração e no portão ou na porta de casa (em lugar 
bem visível) alguns ramos e/ou palmas, como sinal de nos-
sa aclamação e seguimento a Cristo - marcar a casa é uma 
característica do povo de Deus; na missa, mesmo que priv-
ativa, o padre invocará a bênção sobre os ramos, estendida 
aos das casas de sua paróquia; a coleta da solidariedade (da 
Campanha da Fraternidade) será feita em data a ser fixada 
pela CNBB, mas desde logo dispor-se a participar dela ati-
vamente;

- missa do crisma: será no dia 08, quarta-feira, às 20h, 
na Catedral São José, pelo Arcebispo de Passo Fundo, Dom 
Rodolfo Luís Weber, com um padre de cada Área Pastoral, 
Administrador, Coordenador  da Cúria Diocesana e de Pas-
toral, com transmissão por Rádios e outros meios; Os outros 
padres, possivelmente acompanhando esta celebração, ren-
ovem pessoalmente os compromissos da ordenação presbit-
eral, conforme o Missal, páginas 235-237;

- Quinta-feira Santa (09/4/2020, à noite): cada família 
tenha em seu momento de oração uma bacia e toalha lem-
brando o gesto de Cristo de lavar os pés dos discípulos e que 
recorda o compromisso social da Eucaristia que Ele instituiu 
na última Ceia, quando nos deu também o Sacerdócio e o 
mandamento novo do amor. Na missa privativa, omite-se o 
lava-pés e o Santíssimo Sacramento é mantido no taberná-
culo. Todos os padres têm a faculdade de celebrar em local 
adequado, mas privativamente; 

- Sexta-feira Santa (10/4/2020, às 15h): cada família 
coloque em lugar de destaque a cruz. Na solene Paixão do 
Senhor, privativamente, o beijo à cruz é limitado a quem 
preside. Para a oração universal, a Comissão Episcopal Pas-
toral para a Liturgia da CNBB sugere acrescentar uma in-
tenção pelos que padecem pela pandemia do Covid-19; A 
coleta para os Lugares Santos será adiada, com data a ser 
estabelecida pela CNBB;
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- Vigília Pascal (sábado santo, 11/4/2020, após o cair 
do sol): Cada família providencie para o lugar de sua oração 
uma vela, recordando o Círio Pascal, grande símbolo do 
Cristo Ressuscitado, e copo com água, sobre a qual o padre 
estenderá a invocação da bênção que fará na liturgia batismal 
com renovação das promessas batismais; omite-se a bênção 
do fogo; prepara-se e acende-se o Círio e, omitindo-se a pro-
cissão, passa-se para o anúncio da Páscoa (Exsultet), Liturg-
ia da Palavra, do Batismo e da Eucaristia; 

- Na solenidade da Páscoa na Ressurreição do Sen-
hor (12/4/2020): cada família acenda a vela da vigília pascal 
em seu momento de oração, de preferência acompanhando 
a transmissão de missa pelos meios de comunicação social.

Por fim, a Diocese observa novamente 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 permanen-
tes que ameaçam a vida e a dignidade de muitas pessoas, como 

nos propõe a Campanha da Fraternidade deste ano sobre a 
“vida, dom e compromisso, com o lema “viu, sentiu compaix-
ão e cuidou dele”. É também oportunidade de reconstruirmos 
a esperança, promovermos a solidariedade e intensificarmos 
nossa oração a Deus pelos que foram ou vierem a ser atingi-
dos pelo vírus, pelos agentes de saúde, médicos, enfermeiros 
e outros e por vida saudável para todos, por intercessão de 
Nossa Senhora da Saúde, de São José, padroeiro da Diocese e 
de Santa Dulce dos Pobres, o Anjo bom do Brasil. 

Ao mesmo tempo, o Colégio de Consultores, a co-
ordenação de pastoral e a cúria diocesana desejam que a 
alegria da Páscoa seja abundante e permanente para todos, 
na defesa e na promoção da “vida, dom e compromisso”, 
com “relações de mútuo cuidado entre as pessoas na família, 
na comunidade, na sociedade e na Casa Comum”, sob a 
proteção da Mãe do Ressuscitado. 

Erechim, 02 de abril de 2020.
Pe. Antonio Valentini Neto – Administrador Diocesano.

Entidades emitem nota para que a população fique em 
casa respeitando as recomendações da ciência e dos 

profissionais de saúde
CNBB, OAB, Comissão Arns, Aca-

demia Brasileira de Ciências, Associação 
Brasileira de Imprensa e Sociedade Bra-
sileira para o Progresso da Ciência se 
reuniram hoje, dia 27, de modo virtual, e 
escreveram uma nota para alertar a popu-
lação que fique em casa. As entidades fazem 
esse pedido com base nas recomendações 
da ciência e dos profissionais de saúde, 
além de levarem em conta a experiência internacional dos 
países que sofrem com a pandemia da covid-19.

“Estratégias de isolamento social, fundamentais para 
conter o crescimento acelerado do número de pessoas afeta-
das pelo Coronavírus, visam à organização dos serviços de 
saúde para lidar com esta situação, que, apesar de grave, 
pode ser bem enfrentada por um sistema de saúde organiza-
do e bem dimensionado”, afirma a nota

As entidades ainda explicam que a hora é de enfrenta-
mento desta pandemia com lucidez, responsabilidade e sol-
idariedade e alertam para o perigo da desinformação que 
parte do próprio poder público: “A campanha de desinfor-
mação desenvolvida pelo Presidente da República, concla-
mando a população a ir para a rua, é uma grave ameaça à 
saúde de todos os brasileiros”.

Íntegra da nota
Em defesa da vida
As entidades que subscrevem esta nota reuniram-se 

hoje, de modo virtual, para alertar à população que fique em 
casa respeitando as recomendações da ciência, dos profis-

sionais de saúde e da experiência inter-
nacional.

Estratégias de isolamento social, 
fundamentais para conter o crescimento 
acelerado do número de pessoas afetadas 
pelo Coronavírus, visam a organização 
dos serviços de saúde para lidar com esta 
situação, que, apesar de grave, pode ser 

bem enfrentada por um sistema de saúde organizado e bem 
dimensionado.

A campanha de desinformação desenvolvida pelo 
Presidente da República, conclamando a população a ir para 
a rua, é uma grave ameaça à saúde de todos os brasileiros. 
A hora é de enfrentamento desta pandemia com lucidez, 
responsabilidade e solidariedade.  Não deixemos que nos 
roubem a esperança.

27 de março de 2020
Dom Walmor Oliveira de Azevedo, presidente da Con-

ferência Nacional dos Bispos do Brasil-CNBB
Felipe Santa Cruz, presidente da Ordem dos Advogados do 

Brasil-OAB
José Carlos Dias, presidente da Comissão Defesa dos Dire-

itos Humanos Dom Paulo Evaristo Arns-Comissão Arns
Luiz Davidovich, presidente da Academia Brasileira de 

Ciências -ABC
Paulo Jeronimo de Sousa, Associação Brasileira de Impren-

sa – ABI
Ildeu de Castro Moreira, presidente da Sociedade Brasileira 

para o Progresso da Ciência – SBPC
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Pacto pela Vida e pelo Brasil
Cidadãos brasileiros, mul-

heres e homens de boa-vontade, 
mais uma vez, conclamamos a 
todos:

O Brasil vive uma grave 
crise – sanitária, econômica, so-
cial e política - exigindo de todos, 
especialmente de governantes e 
representantes do povo, o exercício de uma cidadania guiada 
pelos princípios da solidariedade e da dignidade humana, 
assentada no diálogo maduro, corresponsável, na busca de 
soluções conjuntas para o bem comum, particularmente dos 
mais pobres e vulneráveis. O momento que estamos en-
frentando clama pela união de toda a sociedade brasileira, 
para a qual nos dirigimos aqui. O desafio é imenso: a hu-
manidade está sendo colocada à prova. A vida humana está 
em risco.

A pandemia do novo coronavírus se espalha pelo Brasil 
exigindo a disciplina do isolamento social, com a superação 
de medos e incertezas. O isolamento se impõe como único 
meio de desacelerar a transmissão do vírus e seu contágio, 
preservando a capacidade de ação dos sistemas de saúde e 
dando tempo para a implementação de políticas públicas de 
proteção social. Devemos, pois, repudiar discursos que de-
sacreditem a eficácia dessa estratégia, colocando em risco a 
saúde e sobrevivência do povo brasileiro. Em contrapartida, 
devemos apoiar e seguir as orientações dos organismos nacio-
nais de saúde, como o Ministério da Saúde, e dos internacio-
nais, a começar pela Organização Mundial de Saúde - OMS.

Os países democráticos atingidos pelo COVID-19 
estão construindo agendas e políticas para combatê-lo de 
maneira própria, segundo suas características, mas, todos, 
sem exceção, na colaboração estreita entre sociedade civil 
e classe política, entre agentes econômicos, pesquisadores e 
empreendedores, convencidos de que a conjugação de crise 
epidemiológica e crise econômica assume tal magnitude, 
que só um amplo diálogo pode levar à sua resolução. É hora 
de entrar em cena no Brasil o coro dos lúcidos, fazendo valer 
a opção por escolhas científicas, políticas e modelos sociais 
que coloquem o mundo e a nossa sociedade em um tempo, 
de fato, novo.

Nossa sociedade civil espera, e tem o direito de ex-
igir, que o Governo Federal seja promotor desse diálogo, 
presidindo o processo de grandes e urgentes mudanças em 
harmonia com os poderes da República, ultrapassando a in-
sensatez das provocações e dos personalismos, para se ater 
aos princípios e aos valores sacramentados na Constituição 
de 1988. Cabe lembrar que a árdua tarefa de combate à pan-
demia é dever de todos, com a participação de todos -- no 
caso do Governo Federal, em articulada cooperação com os 
governos dos Estados e Municípios e em conexão estreita 
com as nossas instituições.

A hora é grave e clama 
por liderança ética, arrojada, hu-
manística, que ecoe um pacto fir-
mado por toda a sociedade, como 
compromisso e bússola para a su-
peração da crise atual. Como em 
outras pandemias, sabemos que 
a atual só agravará o quadro de 

exclusão social no Brasil. Associada às precárias condições 
de saneamento, moradia, renda e acesso a serviços públicos, 
a histórica desigualdade em nosso país torna a pandemia do 
novo coronavírus ainda mais cruel para brasileiros submeti-
dos a privações. Por isso, hoje nos unimos para conclamar que 
todos os esforços, públicos e privados, sejam envidados para 
que ninguém seja deixado para trás nesta difícil travessia.

Não é justo jogar o ônus da imensa crise nos om-
bros dos mais pobres e dos trabalhadores. O princípio da 
dignidade humana impõe a todos e, sobretudo, ao Estado, o 
dever de dar absoluta prioridade às populações de rua, aos 
moradores de comunidades carentes, aos idosos, aos povos 
indígenas, à população prisional e aos demais grupos em 
situação de vulnerabilidade. Acrescente-se ao princípio da 
dignidade humana, o princípio da solidariedade – só assim 
iremos na direção de uma sociedade mais justa, sustentável 
e fraterna.

É fundamental que o Estado Brasileiro adote políti-
cas claras para garantir a saúde do povo, bem como a saúde 
de uma economia que se volte para o desenvolvimento in-
tegral, preservando emprego, renda e trabalho. Em tempos 
de calamidade pública, tornam-se inadiáveis a atualização 
e ampliação do Bolsa Família; a rápida distribuição dos 
benefícios da Renda Básica Emergencial, já aprovada pelo 
Congresso Nacional e sancionada pelo Executivo, bem 
como a sua extensão pelo tempo que for necessário para a 
superação dos riscos de saúde e sobrevivência da população 
mais pobre; a absorção de parte dos salários do setor pro-
dutivo pelo Estado; a ampliação de estímulos fiscais para 
doações filantrópicas ou assistenciais; a criação do imposto 
sobre grandes fortunas, previsto na Constituição Federal e 
em análise no Congresso Nacional; a liberação antecipada 
dos precatórios; a capitalização de pequenas e médias em-
presas; o estímulo à inovação; o remanejamento de verbas 
públicas para a saúde e o controle epidemiológico; o aporte 
de recursos emergenciais para o setor de ciência & tecno-
logia no enfrentamento da pandemia; e o incremento geral 
da economia. São um conjunto de soluções assertivas para 
salvaguardar a vida, sem paralisar a economia.

