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- 03, era aniversário de ordenação presbiteral de Dom 
Girônimo Zanandréa (1964).

- 06, às 08h30, reunião do Apostolado da Oração no 
Centro Diocesano; 18h30, reunião do Conselho Econômico, 
no Centro Diocesano de Pastoral e Administração.

- 11, Dia Mundial da População – 
- 12, 16h, Catedral São José, início do ministério epis-

copal de Dom Adimir Antonio Mazali na Diocese de Erexim.
- 19, festa do Agricultor e do Motorista na comunidade 

N. Sra. das Dores, Chapadão, Paróquia Sagrado Coração de 
Jesus, Paulo Bento.

Agenda Pastoral
(dependendo da evolução da crise do Coronavírus)

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

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

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

- 28, reunião da Cáritas, no Centro Diocesano.
 - 30 e 31, Missões Jovens na Paróquia Santa Luzia no 

Bairro Atlântico em Erechim, com início da acolhida às 11h. 

Oração a Maria
(Papa Francisco, Carta aos fiéis por ocasião do mês de maio deste 2020)

«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 
misericordiosos 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 
horizonte 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, 
estão na vanguarda arriscando a própria vida para salvar 
outras vidas. Acompanhai a sua fadiga heroica e dai-lhes 
força, bondade e saúde.

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

Virgem Santa, iluminai as mentes dos homens e 
mulheres 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 solidariedade.

Maria Santíssima tocai as consciências para que 
as somas enormes usadas para aumentar e aperfeiçoar os 
armamentos sejam, antes, destinadas a promover estudos 
adequados 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 vínculo 
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 
constância na oração.

Ó Maria, Consoladora dos aflitos, abraçai todos os 
vossos filhos atribulados e alcançai-nos a graça que Deus 
intervenha com a sua mão omnipotente para nos libertar 
desta 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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Papa no 50º Dia Mundial da Terra
Audiência Geral, Biblioteca do Palácio Apostólico, quarta-feira, 22 de abril de 2020

Bom dia, estimados irmãos e 
irmãs!

Hoje celebramos o 50º Dia 
Mundial da Terra. É uma oportuni-
dade para renovar o nosso comprom-
isso de amar a nossa casa comum e 
de cuidar dela e dos membros mais 
fracos da nossa família. Como a 
trágica pandemia do Coronavírus nos 
demonstra, só unidos e cuidando dos 
mais frágeis podemos vencer os desa-
fios globais. A Carta Encíclica Laudato si’ tem precisamente 
este subtítulo: “Sobre o cuidado da casa comum”. Hoje re-
fletiremos um pouco juntos sobre esta responsabilidade que 
distingue «a nossa passagem por esta terra» (LS, n. 160). Te-
mos que crescer na consciência do cuidado da casa comum.

Somos feitos de matéria terrena, e os frutos da terra 
sustentam a nossa vida. Mas, como nos recorda o Livro do 
Génesis, não somos simplesmente “terrestres”: temos em 
nós também o sopro vital que vem de Deus (cf. Gn 2, 4-7). 
Portanto, vivemos na casa comum como uma família humana 
e na biodiversidade com as outras criaturas de Deus. Como 
imago Dei, imagem de Deus, somos chamados a cuidar e 
respeitar todas as criaturas e a nutrir amor e compaixão pelos 
nossos irmãos e irmãs, especialmente pelos mais fracos, à 
imitação do amor de Deus por nós, manifestado no seu Filho 
Jesus, que se fez homem para partilhar conosco esta situação 
e para nos salvar.

Devido ao egoísmo, falhamos na nossa responsabilidade 
de guardiães e administradores da Terra. «Basta olhar a reali-
dade com sinceridade para ver que há uma grande deterioração 
da nossa casa comum» (ibid., n. 61). Poluímo-la, saqueámo-la, 
colocando em perigo a nossa própria vida. Por isso, forma-
ram-se vários movimentos internacionais e locais para desper-
tar as consciências. Aprecio sinceramente estas iniciativas e 
ainda será necessário que os nossos filhos saiam às ruas para 
nos ensinar o que é óbvio, ou seja, que não há futuro para nós se 
destruirmos o meio ambiente que nos sustenta.

Falhamos na preservação da terra, da nossa casa-jar-
dim, e na tutela dos nossos irmãos. Pecamos contra a terra, 
contra o nosso próximo e, em última análise, contra o Cri-
ador, o bom Pai que vela sobre todos e quer que vivamos 
juntos em comunhão e prosperidade. E como reage a Terra? 
Há um ditado espanhol que é muito claro sobre isto, e diz 
assim: “Deus perdoa sempre; nós, homens, às vezes; a terra, 
nunca”. A terra não perdoa: se deteriorarmos a terra, a res-
posta será terrível.

Como podemos restabelecer uma relação harmonio-
sa com a Terra e com o resto da humanidade? Uma relação 
harmoniosa... Muitas vezes perdemos a visão da harmonia: a 
harmonia é obra do Espírito Santo. Inclusive na casa comum, 

na Terra, até no nosso relacionamento 
com as pessoas, com o próximo, com 
os mais pobres, como podemos resta-
belecer esta harmonia? Precisamos 
de uma nova forma de considerar a 
nossa casa comum. Atenção, ela não 
é um depósito de recursos a explorar. 
Para nós crentes, o mundo natural é o 
“Evangelho da Criação”, que exprime 
o poder criador de Deus de plasmar 
a vida humana e de fazer com que o 

mundo exista juntamente com quanto contém para susten-
tar a humanidade. A narração bíblica da Criação conclui da 
seguinte forma: «Deus contemplou toda a sua obra, e viu 
que tudo era muito bom» (Gn 1, 31). Quando vemos estas 
tragédias naturais, que são a resposta da Terra aos nossos 
maus-tratos, penso: “Se agora eu perguntar ao Senhor o que 
pensa Ele disto, acho que não me dirá que é algo muito bom. 
Fomos nós que arruinamos a obra do Senhor!

Ao celebrarmos hoje o Dia Mundial da Terra, somos 
chamados a reencontrar o sentido do respeito sagrado pela 
Terra, porque ela não é apenas a nossa casa, mas também 
a casa de Deus. É daqui que brota em nós a consciência de 
estarmos num terreno sagrado!

Caros irmãos e irmãs, «despertemos o sentido estéti-
co e contemplativo que Deus colocou em nós» (Exortação 
Apostólica pós-sinodal Querida Amazonia, 56). A profe-
cia da contemplação é algo que aprendemos sobretudo dos 
povos originários, os quais nos ensinam que não podemos 
cuidar da Terra se não a amamos nem a respeitamos. Eles 
têm esta sabedoria do “bem-viver”, não no sentido de pas-
sar bem, não: mas de viver em harmonia com a Terra. Eles 
chamam a esta harmonia “bem-viver”.

Ao mesmo tempo, precisamos de uma conversão 
ecológica que se exprima em obras concretas. Como família 
única e interdependente, temos necessidade de um plano 
compartilhado, para prevenir as ameaças contra a nossa 
casa comum. «A interdependência obriga-nos a pensar num 
único mundo, num projeto comum» (LS, n. 164). Estamos 
conscientes da importância de colaborar como comunidade 
internacional para a salvaguarda da nossa casa comum. Ex-
orto quantos têm autoridade a liderar o processo que levará 
a duas grandes Conferências internacionais: a COP15 sobre 
a Biodiversidade, em Kunming (China), e a COP26 sobre 
as Mudanças Climáticas, em Glasgow (Reino Unido). Estes 
dois encontros são deveras importantes.

Gostaria de encorajar a organização de ações conjun-
tas também a nível nacional e local. É bom convergir de to-
das as condições sociais e criar também um movimento pop-
ular “a partir de baixo”. Foi precisamente assim que nasceu 
o próprio Dia Mundial da Terra, que hoje celebramos. Cada 

http://www.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://www.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#160
http://www.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#61
http://www.vatican.va/content/francesco/pt/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20200202_querida-amazonia.html
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um de nós pode dar a sua pequena contribuição: «E não se 
pense que estes esforços são incapazes de mudar o mundo. 
Estas ações espalham na sociedade um bem que frutifica 
sempre para além do que é possível constatar; provocam no 
seio desta terra um bem que tende sempre a difundir-se, às 
vezes invisivelmente» (LS, n. 212). 

Neste tempo pascal de renovação, esforcemo-nos por 
amar e apreciar o magnífico dom da terra, nossa casa co-
mum, e por cuidar de todos os membros da família humana. 
Como irmãos e irmãs que somos, imploremos juntos ao nos-

so Pai celestial: «Enviai o vosso Espírito e renovai a face da 
terra» (cf. Sl 104, 30).

Saudações
Saúdo de coração os fiéis de língua portuguesa, fazen-

do votos de que este tempo de Páscoa, que lembra que a Res-
surreição de Cristo é o início da nova Criação, vos impulsi-
one a comprometer-vos ainda mais no cuidado com a casa 
comum, certos, como nos ensina São Paulo, que «a criação 
espera com impaciência a manifestação dos filhos de Deus» 
(Rm 8, 19). Deus vos abençoe!

Homilia do Papa Francisco no domingo da Divina Misericórdia
Igreja do Santo Espírito em Sassia, II Domingo de Páscoa, 19 de abril de 2020

No domingo passado, celebra-
mos a ressurreição do Mestre, hoje 
assistimos à ressurreição do discí-
pulo. Passou uma semana; semana 
esta, que os discípulos, apesar de ter 
visto o Ressuscitado, transcorreram 
cheios de medo, mantendo «as por-
tas fechadas» (Jo 20, 26), sem con-
seguir sequer convencer da ressur-
reição 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 esteja 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 Pa-
pai, que sempre nos levanta. Na vida, caminhamos tateando, 
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 
Senhor 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 domingo que São João Paulo II dedicou à Mi-
sericórdia Divina há vinte anos, acolhamos confiadamente 
esta mensagem. A Santa Faustina, disse Jesus: «Eu sou o 
amor e a misericórdia em pessoa; não há miséria que possa 
superar a minha misericórdia» (Diário, 14/IX/1937). Out-
ra vez, quando a Santa confidenciava feliz a Jesus que Lhe 
oferecera toda a sua vida, tudo o que tinha, ouviu d’Ele uma 
resposta que a surpreendeu: «Não me ofereceste aquilo que 
é verdadeiramente teu». Que teria então guardado para si 

a santa freira? Diz-lhe amavelmente 
Jesus: «Filha, dá-me a tua miséria» 
(Diário, 10/X/1937). Podemos, 
também nós, interrogar-nos: «Dei 
a minha miséria ao Senhor? Most-
rei-Lhe as minhas quedas, para que 
me levante?» Ou há algo que conser-
vo ainda dentro de mim? Um peca-
do, um remorso do passado, uma 
ferida que trago dentro, rancor con-
tra alguém, mágoa contra uma pes-
soa em particular... O Senhor espera 

que Lhe levemos as nossas misérias, para nos fazer desco-
brir a sua misericórdia.

Voltemos aos discípulos… Durante a Paixão, tinham 
abandonado o Senhor e sentiam-se em culpa. Mas Jesus, ao 
encontrá-los, não lhes prega um longo sermão. A eles, que 
estavam feridos dentro, mostra as suas chagas. Tomé pode 
tocá-las, e descobre o amor: descobre quanto Jesus sofrera 
por ele, que O tinha abandonado. Naquelas feridas, toca com 
mão a terna proximidade de Deus. Tomé, que chegara at-
rasado, quando abraça a misericórdia, ultrapassa os outros 
discípulos: não acredita só na ressurreição, mas também no 
amor sem limites de Deus. E faz a profissão de fé mais sim-
ples e mais bela: «Meu Senhor e meu Deus!» (Jo 20, 28). Eis 
a ressurreição do discípulo: realiza-se quando a sua humani-
dade, frágil e ferida, entra na de Jesus. Aqui dissolvem-se as 
dúvidas; aqui Deus torna-Se o meu Deus; aqui recomeça a 
aceitar-se a si mesmo e a amar a própria vida.

Queridos irmãos e irmãs, na provação que estamos a 
atravessar, também nós, com os nossos medos e as nossas 
dúvidas como Tomé, nos reconhecemos frágeis. Precisamos 
do Senhor, que, mais além das nossas fragilidades, vê em 
nós uma beleza indelével. Com Ele, descobrimo-nos precio-
sos nas nossas fragilidades. Descobrimos que somos como 
belíssimos cristais, simultaneamente frágeis e preciosos. E 
se formos transparentes diante d’Ele como o cristal, a sua 
luz – a luz da misericórdia – brilhará em nós e, por nosso in-
termédio, no mundo. Eis aqui o motivo para exultarmos «de 
alegria – como diz a primeira Carta de Pedro –, se bem que, 

http://www.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#212
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pt.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/homilies/2000/documents/hf_jp-ii_hom_20000430_faustina.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/homilies/2000/documents/hf_jp-ii_hom_20000430_faustina.html
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_doc_20000430_faustina_po.html
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por algum tempo, [tenhamos] de andar aflitos por diversas 
provações» (1, 6).

Nesta festa da Divina Misericórdia, o anúncio mais 
encantador chega através do discípulo mais atrasado. Só fal-
tava ele, Tomé. Mas o Senhor esperou por ele. A misericór-
dia não abandona quem fica para trás. Agora, enquanto 
pensamos numa recuperação lenta e fadigosa da pandemia, 
é precisamente este perigo que se insinua: esquecer quem 
ficou para trás. O risco é que nos atinja um vírus ainda pior: 
o da indiferença egoísta. Transmite-se a partir da ideia que a 
vida melhora se vai melhor para mim, que tudo correrá bem 
se correr bem para mim. Começando daqui, chega-se a sele-
cionar as pessoas, a descartar os pobres, a imolar no altar do 
progresso quem fica para trás. Esta pandemia, porém, lem-
bra-nos que não há diferenças nem fronteiras entre aqueles 
que sofrem. Somos todos frágeis, todos iguais, todos pre-
ciosos. Oxalá mexa conosco dentro o que está a acontecer: 
é tempo de remover as desigualdades, sanar a injustiça que 
mina pela raiz a saúde da humanidade inteira! Aprendamos 
com a comunidade cristã primitiva, que recebera misericór-
dia e vivia usando de misericórdia, como descreve o livro 
dos Atos dos Apóstolos: os crentes «possuíam tudo em co-
mum. Vendiam terras e outros bens e distribuíam o dinheiro 
por todos, de acordo com as necessidades de cada um» (At 
2, 44-45). Isto não é ideologia; é cristianismo.

Naquela comunidade, depois da ressurreição de Jesus, 
apenas um ficara para trás e os outros esperaram por ele. Hoje 
parece dar-se o contrário: uma pequena parte da humanidade 
avançou, enquanto a maioria ficou para trás. E alguém poderia 
dizer: «São problemas complexos, não cabe a mim cuidar dos 
necessitados; outros devem pensar neles». Depois de encon-
trar Jesus, Santa Faustina escreveu: «Numa alma sofredora, 
devemos ver Jesus Crucificado e não um parasita nem um 
fardo... [Senhor], dais-nos a possibilidade de nos exercitar-
mos nas obras de misericórdia, e nós exercitamo-nos nas mur-
murações» (Diário, 06/IX/1937). Mas, um dia, ela própria se 
lamentou com Jesus dizendo que, para ser misericordiosa, 
passava por ingénua: «Senhor, muitas vezes abusam da minha 
bondade». E Jesus retorquiu: «Não importa, minha filha! Não 
te preocupes! Tu sê sempre misericordiosa para com todos» 
(Diário, 24/XII/1937). Para com todos: não pensemos só nos 
nossos interesses, nos interesses parciais. Aproveitemos esta 
prova como uma oportunidade para preparar o amanhã de to-
dos, sem descartar ninguém. De todos. Porque, sem uma visão 
de conjunto, não haverá futuro para ninguém.

Hoje, o amor desarmado e convincente de Jesus res-
suscita o coração do discípulo. Também nós, como o apósto-
lo Tomé, acolhamos a misericórdia, que é a salvação do 
mundo. E usemos de misericórdia para com os mais frágeis: 
só assim reconstruiremos um mundo novo.

Homilia no centenário do nascimento de São Paulo II
Basílica São Pedro, capela do túmulo de São João Paulo II, 18 de maio de 2020

 “O Senhor ama o seu povo” 
(Sl 149,4), cantamos, era o refrão do 
canto entre as leituras e também uma 
verdade que o povo de Israel repete, 
gostava de repetir: “O Senhor ama o 
seu povo” e nos momentos difíceis, 
sempre “o Senhor ama”; deve-se 
esperar como este amor se manifes-
tará. Quando o Senhor por este amor 
enviava um profeta, um homem de 
Deus, a reação do povo era: “Deus 
visitou o seu povo” (Lc 7,16 cf. Lc 1,68 Êx 4,31), porque 
o ama, “o visitou”. E o mesmo dizia a multidão que seguia 
Jesus vendo as coisas que Jesus fazia: “Deus visitou o seu 
povo”. E hoje nós aqui podemos dizer: cem anos atrás o Sen-
hor visitou o seu povo, enviou um homem, o preparou para 
ser bispo e guiar a Igreja. Recordando São João Paulo II re-
tomemos isto: “O Senhor ama o seu povo”, o Senhor visitou 
o seu povo, enviou um pastor.

E quais são, digamos, “os traços” de bom pastor que 
podemos encontrar em São João Paulo II? Muitos! Mas dig-
amos três deles somente. Como dizem que os jesuítas sem-
pre dizem as coisas... três, digamos três: a oração, a prox-
imidade ao povo, e o amor pela justiça. São João Paulo II 
era um homem de Deus porque rezava e rezava muito. Mas 

como pode um homem que tem tan-
to o que fazer, tanto trabalho para 
guiar a Igreja... ter tanto tempo para 
oração? Ele bem sabia que a primeira 
tarefa de um bispo é rezar e isso não 
foi o Vaticano II que disse, o disse 
São Pedro, quando com os Doze es-
colheu os diáconos, disseram: “E a 
nós bispos, a oração e o anúncio da 
Palavra” (cf At 6,4).

A primeira tarefa de um bispo 
é rezar. E ele sabia disso, ele o fazia. Modelo de bispo que 
reza, a primeira tarefa. E nos ensinou que à noite, quando um 
bispo faz o exame de consciência, deve perguntar-se: hoje, 
quantas horas rezei? Um homem de oração.

Segundo traço, um homem de proximidade. Não era 
um homem separado do povo, aliás, ia encontrar o povo e 
rodou o mundo inteiro, encontrando o seu povo, buscando 
o seu povo, fazendo-se próximo. E a proximidade é um dos 
traços de Deus com o seu povo. Recordemos que o Senhor 
diz ao povo de Israel: “Olha, qual povo teve deuses tão próx-
imos como eu contigo?” (cf. Dt 4,7). Uma proximidade de 
Deus com o povo que depois se torna estreita em Jesus, se 
torna forte em Jesus. Um pastor é próximo do povo, do con-
trário, se não o é, não é pastor, é um hierarca, é um adminis-
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trador, talvez bom, mas não é pastor. Proximidade ao povo. 
E São João Paulo II nos deu o exemplo desta proximidade: 
próximo dos grandes e dos pequenos, próximo dos de perto 
e dos de longe, sempre próximo, se fazia próximo.

Terceiro traço, o amor pela justiça. Mas a justiça plena! 
Um homem que queria a justiça, a justiça social, a justiça dos 
povos, a justiça que afasta as guerras. Mas a justiça plena! Por 
isso, São João Paulo II era o homem da misericórdia, porque 
justiça e misericórdia caminham juntas, não se podem distinguir, 
estão juntas: justiça é justiça, misericórdia é misericórdia, mas 
uma sem a outra não está bem. E falando do homem da justiça 

e da misericórdia, pensemos o muito que São João Paulo II fez 
para que as pessoas entendessem a misericórdia de Deus. Pen-
semos como ele levou adiante a devoção a Santa Faustina cuja 
memória litúrgica, a partir de hoje, será para a Igreja no mundo 
inteiro. Ele havia sentido que a justiça de Deus tinha esta face de 
misericórdia, esta atitude de misericórdia. E este é um dom que 
ele nos deixou: a justiça-misericórdia e a misericórdia justa.

Peçamos a ele hoje, que nos dê a todos nós, especial-
mente aos pastores da Igreja, mas a todos, a graça da oração, 
a graça da proximidade e a graça da justiça-misericórdia, 
misericórdia-justiça.

Carta do Papa Francisco aos Movimentos Populares
 Aos irmãos e irmãs  dos movimentos e organizações populares. 

Queridos amigos,
Lembro-me com frequência de 

nossos encontros: dois no Vaticano e 
um em Santa Cruz de la Sierra e con-
fesso que essa “memória” me faz bem, 
me aproxima de vocês, me faz repensar 
em tantos diálogos durante esses en-
contros e em tantas esperanças que ali 
nasceram e cresceram e muitos delas 
se tornaram realidade. Agora, no meio 
dessa pandemia, eu me lembro de vocês de uma maneira 
especial e quero estar perto de vocês. 

Nestes dias de tanta angústia e dificuldade, muitos se 
referiram à pandemia que sofremos com metáforas bélicas. 
Se a luta contra o COVID-19 é uma guerra, vocês são um 
verdadeiro exército invisível que luta nas trincheiras mais 
perigosas. Um exército sem outra arma senão a solidarie-
dade, a esperança e o sentido da comunidade que reverdecem 
nos dias de hoje em que ninguém se salva sozinho. Vocês 
são para mim, como lhes disse em nossas reuniões, verda-
deiros poetas sociais, que desde as periferias esquecidas cri-
am soluções dignas para os problemas mais prementes dos 
excluídos. 

Eu sei que muitas vezes vocês não são reconhecidos 
adequadamente porque, para este sistema, são verdadeira-
mente invisíveis. As soluções do mercado não chegam às 
periferias e a presença protetora do Estado é escassa. Nem 
vocês têm os recursos para realizar as funções próprias do 
Estado. Vocês são vistos com suspeita por superarem a mera 
filantropia por meio da organização comunitária ou por 
reivindicarem seus direitos, em vez de ficarem resignados à 
espera de ver se alguma migalha cai daqueles que detêm o 
poder econômico. Muitas vezes mastigam raiva e impotência 
quando veem as desigualdades que persistem mesmo quan-
do terminam todas as desculpas para sustentar privilégios. 
No entanto, vocês não se encerram na denúncia: arregaçam 
as mangas e continuam a trabalhar para suas famílias, seus 
bairros, para o bem comum. Essa atitude de vocês me ajuda, 
questiona e ensina muito. 

Penso nas pessoas, especialmente 
mulheres, que multiplicam o pão nos 
refeitórios comunitários, cozinhando 
com duas cebolas e um pacote de arroz 
um delicioso guisado para centenas de 
crianças, penso nos doentes, penso nos 
idosos. Elas nunca aparecem na mídia 
convencional. Tampouco os campone-
ses e os agricultores familiares, que 
continuam a trabalhar para produzir 

alimentos saudáveis, sem destruir a natureza, sem monopo-
lizá-los ou especular com a necessidade do povo. Quero que 
saibam que nosso Pai Celestial olha para vocês, vos valori-
za, reconhece e fortalece em sua escolha.

Quão difícil é ficar em casa para quem mora em uma 
pequena casa precária ou para quem de fato não tem teto. 
Quão difícil é para os migrantes, as pessoas privadas de 
liberdade ou para aqueles que realizam um processo de cura 
para dependências. Vocês estão lá, colocando seu corpo ao 
lado deles, para tornar as coisas menos difíceis, menos do-
lorosas. Congratulo a vocês e agradeço do fundo do meu 
coração. Espero que os governos entendam que os paradig-
mas tecnocráticos (sejam centrados no estado, sejam centra-
dos no mercado) não são suficientes para enfrentar esta crise 
e nem os outros problemas importantes da humanidade. Ag-
ora, mais do que nunca, são as pessoas, as comunidades, os 
povos que devem estar no centro, unidos para curar, cuidar, 
compartilhar.

Eu sei que vocês foram excluídos dos benefícios da 
globalização. Não desfrutam daqueles prazeres superfici-
ais que anestesiam tantas consciências. Apesar disso, vocês 
sempre sofrem os danos dessa globalização. Os males que 
afligem a todos, a vocês atingem duplamente. Muitos de 
vocês vivem o dia a dia sem nenhum tipo de garantias le-
gais que os protejam. Os vendedores ambulantes, os recicla-
dores, os feirantes, os pequenos agricultores, os pedreiros, 
as costureiras, os que realizam diferentes tarefas de cuidado. 
Vocês, trabalhadores informais, independentes ou da econo-
mia popular, não têm um salário estável para resistir a esse 

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150709_bolivia-movimenti-popolari.html
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momento ... e as quarentenas são insuportáveis para vocês. 
Talvez seja a hora de pensar em um salário universal que 
reconheça e dignifique as tarefas nobres e insubstituíveis que 
vocês realizam; capaz de garantir e tornar realidade esse slo-
gan tão humano e cristão: nenhum trabalhador sem direitos.

Também gostaria de convidá-los a pensar no “depois”, 
porque esta tempestade vai acabar e suas sérias consequên-
cias já estão sendo sentidas. Vocês não são uns improvisa-
dos, têm a cultura, a metodologia, mas principalmente a 
sabedoria que é amassada com o fermento de sentir a dor do 
outro como sua. Quero que pensemos no projeto de desen-
volvimento humano integral que ansiamos, focado no pro-
tagonismo dos Povos em toda a sua diversidade e no acesso 
universal aos três T que vocês defendem: terra e comida, 
teto e trabalho. Espero que esse momento de perigo nos 
tire do piloto automático, sacuda nossas consciências ador-
mecidas e permita uma conversão humanística e ecológica 
que termine com a idolatria do dinheiro e coloque a digni-
dade e a vida no centro. Nossa civilização, tão competiti-

va e individualista, com suas taxas frenéticas de produção 
e consumo, seus luxos excessivos e lucros desmedidos para 
poucos, precisa mudar, se repensar, se regenerar. Vocês são 
construtores indispensáveis dessa mudança urgente; além 
disso, vocês possuem uma voz autorizada para testemunhar 
que isso é possível. Vocês conhecem crises e privações ... 
que com modéstia, dignidade, comprometimento, esforço e 
solidariedade, conseguem transformar em uma promessa de 
vida para suas famílias e comunidades. 

Mantenham vossa luta e cuidem-se como irmãos. Oro 
por vocês, oro com vocês e quero pedir ao nosso Deus Pai 
que os abençoe, encha vocês com o seu amor e os defenda ao 
longo do caminho, dando-lhes a força que nos mantém vivos 
e não desaponta: a esperança. Por favor, orem por mim que 
eu também preciso.

Fraternalmente,
Francisco
Cidade do Vaticano, 12 de abril de 2020, Domingo de 

Páscoa.

Homilia do Papa Francisco no                                                      
“Dia de fraternidade, penitência e oração”

Capela da Casa Santa Marta, quinta-feira, 14 de maio de 2020

Introdução
O Alto Comité para a Fraternidade 

Humana convocou hoje um Dia de oração 
e jejum para pedir a Deus misericórdia e 
piedade neste trágico momento da pan-
demia. Somos todos irmãos! São Fran-
cisco de Assis dizia: “Todos irmãos”. E 
por esta razão, homens e mulheres de to-
das as confissões religiosas, unamo-nos 
hoje em oração e penitência, para pedir a 
graça da cura desta pandemia.

Homilia
Na primeira leitura, ouvimos a 

história de Jonas, no estilo da época (cf. Jn 3, 1-10). Dado 
que houve “alguma pandemia”, não sabemos, na cidade de 
Nínive, uma “pandemia moral”, talvez [a cidade] estivesse 
prestes a ser destruída (cf. v. 4). E Deus envia Jonas para 
pregar: oração e penitência, oração e jejum (cf. vv. 7-8). 
Face a essa pandemia [primeiro], Jonas assustou-se e fugiu 
(cf. 1, 3). Depois, o Senhor chamou-o pela  segunda vez e 
ele aceitou partir para pregar (cf. 3, 1-3). E hoje todos nós, 
irmãos e irmãs de todas as tradições religiosas, rezemos: 
um dia de oração, jejum e penitência, convocado pelo Alto 
Comité para a Fraternidade Humana. Cada um de nós reza, 
as comunidades oram, as confissões religiosas rezam, oram 
a Deus: todos irmãos, unidos na fraternidade que nos irmana 
neste momento de dor e tragédia.

Não esperávamos esta pandemia, ela veio sem que nós 
a esperássemos, mas agora está aqui. E muitas pessoas mor-

rem. Tantas pessoas morrem sozinhas e 
muitas morrem sem poder fazer nada. 
Muitas vezes pode vir o pensamento: 
“Não me atingiu, graças a Deus estou 
salvo”. Mas pensa nos outros! Pensa na 
tragédia e também nas consequências 
económicas, nas consequências para a 
educação, nas consequências... o que 
acontecerá a seguir. E por isso todos, 
irmãos e irmãs de todas as denominações 
religiosas, oremos hoje a Deus. Talvez 
haja alguém que diga: “Isto é relativismo 
religioso e não se pode fazer assim”. Mas 
como não se pode fazer assim, rezar ao 

Pai de todos? Cada um reza como sabe, como pode, como 
recebeu da sua própria cultura. Não rezamos uns contra os 
outros, esta tradição religiosa contra aquela, não! Estamos 
todos unidos como seres humanos, como irmãos, orando 
a Deus, segundo a própria cultura, a própria tradição, as 
próprias crenças, mas irmãos e orando a Deus, isto é impor-
tante! Irmãos, jejuando, pedindo perdão a Deus pelos nossos 
pecados, para que o Senhor tenha misericórdia de nós, a fim 
de que o Senhor nos perdoe, para que o Senhor ponha fim a 
esta pandemia. Hoje é um dia de fraternidade, olhando para 
o único Pai: irmãos e paternidade. Dia de oração!

No ano passado, em novembro do ano passado, não 
sabíamos o que era uma pandemia: veio como um dilúvio, 
chegou de repente. Agora acordamos um pouco. Mas há mui-
tas outras pandemias que fazem as pessoas morrer e não nos 
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apercebemos, olhamos para o outro lado. Estamos um pouco 
inconscientes perante as tragédias que acontecem no mun-
do neste momento. Só gostaria de vos citar uma estatística 
oficial dos primeiros quatro meses deste ano, que não fala 
da pandemia do coronavírus, mas de outra. Nos primeiros 
quatro meses deste ano 3,7 milhões de pessoas morreram 
de fome. A pandemia da fome. Em quatro meses, quase 4 
milhões de pessoas! A oração de hoje, para pedir ao Senhor 
que ponha fim a esta pandemia, deve fazer-nos refletir sobre 
as outras pandemias no mundo. São muitas! A pandemia das 
guerras, da fome e muitas outras. Mas o importante é que 
hoje - juntos e graças à coragem que este Alto Comité para a 
Fraternidade Humana teve - fomos convidados a rezar jun-
tos de acordo com a nossa tradição e a fazer um dia de pen-
itência, de jejum e também de caridade, de ajuda aos outros. 
Isto é importante! No livro de Jonas, ouvimos que quando 
o Senhor viu a reação do povo - que se tinha convertido - o 
Senhor arrependeu-se, e não fez o que queria fazer. 

Deus ponha termo a esta tragédia, que Ele acabe com 
esta pandemia. Deus tenha piedade de nós e ponha fim tam-

bém às outras terríveis pandemias: da fome, da guerra, das 
crianças sem escola. É isto que pedimos como irmãos, todos 
juntos. Deus nos abençoe a todos e tenha piedade de nós!

Oração para fazer a Comunhão espiritual
Meu Jesus, creio que estais presente no Santíssimo 

Sacramento. Amo-vos acima de tudo e a minha alma suspi-
ra por Vós. Mas dado que agora não posso receber-vos no 
Santíssimo Sacramento, vinde, pelo menos espiritualmente, 
ao meu coração. Abraço-vos come se já estivésseis comigo: 
uno-me inteiramente a Vós. Ah! Não permitais que eu volte 
a separar-me de Vós!

No final da missa
Gostaria de agradecer ao senhor Tommaso, o técnico 

de som que hoje trabalha aqui para a transmissão. Acom-
panhou-nos nestas emissões, trabalha no Dicastério para a 
Comunicação e está prestes a aposentar-se, hoje é o último 
dia de trabalho. Que o Senhor o abençoe e o acompanhe na 
nova etapa da vida. 

Mensagem do Papa às Pontifícias Obras Missionárias
No dia 21 de maio, solenidade 

da Ascensão do Senhor no Vaticano, 
Papa Francisco enviou Mensagem 
às Pontifícias Obras Missionárias. 
Diz que havia decidido participar na 
sua Assembleia Geral anual, previs-
ta para 21 de maio, uma quinta-feira 
e festa da Ascensão do Senhor. Mas, 
depois, a Assembleia foi cancelada 
por causa da pandemia que nos afe-
ta a todos. “Quero, porém, enviar a 
todos vós esta Mensagem para de 
algum modo dar a conhecer as coisas que tinha no coração 
para vos dizer. Esta festa cristã, em tempos inimagináveis 
como os que estamos a viver, parece-me ainda mais fecunda 
em sugestões para o caminho e a missão de cada um de nós 
e de toda a Igreja.”

Para Francisco, a missão é um dom gratuito do Espíri-
to, não o êxito de estratégias e se deve evitar a autopromoção 
e a celebração em chave publicitária das próprias iniciativas. 
Ser missionário é um reflexo de gratidão pelo que foi rece-
bido.

Aspectos da mensagem
O anúncio do Evangelho é “uma coisa diferente de 

qualquer proselitismo político ou cultural, psicológico ou 
religioso”. A missão é um dom gratuito do Espírito e não 
pode ser confiada a “percursos sofisticados e trabalhosos de 
formação”, nem ser confiada a “sistemas eclesiásticos” que 
“parecem absorvidos pela obsessão de se promover a si mes-

mos e às suas iniciativas”, talvez 
“em chave publicitária”. Francisco 
volta a refletir sobre os fundamen-
tos da missão cristã com uma men-
sagem às Pontifícias Obras Mis-
sionárias (POM), divulgada nesta 
quinta-feira (21/05), que deveriam 
ter se reunido em Roma para a as-
sembleia geral anual, adiada devido 
à pandemia de Coronavírus.