Ressalte-se aqui a importância do Sistema Único de 
Saúde - SUS, mais uma vez confirmada, com seus milhares 
de agentes arriscando as próprias vidas na linha de frente do 
combate à pandemia. É necessário e inadiável um aumento 
significativo do orçamento para o setor: o SUS é o instru-
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mento que temos para garantir acesso universal a ações e 
serviços para recuperação, proteção e promoção da saúde.

Em face da expansão da pandemia e de suas conse-
quências, é imperioso que a condução da coisa pública seja 
pautada pela mais absoluta transparência, apoiada na mel-
hor ciência e condicionada pelos princípios fundamentais da 
dignidade humana e da proteção da vida. Reconhecemos que 
a saúde das pessoas e a capacidade produtiva do país são 
fundamentais para o bem-estar de todos. Mas propugnamos, 
uma vez mais, a primazia do trabalho sobre o capital, do 
humano sobre o financeiro, da solidariedade sobre a com-
petição.

É urgente a formação deste Pacto pela Vida e pelo Bra-
sil. Que ele seja abraçado por toda a sociedade brasileira em 
sua diversidade, sua criatividade e sua potência vital. E que 
ele fortaleça a nossa democracia, mantendo-nos irredutivel-

mente unidos. Não deixaremos que nos roubem a esperança 
de um futuro melhor.

Dia Mundial da Saúde, 7 de abril de 2020
Dom Walmor Oliveira de Azevedo, presidente da Con-

ferência Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB
Felipe Santa Cruz, presidente da Ordem dos Advogados 

do Brasil - OAB
José Carlos Dias, presidente da Comissão de Defesa dos 

Direitos Humanos Dom Paulo Evaristo Arns - Comissão Arns
Luiz Davidovich, presidente da Academia Brasileira de 

Ciências - ABC
Paulo Jeronimo de Sousa, presidente da Associação Bra-

sileira de Imprensa - ABI
Ildeu de Castro Moreira, presidente da Sociedade Bra-

sileira para o Progresso da Ciência

Presidência da CNBB publica a nota “Em defesa da vida: É 
tempo de cuidar” para pedir a todos empenho contra o aborto

A presidência da Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil, por-
ta-voz da Igreja Católica na sociedade 
brasileira, escreveu uma nota com o 
título “Em defesa da vida: É tempo de 
cuidar”. O documento, em sintonia 
com segmentos, instituições, homens 
e mulheres de boa vontade, convoca 
todos a defenderem a vida, contra o 
aborto, e se dirige publicamente, como 
o faz em carta pessoal, aos ministros do Supremo Tribunal 
Federal, para que eles defendam o dom inviolável da vida. 

A nota é uma resposta ao fato de o Supremo Tribunal 
Federal (STF) ter agendado para o próximo dia 24 de abril 
o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade – 
ADI 5581 –, que versa sobre a liberação do aborto em caso 
de Zika vírus. O julgamento tinha sido adiado em maio do 
ano passado após pressão de diversos movimentos pró-vida. 
A votação está prevista para acontecer de forma virtual.

Íntegra da nota
EM DEFESA DA VIDA: É TEMPO DE CUIDAR
A Presidência da Conferência Nacional dos Bispos do 

Brasil, porta-voz da Igreja Católica na sociedade brasilei-
ra, em sintonia com segmentos, instituições, homens e mul-
heres de boa vontade, convoca a todos pelo empenho em 
defesa da vida, contra o aborto, e se dirige, publicamente, 
como o faz em carta pessoal, aos Senhores e Senhoras Min-
istros do Supremo Tribunal Federal para dizer, compartilhar 
e ponderar argumentações, e considerar, seriamente, pelo 
dom inviolável da vida, o quanto segue: 

“É tempo de cuidar”, a vida é dom e compromisso! A 
fé cristã nos compromete, de modo inarredável, na defesa 
da vida, em todas as suas etapas, desde a fecundação até seu 

fim natural. Este compromisso de fé 
é também um compromisso cidadão, 
em respeito à Carta Magna que rege o 
Estado e a Sociedade Brasileira, como 
no seu Art 5º, quando reza sobre a in-
violabilidade do direito à vida. 

Preocupa-nos e nos causa per-
plexidades, no grave momento de 
luta sanitária pela vida, neste tempo 

de pandemia do COVID-19, desafiados a cuidar e amparar 
muitos pobres e empobrecidos pelo agravamento da crise 
econômico-financeira, saber que o Supremo Tribunal Fed-
eral pauta para este dia 24 de abril 2020, em sessão virtual, 
o tratamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 
5581, ajuizada pela Associação Nacional dos Defensores 
Públicos – ANADEP, requerendo a declaração de inconsti-
tucionalidade de alguns dispositivos da Lei 13.301/2016 e a 
interpretação conforme a Constituição de outros dispositi-
vos do mesmo diploma legal. 

Há de se examinar juridicamente a legitimidade ativa 
desta Associação de Defensores Públicos, como bem destaca-
do nas manifestações realizadas nos autos pela Presidência 
da República, Presidência do Congresso Nacional, Advoca-
cia Geral da União e Procuradoria Geral da República, pois 
nos parece, também, que a referida Associação não é legit-
imada para propor a presente ADI, tendo bem presente que 
a Lei 13.985/2020 trouxe suporte e apoio para as famílias 
que foram afetadas pelo Zika vírus, instituindo uma pensão 
vitalícia às crianças com Síndrome Congênita como conse-
quência. 

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil-CNBB, 
reitera sua imutável e comprometida posição em defesa da 
vida humana com toda a sua integralidade, inviolabilidade e 
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dignidade, desde a sua fecundação até a morte natural com-
prometida com a verdade moral intocável de que o direito 
à vida é incondicional, deve ser respeitado e defendido, em 
qualquer etapa ou condição em que se encontre a pessoa hu-
mana. Não compete a nenhuma autoridade pública recon-
hecer seletivamente o direito à vida, assegurando-o a alguns 
e negando-o a outros. Essa discriminação é iníqua e exclu-
dente; “causa horror só o pensar que haja crianças que não 
poderão jamais ver a luz, vítimas do aborto”. São imorais 
leis que imponham aos profissionais da saúde a obrigação de 
agir contra a sua consciência, cooperando, direta ou indireta-
mente, na prática do aborto.

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil insta de-
stacar que o combatido artigo 18 da referida Lei 13.301/2016, 
cuja ADI pretendia a declaração de inconstitucionalidade de 
alguns dispositivos, foi completamente revogado pela MP 
894 de 2019, convertida em Lei em 2020 (L. 13.985/2020). 
Desta forma, parece-nos ainda que o objeto da ação foi su-
perado, não servindo a ação para declarar a inconstitucional-
idade de outra lei que não a inicialmente combatida.

A CNBB requer, portanto, que, acaso seja superada a 
preliminar de ilegitimidade ativa suscitada por todas as au-
toridades públicas que se manifestaram, e não seja extinta 
a ADI pela perda do objeto, no mérito não sejam acolhi-
dos quaisquer dos pedidos formulados para autorizar, de 
qualquer forma, o aborto de crianças cujas mães sejam diag-
nosticadas com o Zika vírus durante a gestação.

Reafirmamos, fiéis ao Evangelho de Jesus Cristo, 
nosso repúdio ao aborto e quaisquer iniciativas que aten-
tam contra a vida, particularmente, as que se aproveitam 
das situações de fragilidade que atingem as famílias. São 
atitudes que utilizam os mais vulneráveis para colocar em 
prática interesses de grupos que mostram desprezo pela in-
tegridade da vida humana. (S. João Paulo II, Carta Encíclica 
Evangelium Vitae, 58)

Esperamos e contamos que a Suprema Corte, pautada 
no respeito à inviolabilidade da vida, no horizonte da fidel-
idade moral e profissional jurídica, finalize esta inquietante 
pauta, fazendo valer a vida como dom e compromisso, na 
negação e criminalização do aborto, contribuindo ainda 
mais decisivamente nesta reconstrução da sociedade brasile-
ira sobre os alicerces da justiça, do respeito incondicional à 
dignidade humana e na reorganização da vivência na Casa 
Comum, segundos os princípios e parâmetros da solidarie-
dade. 

Cordialmente,
Brasília, 19 de abril de 2020
Domingo da Misericórdia
Dom Walmor Oliveira de Azevedo - Presidente
Dom Jaime Spengler - 1º Vice-presidente
Dom Mário Antônio da Silva - 2º Vice-presidente
Dom Joel Portella Amado - Secretário-geral

Papa nomeia quarto Bispo da Diocese de Erexim
Às 07h do dia 15 de abril, hora de 

Brasília, 12h de Roma, a Nunciatura Apos-
tólica no Brasil informou que o Papa Fran-
cisco nomeou o Pe. Adimir Antonio Mazali, 
Pároco da Catedral N. Sra. Aparecida de Cas-
cavel, quarto Bispo da Diocese de Erexim. 

Pe. Adimir será ordenado Bispo no dia 
20 de junho, na Catedral de Cascavel. O in-
ício de seu ministério na Diocese de Erexim 
será no dia 12 de julho, às 16h, na Catedral 
São José.

Pe. Adimir nasceu no dia 16 de maio 
de 1966, em Ouro Verde do Piquiri no mu-
nicípio de Corbélia, PR. É filho de Mário 
Mazali, falecido, e Leonor Maggioni Mazali. Fez seus es-
tudos primários em Ouro Verde do Piquiri e o obteve Li-
cenciatura em Filosofia em 1988. Em fevereiro de 1989 foi 
para Curitiba na Comunidade dos Seminaristas do Oeste do 
Paraná, onde cursou Teologia, concluída em 1992.  Foi or-
denado diácono em 12 de julho de 1992 na Paróquia Nos-
sa Senhora da Penha, Corbélia e no dia 05 de dezembro do 
mesmo ano, na mesma cidade, foi ordenado presbítero por 
Dom Armando Círio, Arcebispo de Cascavel, já falecido. 

Funções exercidas: 
- Diretor espiritual e Promotor voca-

cional no Seminário Menor São José em 
Cascavel de dezembro de 1992 até agosto de 
1999. 

- Vigário paroquial da Paróquia Imac-
ulado Coração de Maria, Bairro Periolo em 
Cascavel, de fevereiro de 1995 a maio de 
1996. 

- Administrador paroquial da Paróquia 
Nossa Senhora do Caravággio no Jardim 
Maria Luiza em Cascavel, de agosto de 1996 
a agosto de 1999. 

- Em agosto de 1999 foi enviado a 
Roma, residindo no Colégio Pio Brasileiro, para o Mestrado 
em Teologia Patrística e História da Teologia na Pontifícia 
Universidade Gregoriana. 

- Administrador do Santuário Diocesano Nossa Sen-
hora da Salette em Braganey de setembro de 2001 até de 
dezembro de 2002. 

- Reitor do Seminário Maior Nossa Senhora de Guada-
lupe em Cascavel, de fevereiro de 2003 até janeiro de 2009. 
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Foi também: 
- Diretor Espiritual no Seminário Propedêutico em 

Corbélia em 2005 e 2006.  
- Professor no Centro Interdiocesano de Teologia de 

Cascavel, CINTEC, de 2002 a 2005;
- Secretário Acadêmico, de 2006 a 2009, e Diretor da 

Faculdade Missioneira do Paraná, FAMIPAR, em diversas 
áreas da Teologia, especialmente Patrologia, História da Ig-
reja Antiga, Estágio Pastoral e Comunicação e Homilética, 
de 2009 a 2019. 

- Pároco na Paróquia Nossa Senhora de Fátima no 
Bairro Cancelli, em Cascavel, de 1º de fevereiro de 2009 a 

09 de janeiro de 2016. 
- Responsável, na Arquidiocese, pela formação dos 

Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarísti-
ca, membro do Conselho de Presbíteros, do Colégio de 
Consultores, do Conselho Econômico, do Conselho de For-
madores, do Conselho Pastoral, representante do Clero e 
presidente da Associação do Clero Secular.