Fundamentos da missão
Francisco recorda que o “delineamento mais íntimo” 

da missão da Igreja é “o de ser obra do Espírito Santo, e não 
consequência das nossas reflexões e intenções”. Receber a 
alegria do Espírito “é uma graça” e também “a única força 
que podemos ter para pregar o Evangelho”. A salvação “não 
é consequência das nossas iniciativas missionárias, nem dos 
nossos discursos sobre a encarnação do Verbo”, mas “pode 
vir para cada um mediante o olhar do encontro com Ele, que 
nos chama” e, portanto, ser a consequência e o reflexo de 
alegria e gratidão. Anuncia o Evangelho que testemunha a 
obra de Outro.

Traços distintivos
Retomando-os da Exortação Evangelii gaudium, 

Francisco descreve os “traços distintivos da missão”. Pri-
meiramente, a atração: “a Igreja cresce no mundo, não por 
proselitismo, mas por atração”, e “quando uma pessoa segue 
feliz Jesus, porque se sente atraída por Ele, os outros dão-se 
conta disso; e podem maravilhar-se”.
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Outros traços distintivos são a gratidão e gratuidade, 
porque o “ardor missionário nunca se pode obter em conse-
quência de um raciocínio ou de um cálculo” ou porque há uma 
obrigação nesse sentido, mas é “um reflexo da gratidão”. A 
seguir, a humildade, porque “se a felicidade e a salvação não 
são nossa possessão nem uma meta alcançada pelos nossos 
méritos, o Evangelho de Cristo só pode ser anunciado com 
humildade”, sem arrogância. Há também a característica do 
facilitar, não complicar: o trabalho missionário autêntico 
não acrescenta “pesos inúteis às vidas já afadigadas das pes-
soas”, e não impõe “percursos sofisticados e trabalhosos de 
formação para usufruir daquilo que o Senhor concede com 
facilidade”. Outros traços distintivos são a aproximação à 
vida real, porque a missão “alcança as pessoas sempre onde 
estão e como estão, nas suas vidas reais”. O “sensus fidei” 
do povo de Deus e a predileção pelos humildes e os pobres 
que “para a Igreja não é uma opção facultativa”.

Talentos a serem desenvolvidos
Olhando ao futuro, Francisco recorda que as Pontifí-

cias Obras Missionárias “nasceram espontaneamente do 
ardor missionário manifestado pela fé dos batizados” e es-
tão ligadas ao sensus fidei do Povo de Deus. As Obras Mis-
sionárias avançaram sobre os “trilhos” da oração e da cari-
dade. Elas sempre foram estimadas pela Igreja de Roma e 
sua vocação nunca foi vivida e sentida como um caminho 
alternativo, uma pertença «externa» relativamente às formas 
comuns da vida das Igrejas particulares. Tornaram-se uma 
rede espalhada por todos os Continentes: “Uma pluralidade 
que pode proteger contra assimilações ideológicas e unilat-
eralismos culturais”.

Armadilhas a evitar
O Papa enumera algumas patologias que pairam no 

caminho das Pontifícias Obras Missionárias. A primeira é a 
autorreferencialidade, com o risco de prestar atenção à sua 
autopromoção e celebrar as próprias iniciativas em chave 
publicitária. Depois, há a ânsia de comando, ou seja, a pre-
tensão de “exercer funções de controle sobre as comuni-
dades que deveriam servir”. Depois, a patologia do elitismo, 
“a ideia tácita de pertencer a uma aristocracia”. A seguir, 
o isolamento do povo, “visto como uma massa inerte, que 
precisa incessantemente de ser reanimada e mobilizada” (...) 
“como se a certeza da fé fosse consequência de um discurso 
persuasivo ou de métodos de preparação”. Outras armadil-
has são representadas pela abstração e pelo funcionalismo, 
porque se aposta tudo na “imitação dos modelos mundanos 
de eficiência”.

Conselhos para o caminho
Francisco sugere às Pontifícias Obras Missionárias para 

salvaguardar ou redescobrir a sua inserção “no seio do povo 
de Deus”, imergindo-se na vida real das pessoas e entrelaçan-
do-se com a rede eclesial de dioceses, paróquias, comunidades 
e grupos. Ele pede às POM para permanecerem ligadas “às 
práticas da oração e da coleta de recursos para a missão”, bus-
cando também novos caminhos, mas sem “complicar o que 
é simples”. As Pontifícias Obras Missionárias “são e devem 
comportar-se como um instrumento de serviço à missão nas 
Igrejas particulares”: não servem “super-estrategas ou cen-
trais dirigentes da missão (...) a quem delegar a tarefa de des-
pertar o espírito missionário”. Elas devem trabalhar em “con-
tato com inúmeras realidades”, sem nunca se esterilizar numa 
dimensão exclusivamente burocrática-profissional. Francisco 
pede para olhar para fora, para não se olhar no espelho, alivi-
ando as estruturas em vez de sobrecarregá-las.

Doações
O Papa pede para não transformar as Pontifícias Obras 

Missionárias numa ONG voltada para a coleta de fundos. Se 
em algumas áreas, a coleta de doações falha, não precisa ser 
tentados a resolver “o problema «encobrindo» a realidade e 
apostando nalgum sistema de angariação mais eficaz, que 
vai à procura dos grandes doadores”. Em todo o caso, “é 
bom que o pedido de ofertas para as missões continue sendo 
feito prioritariamente a todos os batizados, inclusive apo-
stando de maneira nova na coleta para as missões que se re-
aliza nas igrejas de todos os países, em outubro, por ocasião 
do Dia Mundial das Missões.

No uso dos fundos arrecadados, é preciso levar “em con-
ta as reais necessidades primárias das comunidades”, evitan-
do “formas de assistencialismo” que alimentam na Igreja 
fenômenos de “clientelismo parasitário”. Não se deve esquec-
er dos pobres. As POM, “com a sua rede espalhada por todo o 
mundo, refletem a rica variedade do «povo de mil rostos»” e 
não devem impor uma determinada forma cultural junto com 
a proposta evangélica: “Pode ofuscar a universalidade da fé 
cristã a pretensão de estandardizar a forma do anúncio”. Fran-
cisco recorda que as Pontifícias Obras Missionárias são uma 
entidade autônoma e entre suas especificidades está o vínculo 
com o Papa. Francisco encerra sua mensagem lembrando as 
palavras de Santo Inácio, pedindo às POM para fazerem bem 
o seu trabalho “como se tudo dependesse de delas, sabendo 
que, na realidade, tudo depende de Deus”.

Fonte: Vatican News

Site da Diocese de Erexim:
www.diocesedeerexim.org.br
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A Páscoa em tempo de pandemia
A Voz da Diocese (12/4/2020)

A crise da pandemia aguçou a atual crise 
social, econômica, ecológica e ética. Um vírus 
invisível desafia os avanços da ciência, os re-
cursos tecnológicos, os sistemas de saúde; hu-
milha todos os que cultivam a presunção de 
autossuficiência e prostra os que se julgam 
onipotentes por seu poder na esfera política e 
econômica. 

Esta crise levanta também diversos questionamentos. O 
que é mesmo essencial em nossa existência? Temos consciên-
cias das outras ameaças permanentes à vida que matam mui-
to mais? Qual o sentido de nossa vida, especialmente à luz da 
Campanha da Fraternidade que neste a tem por tema? Sentimos 
falta das celebrações litúrgicas de que não podemos agora par-
ticipar presencialmente? Como será nossa vida pessoal, famil-
iar, comunitária e social depois de superada esta situação?

Mas a pandemia abre muitas possibilidades e estimula 
a criatividade. Motiva muitas pessoas à solidariedade, com di-
versas inciativas de ajuda aos outros, especialmente aos mais 
vulneráveis. Ela reforça aspectos da visão cristã, a igualdade 
e a dignidade de cada pessoa, todos estão sujeitos ao vírus in-
visível, mesmo porque ele entrou no País pela classe média e 
alta; a fragilidade humana, seja física ou moral; a fraternidade e 
a solidariedade, fundamentais na convivência na Casa Comum. 

Na atual crise, trabalhadores informais e sem trabalho 
passaram logo a sentir mais a falta de recursos para adquirir 
alimento. Além dos que sofrem pela fome, há os que padecem 
por terem familiares atingidos pelo vírus, muitos perdendo a 
vida em consequência dele. 

Mas em todo sofrimento, na fé, há sempre a esperança 
pelo depois, com o problema superado e a vida fortalecida. 

Pão, cruz e vida são três aspectos desta situação. Neles 
podemos ver também os remédios e os serviços de saúde; o 
aconchego familiar e a proximidade consoladora. Na experiên-

cia da dor, retomamos princípios e valores e 
refazemos relacionamentos.

Pão, cruz e vida são aspectos centrais 
do Tríduo Pascal. Na quinta-feira santa, ao 
celebrar a Ceia pascal da Antiga Aliança com 
seus apóstolos, Cristo nos dá o Pão da Vida 
e o Cálice da Salvação. Na sexta-feira santa, 
entregando sua vida na cruz pela humanidade, 

nos remiu do pecado e transformou o sofrimento em redenção. 
Na manhã do primeiro dia da semana, o terceiro de sua morte 
na cruz, ressuscitou, venceu a morte, renovou a vida, transmi-
tiu a paz que o mundo não pode dar e deu aos apóstolos, que 
estavam de portas trancadas no lugar em que se encontravam, 
por medo dos judeus, o Espírito Santo, com o poder do perdão 
dos pecados. 

Na sexta-feira santa deste ano, certamente, a cruz, na 
qual Cristo quis ser levantado para atrair-nos si, fez lembrar vi-
vamente a dor da humanidade. Como disse o Papa na recente 
Bênção Urbi et Orbi extraordinária, “da sua cruz, o Senhor de-
safia-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”. Ele também nos convida a abraçar a Cruz de 
Cristo para “encontrar a coragem de abraçar todas as contrarie-
dades da hora atual, abandonando por um momento a nossa 
ânsia de onipotência e possessão, para dar espaço à criatividade 
que só o Espírito é capaz de suscitar e permitir novas formas de 
hospitalidade, de fraternidade e de solidariedade” 

No isolamento social em que nos encontramos, meio 
eficaz para não ampliar o contágio do vírus, não podendo co-
mungar o Pão consagrado, façamos a comunhão espiritual e 
fortaleçamos a comunhão fraterna. Tenhamos a certeza de que 
Cristo Ressuscitado está a nos dizer: a paz esteja com vocês. 
Coragem, eu venci o mundo. (Pe. Antonio Valentini Neto – Ad-
ministrador Diocesano)

A experiência da vacância episcopal e de outras carências
A Voz da Diocese (19/4/2020)

Popularmente se diz que se dá valor a pessoas e coisas 
depois que se as perdeu. O Arcebispo de Passo Fundo, Dom 
Rodolfo Weber, ao presidir a missa do Crisma em nossa 
Catedral Diocesana, dia 08 passado, fez alguns questiona-
mentos: sentimos falta das celebrações litúrgicas, do aten-
dimento do padre para o aconselhamento e a confissão? Ele 
também relatou que na oficialização de párocos, por vezes, 
pergunta: se não houvesse padre para o Bispo nomear para a 
função, as comunidades sentiriam falta dele? E para motivar 
a todos na promoção vocacional, interroga: o que fazemos 
para termos mais padres?

Quarta-feira passada, no anúncio 
da nomeação do novo Bispo para nos-
sa Diocese, Monsenhor Adimir Antonio 
Mazali, lembrei dos oportunos ques-
tionamentos do Arcebispo e me pergun-
tava: o que significou para a Diocese 
este tempo de vacância episcopal? 

Na primeira Voz da Diocese deste 
período, 15 de setembro, lembrei que ela, entre outros as-
pectos, nos remetia à natureza e missão do Bispo conforme 
o Concílio Vaticano II e ao fortalecimento de nossa unidade 
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no serviço à comunidade cristã e na atuação profético-trans-
formadora na sociedade.

Nesta primeira após o anúncio da nomeação do nosso 
quarto Bispo diocesano, volto a dizer que ela propõe consid-
erar novamente o significado do ministério episcopal. Con-
forme o Documento de Aparecida (números 186 a 189), os 
bispos, como sucessores dos apóstolos junto com o Papa e 
sob sua autoridade, assumiram a vocação de servir ao Povo 
de Deus, conforme o coração de Cristo, o Bom Pastor. Junto 
com todos os fiéis e em virtude do batismo são discípulos e 
membros do Povo de Deus, devendo, por isto, seguir a Jesus, 
Mestre de vida e de verdade, na comunhão da Igreja. Servi-
dores do Evangelho, são chamados a viver o amor a Jesus 
Cristo e à Igreja na intimidade da oração e da doação de si 
mesmos aos irmãos e irmãs, a quem presidem na caridade, 
com os quais, segundo santo Agostinho, são cristãos e para 
eles são bispos. Eles têm a missão de promover a caridade 
e a santidade dos fiéis, anunciar-lhes a Boa Nova, fonte de 
esperança para todos e a velar e promover com solicitude e 
coragem a fé católica. São também definidos como pastores 
e guias espirituais, animadores da comunhão, centro de uni-
dade, numa Igreja na qual todos se sintam acolhidos como 
em sua própria casa, no exercício de seu tríplice ministério 
de ensinar, santificar e governar. 

O Bispo que nos é enviado por nosso querido Papa 
Francisco manifesta sentir-se assim ao dizer, em sua 
saudação ao povo desta Diocese, que pediu ao Senhor que o 
faça verdadeiro pastor e instrumento de seu plano de amor e 
a São José, que o ajude a ser como ele, um pai cuidando dos 
interesses de Jesus.

Este período, certamente, significou uma valorização 
maior de Organismos diocesanos que permanecem em vigor 
mesmo na vacância episcopal, de modo particular o Colégio 
de Consultores a quem coube eleger o Administrador Dioc-
esano e com ele conduzir a Diocese. 

Significou ainda a importância e a urgência de maior 
corresponsabilidade de todos para que, na espera do novo pas-
tor, a Diocese continuasse sua caminhada. Assim, realizamos a 
Assembleia Diocesana que definiu o 14º Plano da Ação Evan-
gelizadora a vigorar deste ano até 2023, aprovado em reunião 
do Conselho Diocesano da Ação Evangelizadora e promulgado 
por aquele a quem foi atribuída a competência de fazê-lo. Neste 
período, a Diocese enfrenta os desafios da Covid-19 com orien-
tações em sintonia com a CNBB e outras Dioceses.  

Outras carências, como as impostas pela pandemia do 
Coronavírus, também oferecem diversas considerações, que 
o espaço deste texto não permite relacionar.

Pe. Antonio Valentini Neto – Administrador Diocesano.

Considerações a partir da pandemia e de outras carências
A Voz da Diocese (26/4/2020)

Na mensagem anterior, tentei refletir 
sobre a experiência da vacância episcopal 
e de outras carências. Concluí dizendo 
que outras carências, como as impostas 
pela pandemia do Coronavírus, também 
ofereceriam diversas considerações, que 
o espaço do texto não permitia relacionar. 
Proponho-me elencar algumas neste.

Começo por lembrar o que diz a sabedoria popular: a 
dor ensina a gemer. Podemos acrescentar: e a considerar o 
que a dor provoca no outro. Abre os olhos e o coração para o 
mundo do sofrimento humano, enigma ou até absurdo para 
a razão humana sem a luz da fé. Conjugadas, razão e fé, 
que não se opõem, mas se complementam, nos ajudam não 
tanto a decifrar o sofrimento, porém a descobrir o que fazer 
com ele. Mais, como crescer nele e torná-lo redentor quando 
vivido em união com Cristo. A propósito, lembro testemu-
nho de um cardeal inglês que morreu de câncer: olhar para 
Cristo crucificado não tira a dor, mas dá a força necessária 
para superá-la. 

Foi a partir de desafios existenciais que o ser humano 
chegou às grandes invenções. É na provação que se forjam 
pessoas fortes e destemidas. Como diz também a sabedoria 
popular, mar tranquilo não dá bom marinheiro. Ou, água re-
volta faz bom nadador.

Diante deste vírus invisível, uma 
primeira consideração é que ele alterou a 
rotina do mundo. Como disse alguém, um 
vírus não visível a olho nu e também com 
microscópio comum, neste tempo de tan-
tos progressos científicos, da comunicação 
midiática instantânea, dos dispositivos que 

permitem realizar diversas tarefas à distância pegou a hu-
manidade de surpresa e ela não consegue recurso imedia-
to e eficaz para eliminá-lo. Ele derruba toda essa pretensa 
potência pós-moderna, desafia os avanços da ciência, os re-
cursos tecnológicos, os sistemas de saúde; humilha todos os 
que cultivam a presunção de autossuficiência e prostra os 
que se julgam onipotentes por seu poder na esfera política e 
econômica. 

À luz da fé, esta situação é oportunidade para con-
hecermos de modo claro quem somos, a fragilidade de tudo 
o que nos rodeia, bem como reconhecer uma vez mais que 
o poderio militar, com armamentos atômicos e a tecnologia 
não são suficientes para nos salvar. 

Esta e outras carências nos desafiam a identificar e 
a cultivar o que é essencial em nossa vida, a retomarmos 
valores e princípios fundamentais, a valorizar a família, a 
cultivar a solidariedade, a viver a fé verdadeira. Fazem per-
ceber também quantos gestos simples ou mais expressivos 
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de doação e generosidade, todos de altíssimo significado. 
Elencá-los também exigiria mais espaço. Dizer que existem 
e são muitos faz relevar o uso do poder econômico de certos 
países que interceptam os dispositivos de saúde que outros 
adquiriram e a pequenez de certas lideranças que não reve-
lam lucidez e serenidade e não inspiram confiança. 

Aqui no Brasil, a pandemia pode dar-nos conta do 
preço da desigualdade social, que, por existir há tanto tem-
po, acabou aceita como praticamente natural. Pode também 
fazer perceber quanto a saúde é prioritária para termos a uma 
sociedade justa e fraterna; quanto o Sistema Único de Saúde 

é importante. Um renomado médico chama atenção para 
uma ironia: construímos vários estádios, elefantes brancos, 
e recordo que deviam ser “padrão Fifa”, mantidos agora com 
dificuldade e nesta emergência acabam sendo transformados 
em hospitais. 

Esta situação desencadeia, certamente, muitas reflex-
ões. Assumidas sob a luz fulgurante da Ressurreição de Cris-
to, renovam nossa esperança e nos proporcionarão grande 
crescimento pessoal, familiar e social. 

Pe. Antonio Valentini Neto – Administrador Diocesano.

Isolamento social, oportunidade para reflexão,                     
leitura, oração, família
A Voz da Diocese (03/5/2020)

A sabedoria popular sugere faz-
er do limão uma limonada. Diante de 
qualquer dificuldade, não se pode ter 
simplesmente a atitude da resignação, 
do conformismo. De cada situação 
nova, se pode dar um passo adiante. 

A atual situação crítica da hu-
manidade decorrente da pandemia do 
Coronavírus, Covid-19, exigindo o 
isolamento social, entre outras medi-
das necessárias segundo cientistas do 
campo da saúde, para conter o alastra-
mento do contágio impõe limitações, sacrifica aspectos da 
economia, que, por maiores que sejam valem menos do que 
a saúde e a vida das pessoas. Não se trata de um falso dile-
ma, a vida ou a economia. Que adiantaria salvar a economia 
e perder vidas? Trata-se de colocar a economia a serviço da 
vida. Dizia uma autoridade estadual que a economia pode 
ser ressuscitada depois desta crise, mas as pessoas que mor-
rerem por causa dela não. Ou no dizer de outra, antes a pes-
soa falida do que falecida. 

Voltando ao início, esta situação abre portas para mui-
tas iniciativas. Quantos gestos pessoais, familiares, comu-
nitários, institucionais de doação e serviço em favor dos 
mais atingidos!?

Segundo o testemunho de diversas pessoas, a situação 
está sendo oportunidade preciosa para a reflexão, para a med-
itação, para o silêncio. No ritmo frenético da vida é difícil 
parar para pensar. Compulsoriamente, agora se parou. Fazen-
do silêncio, se pode olhar para o fundo de si mesmo, fazer um 
histórico da própria vida, identificar erros e acertos, definir 
compromissos a serem assumidos, recompor os relaciona-
mentos fundamentais da existência humana, com Deus, de 
quem somos filhos; com os outros, dos quais somos irmãos, 
na comunhão fraterna; com a natureza, da qual Deus nos con-
stituiu seus cuidadores e não exploradores predatórios.

Este momento favorece a leitu-
ra. Ouvi alguém dizer que já lera tudo 
o que tinha em casa. A leitura areja a 
mente, enriquece o conhecimento, al-
imenta a espiritualidade. Como seria 
desejável não se passar um dia sem a 
leitura de uma passagem da Bíblia, de 
um livro de formação cristã e, por que 
não? do Catecismo da Igreja Católica, 
de livros de vida de santos e santas.

Naturalmente, este não poderia 
deixar de ser também tempo de oração 

mais extensa e intensa. Papa Francisco e todos santos teste-
munham sua convicção no poder da oração. A oração confi-
ante, pura, humilde é sempre indispensável e eficaz. Mesmo 
quando aparentemente não se vê resultados, ela não é em 
vão, como disse o Papa. E há situações nas quais, talvez, 
não haja outro recurso. Rezar incluindo as mais diversas re-
alidades, a exemplo do Papa. A cada dia, no início da missa 
que celebra na capela Santa Marta lembra grupos distintos 
– os idosos sozinhos, trabalhadores precários, as famílias em 
casa com as crianças, os médicos e agentes de saúde que dão 
suas próprias vidas para salvar a vida dos outros, as autori-
dades, os presos com suas incertezas, os agentes de saúde e 
padres que morreram socorrendo os doentes; os avôs e avós 
e diversos outros.  

Sem dúvida, o isolamento social está sendo tempo 
maior de convivência familiar. O apelo “fique em casa” tor-
na-se oportunidade maravilhosa de se estar em família. A 
própria liturgia passa a ser vivida em família enquanto não se 
pode participar presencialmente das celebrações nas igrejas.

Enfim, este isolamento social, vivido de forma coer-
ente e responsável, pode ser laboratório de transformação 
para um mundo diferente, como certamente todos desejam e 
mais de acordo com o projeto de Deus. 

Pe. Antonio Valentini Neto – Administrador Diocesano 

A Voz da Diocese
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Mês de maio, dia das mães e pandemia,                             
redescobrir a beleza da oração do terço

A Voz da Diocese (10/5/2020)
No dia 25 passado, festa do evan-

gelista S. Marcos, observando as normas 
do isolamento social, Francisco celebrou 
missa na basílica S. João do Latrão, a cat-
edral de Roma, portanto, a do Papa. Na 
ocasião, divulgou breve carta a todos os 
fiéis para este mês de maio, no qual o 
povo de Deus manifesta de modo particular o seu amor e 
devoção à Virgem Maria, especialmente em família e pela 
tradição da recitação do terço. Observa que as restrições da 
pandemia favorecem a dimensão familiar dessa tradição. 
Por isso, propõe que se volte a descobrir a beleza de se rezar 
o terço em casa neste mês mariano. 

Para nós, no Brasil, oportuno observar, neste dia das 
mães, a quem saudamos carinhosamente, que se deve a elas, 
em grande parte, a iniciação à vida cristã, com o incentivo à 
oração, incluindo a recitação do terço. 

É oração com 4 séries de mistérios – palavras, atos e 
fatos de Jesus e de Maria, gozosos (da alegria), dolorosos 
(da dor), gloriosos (da vitória) e luminosos (da luz). E tem 
um instrumento, um “cordel” com “grãos”, “contas” para se 
ir passando as invocações e os fatos da própria vida à luz dos 
fatos de Cristo e de sua Mãe, intercalando o Pai nosso, dez 
Ave-Marias e o glória ao Pai. 

Sua origem pode ser situada na prática da recitação 
dos salmos. Pelo ano 300, muitos religiosos não conseguiam 
acompanhar sua recitação, praticamente de 3 em 3 horas, 
por causa dos trabalhos e porque muitos não sabiam ler. O 
superior estabelecia que rezassem determinado número de 
Pai-Nosso. Para contar, usavam um barbante com nós. Para 
louvar Maria, começou-se a repetir a saudação do anjo a ela, 
até se chegar à Ave-Maria de hoje. Daí, uma Ave-Maria em 
lugar de cada salmo e passagens do Evangelho até se chegar 
aos mistérios atuais. As três séries tradicionais foram fixadas 
por São Pio V (1566-1572) e a outra, por São João Paulo 

II, em 16 de outubro de 2002. Como cada 
Ave-Maria era considerada um “rosa” de 
homenagem a Maria, a oração passou a 
ser chamada de Rosário.

O terço é oração cristológica: tem 
Cristo no centro. É resumo do Evangelho. 
Coloca-nos na Escola de Maria para con-

templar seu Filho. Ajuda-nos a fazer como Ela: guardar no 
coração tudo o que se passava com seu Filho e tudo o que Ele 
dizia e fazia. Ajuda a cada um ser o que a Igreja toda deve ser: 
ouvinte do Mestre e praticante de tudo o que Ele ensina. 

Fazendo-nos percorrer os mistérios de Cristo, ajuda a 
entender a verdade profunda do ser humano, o valor sagrado 
da vida, o lugar da família no plano de Deus, a luz do Reino 
de Deus, o significado redentor do sofrimento, a solidarie-
dade com os sofredores, a meta de todos os que se deixam 
conduzir pelo Espírito de Deus – a felicidade eterna.

Ele forma um círculo. Sua saída coincide com a chega-
da. Lembra o que Jesus falou: saí do Pai e volto ao Pai (Jo 16, 
28). Nós também viemos do Pai e devemos voltar a Ele. A for-
ma de fazê-lo é seguir Cristo, que se declarou nosso caminho 
(Jo 14, 8) e convida a cada um a segui-lo (Mt 19,21). 

É oração pela paz e pela família. Ao relançá-la, S. João 
Paulo II indicou duas intenções especiais: a paz e a família. 

Sempre foi oração querida das famílias e muito fa-
voreceu sua união e seu crescimento. “A família, que reza 
unida o Rosário, reproduz em certa medida o clima da casa 
de Nazaré: põe-se Jesus no centro, partilham-se com Ele 
alegrias e sofrimentos, colocam-se nas suas mãos necessi-
dades e projetos, e d’Ele se recebe a esperança e a força para 
o caminho” (RMV, 41). Por ele, pais e filhos vivem etapas de 
crescimento de Jesus, desde a encarnação até a ressurreição 
como seu ideal de vida. 

Pe. Antonio Valentini Neto – Administrador Diocesano

A Voz da Diocese

Oração a São José 
Protegei, Santo Defensor, este nosso País. Iluminai os responsáveis pelo bem comum, 

para que saibam – como vós – cuidar das pessoas confiadas à responsabilidade deles. Con-
cedei a inteligência da ciência àqueles que procuram meios adequados para a saúde e o bem 
físico dos irmãos. Sustentai aqueles que se dedicam aos necessitados: os voluntários, os en-
fermeiros, os médicos, que estão na linha de frente no tratamento dos doentes, mesmo à custa 
da própria incolumidade. Abençoai, São José, a Igreja: a partir de seus ministros, fazei-a sinal 
e instrumento da vossa luz e da vossa bondade. Acompanhai, São José, as famílias: com o 
vosso silêncio orante, construí a harmonia entre os pais e os filhos, de modo particular os mais 
pequeninos. Preservai os anciãos da solidão: fazei que ninguém seja deixado no desespero do 

abandono e do desencorajamento. Consolai quem é mais frágil, encorajai quem vacila, intercedei pelos pobres. Com a Virgem 
Mãe, suplicai ao Senhor para que liberte o mundo de toda forma de pandemia. (Papa Francisco, final do terço promovido pelos 
Bispos da Itália, pedindo proteção contra o Coronavírus, 17/3/2020)
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Encaminhamentos do Colégio de Consultores                         
no início de maio de 2020

Observando as recomendações das au-
toridades da saúde de prevenção do Coro-
navírus Covid-19, o Colégio de Consultores 
da Diocese realizou reunião no dia 04 de 
maio, no Centro de Administração e Pasto-
ral. A primeira parte da reunião contou com 
a participação do Coordenador Diocesano de 
Pastoral, Pe. Maicon Malacarne, em vista dos 
assuntos tratados.

Da reunião, resultam as seguintes co-
municações:

- fica cancelado o retiro anual dos padres marcado para 
os dias 18 a 23 deste mês de maio em Veranópolis, que teria 
como orientador Dom Felipe da Silva, Abade do Mosteiro 
de São Bento, no Rio de Janeiro, que envia saudação aos pa-
dres, julga o cancelamento decisão mais cuidadosa, assegura 
oração e a certeza de que no futuro dará certo. Oportuna-
mente, ver-se-á a possibilidade da realização de um dia ou 
dois de recolhimento, depois da Romaria, em Erechim, jun-
to com o novo Bispo. Recomenda-se a todos os padres que 
dediquem tempo especial de oração e reflexão nestes dias de 
isolamento social e às famílias, momento diário de oração, 
possivelmente do terço, como recomenda o Papa neste mês 
de especial devoção a Maria. 

- fica cancelada também a reunião dos padres marcada 
para o próximo dia 12.

- permanece agendado o curso diocesano anual de for-
mação para os presbíteros, marcado para os dias 22 a 24 
de junho, no Seminário de Fátima. Conforme a evolução da 
atual situação, será confirmado ou não. Se for possível real-
izá-lo, pedir-se-á ao assessor para desenvolvê-lo de forma 
mais orante, pela não realização do retiro e pelo tema, Eu-
caristia.

- estão cancelados os cursos da Esco-
la de Servidores de Erechim e de Jacutinga, 
sendo retomados no próximo ano e não será 
realizada a Escola de Pastoral da Esperança. 
Quanto ao curso de teologia para leigos de 
Erechim e de Aratiba, aguarda-se decisão da 
Itepa Faculdades.

 - em relação à atual situação decorrente 
da pandemia do novo Coronavírus, permane-
cem em vigor as orientações emitidas no dia 
02 de abril, desconsiderando-se o que se refere 
à Semana Santa. Especificamente em relação 

às celebrações litúrgicas, ressalta-se que continuam com 
participação limitada de pessoas e com os devidos cuida-
dos. Pelo Decreto do Governador do Estado, no máximo 30 
pessoas ou, segundo alguns municípios, com 30% da capaci-
dade do espaço conforme o alvará do Corpo de Bombeiros. 
Chama-se atenção para o uso de máscaras, álcool em gel, 
distanciamento entre as pessoas de um metro e meio a dois 
metros. Enfatiza-se que a observância destas orientações é 
expressão de cuidado mútuo com a vida, dom e comprom-
isso, responsabilidade civil e sinal de unidade e comunhão 
diocesana. 

- a reunião tratou também da manutenção do Lar Sac-
erdotal. Concluiu-se que o assunto deve ser tratado numa 
próxima reunião dos padres.

Que São José, padroeiro da Diocese, acompanhe nos-
sas famílias. Que Maria, Saúde dos enfermos, Consoladora 
dos aflitos, interceda por nós “para que a vida possa retomar 
com serenidade o seu curso normal”.

Erechim, 05 de maio de 2020.
Pe. Antonio Valentini Neto – Administrador Diocesano.

POSICIONAMENTO DA CNBB
EM DEFESA DA DEMOCRACIA, PELA JUSTIÇA E PELA PAZ!

Brasília, 30 de abril de 2020

P – Nº. 0271/20
“Parai de fazer o mal, aprendei a 

fazer o bem: buscai o direito, socorrei o 
oprimido, fazei justiça ao órfão, defendei 
a causa da viúva. Então, sim, podemos dis-
cutir” (Is 1,16b-18a).

A Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil, CNBB, por meio do seu Conselho Episcopal Pas-
toral, reafirma, com veemência, seu compromisso com o 
“Pacto pela Vida e pelo Brasil”, de 7 de abril passado, assi-
nado inicialmente por seis respeitadas instituições da socie-

dade civil e, posteriormente, por mais de 
150 entidades, considerando que “a hora é 
grave e clama por liderança ética, arrojada, 
humanística, que ecoe um pacto firmado 
por toda a sociedade, como compromisso 
e bússola para a superação da crise atual”.

Diante da mais grave crise sanitária 
dos últimos tempos, com o sistema de saúde já entrando na 
fase de colapso, consideramos este momento dificílimo, que 
clama pelo efetivo exercício da solidariedade e da caridade. 
É tempo das palavras e atitudes serenas de paz, de fé e de 
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esperança, de respeito às leis e à democracia. É com per-
plexidade e indignação que assistimos manifestações vio-
lentas contra as medidas de prevenção ao Coronavírus; que 
ouvimos declarações enviesadas de desprezo pela vida, por 
parte de agentes públicos sobre a morte de milhares de bra-
sileiros e brasileiras contaminados pelo covid-19; que vimos 
acontecer eventos atentatórios à ordem constitucional, com 
a participação de autoridades públicas, onde se defendeu o 
fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal 
Federal, a volta do AI-5 e o retorno aos sombrios tempos 
da ditadura; que todo o Brasil soube de denúncias acerca da 
politização da justiça, ferindo sua necessária autonomia de 
investigação.

A Doutrina Social da Igreja ensina, com clareza a in-
tocável harmonia e cooperação entre os Poderes, base con-
stitutiva da República, garantia do Estado Democrático de 
Direito, o princípio de que “é preferível que cada poder seja 
equilibrado por outros poderes e outras esferas de competên-
cia que o mantenham no seu justo limite. Este é o princípio 
do ‘Estado de direito’, no qual é soberana a lei, e não a von-
tade arbitrária dos homens.” (CDSI, 408).

Portanto, buscar soluções para os problemas do Brasil 
fora da institucionalidade democrática e em confronto com 
os poderes da República, coloca em risco a democracia e a 
integridade do povo brasileiro. Nessa perspectiva, não são 
toleráveis as manifestações sociais que atentam contra a 
Constituição, assim como não é tolerável que qualquer au-
toridade viole os preceitos constitucionais e despreze a vida. 
Espera-se das instituições republicanas, garantidoras do Es-
tado de direito, a devida responsabilização dos que atentam 
contra a ordem democrática.

Reiterando o posicionamento contido no “Pacto pela 
Vida e pelo Brasil”, a CNBB conclama a sociedade e os re-
sponsáveis pelos poderes públicos a se libertarem dos vírus 

mortais da discórdia, da violência, do ódio e a se unirem no 
único confronto que a todos nos interessa nesse momento: a 
prevenção e o combate à Covid-19, em defesa da vida, espe-
cialmente a dos mais pobres e vulneráveis.