- Assessor da Pastoral Familiar na Arquidiocese desde 
2014 e do Regional Sul 2, Paraná, desde 2018;

- Pároco da Catedral Nossa Senhora Aparecida em 
Cascavel de 10 de janeiro de 2016 até agora.

Saudação ao povo da Diocese de Erexim – RS 
Cascavel, 15 de abril de 2020.
Caríssimo Pe. Antonio Val-

entini Neto
M.D. Administrador Diocesa-

no
Minha saudação ao senhor Pe. 

Antonio Valentini Neto, e ao saudá-
lo, estendo minha saudação a todos 
os padres, diáconos, autoridades 
civis e militares, bem como, com 
muito carinho a todo o povo de Deus 
desta Diocese de Erexim.

Ao receber, na manhã do dia 30 de março a notícia, 
através do Arcebispo Dom Mauro Aparecido dos Santos, da 
minha nomeação pelo Papa Francisco como bispo desta Di-
ocese de Erexim, em meio à situação em que vivemos da 
pandemia do Coronavírus, pensei no desafio a que o Senhor 
me chama. Mas consciente de que, não obstante as minhas 
limitações humanas, o Senhor envia-me a mais uma missão 
e confiante de que por Ele serei guiado à frente de seu povo, 
respondi o meu sim com muita disposição. Recordo ainda o 
Salmo 22 da liturgia do dia 30 que dizia: “O Senhor é meu 
Pastor e nada me faltará”. Minha prece foi para que o Sen-

hor faça de mim um verdadeiro pas-
tor e um instrumento de seu plano 
de amor para com todos, pensando 
neste novo povo que me será con-
fiado. Pedi também a São José, pa-
droeiro da Diocese, que me ajude a 
ser como ele – um pai cuidando dos 
interesses de Jesus. 

Acolho com muito carinho a 
todos e a todas que fazem parte desta 
Diocese e com o coração já inteira-
mente vosso, agradeço ao povo de 

Deus desta Arquidiocese de Cascavel com quem trabalhei 
nestes 27 anos de ministério sacerdotal, particularmente 
Dom Mauro Aparecido dos Santos e me coloco inteiramente 
à disposição para servir e amar a todos aqueles que encon-
trarei na nova missão – Diocese de Erexim -  junto a quem 
desejo ser “Sal da terra e Luz do mundo”.

A todos, asseguro desde já minhas orações e preces 
e que pela intercessão de São José, o Senhor vos proteja e 
abençoe sempre.

Abraço fraterno, em Cristo.
Pe. Adimir Antonio Mazali

Representantes paroquiais de ministros                                         
e servidores planejam encontro diocesano

Na manhã do dia 16 de março, no Centro Diocesa-
no, representantes paroquiais de ministros e servidores re-
alizaram reunião na qual estudaram o Plano da Ação Evan-
gelizadora da Diocese para o quadriênio 2020-2023 e deram 
encaminhamentos para o encontro diocesano de ex-alunos 
da Escola de Servidores, oficializados ou não.

Pe. Maicon Malacarne, coordenador de pastoral, e Pe. 
Jair Carlesso, da equipe de redação do Plano Diocesano, 
apresentaram o objetivo, a fundamentação teológico-pasto-

ral e as propostas de ação do mesmo.
Depois, Pe. Jair e Pe. Cleocir Bonetti, assessor da 

comissão de servidores e ministros, motivaram os partici-
pantes a levantar sugestões para o encontro de nível dioce-
sano dos ex-alunos da Escola de Servidores. O encontro será 
em Barão de Cotegipe, no dia 30 de agosto, e terá como tema 
a Eucaristia, em vista do Congresso Eucarístico Nacional, 
de 12 a 15 de novembro, em Recife. Como se estabeleceu 
há mais tempo, uma das atividades de formação permanente 
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dos ex-alunos da Escola de Servi-
dores é encontro deles num ano 
em nível paroquial, noutro em 
nível de Área Pastoral e por fim 
em nível Diocesano. O encontro 
diocesano deveria ter sido realiza-
do em 2019. Foi adiado para este 
ano em vista das pré-assembleias 
no ano passado.

No início da reunião, o Ad-
ministrador Diocesano, Pe. Antonio Valentini Neto saudou 
o grupo e ressaltou a importância de maior comunhão cor-
responsável de todos no atual período de vacância episco-
pal. Registrou também o sétimo aniversário de Pontificado 

do Papa Francisco, iniciado ofi-
cialmente no dia 19 de março de 
2013, solenidade de São José, que 
disse ter vindo do fim do mun-
do, mas que coloca as periferias 
no centro do mundo. Mencionou 
também a atual situação crítica 
com a ameaça generalizada à vida 
pelo Coronavírus, Covid-19, que 
leva à refletir sobre a limitação e 
a interdependência humana. Res-

saltou também que é oportunidade para intensificar a oração 
e a solidariedade no cuidado à vida, como propõe a Cam-
panha da Fraternidade.

Diocese de Erexim em oração com o Papa pedindo o auxílio de 
Deus para vencer a atual pandemia do Coronavírus – Covid 19

Na oração do Ângelus do dia 
22 de março, Papa Francisco con-
vidou a todos os cristãos a invocar 
o Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, 
recitando simultaneamente a oração 
que Jesus Nosso Senhor nos ensin-
ou, ao meio-dia do dia 25 seguinte, 
dia em que se celebra o anúncio do 
Anjo à Virgem Maria de que seria 
a Mãe do Salvador, portanto, do 
anúncio da Encarnação do Verbo 
Divino. 

 “Queremos, ressaltou o Papa, responder à pandemia 
do vírus com a universalidade da oração, da compaixão, da 
ternura”. Desejou: “o Senhor possa ouvir a oração unânime 
de todos os seus discípulos que se preparam para celebrar a 
vitória de Cristo Ressuscitado.”

O Regional Sul 3 da CNBB pediu que naquele mo-
mento de oração, 08h do dia 25 de março, houvesse o toque 
do sino em todas as igrejas.

No dia 23, o Administrador Diocesano de Erexim re-
passou o convite do Papa e a sugestão do Regional Sul 3 da 
NBB aos padres da Diocese, enfatizando que motivassem os 
fiéis a participarem daquela oração universal por todos os 

meios disponíveis.   
No mesmo dia, o Papa anun-

ciou que com essa mesma intenção, 
no dia 27 de março, às 18h de Roma 
(14h no horário de Brasília), pre-
sidiria um momento de oração no 
patamar da Basílica de São Pedro, 
convidando todos, desde logo, a 
participar espiritualmente através 
dos meios de comunicação.

Segundo o Papa, haveria proc-
lamação da Palavra de  Deus. oração de súplica, adoração do 
Santíssimo Sacramento, com o qual, no encerramento, daria 
a Bênção Urbi et Orbi, à cidade de Roma e ao mundo, com 
possibilidade de indulgência plenária. 

 Na ocasião, também, o Papa expressou sua proximi-
dade aos médicos, aos profissionais da saúde, enfermeiros e 
enfermeiras, voluntários... Sua proximidade às autoridades 
que devem tomar medidas duras, mas para o bem de to-
dos. Proximidade aos policiais, aos soldados, que nas ruas 
procuram manter sempre a ordem, que se realizem as coisas 
que o governo  pede para o bem comum. Proximidade a to-
dos.

Missa do Crisma na Catedral de Erexim                                       
com o Arcebispo de Passo Fundo

Na quinta-feira santa ou na véspera ou mesmo em 
dias anteriores, Arcebispos e Bispos diocesanos presidem a 
chamada Missa do Crisma para a bênção dos óleos do ba-
tismo e da unção dos enfermos, a consagração do óleo para 
da crisma e das ordenações presbiterais e episcopais e a ren-
ovação dos compromissos de ordenação dos padres. 

Como a Diocese de Erexim estava em vacância epis-
copal, o Arcebispo de Passo Fundo, Dom Rodolfo Weber, 
presidiu a referida missa na Catedral de Erechim, dia 08 de 
abril, quarta-feira da Semana Santa, às 20h, com transmissão 
de mais 7 rádios da região e do face book e do canal do Yo-
tube do Santuário. 
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Outro Bispo de Passo 
Fundo presidiu tal missa em 
dois anos há algum tempo 
pelo fato de o então Bispo 
Dom  Girônimo Zanandréa 
se encontrar hospitalizado. 
Neste ano, a missa teve a par-
ticipação presencial de apenas 
alguns padres, representando 
os outros. 

A presença solícita de Dom Rodolfo foi motivo tam-
bém de reforçar a comunhão com a Província Eclesiástica 
de Passo Fundo, à qual pertence a Diocese de Erexim, junto 
com a de Frederico Westphalen e Vacaria. Fez recordar ain-
da que a Diocese de Erexim foi desmembrada integralmente 
da de Passo Fundo há quase 50 anos.

Dom Rodolfo iniciou a homilia observando que a cel-
ebração tinha a participação presencial de poucos padres, 
mas que muitos estavam unidos a ela pelos meios de co-
municação. Assim se vive a comunhão que é mais do que a 
presença física. Caracterizou o momento atual como tempo 
particular. Um vírus invisível alterou radicalmente o ritmo 
da sociedade, mas também abriu portas para outras possibili-
dades. Levanta diversos questionamentos, a religião é essen-
cial e qual o papel dela se a ciência é que pode dar a resposta 
ao problema. Porém, se fosse assim, por que ela não a está 
dando? Qual a missão da Igreja neste contexto? Sentimos 
falta das celebrações litúrgicas? E a Semana Santa como 
fica? Como nos sentimos como pessoas de fé? Ressaltou 
que os discípulos de Cristo vivem nesta realidade concreta. 

Depois, relacionou a situação 
com o tema da Campanha da 
Fraternidade deste ano, Vida, 
Dom e Compromisso. Enfati-
zou que e o egoísmo, a crim-
inalidade, a concentração dos 
bens e da renda, decorrentes 
da maldade humana, matam 
mito mais e continuamente 
do que o Coronavírus. Con-

vidou a louvar a Deus por tudo de bom que se passou desde 
a Páscoa passada até a deste ano. Seguiu referindo-se à vida 
e ao ministério do padre, seu compromisso com a vida, com 
o anúncio dos princípios fundamentais para a vida humana, 
com o zelo pastoral, à luz das Diretrizes Gerais da Ação Evan-
gelizadora da Igreja no Brasil e do Plano Diocesano. Concluiu 
lembrando que a missão da Igreja é o anuncio da Boa Nova e 
da esperança, que não engana e na qual fomos salvos. 

No final da celebração, o Administrador Diocesano 
agradeceu a solicitude do Arcebispo em vir presidir a cel-
ebração e convidou o Pe. Cleocir Bonetti, coordenador da 
Cúria, a entregar-lhe pequeno sinal de gratidão. Pe. Dir-
ceu Balestrin, coordenador da Pastoral Presbiteral, dirigiu 
saudação a todos os padres. Pe. Alvise Follador, Pároco da 
Catedral, comunicou o horário das celebrações do tríduo 
pascal, ainda sem a participação presencial do povo, e agra-
deceu às rádios que transmitiram esta celebração da comun-
hão diocesana e ao serviço do face book do Santuário que a 
transmitiu em seu canal no Youtube, monitorado por Edson 
Luiz Rosa.

Falecimento da mãe do Pe. Jorge Dallagnol
Dia 26 de março, faleceu a senhora 

Gentília Munaretto Dallagnol, mãe do Pe. 
Jorge Elias Dallagol, Pároco da Paróquia são 
Pedro, Sede Dourado, e assistente diocesano 
dos Diáconos.

Ela faleceu por infecção generalizada em 
decorrência de problemas de rins, intestinos e 
coração.

Era viúva de Germano Dallagnol, faleci-
do no dia 7 de novembro de 2016, com quem 
fora casada por mais de 60 anos e com quem 
teve seis filhos que lhes deram sete netos. 

A senhora Gentília foi sepultada na co-
munidade São Roque, de Rio Quinto, Paróquia 
de Viadutos, na manhã do dia 27, em cerimônia reservada 
aos familiares, em decorrência da quarentena com isolamen-
to social devido ao Coronavírus, Covid-19.

O Administrador Diocesano recomendou a todos os 
padres que no dia 27 celebrassem, privativamente, missa na 
intenção da falecida e por seus familiares. Desejou que Deus 

confortasse o Pe. Jorge e sua família.
Pe. Jorge e suas duas irmãs, Norma Dal-

lagnol Barbieri e Marinês Dallagnol Raimun-
di, enviaram ao jornal Comunicação Diocesa-
na dados biográficos e depoimento sobre seus 
pais. 

Germano nasceu no dia 22 de novembro 
de 1928, em Viadutos. Era filho de Constanti-
no e Marieta Dallagnol. 

Gentília nasceu no dia 18 de maio de 
1931, em Viadutos. Filha de Alexandre e Ma-
ria Munareto. 

Eles casaram no dia 16 de fevereiro de 
1952, na igreja Sagrado Coração de Jesus de Viadutos. Ti-
veram seis filhos (Volei, Normélia, Nilsa, Jorge, Norma e 
Marinês), que lhe deram, como se disse, sete netos. 

Viveram numa pequena propriedade rural no interior 
do Município de Viadutos, cultivando-a com trabalho braçal. 
Cultivaram também terras arrendadas. Tiveram a vida de po-
bres agricultores com atividades de sobrevivência. Pessoas 
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com seus defeitos e praticamente sem conhecimentos esco-
lares, mas que transmitiram muitas lições de vida familiar e 
comunitária. 

Do pai Germano, os três destacam dois pontos: 1º) não 
deixava faltar velas para o altar da capela para as celebrações 
da comunidade. Sempre ia conferir e providenciava a aqui-
sição quando necessário. 2º) Empenhava-se para não faltar 
às celebrações da comunidade e tocar o sino no início delas. 
Para ele, era fundamental viver o domingo, o dia do Senhor.

Da mãe, citam dois momentos. 1º) por ocasião da fes-
tinha familiar de celebração dos seus 88 anos, Pe. Jorge lhe 
ofereceu um terço bonito, adquirido na Livraria Diocesana. 
Ela ficou muito contente. Posteriormente lhe contaram que 

ela queria um terço para rezar, não um bonito, mas pesado 
e que seus dedos não conseguiam passar as contas. 2º) Nos 
últimos dias de sua vida, Pe. Jorge e sua irmã estavam com 
ela junto de seu leito. Parecia-lhes que estivesse dormindo 
tranquilamente. Iniciando breve oração, ao fazerem o sinal da 
cruz, ela o fez também. Concluída a oração, Pe. Jorge disse-
lhe que haviam rezado e que ele deveria voltar para Sede 
Dourado. Ela concordou, mas observou que rezaram pouco! 

Para eles, aprenderam profunda catequese dos pais, 
que não tinham estudado teologia. Os discípulos de Jesus 
carregam suas cruzes e caminham com o Mestre. Foi bonito 
ver a mãe velada tendo ao lado a capelinha de Nossa Senho-
ra de Fátima. E expressam imensa gratidão aos pais. 

Falecimento de religiosa
 Na madrugada do dia 23 de abril, aos 83 

anos, faleceu irmã Maria Samujeden, da Congre-
gação das Irmãs da Sagrada Família de Maria. Ela 
vinha lutando contra um câncer de mama há 15 
anos. Estava na casa provincial das irmãs, na Rua 
Polônia, em Erechim, onde ocorreu o velório, com 
missa de corpo presente às 11h, seguindo para o 
cemitério de Áurea. 

Em dezembro do no passado, faleceu uma 
irmã da Ir. Maria, também religiosa da mesma Congregação, 
Ir. Joaquina, com 99 anos. 

Ir. Maria nasceu no dia 09 de abril de 1937, em Áurea. 
Era a penúltima de uma família de 12 filhos dos falecidos 
Carlos e Estanislava Samujeden. Seguindo o exemplo de 
duas outras irmãs, Ir. Joaquina e Ir. Teresa, também assumiu 
a vocação à vida consagrada, entrando na Congregação em 
dezembro de 1951. 

Foi professora em várias comunidades reli-
giosas do Paraná e Rio Grande do Sul. Atuou na 
Pastoral da Saúde e com alcoólatras anônimos. 

Em Carlos Gomes, por 20 anos, atendia os 
pobres e preparava medicamentos naturais. Socor-
ria a muitas pessoas, até porque não havia posto de 
saúde na localidade.

 Em Viadutos, colaborou com a Cáritas e 
Apostolado da Oração. 

Ir. Maria foi sempre foi muito alegre, disposta e muito 
dedicada à família com visitas frequentes. 

Em sua luta contra o câncer manteve sempre muito 
otimismo e serenidade, e não poupava palavras de ânimo aos 
que enfrentavam a mesma situação. Sofreu muito, mas sem 
murmurar ou reclamar dos incômodos da doença.  

Ação da Igreja na Itália em tempo de calamidade 
Nota: dados até 29 de março de 

2020
Diante da emergência de saúde 

desencadeada pela pandemia do 
Covid-19, a Igreja na Itália mobilizou 
todas as suas dimensões, materiais e es-
pirituais, com atenção especial aos mais 
pobres e vulneráveis, numa grande cor-
rida de solidariedade e atendimento. 

Quando se fala de caridade, o pensamento corre espon-
taneamente para a carteira e para o gesto de duas mãos difer-
entes, uma com o objetivo de dar esmola e a outra de recebê-la. 
Porém, a caridade tem muitos outros aspectos, muitos gestos, 
até o sacrifício extremo da própria vida, como o de muitos 
médicos, religiosas, sacerdotes e Bispo mortos por este vírus, 
para os quais o Papa rezou em várias missas na Santa Marta. 

Dentre os destinatários das obras de caridade realiza-

das pela Igreja estão os doentes, mas 
também os trabalhadores precários, as 
famílias desfavorecidas, os idosos sozin-
hos que nem conseguem sair para fazer 
compras, os “preferidos de Deus” que a 
crise em andamento pode fazer cair no 
esquecimento. 

Na Itália, por exemplo, as dioces-
es abriram suas estruturas para hospedar 

pessoas ou grupos familiares que não podem viver a quarente-
na em sua própria casa, pagando hotéis para os pacientes que 
recebem alta por serem menos graves a fim de liberar lugares. 

A Diocese de Bérgamo colocou à disposição de médi-
cos e enfermeiros 60 quartos individuais de dois seminários. 
Um mosteiro hospeda 30 voluntários da Cruz Vermelha. 

Congregações religiosas masculinas e femininas que 
administram hospitais e asilos responderam com igual gen-
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erosidade diante da crise de saúde. Religiosas transformaram 
seus conventos em ateliês para a produção de máscaras, um 
bem raro e precioso. Já confeccionaram mais de cem mil que 
foram doadas aos cidadãos. 

A Conferência Episcopal Italiana doou 3 milhões de eu-
ros, provenientes de imposto que o governo destina à Igreja, a 
unidades de saúde. Doou também 10 milhões de euros às 220 
Caritas diocesanas, para ajudar famílias em situações difíceis 
causadas pela emergência de saúde. Contribuiu ainda com 500 
mil euros para a Fundação Banco Alimentar, em apoio às 7.500 
estruturas credenciadas que atendem diariamente cerca de um 

milhão e quinhentas mil pessoas que não têm comida suficiente. 
O Papa destinou 100 mil euros e comprou 30 respira-

dores para hospitais. A Cáritas da Diocese do Papa mantém 
abertos os refeitórios dos quatro centros de acolhimento di-
ocesanos, além de uma estrutura para a permanência de 90 
hóspedes por 24 horas. 

Havia também o atendimento aos moradores de rua com 
Chuveiros, dormitórios, “a sacolinha do coração”, preparada 
pelos voluntários, com uma refeição forte, além de centenas 
de pacotes de leite fresco, produzidos nas Vilas Pontifícias de 
Castel Gandolfo. (Fonte: Vatican News)

Núncio Apostólico envia mensagem de fé e esperança
As Pontifícias Obras Missionárias apre-

sentam através das redes sociais uma série de 
vídeos com mensagens de esperança de diver-
sas lideranças religiosas. 

O representante do Papa no Brasil, Dom 
Giovanni Daniello, no início de abril, enviou 
a sua, dizendo desejar ir ao encontro de cada 
pessoa como portador da esperança que vem 
do Senhor, assegurando suas orações e proxi-
midade espiritual, e convidando a enfrentar as 
dificuldades, os sofrimentos, as incertezas, as 
restrições e a solidão deste tempo da pandemia 
da COVID-19 com um verdadeiro e profundo espírito de fé, 
permanecendo firmes no que realmente importa.  

Convidou a colocar em Deus o refúgio, a descansar 
nele o coração, confiando-lhe tudo o que nos pesa e certos de 
que “pertencemos ao Senhor” e que Ele nunca nos abando-

na. O espírito de fé é a disposição de olhar tudo 
à nossa volta de maneira sobrenatural, é, mais 
do que tudo, uma atitude humilde de escuta e 
confiança, de quem sabe que “tudo concorre 
para o bem dos que amam a Deus”. 

O Núncio convidou a pedir a Deus que 
ilumine os responsáveis pelo bem comum; dê a 
inteligência da ciência àqueles que procuram os 
meios adequados para a saúde e o bem-estar físi-
co dos irmãos; sustente o trabalho daqueles que 
se dedicam aos necessitados, voluntários, enfer-
meiros, médicos, que estão na linha de frente no 

tratamento dos doentes, mesmo à custa de contrair o vírus; pre-
serve os idosos da solidão, que ninguém seja deixado no deses-
pero do abandono e do desânimo; conforte os mais frágeis, en-
coraje os que vacilam e interceda pelos pobres; liberte o mundo 
de qualquer forma de pandemia. (Fonte: Vatican News)

Para a Caritas, a solidariedade deve ser mantida                       
para enfrentar o vírus da pobreza

O planeta tem usado todos os recursos 
para combater o Coronavírus e um dos mei-
os é a rede de solidariedade. Em entrevista 
ao Jornal do Vaticano, no início de abril, o 
secretário-geral da Caritas Internacional fez 
apelo para que a pobreza seja combatida no 
mundo “com a mesma determinação com a qual estamos en-
frentando a pandemia. O vírus da pobreza é inclusive mais 
grave do que a Covid-19”. 

Além disso, em entrevista ao jornal do Vaticano, 
propôs uma confederação internacional de associações 
católicas empenhadas em defender a caridade e a justiça 
social no mundo, numa “fundamental cooperação global”. 
Na entrevista, o secretário da Caritas Internacional diz te-
mer pela crise sanitária que pode “levar à estigmatização dos 
doentes de Covid-19, bem como à discriminação de grupos 
vulneráveis da sociedade, como migrantes e refugiados”. 

Diante da escalada de infectados e de 
mortos em todo o planeta, espera, portanto, 
um conjunto de ações que envolva não so-
mente os governos locais e as agências inter-
nacionais, mas também a sociedade civil e os 
grupos religiosos. Para ele, a Covid-19 deu a 

lição de que a humanidade não tem fronteiras, etnia, casta, 
religião ou status econômico. Não somos imortais e o Coro-
navírus nos mostrou como, em três meses, o planeta inteiro se 
encontra em pânico: bloqueado e isolado. Chegou o momento 
de abrir os corações numa fraternidade global de espírito para 
receber e acolher o outro. O vírus demonstrou o quanto somos 
vulneráveis. Fez entender que precisamos um do outro para 
combater o inimigo comum. A memória futura deverá nos in-
duzir a organizar melhor como combater contra o vírus do 
egoísmo, contra o pecado da indiferença e, sobretudo, como 
proteger o valor da pessoa humana. (Fonte: Vatican News)



Diocese de Erexim - RS

27Notícias

Papa Francisco relata como vive a atual                                      
pandemia do Coronavírus

Em entrevista a jornalista in-
glês, no final de março, Papa Fran-
cisco explicou que a Cúria Roma-
na trabalhava em turnos para que 
nunca haja muitas pessoas juntas. 
Na Casa Santa Marta, onde reside, 
o almoço é dois em horários para 
diminuir o afluxo dos residentes. 
Todos trabalham, ninguém fica no 
ócio”. 

Mas o Papa acentuou que 
reza muito mais anda e pensa nas pessoas. Pensar nelas lhe 
faz bem. Em cada terça-feira, recebe o seu confessor para 
celebrar a misericórdia divina. 