O cuidado da saúde das pessoas e da economia são fun-
damentais para a garantia da vida em sua plenitude e não se 
opõem. Na perspectiva da Doutrina Social da Igreja, a econo-
mia está a serviço da vida: “o princípio da destinação universal 
dos bens convida a cultivar uma visão da economia inspirada 
em valores morais que permitam nunca perder de vista nem a 
origem, nem a finalidade de tais bens, de modo a realizar um 
mundo equitativo e solidário, em que a formação da riqueza 
possa assumir uma função positiva.” (CDSI, 174).

Sob a proteção de Nossa Senhora Aparecida, Maria, 
mãe discípula de Jesus, irmanamo-nos na luta empenhada 
por justiça e paz e pela democracia plena, onde deve prev-
alecer o bem comum e a dignidade de cada pessoa, como 
partícipe da construção de uma nova sociedade marcada 
pela solidariedade, como nos ensina o Papa Francisco: “o 
risco é que possamos ser atingidos por um vírus ainda pior, 
o da indiferença egoísta. Um vírus que se espalha pelo pens-
amento de que a vida é melhor se for melhor para mim e 
que tudo ficará bem se for bom para mim.” (Papa Francisco, 
19/04/2020).

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

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

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

Dom Joel Portella Amado, Bispo Auxiliar de São Se-
bastião do Rio de Janeiro - RJ Secretário-Geral da CNBB 
- Fonte: CNBB

Mensagem  aos Trabalhadores e Trabalhadoras                
1º de maio de 2020

Comissão para a Ação Sociotraesformadora da CNBB 

A Comissão Episcopal Pastoral 
para a Ação Sociotransformadora, da 
Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB), inspirada na missão de 
Cristo (cf. Lc 4,16-21), continuada pela 
Igreja, manifesta-se por ocasião do Dia 
1º de Maio, solidária às justas reivindi-
cações dos trabalhadores e trabalhadoras 
e de todos os setores socialmente excluí-
dos deste país, pela universalização de direitos e defesa in-
tegral da vida.

A defesa de direitos motivou trabalhadores e trabalhado-
ras, há mais de cem anos, a lutarem pela redução da jornada de 
trabalho que chegava a 16 horas diárias, para oito horas. O 1º 

de Maio é um símbolo dessa e de muitas 
outras lutas que garantiram uma conquis-
ta mais ampla de direitos e beneficiaram a 
sociedade no seu todo. Fruto dessas lutas, a 
democracia em nosso país avançou e recu-
perou-se quando foi cerceada.

 Atualmente, no entanto, nossa de-
mocracia retrocede. O Executivo Federal 

e uma parcela do Congresso Nacional, sem o devido diálogo 
com a sociedade, além de desmantelarem estruturas de par-
ticipação social, têm protagonizado muitas Emendas Con-
stitucionais e Medidas Provisórias (MP) que contradizem 
princípios fundamentais de democracia social e econômica, 
contidos na própria Constituição.
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 Os exemplos são muitos: congelamento de investi-
mentos sociais; reformas trabalhista e previdenciária que pre-
carizam condições de trabalho e reduzem benefícios; privat-
ização de empresas estatais; favorecimento de grandes grupos 
econômicos, sobretudo financeiros, transnacionais; e a MP 
910/19 que estabelece uma “regularização” fundiária nefasta 
para assentamentos e povos originários e tradicionais.

 O pagamento da dívida pública e a transferência de tril-
hões de reais do Estado para o setor financeiro, se mostram 
extremamente imorais, sobretudo neste tempo de pandemia, 
que demanda altos investimentos na saúde pública, bem como 
“isolamento social” da população, constrangida, no entanto, 
por setores governamentais e patronais, e pela necessidade de 
subsistência, a trabalhar em condições de risco.

 A pandemia, subestimada especialmente pelo Exec-
utivo Federal, está sendo desastrosa sobretudo para os mais 
pobres, concentrados em grandes centros urbanos, onde os 
hospitais não dão conta da grande demanda e os profission-
ais da saúde, especialmente do SUS, sem adequados e sufici-
entes Equipamentos de Proteção Individual, insumos e me-
dicamentos, doam suas vidas para salvar a vida dos demais.

 Em meio a essa crise, são exemplares os que mantêm 
serviços essenciais; apoiam desempregados, sem teto, sem-ter-
ra, povos indígenas, quilombolas, migrantes e refugiados; 
promovem a economia popular solidária e a agricultura famil-
iar orgânica; reivindicam mais recursos públicos, sobretudo 
para a saúde e a educação; implementam ações ecológicas; e 
sustentam psicológica e espiritualmente os decaídos.

 Pedimos a Deus, por intercessão de São José Operário, 
que essa crescente solidariedade entrelace sempre mais os 
corações e as lutas dos trabalhadores e trabalhadoras do 
Brasil e reavive a esperança do mundo fraterno e solidário, 
abraço.

Dom José Valdeci Santos Mendes, Bispo de Brejo – MA,  
Presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a

 Ação Sociotransformadora 
Dom Francisco Cota de Oliveira, Bispo Auxiliar de Curiti-

ba – PR, Dom José Ionilton Lisboa de Oliveira
Bispo de Itacoatiara – AM 
Dom Henrique Aparecido de Lima, Bispo de Dourados – MS 
Dom José Luiz Ferreira Salles, Bispo de Pesqueira – PE 
Dom José Reginaldo Andrietta, Bispo de Jales – SP

Nota dos Bispos da Amazônia Brasileira sobre a Situação
dos Povos e da Floresta em Tempos de Pandemia da Covid-19

CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL

Comissão Episcopal para a Amazônia
“Às operações econômicas que dani-

ficam a Amazônia
há que rotulá-las com o nome devido: 

injustiça e crime”
“É preciso indignar-se”.
(Papa Francisco - Querida Amazônia, 

14-15)
Nós bispos da Amazônia, diante do avanço descontro-

lado da COVID 19 no Brasil, especialmente na Amazônia, 
manifestamos nossa imensa preocupação e exigimos maior 
atenção dos governos federal e estaduais à essa enfermi-
dade que cada vez mais se alastra nesta região. Os povos 
da Amazônia reclamam das autoridades uma atenção es-
pecial para que sua vida não seja ainda mais violentada. O 
índice de letalidade é um dos maiores do país e a sociedade 
já assiste ao colapso dos sistemas de saúde nas principais ci-
dades, como Manaus e Belém. As estatísticas veiculadas pe-
los meios de comunicação não correspondem à realidade. A 
testagem é insuficiente para saber a real expansão do vírus. 
Muita gente com evidentes sintomas da doença morre em 
casa sem assistência médica e acesso a um hospital.

Diante deste cenário de pandemia incumbe aos pode-
res públicos a implementação de estratégias responsáveis de 
cuidado para com os setores populacionais mais vulneráveis. 
Os povos indígenas, quilombolas, e outras comunidades 

tradicionais correm grandes riscos que se 
estendem também à floresta, dado o papel 
importante dessas comunidades em sua con-
servação.

Os dados são alarmantes: a região pos-
sui a menor proporção de hospitais do país, 
de baixa e alta complexidades (apenas 10%). 
Extensas áreas do território amazônico não 
dispõem de leitos de UTI e apenas poucos 

municípios atendem aos requisitos mínimos recomendados 
pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em número de 
leitos e de UTIs por habitante (10 leitos de UTI por 100 mil 
usuários).

Além dos povos da floresta, as populações urban-
as, especialmente nas periferias, estão expostas e têm suas 
condições de vida ainda mais degradadas pela falta de sa-
neamento básico, moradia digna, alimentação e emprego. 
São migrantes, refugiados, indígenas urbanos, trabalhadores 
das indústrias, trabalhadoras domésticas, pessoas que vivem 
do trabalho informal que clamam pela proteção da saúde. É 
obrigação do Estado garantir os direitos afirmados na Con-
stituição Federal oferecendo condições mínimas para que 
possam atravessar este grave momento.

A garimpagem, a mineração e o desmatamento para 
o monocultivo de soja e a criação de gado para exportação 
vêm aumentando assustadoramente nos últimos anos. De 
acordo com o sistema Deter-B, desenvolvido pelo Instituto 
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Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), o desmatamento 
na floresta Amazônica cresceu 29,9% em março de 2020, 
se comparado ao mesmo mês do ano passado. Contribuem 
para esse crescimento o notório afrouxamento das fiscal-
izações e o contínuo discurso político do governo federal 
contra a proteção ambiental e as áreas indígenas protegidas 
pela Constituição Federal (Art. 231 e 232). O coronavírus 
que nos assola agora e a crise socioambiental já fazem vis-
lumbrar uma imensa tragédia humanitária causada por um 
colapso estrutural. Com a Amazônia cada vez mais arrasada, 
sucessivas pandemias ainda virão, piores do que esta que 
vivemos atualmente.

Preocupa-nos imensamente o aumento da violência no 
Campo, 23% a mais que em 2018. No ano de 2019, segun-
do dados do “Caderno Conflitos no Campo Brasil 2019”, da 
Comissão Pastoral da Terra (CPT Nacional), 84% dos assas-
sinatos (27 de 32) e 73% das tentativas de assassinato (22 
de 30) aconteceram na Amazônia. Causas do aumento da 
violência no campo e do desmatamento da floresta amazôni-
ca são sem dúvida a extinção, sucateamento, desestruturação 
financeira e a instrumentalização política de órgãos como o 
Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), a Fundação 
Nacional do Índio (FUNAI), o Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente (IBAMA) e de órgãos de fiscalização e de con-
trole agrícola, ambiental e trabalhista.

Inquieta-nos também a militarização da Conselho Na-
cional da Amazônia Legal, conforme Decreto nº 10.239, de 
11 de fevereiro de 2020, formado somente pelo governo fed-
eral, sem a participação dos estados, dos municípios, nem da 
sociedade civil, e a sua transferência do Ministério do Meio 
Ambiente para a Vice-Presidência da República.

Nós, bispos da Amazônia brasileira que assinamos 
esta nota, convocamos a Igreja e toda a Sociedade para ex-
igir medidas urgentes do Governo Federal, do Congresso 
Nacional, dos Governos Estaduais e das Assembleias Leg-
islativas, a fim de:

● Salvar vidas humanas, reconstruir comunidades e 
relações por meio do fortalecimento de políticas públicas, 
em especial do Sistema Único de Saúde (SUS);

● Repudiar discursos que desqualificam e desacredi-
tam a eficácia das estratégias científicas;

● Adotar medidas restritivas à entrada de pessoas em 
todos os territórios indígenas, em função do risco de trans-
missão do novo coronavírus, exceto para os profissionais 
dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI);

● Realizar testagem na população indígena para adot-
ar as necessárias medidas de isolamento e evitar a dissemi-
nação da COVID-19;

● Fornecer os equipamentos de proteção individual (EPI) 
recomendados pela Organização Mundial de Saúde, em quan-
tidade adequada e com instruções de uso e descarte corretos;

● Proteger os profissionais de saúde que estão atuando 
nas frentes da saúde dos povos, acompanhando-os também 
nas suas fragilidades psicológicas e físicas;

● Garantir a segurança alimentar dos núcleos famil-
iares indígenas, quilombolas, ribeirinhos e demais popu-
lações tradicionais da Amazônia;

● Fortalecer as medidas de fiscalização contra o des-
matamento, mineração e garimpo, sobretudo em terras indí-
genas e tradicionais e áreas de proteção ambiental;

● Garantir a participação da sociedade civil, movi-
mentos sociais e de representantes das populações tradicio-
nais nos espaços de deliberações políticas;

● Rejeitar a Medida Provisória 910/2019, que propõe 
uma nova regularização fundiária no Brasil, pois ela elimina 
a reforma agrária, a regularização de territórios dos povos 
originários e tradicionais, favorece a grilagem de terras, o 
desmatamento e os empreendimentos predatórios, regular-
iza as ocupações ilegais feitas pelo agronegócio, promove 
a liquidação de terras públicas da União a preços irrisórios 
e autoriza a aquisição de terras pelo capital estrangeiro, a 
exploração especulativa de florestas e incentiva a invasão e 
devastação de terras indígenas e territórios tradicionais;

● Rejeitar o PL 191/2020 que regulamenta o Artigo 
176,1 e o Artigo 231,3 da Constituição Federal estabelecen-
do as condições específicas para a realização de pesquisa e 
lavra dos recursos minerais e hídricos em terras indígenas. 

● Revogar o Decreto nº 10.239/2020, voltando o Con-
selho Nacional da Amazônia Legal para o Ministério do 
Meio Ambiente, com a participação de representantes da 
FUNAI e do IBAMA e de outras organizações da sociedade 
civil, indígenas ou indigenistas como o Conselho Indigenis-
ta Missionário (CIMI), que atuam na Amazônia.

● Revogar a Instrução Normativa 09/2020 da FUNAI, 
que permite que a invasão, exploração e até comercialização 
em terras indígenas ainda não homologadas.

A Igreja na Amazônia, após um rico processo de escu-
ta para a realização da Assembleia Especial do Sínodo dos 
Bispos para a Amazônia, está atenta a estes cenários e exige, 
ecoando os gritos dos Pobres e da Terra, que sejam toma-
das medidas urgentes para barrar atividades predatórias e, 
ao mesmo tempo, investir esforços em alternativas à falida 
proposta de progresso e desenvolvimento que destroem a 
Amazônia e atentam contra a vida de seus povos.

Nossa Senhora de Nazaré, Rainha da Amazônia, nos 
acompanhe e socorra em nosso desejo de servir aos pobres e 
na defesa intransigente da justiça e da verdade.

Brasília-DF, 4 de maio de 2020.
Assinam esta nota – mais de 60 bispos e dois adminis-

tradores diocesanos.



COMUNICAÇÃO DIOCESANA - Julho de 2020

18 Notas e Orientações

Presidente da CNBB emite nota sobre a discussão da MP 910                
da regularização fundiária

Mensagem da CRB neste Tempo Desafiante em que Vivemos
A Conferência dos Religiosos e Re-

ligiosas do Brasil (CRB), inspirada na sua 
missão primordial de animar, coordenar e 
promover a Vida Religiosa Consagrada e 
no compromisso com os mais pequenos e 
excluídos, a exemplo de Jesus, se dirige a 
todos os irmãos e irmãs, leigos e leigas, 
consagrados e consagradas, com uma palavra de esperança 
e encorajamento.

Estamos atravessando tempos difíceis e desafiadores 
no Brasil e no mundo. A incapacidade do poder político de 
intervir de modo eficiente nas urgências e necessidades soci-
ais para o bem do povo, sobretudo dos mais vulneráveis (LS, 
58), ofusca e dificulta a compreensão da realidade e aprofun-
da as desigualdades e o sofrimento de milhões de brasileiros.

Presenciamos, com pesar, ameaças irresponsáveis ao es-
tado de direito e à democracia. Decisões do poder executivo 
e parcelas do Congresso Nacional desconsideram o valor do 
diálogo com a sociedade. Vemos surgir Medidas Provisórias 
que mancham os princípios fundamentais da Democracia con-
tidos na Constituição, como a reforma trabalhista que dificulta 
as condições de trabalho e reduz benefícios, o congelamento 
dos benefícios sociais, privatização de empresas e a MP 910/19 
que estabelece regularização perversa para o assentamento dos 
povos originários e tradicionais.

As intrigas e as polarizações políticas que estamos as-
sistindo, que desautorizam e retardam as medidas necessárias 
em meio à pandemia, deixam-nos com o coração apertado di-
ante das incontáveis perdas humanas tratadas com descaso, 

em um momento em que todos deveriam 
estar unidos pela proteção e causa comum.

E o que dizer das comunidades mais 
afetadas pelo isolamento, pela queda de re-
ceitas, pela impotência diante do sofrimen-
to dos mais pobres?

Tal sofrimento nos mantém de 
braços erguidos diante do Deus da vida para renovar a es-
perança que alimenta a alegria de servir, fortalece nossa fé 
e nos encoraja para continuar trabalhando em parceria com 
todos os homens e mulheres que sonham com a conversão 
social, cultural, ecológica e eclesial (cf. Exortação Apostóli-
ca “Querida Amazônia”), concretizando o Evangelho, como 
a “força Salvadora de Deus” (Rm 1,16).

Estamos de acordo com o isolamento social, o apelo 
para “ficar em casa”, bem como uso de máscaras, cuidados 
higiênicos e outras orientações ditadas pelos competentes 
órgãos nacionais e internacionais de saúde pública. O mo-
mento exige de nós senso crítico, diante das notícias, uni-
dade e colaboração, cada um (a) fazendo sua parte.

Nós, Vida Religiosa Consagrada, estamos conscientes 
de que “não somos Deus” (LS, 67), embora possamos co-
laborar de forma efetiva e afetiva na grande obra da criação. 
Estamos comprometidos (as) com a vida plena, com a busca 
sincera da verdade e com a justiça social. Louvamos e agra-
decemos aqueles (as) que buscam salvar vidas, com iniciati-
vas que socorrem os mais vulneráveis, sustentando os mais 
frágeis, em todas as suas dimensões.

Diante da possibilidade de ser colocada em votação a medida provisória 910/19 
que altera regras da regularização fundiária de imóveis da União e do Instituto Nacio-
nal de Colonização e Reforma Agrária (Incra), o presidente da Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB) emitiu nota em que pede ao Congresso que, no momento 
de crise sanitária do Coronavírus, não coloque a MP em votação.