Explicou também que pensa nas suas responsabil-
idades e no que acontecerá depois, como será seu serviço 
de Bispo de Roma, como Papa da Igreja. Para ele, aquele 
depois já começou a se mostrar trágico, doloroso, por isso 
convém começar a pensar desde agora. Com o organismo 
para o Desenvolvimento Humano Integral organizou uma 
comissão que trabalha sobre este tema e se reúne com ele. 
Francisco testemunhou: a minha maior preocupação, ao 
menos a que sinto na oração, é como acompanhar o povo 
de Deus e estar mais próximo dele. Este é o significado da 
Missa das sete da manhã ao vivo em streaming, seguida por 
muitas pessoas que se sentem acompanhadas, assim como 
de algumas minhas intervenções e do rito de 27 de março 

na Praça São Pedro. Também de 
um trabalho bastante intenso de 
presença, por meio da Esmolaria 
Apostólica, para acompanhar as 
situações de fome e de doenças. 
Estou vivendo este momento com 
muita incerteza. É um momento de 
muita inventiva, de criatividade”. 

Francisco observou que al-
guns governos tomaram medidas 
exemplares, com prioridades bem 

definidas, para defender a população. Mas todas as preocu-
pações estão ligadas à questão da economia e aí percebemos 
a cultura do descarte, da seletividade pré-natal. Os sem teto 
continuam sem casa, mesmo com hotéis sem ninguém. E in-
dicou alguns aspectos para se assumir, depois da pandemia, 
uma revisão do modo de viver, uma conversão ecológica e 
uma sociedade e economia mais humanas. Insistiu na ne-
cessidade de recuperar a memória, o que a humanidade, já 
viveu para não repetir os mesmos erros cometidos. Devemos 
diminuir o ritmo de consumo e de produção e aprender a 
compreender e a contemplar a natureza. Esta é uma opor-
tunidade de conversão. E a Igreja deve viver a liberdade do 
Espírito. 

O Papa concluiu a entrevista com um pedido: “cuidem 
dos idosos e dos jovens. Cuidem da história. Cuidem destes 
despojados”. (Fonte: Vatican News)

Consagração da América Latina e Caribe a Nossa Senhora
O Conselho Episcopal 

Latino-Americano (CELAM) 
realizou um ato de consagração 
da América Latina e do Caribe 
a Nossa Senhora de Guada-
lupe, Padroeira da América, na 
Basílica Nacional do México, 
às 14h, hora de Brasília, do do-
mingo de Páscoa. 

A razão do ato religioso 
foi pedir a intercessão da Mãe 
do Ressuscitado para a saúde 
para todos e o fim da pandemia. 
Em momentos difíceis como este, ela acompanha os discípu-
los de seu Filho com seu amor maternal e os sustenta na 
esperança. 

A Presidência do referido Conselho Episcopal ressal-
tava: “Ao contemplar a Mãe do verdadeiro Deus por quem 

vivemos, fortaleçamos nossa 
fé, animemos nossa esperança e 
nos comprometamos com amor 
solidário, especialmente com 
aqueles que hoje experimen-
tam enfermidade, dor, pobreza, 
solidão, temor e inquietude”. 

Por sua vez, a CNBB con-
vidou a todos a participar deste 
evento como sinal de união 
continental, colocando-se aos 
pés da Bem-Aventurada Vir-
gem Maria, consagrando o Bra-

sil, rogando-lhe a intercessão para que a pandemia causada 
pelo Coronavírus seja superada. Essa Consagração foi trans-
mitida por todas as TVs de inspiração católica, rádios e redes 
sociais da CNBB.
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A pedido do Papa, criada comissão para projetar                      
o pós-pandemia

 O Organismo para o Serviço do Desen-
volvimento Humano Integral, presidido pelo 
Cardeal Peter Turkson, nos primeiros dias de 
abril, criou, a pedido do Papa Francisco, uma 
comissão para projetar ações para o momento 
atual e para depois dele. 

Seu objetivo é exprimir a solicitude e o 
amor da Igreja pela família humana diante da 
pandemia do Covid-19, principalmente medi-
ante a análise e a reflexão dos desafios socio-
econômicos e culturais do futuro e a proposta 
de diretrizes para enfrentá-los. 

Segundo o Cardeal Turkson, a iniciativa visa unir es-
forços em nível global para “salvar vidas humanas e socorrer 
os pobres”, com a ajuda das dioceses e organizações eclesi-
ais. A nova comissão integra cinco grupos de trabalhos para 
debater a resposta imediata à emergência e projetar soluções 
para a crise econômica que atinge vários países. 

Para ele, uma crise que pode levar a muitas outras, 
num processo no qual devemos aprender a cuidar da nos-
sa Casa Comum como ensina profeticamente o Papa Fran-

cisco na encíclica Laudato si. Segunda-fei-
ra, na missa, o Papa convidou a rezar pelos 
governantes, os cientistas, os políticos, que 
começaram a estudar o caminho de saída, o 
pós-pandemia, este depois que já começou, a 
fim de que encontrem o caminho certo, sem-
pre em favor das pessoas, sempre em favor 
dos povos. 

Com a ajuda da Cáritas Internacional, 
dos núncios apostólicos e das Conferências 
Episcopais, o mencionado Organismo está a 
definir uma primeira resposta de emergência, 
procurando conhecer as necessidades locais, 

para desenvolver “ações imediatas” e partilhar boas práticas. 
Ainda segundo o Cardeal Turkson, “É hora de colocar todos 
os países em condições de enfrentar as maiores necessidades 
do momento. É hora de reduzir, ou mesmo perdoar, a dívida 
que pesa no balanço dos países mais pobres. É hora de recor-
rer a soluções inovadoras”, ressaltou, citando a mensagem 
‘Urbi et Orbi’ do Papa, no domingo de Páscoa. (Fonte: Vat-
ican News)

Continuação da página 9...

Oração a Maria 
«À vossa proteção, recorremos, Santa Mãe de Deus».
Na dramática situação atual, carregada de sofrimentos 

e angústias que oprimem o mundo inteiro, recorremos a Vós, 
Mãe de Deus e nossa Mãe, refugiando-nos sob a vossa proteção.

Ó Virgem Maria, volvei para nós os vossos olhos mi-
sericordiosos nesta pandemia do coronavírus e confortai a 
quantos se sentem perdidos e choram pelos seus familiares 
mortos e, por vezes, sepultados duma maneira que fere a alma. 
Sustentai aqueles que estão angustiados por pessoas enfermas 
de quem não se podem aproximar, para impedir o contágio. 
Infundi confiança em quem vive ansioso com o futuro incerto 
e as consequências sobre a economia e o trabalho.

Mãe de Deus e nossa Mãe, alcançai-nos de Deus, Pai 
de misericórdia, que esta dura prova termine e volte um hori-
zonte de esperança e paz. Como em Caná, intervinde junto do 
vosso Divino Filho, pedindo-Lhe que conforte as famílias dos 
doentes e das vítimas e abra o seu coração à confiança.

Protegei os médicos, os enfermeiros, os agentes de 
saúde, os voluntários que, neste período de emergência, es-
tão na vanguarda arriscando a própria vida para salvar outras 
vidas. Acompanhai a sua fadiga heroica e dai-lhes força, bon-
dade e saúde.

Permanecei junto daqueles que assistem noite e dia os 
doentes, e dos sacerdotes que procuram ajudar e apoiar a to-
dos, com solicitude pastoral e dedicação evangélica.

Virgem Santa, iluminai as mentes dos homens e mul-
heres de ciência, a fim de encontrarem as soluções justas para 
vencer este vírus.

Assisti os Responsáveis das nações, para que atuem 
com sabedoria, solicitude e generosidade, socorrendo aqueles 
que não têm o necessário para viver, programando soluções 
sociais e económicas com clarividência e espírito de solidarie-
dade.

Maria Santíssima tocai as consciências para que as so-
mas enormes usadas para aumentar e aperfeiçoar os arma-
mentos sejam, antes, destinadas a promover estudos adequa-
dos para prevenir catástrofes do género no futuro.

Mãe amadíssima, fazei crescer no mundo o sentido 
de pertença a uma única grande família, na certeza do vín-
culo que une a todos, para acudirmos, com espírito fraterno 
e solidário, a tanta pobreza e inúmeras situações de miséria. 
Encorajai a firmeza na fé, a perseverança no serviço, a con-
stância na oração.

Ó Maria, Consoladora dos aflitos, abraçai todos os 
vossos filhos atribulados e alcançai-nos a graça que Deus in-
tervenha com a sua mão omnipotente para nos libertar des-
ta terrível epidemia, de modo que a vida possa retomar com 
serenidade o seu curso normal.

Confiamo-nos a Vós, que resplandeceis sobre o nosso 
caminho como sinal de salvação e de esperança, ó clemente, ó 
piedosa, ó doce Virgem Maria. Amém.
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Christus Vivit: a Palavra de Deus e os jovens 
Pe. Tiago André Guimarães.
Em seu primeiro capítulo a 

Exortação Apostólica Pós-Sinodal 
Christus Vivit, nos testemunha que a 
Palavra de Deus também é direcio-
nada ao coração dos jovens. Deus 
encontra no jovem a sinceridade de 
abertura para a novidade do outro 
e a busca por um mundo melhor. O 
coração de Deus e do jovem estão abertos a uma profunda e 
verdadeira sintonia. “Isso significa que a verdadeira juven-
tude é ter um coração capaz de amar” (n. 13).

Deus fala ao coração do jovem
Recordado a figura de Gedeão, personagem do perío-

do dos juízes da história de Israel, a Exortação nos recor-
da que Deus chama o jovem, pois sabe: “que a sinceridade 
dos jovens, que não acostumam adocicar a realidade” (n. 7). 
Deus se revela ao jovem pois reconhece nele o assombro por 
todas as realidades de injustiça. 

No coração do jovem se reflete os anseios por um 
mundo mais humano. Porque, “é próprio do coração jo-
vem se dispor a mudar, ser capaz de se levantar e se deixar 
ensinar pela vida” (n. 12). Em seu coração não há espaço 
para a indiferença, mas é o lugar do encontro com o mun-
do. Neste encontro que acontece no mais profundo do seu 
ser, se reflete o sonho e a esperança por tempos novos. “Um 
jovem não pode estar desanimado, é próprio dele sonhar 
coisas grandes, buscando horizontes amplos, ousar mais, 
querer conquistar o mundo, ser capaz de aceitar propostas 
desafiadoras e querer dar o melhor de si para construir algo 
melhor.” (n. 15). 

O jovem é a esperança 
Ao mesmo tempo que o jovem reflete o horizonte da 

novidade, nunca pode perder a consciência histórica. É pela 
experiência dos acertos e dos erros do passado, que o jovem 
é chamado a discernir os caminhos do futuro. “Um jovem 
sábio se abre ao futuro, mas sempre é capaz de resgatar algo 
da experiência dos outros” (n. 16). A audácia da juventude 
deve nos mover para pedirmos o dom da sabedoria e a força 
de Deus. Um exemplo impactante das sagradas escrituras 
é a generosidade de Rute, que permanece com sua sogra, 

mesmo em tempos de desgraça (Rt 
1,1-18). Os jovens são a alegria e a 
esperança dos anciões. 

As Sagradas Escrituras também 
exortam aos adultos a não olhar com 
desprezo os jovens. Pois, diante do ol-
har dos discípulos, Jesus apresenta o 
jovem como exemplo de serviço: “O 
maior entre vós seja como o mais jo-

vem” (Lc 22,26b). Jesus nos chama a sempre estarmos abertos 
a novidade do Espírito Santo. Por isso, insiste o Papa Francisco: 
“que não se deixem roubar a esperança, e a cada um repito: ‘Nin-
guém te menospreze por seres jovem’ (1Tm 4,12a)” (n. 15).

Como também a Palavra do Evangelho observa que a 
juventude não pode ser motivo de um egoísmo idolátrico, de 
indiferença e de desprezo aos outros. Cuidado para não des-
gastar a própria juventude pelo próprio egoísmo. “Porque 
a pessoa pode passar sua juventude distraída, voando pela 
superfície da vida, entorpecida, incapaz de cultivar relacio-
namentos profundos e entrar nas profundezas da vida. Desse 
modo, prepara um futuro pobre, sem substância” (n. 19). Um 
exemplo é o jovem rico que aparece na narrativa de Mateus 
19,16-30: “se aproxima de Jesus para pedir algo a mais, com 
aquele espírito aberto dos jovens, que busca novos horizon-
tes e grandes desafios. Na realidade, seu espírito não era tão 
jovem, porque estava agarrado às riquezas e ao conforto. [...] 
Havia renunciado à sua juventude.” (n 18).  

Jesus a esperança sempre jovem
A Exortação também nos ajuda a reconhecer que “Jesus, 

é o eternamente jovem, quer nos dar um coração sempre jo-
vem” (n.13). Ele nos convida a sermos revestido pelo “homem 
novo” (Cl 3.9-10), “isso significa que a verdadeira juventude 
é ter um coração capaz de amar” (n.13). Jesus nos provoca a 
trilhar um caminho, onde “pode gastar sua juventude para culti-
var coisas belas e grandes, e assim preparar um futuro cheio de 
vida e de riqueza interior” (n.19).  Ele caminha conosco, sendo 
eternamente jovem, nos convidando a mergulharmos em águas 
mais profundas em nossa relação com o Pai e com o mundo. 
“Jesus se apresenta diante de ti como se apresentou ante o filho 
da viúva que havia morrido e com todo o seu poder de Ressus-
citado, o Senhor te exorta: ‘Jovem, eu te digo, levanta-te!” (Lc 
7,14)”. (n. 20). Ele é a riqueza perene de toda juventude.

Papa Francisco comentando o martírio de Santo Estêvão
Missa na capela Santa Marta, 28/4/2020)
Os doutores da Lei não toleravam a clareza da doutrina (de Sto. Estêvão)  e, como saída, buscaram falsas testemunhas que dissessem que 

tinham ouvido que Estêvão blasfemava contra Deus e a Lei. Depois caíram em cima dele e o apedrejaram. ... com Jesus fizeram o mesmo.. É uma 
brutalidade, partir de falsos testemunhos para se chegar a “fazer justiça”. Na Bíblia há casos desse tipo: fizeram o mesmo com Susana, com Nabot, 
depois Amã procurou fazer o mesmo com o povo de Deus.... verdadeiro linchamento.

E assim, levam ao juiz, para que o juiz dê forma legal a isso: mas já está julgado, o juiz deve ser muito, muito corajoso para ir contra um 
julgamento tão popular, feito de propósito. É o caso de Pilatos: viu claramente que Jesus era inocente, mas viu o povo, lavou as mãos. Também hoje 
vemos isso: ... notícias falsas, calúnias, e depois se condena. Isso acontece também com os mártires de hoje: que os juízes não têm a possibilidade de 
fazer justiça porque já foram julgados. ... existe um pequeno linchamento diário que busca condenar as pessoas,  o do mexerico que cria uma opinião.

... nós muitas vezes, com nossos comentários, iniciamos um linchamento desse tipo. Que o Senhor nos ajude a ser justos em nossos julgamentos.
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A dimensão socioestrutural da caridade cristã 
Primeira parte
Pe. Jair Carlesso, Pároco da Paroquia 

N. Sra. do Rosário e Professor no ITEPA
“Viu-o, sentiu compaixão, aproxi-

mou-se e cuidou dele” (Lc 10,33-34). 
Para as Diretrizes Gerais da Ação 

Evangelizadora da Igreja no Brasil 2019-
2023, as comunidades são configuradas 
como casa da Palavra, do Pão, da caridade 
e da missão. “Sem oração não existe vida 
cristã autêntica. Sem caridade, a oração não 
pode ser considerada cristã” (102). Por isso, 
com esse texto, queremos refletir sobre o “pilar da caridade”, 
um “serviço à vida plena”. 

Vivemos tempos difíceis. Lembra-nos o Papa Fran-
cisco: “No coração de Deus, ocupam lugar preferencial os 
pobres, tanto que até Ele mesmo ‘Se fez pobre’ (2Cor 8,9)” 
(EG 197). Por isso, em meio à complexidade do mundo de 
hoje, “o serviço da caridade é”, para a Igreja, “expressão 
irrenunciável de sua própria essência” (9). Para Bento XVI, 
“A Igreja é a família de Deus no mundo. Nesta família, não 
deve haver ninguém que sofra por falta do necessário” (DCE 
25).

Para Francisco, “A necessidade de resolver as causas 
estruturais da pobreza não pode esperar; e não apenas por 
uma exigência pragmática de obter resultados e ordenar a 
sociedade, mas também para curá-la de uma mazela que a 
torna frágil e indigna e que só poderá levá-la a novas cri-
ses [...]. Enquanto não forem radicalmente solucionados os 
problemas dos pobres, renunciando à autonomia absoluta 
dos mercados e da especulação financeira e atacando as cau-
sas estruturais da desigualdade social, não se resolverão os 
problemas do mundo e, em definitivo, problema algum. A 
desigualdade é a raiz dos males sociais” (EG 202).

1. Deus é Amor
O mandamento do Amor é central na Sagrada Escritu-

ra. O Deuteronômio fala do “Amor a Deus” (6,5) e o Levíti-
co do “Amor ao próximo” (19,18). A vida e o ministério de 
Jesus estiveram centrados no amor. Na última ceia, Jesus 
deixou um “mandamento novo”: “Que vos ameis uns aos 
outros como eu vos amei” (Jo 13,34). Ele se apresentou aos 
discípulos como a medida do amor que eles foram convida-
dos a ter uns com os outros: “Dei-vos o exemplo para que, 
como eu vos fiz, também vós o façais” (Jo 13,15). No re-
lato sobre o juízo final, Jesus apresentou a relação com o 
próximo e nesta o amor aos pequenos como condição para 
a salvação. Pode-se dizer que, para Jesus, fora do amor não 
há salvação. Confirmam isso suas próprias palavras: “Cada 
vez que o fizestes a um desses meus irmãos mais pequeni-
nos, a mim o fizestes” e, o contrário, “todas as vezes que 

o deixastes de fazer a um desses pequeni-
nos, foi a mim que o deixastes de fazer” (Mt 
25,40.45). Os pequenos são a personificação 
de Jesus. Por isso, o amor é uma relação mi-
sericordiosa com o outro, sobretudo com os 
pequenos. 

Para Jesus, o amor é a entrega da 
própria vida pela vida e pelo bem do outro: 
“Não existe amor maior do que dar a vida 
pelos amigos” (Jo 15,13). Jesus não apenas 
o disse, mas viveu isso ao longo de toda a 
sua vida e ministério, culminando com sua 
morte na cruz. Por isso, o relato do lava-pés 

inicia dizendo que Jesus “amou-os até o fim” (Jo 13,1) e de-
pois deixou o seu mandamento: “Amai-vos uns aos outros, 
assim como eu vos amei” (Jo 15,12). Desta forma, ele se 
apresenta como a medida do nosso amor. 

O Novo Testamento faz uma grande definição: “Deus 
é Amor” e “aquele que permanece no amor permanece em 
Deus e Deus permanece nele” (1Jo 4,16). O Amor é a ex-
pressão maior de Deus. Não se compreende Deus fora do 
amor. Por isso, o NT une os dois mandamentos: “Se alguém 
disser: ‘Amo a Deus’, mas odeia o seu irmão, é um mentiro-
so, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não poderá 
amar a Deus, a quem não vê” (1Jo 4,20). Significa dizer que 
o amor a Deus passa pelo amor ao próximo, ao caído (Lc 
10,30-35), ao doente (Mc 1,29-30), ao faminto (Mc 6,30-
44). A Carta aos Colossenses pede aos membros da respec-
tiva comunidade: “Revesti-vos da caridade, que é o vínculo 
da perfeição” (Cl 3,14). 

Para o Apóstolo Paulo, tudo o que as pessoas fazem 
somente tem sentido e valor se fizerem com amor. Paulo 
assumiu radicalmente este mandamento de Jesus. Em sua 
missão, testemunhou o amor e exortou as comunidades a 
vivê-lo profundamente: “Amo-vos a todos no Cristo Jesus” 
(1Cor 16,24); “Deus me é testemunha de que eu vos amo a 
todos com a ternura de Cristo Jesus. E é isto o que eu peço: 
que vosso amor cresça cada vez mais [...] para a glória e 
louvor de Deus” (Fl 1,8-11). 

O relato de 1Cor 13,1-13 é considerado o hino ao 
Amor. Foi elaborado a partir dos problemas encontrados nas 
comunidades fundadas por Paulo. Nos v.1-3 Paulo faz ver 
que o amor deve ser o fundamento e a motivação de todas as 
ações. Qualquer atividade, por mais importante ou simples 
que seja, se não for realizada por amor, mas por promoção 
própria ou outro objetivo, não tem valor. 

Na segunda parte do hino (v.4-7), Paulo apresenta al-
gumas atitudes de quem ama verdadeiramente: é paciente, 
prestativo; não tem inveja, ostentação, orgulho; nada faz de 
inconveniente; não procura o próprio interesse; não se irrita, 
não guarda rancor; não se alegra com as injustiças; regozi-
ja-se com a verdade. O verdadeiro amor ocorre no relacio-
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namento quotidiano entre as pessoas. Ao concluir essa parte 
diz que “o amor tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo 
suporta” (v.7). Não é a busca de satisfação pessoal.

Nos versículos finais do hino (v. 8-13), Paulo reafirma 
a perenidade do amor. Ao contrário dos outros dons, caris-
mas, serviços, “o amor jamais passará” (v.8). Tudo o resto 
desaparecerá com o tempo, o amor permanecerá para sem-
pre. No final da vida, o que permanecerá será o amor. Amar 

supõe maturidade, capacidade oblativa. O amor não é uma 
busca egoísta, mas a realização do outro. Por isso, Paulo 
conclui o hino dizendo: “Agora permanecem estas três cois-
as: a fé, a esperança e a caridade. A maior delas, porém, é a 
caridade” (1Cor 13,13). E, além disto, afirma: “Quem ama o 
próximo cumpre plenamente a Lei” (Rm 13,8). Portanto, “o 
amor é o cumprimento perfeito da Lei” (Rm 13,10). 

Delírios de onipotência
Dom Walmor Oliveira de Azevedo, 

Arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, 
Presidente da Conferência Nacional dos Bis-
pos do Brasil (CNBB) - 24/04/2020

A expressão “delírios de onipotência” foi 
bem aplicada na pena sábia e na voz profética 
de um pregador espiritual. Configura entendi-
mento que possibilita melhor reconhecer de 
onde vêm os prejuízos amargados pela socie-
dade contemporânea, marcada por um ritmo insano e por 
um afã desmedido pelo lucro, alimentando apegos e sede de 
poder. Condutas fundamentadas em delírios de onipotência, 
responsáveis por tantos descompassos ambientais, sociais e 
políticos. É compromisso cidadão, que não é simples, con-
tribuir para a identificação e superação das causas fatídicas 
desse colapso humanitário vivido na atualidade, inclusive 
no âmbito da saúde. Isso exige a desmontagem da intrin-
cada engenharia que sustenta os delírios de onipotência. 
Mas a cultura contemporânea alimenta a ilusão da onipo-
tência. Com sua dinâmica sedutora, essa ilusão tem força de 
dominação que configura mentes e corações, promovendo o 
obscurantismo, o autoritarismo e a eleição de relativismos 
como paradigma comportamental.

Superar os delírios de onipotência é condição inego-
ciável e primordial para que a sociedade consiga ultrapassar 
o limiar de seu encarceramento autodestrutivo: dinâmicas 
que alimentam violências e perversidades em um mundo que 
tem tudo para ser justo e solidário. Desconstruir os delírios 
de onipotência muito contribuirá para vencer o adoecimen-
to social, que alcança ápices nas pandemias, a exemplo da 
covid-19, mal que bate à porta de todos, igualmente. Delírio 
de onipotência é, pois, o nome sistêmico do processo de pro-
dução de diferentes enfermidades. E quando for superado 
o auge desta pandemia tão sacrificante, que exige o isola-
mento social, lamentavelmente a humanidade ainda não terá 
alcançado a imunidade de que necessita, radicada no reverso 
deste terrível mal: os delírios de onipotência.