Íntegra da nota
A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), no seu dever cristão de 

defender a vida, principalmente dos pobres, e da natureza, dom de Deus, inspirada pelos cinco anos da Encíclica Laudato 
Si’ –sobre o cuidado com a Casa Comum, clama pelo bom senso do parlamento na análise da Medida Provisória 910, que 
trata da regularização fundiária. É um tema complexo, que envolve o patrimônio da união, questões ambientais, grilagem 
de terras e, consequentemente a violência no campo, bem como, diversos interesses.

Ao Congresso, que vem respondendo com atenção as demandas desse contexto singular de crise sanitária, econômica 
e política, atravessado pelo Brasil, a CNBB pede, mais uma vez, que se reconheça o momento inapropriado para se debater 
esse tema. Diante da atual crise, não se paute para ser votada a MP 910, apelidada por alguns como MP da Grilagem.

Reforçamos a nossa disponibilidade para o diálogo, a partir dos princípios da Laudato Si’ e da Doutrina Social da 
Igreja, e contribuir com as reflexões sobre esse importante tema, buscando a proteção dos pobres, de nossa Casa Comum e 
a promoção da paz, sempre na perspectiva de uma ecologia integral.

Dom Walmor Oliveira de Azevedo, Arcebispo de Belo Horizonte (MG), Presidente da CNBB
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Que o Senhor ressuscitado continue nos alimentando 
com a Palavra que aquece o coração e com o Pão partilhado 
para a vida do mundo. Este tempo passará, e não seremos mais 
os (as) mesmos (as). A normalidade não será um simples re-
torno ao passado e sim a certeza de novos céus e novas terras.

Estas nossas palavras se somam à nota da presidência 
da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, com data de 
11\04, sobre a gravidade da injustiça que está embutida na 
Medida Provisória 910\19 caso seja aprovada nos termos em 
que o Poder Executivo apresentou ao Congresso Nacional.

Temos diante de nós uma grande oportunidade de ser-
mos mais fraternos (as), humildes e santos (as). Jesus nos afir-
ma: “Tende coragem, eu venci o mundo” (Jo 16,33). Prossiga-
mos na esperança, sob a materna proteção da Mãe Aparecida, 
celebrada hoje sob o título de Nossa Senhora de Fátima.

Brasília, 13 de maio de 2020.
Ir. Maria Inês V. Ribeiro, mad – Presidente e Diretoria 

da CRB Nacional

Apoio ao Conselho Indigenista Missionário
 “Se calarem a voz dos profetas, as pedras clamarão” (cfe. Lc 19,40)

A Comissão Episcopal 
Pastoral para a Ação Sociotrans-
formadora, juntamente com a 
Comissão Episcopal Pastoral Es-
pecial Ecologia Integral e Min-
eração, da CNBB, e a Comissão 
Brasileira de Justiça e Paz 
(CBJP), Organismo vinculado à 
CNBB, manifesta sua solidarie-
dade e respeito às culturas e aos direitos dos povos indíge-
nas e às organizações, como o Conselho Indigenista Mis-
sionário (CIMI), que se alinham aos Povos Originários na 
defesa de suas vidas e de seus direitos. E ainda expressa sua 
discordância com a Nota emitida pela Fundação Nacional do 
Índio (FUNAI), no último dia 04 de maio.

Os povos indígenas, no Brasil, têm seus direitos con-
sagrados na Constituição Federal de 1988. Esta garante o 
reconhecimento e a regularização de seus territórios tradicio-
nais, a viverem de acordo com seus próprios modos de vida 
e suas tradições, além de sua capacidade jurídica. Portanto, 
a política indígena é resultado da participação democrática 
dos povos indígenas organizados e todos os partidos políti-
cos do Brasil na Constituinte, à época. Considerar as políti-
cas implementadas, “assistencialistas e paternalistas”, é de-
sconhecer a luta, negar o protagonismo dos povos indígenas 
e sua autodeterminação.

No Brasil, existem mais de 305 povos indígenas, 
que fala 274 línguas diferentes. Destes povos, mais de 120 
vivem isolados voluntariamente. Estes povos têm conquista-
do, através de sua luta e mobilização e, por vezes, de sangue 
derramado, seus direitos ao território, à saúde e educação 
diferenciadas, o respeito à sua diversidade e autonomia.

Há uma intenção explícita de expulsar os povos e co-
munidades de suas terras tradicionais, de conceder títulos de 
propriedade aos que se apossaram de terras públicas, em es-
pecial onde se encontram os povos indígenas, quilombolas, 
comunidades tradicionais e áreas ambientais.

Nesta atual situação de pan-
demia, os povos indígenas se en-
contram duplamente vulneráveis: 
ao contágio do Coronavírus e à 
constante ameaça de expulsão de 
seus territórios. O governo feder-
al, através do Ministério da Justiça 
e da FUNAI, tem executado uma 
política contrária ao que tem sido 

orientado pela Organização Mundial da Saúde no que diz res-
peito à proteção desses povos. Violam direitos internacionais, 
dos quais o Brasil é signatário, em favor do capital, tornando 
os povos indígenas ainda mais ameaçados, principalmente 
por terem baixa imunidade em relação às doenças.

O posicionamento da FUNAI, expresso na nota cita-
da, mostra despreparo e desconhecimento da trajetória das 
políticas públicas voltadas para os povos indígenas. Além 
disso, agride o CIMI, organismo reconhecido mundialmente 
pela defesa e compromisso de seus missionários/as com a 
causa indígena. Assim, expressamos, mais uma vez, nossa 
solidariedade com o Conselho Indigenista Missionário, com 
os povos indígenas e suas organizações.

A FUNAI não pode ser instrumentalizada, pois con-
traria os preceitos legais da Constituição Federal e aquilo 
que é sua obrigação institucional: a proteção e a defesa dos 
povos indígenas. Em comunhão com o Papa Francisco, 
queremos “ecoar e ser porta-voz dos desejos mais profundos 
dos povos indígenas”.

Brasília, 08 de maio de 2020
Dom José Valdeci Santos Mendes, Bispo de Brejo/

MA, Presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Ação 
Sociotransformadora

Dom Sebastião Lima Duarte, Bispo de Caxias/MA, 
Presidente da Comissão Episcopal Pastoral Especial Ecolo-
gia Integral e Mineração

Carlos Daniel Del Santo Seidel, Secretário-Executivo 
da Comissão Brasileira de Justiça e Paz/CBJP
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BRASÃO HERÁLDICO ECLESIÁSTICO
Dom Adimir Antonio Mazali

Descrição do Brasão
A heráldica eclesiástica do Dom Adi-

mir Antonio Mazali, pertencente ao clero da 
Arquidiocese de Cascavel, eleito para o epis-
copado na Diocese Gaúcha de Erexim é com-
posto de:

ESCUDO: O escudo do brasão é de 
modelo tradicional dividido em 3 campos: 
dois superiores em cores azuis e o inferior 
de cor branca. As cores azuis simbolizam a 
humanidade imersa na eternidade do projeto 
salvífico de Deus.

LÍRIO: Remete à figura bíblica do Patriarca São José, 
esposo castíssimo de Maria e Pai adotivo de Jesus. Ele que 
permaneceu fiel ao chamado do Senhor, sendo um dos justos 
louvado pela Sagrada Escritura, Padroeiro da Igreja Univer-
sal e da Igreja Particular da Diocese de Erexim.

FLOR DE LIS: Símbolo de Maria em cor prata, pre-
sente em todo trajeto e vida do Filho, Salvador do Mundo. 
Maria, assim como José, viveu a plenitude da vida na graça 
percebida pelas palavras da saudação do anjo. Maria é aque-
la que gera através do seu sim o Redentor do Mundo, nos 
porta e nos aponta o caminho para Ele. Nas palavras de São 
Bernardo de Claraval: “Vede uma estrela, invocai Maria.”

ESTRELAS: Elas em número de 3, simbolizam a 
bela definição patrística de Maria a Sempre Virgem em 3 
momentos: Virgem antes do parto, Virgem perante o parto e 
Virgem após o parto.

RAMO DE CAFÉ: Símbolo da origem, a cidade de 
Ouro Verde do Piquiri local do nascimento de Dom Adimir, 
que se destaca pelo cultivo e produção de café. O branco 

nos remete ao batismo, no qual nascemos 
para Deus. Como nos diz o ritual do batismo: 
“(...) conservar a dignidade de filhos e filhas 
de Deus até a vida eterna.” O batismo, a porta 
para os demais sacramentos, é a fonte de todas 
as vocações.

CHAPÉU PRELATÍCIO: Símbolo de 
Cristo cabeça da Igreja, Cristo é o sumo e eter-
no sacerdote, Ele que se oferece como hóstia 
perfeita ao Pai, por amor dos homens; por isso 
a cor vermelha no chapéu, a oferta da vitima 

imolada, como o próprio Senhor nos diz: “(...) Minha vida 
ninguém a tira, Eu a entrego livremente (...)”! (Jo 10,28).

BORLAS: Símbolo do corpo apostólico do qual agora 
Dom Adimir faz parte. Os Apóstolos unidos, ligados com a 
cabeça: Cristo! Nas palavras de Santo Inácio de Antioquia: 
“Onde está o Bispo, está Igreja!”

CRUZ: Símbolo de em nome de quem se anuncia o 
Evangelho. Em nome do Senhor Jesus e por Ele se faz. Como 
nos admoesta o Apóstolo Paulo: “(...) Vos anuncio irmãos, a 
não ser Jesus Cristo, e este Crucificado (...)”. Da Cruz é que 
pende toda a salvação do mundo. Por Ele, com Ele e Nele.

LISTEL: Este encontra-se abaixo do brasão, onde 
porta o lema do novo Bispo, norteia o desempenho pastoral, 
o caminho pelo qual se irá seguir. O lema de Dom Adimir é 
do evangelho de Mateus (5,13-14), onde em latim está escri-
to: “(...) SAL TERRÆ ET LUX MUNDI (...)”. 

“SAL DA TERRA E LUZ DO MUNDO”. O Listel, 
por fim, carrega a frase de identidade do novo Bispo, que irá 
buscar fazer acontecer e semear no povo e em si próprio esta 
identidade evangélica.

Constituída Comissão Diocesana de proteção                      
a menores e pessoas vulneráveis

 Em Carta Apostólica de 07 de maio de 
2019, o Papa Francisco determinou que cada Di-
ocese constitua um ou mais sistemas estáveis e 
acessíveis ao público, uma espécie de ouvidoria 
canônica, para apresentar eventuais denúncias de 
delitos contra o sexto mandamento da Lei de Deus 
cometidos por ministros ordenados ou membros 
de Institutos de vida consagrada ou de Sociedades 
de vida apostólica, particularmente contra meno-
res ou pessoas vulneráveis. 

O prazo para constituir esta comissão se esgota no dia 
primeiro de junho próximo. Atendendo a esta determinação, 
a Diocese de Erexim organizou esta Comissão, promulgan-
do-a no dia14 de maio, festa de São Matias. 

O Decreto de constituição da Comissão, a 
seguir, dá a natureza e os objetivos dela. 

DECRETO 02/2020
CONSTITUIÇÃO DE COMISSÃO DI-

OCESANA ESPECIAL PARA PROMOÇÃO E 
TUTELA DE MENORES E VULNERÁVEIS 

DIOCESE DE EREXIM-RS
Em cumprimento à exigência de Sua Santi-

dade, o Papa Francisco, que, pela Carta Apostóli-
ca dada na forma de Moto Proprio, Vos estis Lux 

Mundi, pede que em cada Diocese e equiparadas, a depend-
er de sua extensão, seja constituído um ou mais sistemas 
estáveis e acessíveis ao público para apresentar eventuais 
denúncias de delitos contra o sexto mandamento do Decálo-
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go praticados por clérigos ou membros de Institutos de vida 
consagrada ou de Sociedades de vida apostólica, particu-
larmente se contra menores ou vulneráveis, por este nosso 
Decreto estavelmente CONSTITUÍMOS a COMISSÃO DI-
OCESANA ESPECIAL PARA PROMOÇÃO E TUTELA 
DE MENORES E VULNERÁVEIS, com sede na Av. Sete 
de Setembro, 1251, junto ao Centro Diocesano de Pastoral e 
de Administração.

Regida pelo Direito, COMPETE à COMISSÃO, es-
pecialmente: 1) tutelar quem fez a assinalação (art. 4); 2) 
prestar assistência à vítima e à sua família, proporcionan-
do-lhes “a) acolhimento, escuta e acompanhamento, inclu-
sive através de serviços específicos; b) assistência espiritual; 
d) assistência médica, terapêutica e psicológica de acordo 
com o caso específico” (art. 5); e 3) recolher os elementos 
o mais possível detalhados, numa prévia investigação, tais 
como “indicações de tempo e local dos fatos, das pessoas 
envolvidas ou informadas, bem como qualquer outra cir-
cunstância que possa ser útil para assegurar uma cuidadosa 
avaliação dos fatos” (art. 3 § 4).

Recordando as palavras de Sua Santidade, o Papa 
Francisco, de que “os crimes de abuso sexual ofendem Nos-
so Senhor, causam danos físicos, psicológicos e espirituais 
às vítimas e lesam a comunidade dos fiéis”, rogamos o em-
penho de todos para o seu combate, a fim de que nossa Di-
ocese mantenha-se livre deste flagelo e continue a anunciar 
o Cristo, Luz do mundo (Jo 8,12), sem ser invadida pelas 
sombras dos escândalos e da incredulidade.

Rogamos, por fim, seja este nosso Decreto lido em to-
das as igrejas de nossa Diocese, ao final das Missas de maior 
participação, e registrado no Livro Tombo das Paróquias e 
Seminários.

Dado e passado em nossa Cúria Diocesana.
Erexim, 14 de maio de 2020, festa de São Matias.
Pe. Antonio Valentini Neto - Administrador Diocesano 

de Erexim
Pe. Cleocir Bonetti - Chanceler “ad hoc” 
Reg.: nº 434, livro 5.

PROVISÃO - NOMEAÇÃO DO COORDENADOR 
E MEMBROS

DA COMISSÃO DIOCESANA ESPECIAL PARA 
PROMOÇÃO

E TUTELA DE MENORES E VULNERÁVEIS
DIOCESE DE EREXIM-RS
Tendo sido constituída em nossa Diocese COMISSÃO 

ESPECIAL PARA PROMOÇÃO E TUTELA DE MENO-
RES E VULNERÁVEIS, em conformidade com o que esta-
beleceu o Santo Padre, o Papa Francisco, pela Carta Apos-
tólica dada na forma de Motu Proprio, Vos estis Lux Mundi, 
e sabendo das qualidades que concorrem na pessoa do Rev.

do Pe. Anderson Francisco Faenello, Canonista, Pároco da 
Paróquia São Cristóvão, em Erechim, e Vigário Judicial 
do Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de Passo Fundo, 
HAVEMOS por bem nomeá-lo, como de fato pela presente 
Provisão o nomeamos Coordenador desta Comissão. A ele 
associamos, como colaboradores, provadas suas virtudes, 
integridade e boa fama, o Rev.do Pe. Agostinho Dors, Páro-
co da Paróquia São Pedro, em Erechim; a Sra. Cláudia Setti 
Bannak, Advogada; o Sr. Clóvis Ricardo Pandolfi, Ministro 
da Evangelização, da Caridade e Extraordinário da Comun-
hão Eucarística; o Sr. Germano Alves de Lima, Delegado de 
Polícia; o Sr. Jandir Alberto Casagrande, candidato ao Di-
aconato Permanente; o Sr. Júlio César Madalozzo, Advoga-
do Civil; o Sr. Leandro Carlos Ody, Professor Universitário; 
a Sra. Liseane Madalozzo, Psicóloga; e a Sra. Mirian Rigo 
Ody, Psicanalista. Todos estavelmente nomeados para man-
dato de três anos, a completar-se no mês de abril de 2022.

Os membros da Comissão são competentes para:
1) Acolher “denúncias relativas a clérigos ou a membros 

de Institutos de vida consagrada e Sociedade de vida apostóli-
ca no que concerne a delitos contra o sexto mandamento do 
Decálogo que consistam: i) em forçar alguém, com violência, 
ameaça ou mediante abuso de autoridade, a realizar ou sof-
rer atos sexuais; ii) em realizar atos sexuais com um menor 
ou com uma pessoa vulnerável; iii) na produção, na exibição, 
na posse ou na distribuição, inclusive por via informática, de 
material pornográfico infantil, bem como no recrutamento de 
um menor ou de uma pessoa vulnerável à participação em ex-
ibições pornográficas” (art. 1 § 1);

2) Tutelar quem fez a assinalação (art. 4);
3) Prestar assistência à vítima e à sua família, propor-

cionando-lhes “a) acolhimento, escuta e acompanhamento, 
inclusive através de serviços específicos; b) assistência es-
piritual; d) assistência médica, terapêutica e psicológica de 
acordo com o caso específico” (art. 5);

4) Recolher os elementos o mais possível detalhados, 
numa prévia investigação, tais como “indicações de tempo e 
local dos fatos, das pessoas envolvidas ou informadas, bem 
como qualquer outra circunstância que possa ser útil para 
assegurar uma cuidadosa avaliação dos fatos” (art. 3 § 4).

A todos, muito recomendamos o zelo e a caridade dev-
idas no desempenho de sua função, bem como recordamos 
o dever de cumprimento de tudo quanto estabelecido pelo 
Direito, cuja falta pesará não somente à comunhão eclesial, 
mas também à própria consciência.