A cura desse mal é um processo exigente e longo, com 
novas aprendizagens alicerçadas na interioridade. Um desafio 
para a humanidade acostumada com a espetacularização e o 
domínio das aparências, com a corrida desarvorada, o tem-
po todo, para se sobrepor aos outros, passando por cima de 
tudo e todos. Um processo que alimenta a ilusão de se achar 

“o dono” da palavra, das soluções. Reforça 
a pretensão humana de ter sempre razão, em 
tudo, sustentando o autoengano de se consid-
erar mais importante que tudo e todos.  Preva-
lece, assim, uma perspectiva narcísica, doentia. 
Mede-se o próprio valor pelo que se possui, 
pela capacidade de gastar dinheiro, pelo poder 
para dar ordens aos outros.

Percebe-se assim que as pandemias são 
apenas sintomas que causam medo. As doenças são enraizadas 
nos delírios de onipotência. Compreende-se, pois, que a esper-
ança da superação da avassaladora pandemia da covid-19, que 
parou o mundo, e de tantas outras, depende de novos hábitos 
e práticas organizacionais, com a indispensável consideração 
da vida como dom precioso. Obviamente, a referência não é 
somente à própria vida, mas o bem maior de todos. Novas 
lógicas devem inspirar o mundo do trabalho, qualificar a con-
vivência e promover uma espiritualidade que resgate o ser hu-
mano da pequenez – manifesta nas indiferenças em relação ao 
outro, que é irmão, nos partidarismos que levam a escolhas 
equivocadas e medíocres, no formalismo asséptico que con-
tamina processos educativos, na cultura sem força para suste-
ntar valores fundamentais à vida.

A condição cidadã desgastada se projeta nos delírios 
de onipotência, traduzidos de muitos modos nefastos, a ex-
emplo da indiferença paralisante sobre a situação dos que 
mais sofrem. Essa indiferença é a que não deixa pessoas se 
envergonharem, mesmo convivendo com triste situação: en-
quanto poucos navegam em mar de dinheiro a grande maio-
ria vive na miséria e precisa lutar, todos os dias, para sobre-
viver. Não menos grave é o gosto pelo autoritarismo, um 
produto sofisticado e perverso dos delírios de onipotência, 
dando espaço a psicopatias na política, na prática religiosa e 
nas relações interpessoais.

Os atentados contra a democracia, valor intocável 
para se conquistar equilíbrio em uma humanidade plural, 
são graves sinais de delírios de onipotência. Combater esses 
delírios, vírus mortais, exige humildade – valor espiritual 
determinante, mas ainda distante das virtudes do ser huma-
no. Esse valor, para ser alcançado, pede nova aprendizagem: 
a espiritualidade. Um novo caminho, desafiador até para re-
ligiosos – mas é preciso trilhá-lo para superar as pandemias 
geradas e alimentadas por delírios de onipotência.
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Em tempos de crise, grandes lições:                                                     
a dimensão socioafetiva e moral

(parte 1) - Dom Antônio de Assis Ribeiro, 
Bispo Auxiliar de Belém (PA)

Introdução
O mundo todo está vivendo um dos mais 

dramáticos efeitos da globalização: o ataque 
“Covid-19”. Num mundo caracterizado por uma 
hiper-relacionalidade, não existe fronteiras ab-
solutas para as culturas, ideias, estilos de vida, 
intercâmbios de bens e, também de males. Nen-
hum país é uma ilha! Vivemos hoje numa teia de 
relações globais.

A “crise Covid-19”, não está só assustando a humani-
dade por causa da sua proporção mundial, mas também 
porque está exigindo da mesma uma conversão profunda das 
relações das pessoas entre si, com o universo dos bens, com 
Deus e com a natureza.

Dada a gravidade dessa doença com forte impacto san-
itário, psicológico, econômico, político, científico, cultural, 
moral e religioso somos convidados a aproveitar essa opor-
tunidade para muitas reflexões e lições de vida. Sim, somos 
convidados todos à reflexão sobre a nossa identidade, ati-
tudes, comportamento e a assunção de compromisso sobre a 
qualidade do nosso universo de relacionamentos.

A grandeza humana prostrada
Diante do medo, sofrimento e mortes em muitos 

países, uma das primeiras reflexões que brilha em nossa 
mente é aquela sobre a identidade humana. Afinal quem é 
o ser humano? Por que agora estamos acuados diante de 
um microrganismo? Por que a humanidade se sente por ele 
ameaçada e apavorada?

Afirmou o filósofo Blaise Pascal: “O ser humano é um 
amontoado de grandezas e misérias”. De fato, somos todos 
cheios de potencialidades, conhecimentos, virtudes, desejos, 
sonhos, ideias, projetos, mas também nunca devemos es-
quecer que somos portadores do germe indestrutível da nos-
sa criaturalidade. Quando a condição de criatura é esquecida 
pela humanidade, ela cai na tentação da autossuficiência e 
da prepotência.

A Covid-19 está convidando a humanidade a repensar 
a própria identidade. A crise de identidade é a mais profunda 
das crises. O Coronavírus, um micróbio, de tamanho insig-
nificante, nos convida a pensar nas nossas origens, na nossa 
pequenez, na nossa condição de carentes e frágeis. Por isso 
nos obriga a repensar todas as nossas formas de orgulho e 
prepotência científica, econômica, política, cultural.

No livro do Apocalipse, aquele que vivia se ostentan-
do com uma falsa identidade, que se ufanava de ser rico, 
poderoso e autossuficiente, recebe uma terrível reprimenda 
divina: “na verdade, és um desgraçado, miserável, pobre, 
cego e nu” (Ap 3,17).

A quarentena familiar
Outro significativo ponto de reflexão que 

devemos fazer que brota da força do Coro-
navírus, diz respeito às relações humanas. Por 
vocação o ser humano é socioafetivo. O exer-
cício da sociabilidade e da afetividade deveriam 
sempre caracterizar as relações humanas. Toda-
via, a atual doença nos impõe o duro exercício 
da “distância social” e, apesar disso, a estar to-
dos em casa, em família, juntos, reunidos!

A quarentena em família é um exercício 
quaresmal, uma vez que as relações familiares se tornaram 
profundamente líquidas, voláteis e evasivas, neste tempo 
doloroso somos convidados a revalorizar o estar juntos em 
família. A fragilidade das relações familiares não está no fa-
tor econômico, mas exatamente na dimensão socioafetiva.

A frase que mais se repete por todos os lados nestas 
semanas é “fique em casa”. O ambiente familiar tornou-se 
a base da preservação da saúde e, consequentemente, do 
bem-estar social. O coronavírus veio acusar o mal da dis-
persão da família e proclamar para toda a humanidade que o 
lar é o nosso porto seguro.

Quantas vezes você esteve com sua família perambu-
lando, passeando ou se divertindo por diversos lugares, mas 
pouco conviveu? Não basta estar juntos ocasionalmente, é 
importante a convivência, a sensibilidade, o diálogo, a soli-
dariedade, o senso de corresponsabilidade familiar. É exat-
amente essa experiência que muitas famílias estão experi-
mentando atualmente.

Não sabemos até quando vai durar, mas vale a pena 
considerar o fato que diversas experiências, mesmo que se 
forçadas, estão reacendendo a beleza das relações familiares 
tais como, o encurtamento das distâncias entre as gerações 
(os mais jovens se tornando mais sensíveis aos idosos), os 
pais cumprindo o dever do acompanhamento do estudo de 
seus filhos e programando com eles atividades educativas; 
pais tomando a consciência da necessidade de impor uma 
programação interna na família definindo uma rotina para 
usufruírem da convivência e ainda a necessidade da ma-
nutenção da privacidade da família. Agora é perigoso deixar 
entrar qualquer um em nossa casa, porque pode estar con-
taminado. Quantas vezes as nossas famílias, com suas cri-
anças, foram contaminadas e até envenenadas pelos vírus 
da imoralidade, da preguiça, da fuga da responsabilidade,  
bactérias do vício e fungos dos maus costumes que corroem 
a beleza da harmonia da família! O Coronavírus nos impõe 
a retomada do preceito de Jesus: “vocês são todos irmãos” 
(Mt 23,8). Por isso devemos cuidar uns dos outros!

A bondade do coração humano
Outra dimensão de fundamental importância da crise 
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Covid-19 a qual somos chamados a refletir é aquela de 
caráter moral. A dimensão moral diz respeito à qualidade 
das nossas escolhas, atitudes e comportamento. Na adversi-
dade das circunstâncias o nosso caráter é provado, as nossas 
virtudes ou defeitos são evidenciados; isso tanto em nível 
pessoal quanto comunitário.

Em meio aos dramas é maravilhoso observarmos, por 
todos os lados, entre pessoas, instituições, empresas e países 
as mais variadas atitudes de solidariedade e compaixão. A 
boa samaritanidade é um natural desejo do coração huma-
no! Recordemos alguns desses gestos de gratuidade que os 
noticiários já evidenciaram: o voluntariado de profissionais 
da área da saúde, psicólogos, defesa civil; jovens que se di-
sponibilizam a fazer compras para idosos; professores colo-
cando seus conhecimentos a serviços de estudantes, artistas 
promovendo shows pelas redes sociais etc. Países ajudando 
a outros com seus recursos técnicos, científicos e humanos. 
A humanidade é maravilhosa!

Mas é bem verdade, nem todos percebem o tempo de 
penúria como oportunidade para se fazer o bem e crescer. 
Eis a ambiguidade do comportamento humano! A miséria 
humana também tem se manifestado de muitas formas: ati-

tudes de egoísmo na compra de mercadorias (álcool gel, 
remédios, máscaras…), charlatanismo terapêutico, atenta-
dos contra a economia popular, desvios de recursos, popu-
lismo, falsas informações.

Também faz parte da dimensão moral, por exemplo, 
a ignorância geradora da atitude de negligência no cuidado 
com a saúde pessoal e familiar, o descaso diante dos apelos 
das autoridades civis e sanitárias, a desatenção para com a 
questão preventiva, imprudência e indisciplina social. Toda-
via, na luta entre o bem e o mal, o Bem sempre é o vence-
dor, pois Deus é o bem supremo. Certo, porém, é que “tudo 
concorre para o bem daqueles que amam a Deus” (cf. Rm 
8,28), porque sempre são otimistas e procuram apegar-se a 
promover o bem onde só parece haver desgraça!

PARA A REFLEXÃO PESSOAL:
1.Você concorda que a atual crise provocada pela 

Covid-19 é uma oportunidade para a humanidade evoluir?
2.Quais são as experiências mais significativas da 

quarentena familiar?
3.Quais fragilidades e grandezas humanas você tem 

percebido nestes dias em nível pessoal e social?

Como crer em tempos de crise?
Dom Leomar Antônio Brustolin, Bispo auxiliar de Porto Alegre

A realidade ameaçadora que vem do 
novo coronavírus (COVID-19) pode levar 
ao escândalo e ao protesto à fé. Como crer 
em tempos de pandemia? Há mais perguntas 
do que assentimento. As respostas prontas 
não servem, pois a situação é inusitada e é 
preciso refletir sobre as inquietações da hu-
manidade. Nunca passamos por semelhante 
experiência, e seria inconsequente uma fé 
que não se deixasse tocar pela dor e a per-
plexidade. Essa, porém, pode ser uma oca-
sião para descobrir o que é essencial no ato 
de crer e purificar expressões de uma fé tacanha.

Crer não significa ter tudo claro e provado cientifica-
mente, quem tem fé não está livre das dúvidas. Acreditar é 
confiar, dar fiança. Contudo, a própria fé deseja compreender. 
“Creio para compreender e compreendo para crer” (intellige 
ut credas, crede ut intelligas), escreveu Santo Agostinho de 
Hipona no Sermão 43.

Segundo uma etimologia medieval, crer significa cor 
dare (dar o coração). Indica colocar-se incondicionalmente 
diante do Outro: de Deus. Testemunhar a fé não é dar respos-
tas prontas, mas transmitir a paz, é colocar toda a esperança 
numa verdade maior, capaz de orientar o sentido e conduzir 
o rumo da vida. Isso não é fantasia e nem alienação, é alteri-
dade, empatia e solidariedade. É alteridade porque a verdade 
não está só em mim, há os outros com os quais me relaciono, 

e há também o grande Outro que cria e sus-
tenta toda a existência. Empatia, porque a fé 
não resolve todos os problemas, mas garante 
que nenhum sofrimento é vivido na solidão, 
Deus está com quem sofre, e quem sofre está 
com Ele. Solidariedade, porque os cristãos 
sabem que não há caridade maior do que dar 
a vida pelos amigos. Jesus Cristo, na cruz, 
não respondeu às inquietações humanas so-
bre a dor, a morte e o sofrimento inocente. 
Ele foi solidário a todo o que sofre.

A fé livra da crise de sentido, da falta 
de ética, e abre um horizonte de esperança singular. Mas não 
anula a provação, o limite e a dor. Ela ressignifica tudo. Todo 
que crê tem direito de suplicar por milagres, mas deve saber 
que não pode manipular e nem condicionar a Deus a partir dos 
desejos e necessidades humanas.

Quem crê há de enfrentar com realismo, prudência e 
modéstia os revezes da vida. Se perder a esperança, testemu-
nhará que cansou de crer, tornando-se um descrente. Se exi-
gir sinais para confirmar sua fé, pode ser humilhado em sua 
falsa expectativa. Ter fé é ter uma confiança que dificilmente 
poderá ser entendida “de fora”, e que só pode ser vivida por 
alguém que, na sua intimidade mais profunda, já ouviu as pa-
lavras de Cristo: Não se perturbe! Vinde a mim, eu vos da-
rei descanso! Estarei sempre convosco! E quem crê responde 
confiante: Nada me faltará! (fonte: CNBB)
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Dinâmica: Acender e apagar
Objetivo: Dar valor a tudo o que 

próximo realiza.
Material Uma caixa de fósforos e 

dez velas para cada equipe, latas de con-
serva cheias de areia para se colocar as 
velas, um apito ou sino para o animador.

Como Fazer 
1 – O animador divide o grupo em 

duas equipes, que se organizam em filas 
paralelas, atrás da linha de partida.

2 – Em frente a cada equipe, colo-
cam-se as velas, cobrindo o percurso que vai desde a linha 
de partida até a meta (15 metros mais ou menos).

3 – O primeiro integrante de cada fila recebe uma 
caixa de fósforos.

131ª Receita Culinária
Maria Busatta, integrante da Pastoral da Saúde

Variedades

Dinâmica do Setor de Animação Bíblico-catequética (127)
Tânia Madalosso

Biscoito caseiro
12 ovos
1 Kg de maisena
1 litro de leite
100 g de sal amoníaco

1 colher de fermento em pó
400 g de banha
400 g de manteiga
2 Kg de açúcar
1 cálice de cachaça
Suco de 4 laranjas e casca ralada
5 Kg de farinha de trigo
Bater bem os ovos inteiros (menos uma clara) com o 

açúcar, acrescentando a gordura derretida, o suco e a cachaça. No 
leite morno acrescente o sal amoníaco, os outros ingredientes. 
Colocar a maisena e a farinha deixando a massa bastante mole. 
O segredo é amassar a noite e assar no outro dia.

Pão de dó
6 ovos
1 ½ xícara de água
2 xícaras de açúcar
2 xícaras de farinha
1 colher de maisena
1 colher cheia de royal
Bater as gemas com a água, reservar. Bater as claras 

em neve, acrescentar o açúcar nas gemas, bater bem. Desligar 
a batedeira, misturar lentamente a farinha, a maisena e o 
royal peneirados. Assar em forno médio.

4 – A um sinal do an-
imador, correm a acender 
as velas. Acendida a últi-
ma, cada qual volta para 
sua fila e toca no ombro do 
segundo participante. Este 
corre a apagar as velas. Ao 
terminar, volta para sua fila 
e toca no ombro do terceiro. Este corre e faz o mesmo que o 
primeiro participante.

5 – O exercício continua assim até que a fila inteira 
participe. Ganha a equipe que terminar primeiro.

Conclusão: Tão fácil apagar as velas, quantas vezes 
criticamos o que nosso irmão faz e não ajudamos a fazer. Em 
nossa casa damos valor ao serviço que nossa mãe realiza? 
Os esposos valorizam suas mulheres e vice-versa. Será que 
percebemos o trabalho que nossos irmãos realizam?

Bolo integral com linhaça
 200g de margarina
2 xícaras de açúcar mascavo
2 ovos
1 ½ xícara de farinha de trigo integral
1 xícara de farinha de trigo
1 colher (sopa) de fermento em pó
200 ml de leite
2 colheres (sopa) “de mãe” de farinha de linhaça, ou 

bata, as sementes de linhaça no liquidificador
1 colher de aveia em flocos finos
1 colherinha de canela em pó
Bater a margarina com o açúcar até formar um creme. 

Colocar os ovos, um a um, incorporando-os ao creme. 
Colocar a farinha, aos poucos, para o creme não perder a 
leveza. Juntar a linhaça, a aveia, a canela em pó e o leite, e 
bata por 4 minutos na batedeira ou por 6 minutos à mão, para 
que a massa fique homogênea. Juntar o fermento e bata mais 
um pouco. Colocar em uma forma untada e enfarinhada, em 
forno pré-aquecido a 180º e asse por cerca de 45 minutos.

- 5, Pe. Claudino Talaska, N. 1965;
- 9, era Dom Girônimo Zanandréa, N. 1936;
- 16. Maria Busatta, N.1939 (Pastoral da Saúde);
- 23, João Alberto Agnoletto, N. 1966 (Cáritas Diocesana);
- 24, Pe. João Zappani, N. 1957;
- 27, Leonardo Silva Pereira Fávero, N 1994 (seminarista).

Aniversários Junho
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Ervas e Plantas Medicinais – 128
Pe. Ivacir João Franco – CNF/MT nº. 0120.

Hortênsia
Hydrangea hortênsia, 

Siebold
Pertence à família das 

Saxifragáceas
Também conhecido 

como: Hidrângea, rosa-do-japão 
A Hortênsia é uma planta orna-
mental perene adaptada na região 
Sul. Quando adulta pode atingir 
até 3 metros de altura. Seu troco 
lenhoso é meramente herbáceo. 
As flores são de diversas cores 

pequenas reunidas em grande inflorescência, a maioria não 
fértil. Geralmente pode ser cultivada em todos os solos desta 
região. Floresce no final da primavera e no verão e a sua 
reprodução é feita por estaquias

Propriedades medicinais:
Podem ser usadas as raízes e as folhas secadas a 

sombra. 
O uso da mesma contém vitamina C, que é um 

antioxidante que tem capacidade de proteger o organis-
mo dos danos provocados pelo estresse, e equilibra o 
organismo todo.

A tintura, feita com suas raízes, é indicada para 
combater a artrite que é a inflamação de uma articula-
ção, cistite que é a inflamação da bexiga urinaria. 

A mesma também pode ser usada para combater 
dores provocadas pelos deslocamentos, dores nas cos-
tas, fraqueza capilar, gota, que é uma pequena quantida-
de de líquidos entre as juntas.

O consumo desta planta também auxilia nas infec-
ções urinárias, inflamação renal, pedras na bexiga, pedras 
no rim, prostatite, que é a inflamação da próstata, queima-
duras, uretrite, urina sangrenta e para cicatrizar feridas.

Consumindo a mesma também secada à sombra 
contém propriedades antilítico que evita a formação de 
cálculos, catártico que auxilia ou elimina catarro, diuréti-
co que auxilia a eliminar a água do corpo todo pela urina 
ou pela transpiração e laxante que faz evacuar o intestino. 

Também a mesma em forma de banho auxilia a 
cicatrizar feridas, rachaduras e problemas de pele, pois 
a mesma é emoliente que amolece ou abranda uma in-
flamação e, suavemente laxante.

Também o mesmo feito uma cataplasma com 
suas folhas são ótimos para auxiliar no processo de cura 
de furúnculos e outros problemas de pele. 

Obs.: A mulher gestante ou lactante não poderá 
fazer o uso da mesma.

Para prevenção do Alzheimer
Os Sete Princípios de André Vermeulen (*1955, Bruges, Bél-

gica, ator, jornalista)
1... Estimule-se fisicamente. Mova-se. Dance, faça exer-

cício aeróbico, nade, jogue tênis, futebol. Faça exercícios de later-
alidade, por exemplo, com a mão esquerda toque sua orelha dire-
ita e com a mão direita toque seu nariz. Agora vice-versa e repita 
várias vezes até dominá-los.

2... Tome oito copos de água. De acordo com os especial-
istas, isso não é opcional, é obrigatório se quisermos que nosso 
cérebro funcione de uma maneira ótima. E se estamos estressados, 
devemos aumentar para 16 copos de água ao dia.  90% do volume 
de nosso cérebro está composto por água e é o principal veículo das 
transmissões eletroquímicas.

3... Oxigenize-se. Faça exercício, caminhe diariamente. Antes 
de uma reunião importante ou de um trabalho que necessite de con-
centração respire fundo. Respire em 4 tempos, segure o ar em 16 e 
exale em 8. O doutor Otto Warburg, Prêmio Nobel de Fisiología, fez 
uma experiência na qual conseguiu converter células sãs em malig-
nas, através do simples procedimento de reduzir-lhes o oxigênio.

Fique rodeado de plantas. Sabia que uma só planta pode re-
mover partículas contaminadas do ar em um espaço de 9 metros 
quadrados? As plantas aumentam a ionização negativa do ar e o car-
regam de oxigênio, aumentando nossa produtividade em 10%. Al-
gumas plantas como as dálias provaram ser as melhores para isso.

4... Consuma alimentos para o cérebro. É conveniente para 
o cérebro que comamos cinco porções de fruta e verduras ao dia, 
sementes, alho, grãos completos, cogumelos, azeite extra-virgem e 
proteínas. O peixe literalmente proporciona a formação de novas 
células nervosas.

5... Pense positivamente. Os pensamentos negativos geram 
químicos que bloqueiam a conecção entre os neurotransmissores. 
Como dizia Henry Ford: “Se pensas que podes o que não podes, 
sempre estarás com a razão”.

6.. Escute música barroca. A música é a porta para terrenos 
interiores; chega a lugares fora de nosso alcance. Ajuda a criativi-
dade, a expressão pessoal. Facilita o aprendizado. Um fazendeiro 
comprovou que ao colocar música barroca para suas vacas, houve 
um aumento na produção de leite e de glóbulos brancos.

7.. Libere seu cérebro. Se não o usarmos, o perderemos. 
Jogue xadrez, resolva palavras-cruzadas, aprenda a tocar um instru-
mento, faça matemática, viaje a lugares novos, vá a exposições de 
arte, leia, estude algo. Escreva e desenhe com as duas mãos. Abra 
sua mente a novas experiências e formas de pensar. Tudo isso faz 
com que o cérebro funcione melhor.

Podemos concluir que neste chamado “Milênio da 
Mente”, a única maneira de ser competitivo e manter um 
equilíbrio em nossas vidas, é alimentar o espirito e é não 
trabalhar demais, e sim trabalhar melhor…!
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Sempre ligada em você!

Irmãs 
Franciscanas 
da Sagrada 
Família de 

Maria

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

(54) 3321-1432

Dom João Aloysio Hoffmann

*24/6/1919 † 27/6/1998
Ordenado Bispo: 10/6/1962
Para Frederico Westphalen
Bispo de Erexim: 1º/8/1971
Renúncia aceita: 26/01/1996

Dom José Gislon

* 27/02/1958
Ordenado Bispo: 03/8/2012
Bispo de Erexim: 19/8/2012

Nomeado para Caxias do Sul: 26/6/2019
Administrador Apostólico: até 08/9/2019

Mons. Adimir Antonio Mazali 

* 16/5/1966
Nomeação Episcopal: 15/4/2020
Ordenação Episcopal: 20/6/2020

Bispo de Erexim: 12/7/2020

Dom Girônimo Zanandréa

* 09/6/1936 † 03/11/2019
Bispo Coadjutor: 17/01/1988
Bispo Diocesano: 26/01/1996
Renúncia aceita: 06/6/2012

Administrador Apostólico até 19/8/2012