Dada e passada em nossa Cúria Diocesana.
Erechim, 14 de maio de 2020, festa de São Matias.
Pe. Antônio Valentini Neto - Administrador Diocesano 

de Erexim
Pe. Cleocir Bonetti - Chanceler “ad hoc”
 Reg.: nº 435, livro 5.
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Em Entre Rios do Sul, missa pelas mães e de ação          
de graças pelo Município

Pe. Antonio Miro Serraglio, 
Pároco da Paróquia N. Sra. de Fátima 
de Entre Rios do Sul, presidiu missa 
de ação de graças pelo 32º aniversário 
do Município e pelo dia das mães, na 
tarde do dia 09 de maio, seguida de 
bênção às famílias e suas casas com o 
Santíssimo Sacramento. 

Com as devidas restrições do 
isolamento social pela pandemia da 
covid-19, a missa não teve a presença 
de fiéis, que puderam acompanhá-la pela Rádio Amigos FM 
e pelo facebook da Paróquia. Lembrando os anos de eman-
cipação do Município, o cenário da igreja contava com ti-
jolos, representando os valores do seu povo. No início da 

celebração, o Prefeito municipal, Jairo 
Paulo Layter, colocou o 32º com a in-
scrição “Saúde”. 

Após a Missa, Pe. Miro, em car-
ro, acompanhado de outro de som, di-
sponibilizados pela Prefeitura Munici-
pal, percorreu todas as ruas e avenidas 
da cidade, dando a bênção às pessoas, 
às casas e aos estabelecimentos comer-
ciais com o Santíssimo Sacramento. 
Muitas famílias organizaram pequenos 

altares em frente às casas ou colocaram ornamentação nas 
portas e janelas, em demonstração de fé e confiança em Deus 
na atual situação de pandemia.  (Com informação de Carlos 
Jr Della Pria, da Rádio Amigos e colaborador paroquial)

Comissões preparam acolhida ao novo                              
Bispo da Diocese de Erexim

O Colégio de Consultores 
da Diocese de Erexim, em reunião 
no dia 16 de abril, constituiu duas 
comissões para a preparação do 
início do ministério episcopal de 
seu novo bispo, Monsenhor Adimir 
Antonio Mazali, marcado para o 
dia 12 de julho, às 16h, na Catedral 
São José, uma de liturgia e outra de 
acolhida e comunicação. 

A comissão de liturgia reuniu-se no dia 08 de maio 
para encaminhar a redação e impressão do roteiro da cer-
imônia e seus aspectos práticos. 

A comissão de acolhida e comunicação reuniu-se dia 
11 de maio à noite, no são da Catedral diocesana. 

Integrada por alguns padres, 
leigos do Conselho Econômico 
da Catedral, da Cúria diocesana e 
outros, sob a coordenação do Pe. 
Cleocir Bonetti, fizeram diversos 
encaminhamentos, tendo presente 
dois cenários possíveis, com par-
ticipação aberta ou restritiva na 
cerimônia litúrgica e na recepção. 

Os participantes previram lo-
cais para hospedagem dos bispos e padres que vierem de 
fora da Diocese e a caravana de Cascavel, de onde o novo 
bispo é natural. 

Trataram também da comunicação, especialmente da 
transmissão da missa por rádios e pelas redes sociais. Após a 
missa de posse canônica do novo bispo, haverá coquetel no 
salão da Catedral. 

O grupo analisou também a ida de uma delegação para 
a ordenação episcopal do novo bispo, dia 20 de junho, às 
19h, na Catedral N. Sra. Aparecida de Cascavel, onde ele era 
pároco ao ser nomeado. Conforme a evolução da situação 
atual, decorrente da pandemia do Coronavírus, a delegação 
será maior ou de apenas alguns representantes. 
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Paróquias da cidade de Erechim promovem                     
campanha de solidariedade

Em vista do aumento da procura 
de ajuda da parte de necessitados por 
causa da situação atual, decorrente da 
pandemia do Coronavírus, a Cáritas e as 
sete Paróquias da cidade de Erexim pro-
movem uma campanha de solidariedade, 
visando a arrecadação de alimentos, ma-
teriais de limpeza, roupas, calçados e 
cobertores. A campanha se chama Sou 
Solidariedade.

A Campanha está sendo realizada 
do dia primeiro ao dia 10 de cada mês 
e tem o apoio da Universidade do Rio 
Grande do Sul, do Movimento de Cursil-
ho de Cristandade da Diocese e N. San-
tin materiais elétricos. 

Os doadores podem deixar sua co-
laboração na secretaria das Paróquias ou 
em ponto disponibilizado pelos supermercados participantes 
da campanha. A motivação para a participação nesta inicia-
tiva solidária convida a todos a permitir-se enxergar as dif-
erentes realidades com o olhar de Jesus e com as palavras 
solidariedade, respeito, partilha, união. 

A campanha SOU SOLIDARIEDADE transforma 
não somente a realidade daqueles que sofrem e que padecem 

muitas privações, até mesmo do básico, 
mas também e especialmente daqueles 
que doam, porque convidados a uma 
experiência de compaixão, de cuidado e 
de amor ao próximo; é a experiência do 
deixar-se enxergar o mundo a partir do 
olhar de Cristo, sentir-se incondicional-
mente amado por Ele e igualmente amar 
de modo incondicional.

Outras paróquias realizam cam-
panhas conforme sua própria realidade.

Diante da atual crise, o Colégio de 
Consultores propôs que cada padre, con-
siderando sua situação específica, faça 
doação espontânea de parte de sua côn-
grua para a necessidade de sua paróquia 
e também uma ajuda para a Cáritas Di-
ocesana, que dará os devidos encamin-

hamentos de forma coletiva para os necessitados, bem como 
doação para as paróquias em maiores necessidades. Foi 
sugerido, também, que as paróquias com mais condições 
financeiras ajudem aquelas que carecem de recursos finan-
ceiros para sua manutenção. (Com informações do Pe. An-
derson Faenello, Pároco da Paróquia São Cristóvão, Erexim 
e animador da iniciativa)

Setor Diocesano de Animação Bíblico-catequética              
realiza oração do terço pela Internet

Em sua programação anual, o 
Setor de Animação Bíblico-catequética 
realizaria encontro de formação com as 
coordenações paroquiais de catequese 
neste mês de maio. 

Em vista do isolamento social que 
suspende atividades de grupos com par-
ticipação presencial como melhor meio 
de prevenção do contágio do Coronavírus 
e por este mês ser dedicado a Maria, com 
carta especial do Papa recomendando a oração do terço, a co-
ordenação do referido Setor propôs momento de oração co-

mum em rede com catequistas em suas 
casas, em espaço litúrgico especial, no dia 
18 de maio. 

Na preparação do momento, elas 
foram convidadas a enviar intenções para 
a oração. Durante a oração, antes de cada 
dezena do terço, foram recebendo vídeos 
motivadores. Após a realização desse mo-
mento, enviaram relatos e fotos dele. Pe-
los relatos, cerca de 150 famílias partici-

param da iniciativa gratificante que fortaleceu a todos. (Com 
informação de Tânia Madalosso, coordenadora do Setor)

Atuação da Cáritas Diocesana nestes tempos de pandemia
A prática da solidariedade é inerente à vida e aos ensina-

mentos cristãos como um chamado permanente para olhar as 
realidades de vulnerabilidade e, principalmente, os necessita-
dos. Não é um olhar de desprezo como o daqueles que passaram 
pelo caminho e foram indiferentes à dor e ao sofrimento daquele 

homem que foi atacado por assaltantes, mas um olhar bondoso 
e repleto de caridade como o que teve o bom samaritano. “Viu, 
sentiu compaixão e cuidou dele” (Lc 10, 33-44).

Diante dos impactos causados pela pandemia do 
Coronavírus e em cumprimento aos decretos municipais e 
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estaduais e as orientações da Diocese, desde 
o mês de março deste ano, com medidas para 
garantir o isolamento social e a necessidade 
de ter mais cuidados para diminuir o fluxo das 
pessoas, como forma de contenção da curva 
de contaminação pela covid-19, a Cáritas Di-
ocesana de Erexim segue com este olhar para 
com os mais necessitados. Embora com algu-
mas restrições, não se podia suspender ações 
de ajuda humanitária aos mais vulneráveis, 
das pessoas que sempre contam com nossa 
ajuda, cuidados e apoio, com gestos de amor e 
solidariedade, tomando os devidos cuidados, 
como medidas sanitárias e suspensão de atividades coleti-
vas, como encontros, reuniões e projetos, com aglomeração 
de pessoas.

No espaço diocesano, localizado próximo ao Santuário 
Nossa Senhora de Fátima, a Cáritas continuou acolhendo 
as pessoas que pedem nossa ajuda, escutando, orientando 
quanto aos cuidados para evitar a contaminação e demais 

encaminhamentos. Neste período, desde o pri-
meiro decreto municipal de 20 de março de 
2020 até o dia 19 de maio de 2020, 60 dias, 
no referido espaço da diocese, foram recebi-
dos de diversos doadores, a quantia de 1.385 
Kg de alimentos e 50kg de produtos de limpe-
za e higiene, e os distribuímos às pessoas que 
nos procuraram, bem como foi feita a entrega 
nas casas em alguns bairros da cidade. Foram 
atendidas neste período cerca de 140 famílias 
atingindo aproximadamente 560 pessoas.

A Cáritas expressa sua profunda gratidão 
às pessoas de boa vontade, que com amor e de-

sprendimento fazem suas doações junto à Cáritas Diocesa-
na. Solicita que continuem, principalmente neste momento 
em que muitos estão desempregados e precisando de ajuda, 
com doações de alimentos e material de limpeza e higiene.

Deus abençoe a todos. (Informação de João Agnoletto, 
coordenador da Cáritas diocesana)

Santa Sé faz doação à OMS para apoiar médicos             
que lutam contra Coronavírus

O Observador Permanente da 
Santa Sé junto às Nações Unidas 
(ONU) e outras organizações interna-
cionais em Genebra, Dom Ivan Jurkov-
ic, destacou os esforços da Igreja para 
combater a doença que já matou a vida 
de mais de 319 mil pessoas em todo o 
mundo (até o dia 21 de maio).

Ao dirigir-se à Assembleia Vir-
tual Mundial da Saúde, realizada em 
18 e 19 de maio em Genebra (Suíça), 
o Prelado indicou que “a Santa Sé se comprometeu a con-
tribuir com o Fundo de Emergência da OMS para o fornec-
imento de equipamentos de Proteção Individual (EPI) para 
trabalhadores médicos da linha de frente e já fez várias do-
ações para regiões que precisam de ajuda urgente”.

A Assembleia Mundial da Saúde é o órgão de tomada 
de decisão da Organização Mundial da Saúde (OMS). Os 
194 estados membros da OMS enviam delegações para a 
assembleia, que geralmente ocorre em maio, em Genebra.

Dom Jurkovic reiterou o chamado do Papa Francisco 
para que as possíveis vacinas estejam disponíveis para to-
das as pessoas infectadas com o coronavírus, independente-
mente de sua localização geográfica.

Ele também destacou o apoio da Santa Sé ao cessar-fo-
go global imediato em todos os cantos do mundo, proposto 
pelo Secretário-Geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, 
a fim de facilitar o acesso à ajuda humanitária, com especial 
atenção aos que estão em condições vulneráveis. Nesse sen-

tido, o observador permanente da Santa 
Sé lembrou o apelo do Papa Francisco 
para facilitar as sanções internacionais, 
reduzindo, se não até mesmo perdoan-
do, a dívida pública, para que cada Es-
tado esteja em condição de enfrentar a 
emergência e curar seus cidadãos.

Referindo-se à mensagem pas-
coal Urbi et Orbi do Papa, o Prelado 
indicou que “em todo o mundo, cerca 
de 5 mil hospitais de inspiração católi-

ca e mais de 16 mil dispensários coordenados pela Igreja, 
complementam e reforçam os esforços dos governos para 
fornecer atenção médica”.

Dom Jurkovic assinalou que esses esforços de apoio 
garantem que “as pessoas mais pobres e marginalizadas ‘não 
careçam de necessidades básicas, como remédios e, princi-
palmente, a possibilidade de atendimento médico adequado”.

“A participação da Igreja nesse esforço comum foi re-
centemente reforçada com a criação da Comissão COVID-19 
do Vaticano pelo Papa Francisco. Ele já lançou vários pro-
jetos para fornecer ajuda às populações mais afetadas pela 
pandemia”, acrescentou.

Dom Jurkovic elogiou os funcionários da OMS por 
manterem a comunicação com os líderes religiosos “no es-
forço comum para garantir que as reuniões religiosas sejam 
realizadas com todas as medidas sanitárias necessárias”.

Fonte: ACIDigital
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Semana e Ano Especial para a Encíclica Laudato Si 
No dia 24 de maio de 2015, sole-

nidade de Pentecostes, o Papa Francisco 
assinou sua segunda Encíclica, a Laudato 
Si, sobre o cuidado com a Casa Comum, 
que propõe a ecologia integral como 
novo paradigma da justiça. Os cinco anos 
do Documento são celebrados com uma 
semana, do dia 24 a 31 de maio, e com 
um ano especial, também a partir do dia 24 de maio e que terá 
diversos encontros de aprofundamento de sua temática. 

Dividida em seis capítulos, a Encíclica, que leva o títu-
lo da invocação de São Francisco de Assis no “Cântico das 
criaturas”, reúne, na ótica da colegialidade, várias reflexões 
das Conferências Episcopais do mundo e é concluída com 
duas orações, uma inter-religiosa e uma cristã, pela proteção 
da Criação. 

Assim, Francisco de Roma coloca-se na esteira de 
Francisco de Assis para explicar a importância de uma eco-
logia integral que se torna um novo paradigma de justiça, em 
que a preocupação com a natureza, a equidade para com os 
pobres, o compromisso com a sociedade, são inseparáveis. 

Nos seis capítulos da encíclica, o Papa evidencia que 
a nossa terra, maltratada e saqueada, requer uma “conversão 
ecológica”, uma “mudança de rumo”, para que o ser huma-
no possa assumir a responsabilidade de “cuidar da casa co-
mum”. Um compromisso que também inclui a erradicação 
da miséria, atenção aos pobres e o acesso igual para todos 
aos recursos do Planeta.

Diagnóstico detalhado dos males do Planeta
Portanto, a Encíclica faz um diagnóstico detalhado dos 

males do Planeta: poluição; mudanças climáticas; desapare-
cimento da biodiversidade; dívida ecológica entre o norte e 
o sul do mundo, ligada a desequilíbrios comerciais; antropo-
centrismo; predomínio da tecnocracia e das finanças, que leva 
a salvar os bancos em detrimento da população; propriedade 
privada não subordinada ao destino universal dos bens. Parece 
prevalecer uma “cultura do descarte”, do usa e joga fora   que 
leva à exploração de crianças, ao abandono dos idosos, à re-
dução dos outros à escravidão e à prática do comércio de dia-

mantes ensanguentados. É a mesma lógi-
ca de muitas máfias, escreve Francisco, a 
lógica do descarte dos nascituros que não 
correspondem aos projetos dos pais.

Defesa da natureza incompatível 
com a justificativa do aborto

Diante de tudo isso, explica a En-
cíclica, é necessária uma “revolução 

cultural corajosa” que mantenha em primeiro plano o valor 
e a proteção de toda vida humana, porque a defesa da na-
tureza “é incompatível com a justificativa do aborto” e “o 
abuso de qualquer criatura é contrário à dignidade humana”. 
O Papa também reitera a necessidade de tutelar o trabalho, 
parte do significado da vida nesta terra, e pede o diálogo 
entre política e economia, em nome do bem comum. No 
âmbito internacional, o Pontífice não poupa um julgamento 
severo sobre as cúpulas mundiais relativas ao ambiente que 
decepcionaram as expectativas por falta de decisão política. 
No âmbito nacional, no entanto, Francisco exorta a política 
a sair da lógica do lucro imediato e da corrupção, em nome 
de processos de tomada de decisão honestos e transparentes. 
Em essência, o que é necessário é uma nova economia, mais 
atenta à ética.

Formação para uma ecologia integral
Certamente, sublinha a Encíclica, é preciso investir na 

formação para uma ecologia integral, para compreender que 
o ambiente é um dom de Deus, uma herança comum a ser 
administrada, não para ser destruída. Bastam até pequenos 
gestos cotidianos: fazer uma coleta seletiva, não desperdiçar 
água e comida, apagar as luzes desnecessárias, cobrir-se um 
pouco mais em vez de ligar o aquecedor. Dessa forma, sen-
tiremos que “temos uma responsabilidade para com os out-
ros e com o mundo e que vale a pena ser bons e honestos”. 
Por fim, a Encíclica nos convida a olhar os Sacramentos, em 
particular para a Eucaristia, que “une o céu e a terra e nos 
orienta a ser guardiões de toda a Criação”. E então “Laudato 
si’”, conclui o Papa Francisco, porque “além do sol, no final, 
nos encontraremos face a face com a beleza de Deus”.

Fonte: Vatican News

Jesus Cristo sempre jovem
  Pe. Daniel Rodrigo Feltes
 “Jesus é ‘jovem entre os jovens, para ser o exemplo dos jovens e con-

sagrá-los ao Senhor’” (N.22)
A carta “Cristo Vive” do Papa Francisco, destinada aos jovens e a todo o 

povo de Deus, apresenta a identidade de Jesus como jovem, o “jovem entre os jo-
vens”. É interessante olhar para Cristo nesta perspectiva e, também nesse sentido, 
referência para os jovens e para a Igreja.

A juventude de Jesus
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Os textos bíblicos não apresentam muitos aspectos 

do período da infância até o início da missão de Jesus. Mas 
temos presente que, como jovem de Nazaré, Ele viveu in-
tensamente o cotidiano de seu povo. Era um com os seus, 
vivendo as alegrias, mas também enfrentando os mesmos 
dramas da humanidade, como o fato de ser um bebê refugia-
do (Mt 2,14-15). Neste contexto, junto ao carpinteiro José e 
também aprendendo este ofício (Mc 6,3), viveu um proces-
so de amadurecimento em sua vida conciliando liberdade e 
obediência: “Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em 
graça diante de Deus e dos homens” (Lc 2,52). 

A partir de uma relação profunda com o Pai, Jesus se 
abriu para a vida e para as outras pessoas. Esta experiência 
fundante sustentou seu grande sonho, seu projeto de vida, 
sendo capaz de questionar as autoridades do seu tempo e de 
transformar sua sensibilidade aos pobres, doentes, pecadores 
e excluídos do seu tempo em verdadeira compaixão. Foi um 
verdadeiro processo de formação em vista da compreensão 
e realização da missão que lhe foi confiada, que questiona o 
sentido da vida de cada um, especialmente dos que vivem a 
fase da juventude.

A juventude da Igreja
Jesus Cristo é jovem e referência para a Igreja e todos 

os jovens. O Papa Francisco reflete que a juventude da Igreja 
está na capacidade de voltar ao primeiro amor, à fonte da 
sua missão. Não é um saudosismo ou simples repetição do 
passado em outro contexto, mas é encontrar no Evangelho, 
na Boa Nova, a força para corresponder aos desafios con-
temporâneos. Nesse sentido, o Papa alerta para o perigo de 
se engessar no passado, de se enrijecer ou, por outro lado, de 
simplesmente se conformar ao mundo. 

A Igreja é jovem quando é fiel a sua missão e iden-
tidade. Os jovens tem um papel fundamental de “conferir 
à Igreja a beleza da juventude” (n.37). Nesta relação é im-
prescindível a capacidade da Igreja de ser humilde perante 
o Mistério de Deus e ter a capacidade de escutar e acolher 
os jovens e seus sonhos. Fiel ao primeiro amor e aberta ao 
diálogo com a novidade presente no jovem.

Maria, a jovem de Nazaré
No contexto digital são várias as possíveis referências 

para os jovens. Em cada plataforma digital surgem personal-
idades que buscam seguidores e serem formadores de opin-
ião. O Papa Francisco ressalta Maria, a jovem de Nazaré, 
como uma “influencer”, uma bela referência para os jovens: 
“É o grande modelo para uma Igreja jovem, que deseja se-
guir Cristo com frescor e docilidade” (n.43). Encanta seu 
testemunho, sua força manifestada no seu “sim” e na pro-
fecia do Magnificat, expresso em sua boca. Maria, jovem, 
mulher forte, profetiza! Mergulhou em cheio, no verdadeiro 
sentido do batismo, na promessa de Deus e assumiu todas as 
consequências, nisto está sua beleza, grandeza e referência. 

Assim como Maria, temos na história da Igreja vários 
jovens que assumiram por inteiro o seguimento a Jesus Cris-
to a ponto de dar a sua vida, muitos chegando até o martírio. 
Jovens santos que renovam a Igreja. “Que eles, [...], inter-
cedam pela Igreja para que esteja cheia de jovens alegres, 
corajosos e devotados que ofereçam ao mundo novos teste-
munhos de santidade” (n.63).

Para refletir:
Como sinto a presença do Cristo jovem em minha 

vida? Em que sentido Cristo jovem é referência para minha 
compreensão de mundo e de ser Igreja?

A dimensão socioestrutural da caridade cristã
Segunda parte
Pe. Jair Carlesso, Pároco da Paroquia N. 

Sra. do Rosário e Professor no ITEPA
2. A caridade cristã
Segundo o Pe. Francisco de Aquino Júnior 

- Pastoral Social: dimensão socioestrutural da 
caridade cristã, cujas páginas são citadas entre 
parêntesis, “a caridade é sem dúvida nenhuma o 
centro da fé cristã: ‘Deus é amor’ e ‘todo aquele 
que ama nasceu de Deus e conhece a Deus’, pois ‘o amor 
vem de Deus’ (1Jo 4,8-16). A fé cristã é uma fé ativada/di-
namizada pela caridade (Gl 5,6). Não há nada maior e mais 
importante que a caridade (1Cor 13,13). Toda a Lei se re-
sume no amor a Deus e ao próximo e o amor ao próximo é 
o critério do amor a Deus (Mt 22,34-40; Mc 12,28-33; Lc 
10,25-28; Jo 15,12; 1Jo 4,20). Quem diz que ama a Deus e 
não ama o irmão é mentiroso (1Jo 4,20). A caridade é o que 
nos torna afins com Deus: quem ama permanece em Deus 
e Deus permanece nele (1Jo 4,7-21). E é o critério último/

escatológico da vida eterna ou do Reino de Deus 
(Lc 25-37; Mt 25,31-46). De modo que não há 
nada maior, mais importante, mais santo, mais 
espiritual, mais religioso, mais definitivo que o 
amor. E este deve ser real, concreto: ‘não amem-
os com palavras e com a língua, mas com ações 
e em verdade’ (1Jo 3,18)” (13). 

Por sua vez, “não basta falar da caridade 
como centro da vida cristã. É preciso explicitar 

melhor em que consiste a caridade e como ela é ou pode ser 
de fato vivida” (13). Diante disso, entende-se que são dois 
os aspectos fundamentais da caridade cristã que convém ex-
plicitar e considerar com amis atenção: a vida fraterna e a 
diaconia.

2.1 - A vida fraterna
“A caridade diz respeito, antes de tudo, ao modo de 

vida cristã: ‘Nisto conhecerão todos que sois os meus dis-
cípulos: se vos amardes uns aos outros’ (Jo 13,35). O amor 
fraterno é a característica fundamental da comunidade cris-

Artigos
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tã”. Diversos textos neotestamentários orientam para uma 
sadia vida fraterna (Gl 5,13-26; Ef 4,17-5,20; Cl 3,5-17), 
com um destaque para o relato de Paulo aos Romanos (Rm 
12,3-21), onde mostra o amor como uma prática concreta. 

Além dos textos mencionados, outros dois apre-
sentam-se como centrais nesta direção. Tratam-se de dois 
sumários referentes às Primeiras Comunidades Cristãs, 
descrevendo como era a prática cotidiana dos primeiros 
cristãos: At 2,42-47 e 4,32-35. As pessoas que aderiam à 
fé cristã assumiam um novo modo de vida, que implicava 
fraternidade, igualdade de dignidade, partilha dos bens, 
amizade, serviço, perdão, oração em comum, alegria, hos-
pitalidade, partilha, comunhão de mesa, acolhida aos escol-
hidos (CNBB 71-97). 

“Tudo isso indica que a caridade cristã diz respeito, 
em primeiro lugar, ao modo de vida dos cristãos. Eles devem 
viver no amor mútuo. Essa é a característica principal. E é 
por isso que dizemos tantas vezes que devemos nos tratar 
uns aos outros com caridade: agir com caridade. Mas isso 
não é tudo. A expressão máxima do amor e sua prova de 
fogo estão no cuidado dos pobres, marginalizados e fracos. 
O amor tem um dinamismo fundamentalmente misericor-
dioso, no sentido de ter em seu coração os miseráveis deste 
mundo e de ser movido unicamente por suas necessidades 
sem esperar nenhuma retribuição. Daí porque o amor frater-
no entre os cristãos se constitua necessariamente em serviço 
aos pobres, oprimidos e marginalizados, extrapolando os 
limites da própria comunidade” (15-16), segundo aspecto da 
caridade.

2.2 - A diaconia aos pobres e marginalizados
Ao nos reportarmos ao Antigo Testamento, de modo 

especial a teologia exodal e a teologia profética apresen-
tam-se como teologias voltadas para a defesa do direito dos 
pobres. Muitas leis estão voltadas para a defesa dos últimos 
da sociedade: 

“Não oprimirás um assalariado pobre, necessitado, 
seja ele um dos teus irmãos ou um estrangeiro que mora em 
tua terra, em tua cidade. Pagar-lhe-ás o salário a cada dia, 
antes que o sol se ponha, porque ele é pobre e disso depende 
a sua vida [...]” (Dt 24,14-15a). 

O estrangeiro, o órfão e a viúva são três grupos que rep-
resentam todos os marginalizados da sociedade israelita. Por 
isso, são continuamente citados: “Não afligirás o estrangeiro 
nem o oprimido, pois vós mesmos fostes estrangeiros no 
Egito. Nem afligireis a nenhuma viúva ou órfão” (Ex 22,20-
21). Independentemente de sua nacionalidade, a legislação 
israelita tomava a defesa dos três grupos indistintamente. 
Sobre isto, assim afirma a lei de Israel: “Haverá somente 
uma lei e um direito, tanto para vós como para o estrangeiro 
que habita no meio de vós” (Nm 15,16; Ex 12,49; Lv 24,22; 
Nm 9,14). Isto indica que a lei israelita defendia a igualdade 
de todos. Por terem sido criados “à imagem e semelhança de 
Deus” (Gn 1,26), todos eram portadores dos mesmos direit-
os e dos mesmos deveres.

A razão que faz com que Israel estabeleça leis hu-
manitárias é teológica. O Sl 146,7-9 revela que “Javé faz 

justiça aos oprimidos, dá pão aos famintos, liberta os pri-
sioneiros. Javé abre os olhos dos cegos, endireita os encur-
vados, protege o estrangeiro, sustenta o órfão e a viúva”. 
Portanto, estabelecer leis voltadas para a defesa dos pobres 
era inerente à fé de Israel. A teologia do êxodo e a teologia 
profética atuaram com esta ótica. 

Em sintonia com essa prática de Israel está o ministério 
de Jesus, um serviço/diaconia aos pobres. Seu objetivo é 
justamente vida e dignidade aos últimos da sociedade. Os 
efeitos de sua prática mostram isso: “Ide contar a João o 
que estais vendo e ouvindo: os cegos recuperam a vista, os 
coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, 
os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados” (Mt 
11,4-5). Diante disto, “o amor que caracteriza a vida cristã 
se concretiza particularmente no cuidado dos pobres, mar-
ginalizados e fracos. A vida fraterna se vive e se mede em 
última instância na diaconia. O dinamismo misericordioso 
do amor faz com que os ‘miseráveis’ estejam no ‘coração’ da 
Igreja. Aqui está a expressão máxima e a prova de fogo da 
caridade cristã. E tanto em relação à vida interna da comuni-
dade, quanto em relação à sociedade em geral” (16). Outro 
dado bíblico que chama a atenção é, por ocasião do Concílio 
de Jerusalém, ano 49 (At 15,1ss), a única exigência feita às 
comunidades paulinas foi que “se lembrassem dos pobres” 
(Gl 2,10).

Esta foi a prática da Igreja em todos os tempos. Na 
encíclica Deus Cáritas Est assim se expressou Bento XVI: 
“Com o passar dos anos e a progressiva difusão da Igreja, 
a prática da caridade confirmou-se como um dos seus âm-
bitos essenciais, juntamente com a administração dos Sac-
ramentos e o anúncio da Palavra: praticar o amor para com 
as viúvas e os órfãos, os presos, os doentes e necessitados 
de qualquer gênero pertence tanto à sua essência como o 
serviço dos sacramentos e o anúncio do Evangelho. A Igreja 
não pode descurar o serviço da caridade, como também não 
pode negligenciar os Sacramentos nem a Palavra” (n. 22). 

“O serviço da caridade sempre esteve presente na vida 
da Igreja, embora nem sempre com a mesma intensidade e 
criatividade”. “A renovação da Igreja se dá antes de tudo e 
acima de tudo na e pela diaconia aos pobres” (17). Ao lon-
go da história, foram desenvolvidos pela Igreja dois níveis 
do serviço da caridade: a assistência aos necessitados e a 
transformação das estruturas da sociedade. Tratam-se das 
“duas formas fundamentais de serviço aos pobres e margin-
alizados desenvolvidos pela Igreja. São dimensões e formas 
da caridade enquanto diaconia aos pobres e marginalizados 
que se complementam mutuamente. Afinal, as necessidades 
imediatas precisam ser atendidas imediatamente, mas é pre-
ciso encontrar meios eficazes de superação do estado perma-
nente de necessidade em que se encontram grandes setores 
da população”. Diz o Papa Francisco que, além dos “gestos 
mais simples e diários de solidariedade para com as misérias 
muito concretas que encontramos”, é necessário cooperar 
para “resolver as causas estruturais da pobreza e promov-
er o desenvolvimento integral dos pobres” (EG 188). “A 
desigualdade é a raiz dos males sociais” (EG 202) (16-20). 

Artigos
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Dom precioso de Francisco

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

A Igreja Católica no Brasil promove 
uma semana pela ecologia integral, inter-
pelando a sociedade, adoecida, com feridas 
expostas, a encontrar novo modo de viver. É 
a celebração pelos cinco anos da Carta En-
cíclica Laudato Si’ – sobre o cuidado com a 
Casa Comum, publicada pelo Papa Francis-
co, no dia 24 de maio de 2015. Esta Semana 
busca ecoar o que pede a Carta Encíclica do 
Papa sobre o cuidado com a Casa Comum, 
a partir da exemplaridade inigualável de São Francisco de 
Assis, considerado o pai da ecologia, respeitado pelos que 
são, ou não, cristãos, em razão da universalidade de seus en-
sinamentos. Passados mais de oito séculos, os sentimentos, 
escolhas e hábitos de São Francisco permanecem como sinal 
luminoso, oferecendo aprendizados indispensáveis. O Papa 
Francisco, assim, revisita o “pobrezinho de Assis”, contri-
buindo para que a civilização contemporânea redesenhe seus 
funcionamentos, faça novas escolhas e se afaste do caminho 
que pode levá-la a diferentes extermínios e a graves pande-
mias.

No horizonte da Carta Encíclica Laudato Si’ está a 
adoção inteligente e imediata dos parâmetros da ecologia 
integral, com suas dinâmicas que podem garantir dois bens 
fundamentais, procurados a todo custo: alegria e autentici-
dade. Uma alegria que dura e sem a qual não se consegue 
viver adequadamente. Sem essa alegria, a vida perde senti-
do, torna-se dolorosamente pesada.  Já a autenticidade, outro 
bem necessário, refere-se à capacidade bonita de se exercer 
a liberdade sem jamais perder o horizonte da própria identi-
dade. A autenticidade gera razões e iluminações condizentes 
com o grande dom da vida. O ponto de partida inteligen-
te para alcançar alegria e autenticidade parece ingênuo e, 
por isso, é irracionalmente desconsiderado: dedicar amorosa 
reverência aos mais pobres da Terra e atenção particular à 
Criação de Deus.

Esse olhar sensível dedicado à Criação e aos pobres 
faz abrir o coração, leva à alma valores nobres, cultiva na 
interioridade humana bons sentimentos e modula cada ges-
to na dinâmica inigualável da solidariedade.  Quando o ser 
humano verdadeiramente dedica atenção à Criação e aos po-
bres consegue perceber prioridades que são indissociáveis: a 
busca pela paz interior, o respeito à natureza e a consciência 
do dever de trabalhar na edificação de uma sociedade justa 
e fraterna, com a defesa dos mais pobres. Essas prioridades 
precisam nortear a conduta social, política, econômica, re-
ligiosa, cultural e cidadã. A paz interior, que todos buscam, 
exige a vivência das lições de uma ecologia integral, para 
livrar o ser humano do domínio das idolatrias do lucro e do 

dinheiro, da indiferença ante os clamores 
dos empobrecidos. Esse domínio do lucro 
e da indiferença é raiz do uso desenfreado, 
extrativista e criminoso dos bens da Casa 
Comum, da adesão à lógica dos privilegia-
dos que é condescendente com o colapso 
da vida dos vulneráveis.

Parecerá romântico às mentes tele-
guiadas pelos endurecimentos que alicer-
çam as pandemias evocar a atitude de São 

Francisco de Assis. Ao olhar, enamorado, o sol, a lua, mi-
núsculos animais, ele cantava e, consequentemente, envol-
via o seu coração com uma sabedoria solidária e uma reve-
rência nobre dedicada a todos – entendia que todos os seres 
e elementos do universo são irmãos uns dos outros. Assim, 
ensina o caráter essencial da simplicidade, frequentemente 
desconsiderada no mundo contemporâneo, dominado por 
uma irracionalidade fundamentada na desmedida ambição 
por dinheiro. Em vez da opção pela simplicidade, prioriza-
-se o acúmulo de bens que compromete a qualidade de vida, 
gerando distanciamento de toda gratuidade, o que produz 
massacres e pandemias.

A Carta Encíclica do Papa, inspirada nas lições de São 
Francisco de Assis, está para além de uma avaliação inte-
lectual ou de um cálculo econômico. Oferece à sociedade 
contribuições para que se viva novo ciclo, alicerçado em sa-
bedoria que se desdobra em compromisso: é preciso cuidar 
de tudo e de todos. Eis o apelo do Papa Francisco, dever 
inadiável que deve unir a família humana em busca de um 
desenvolvimento sustentável. O dom precioso é reconhecer 
e adotar a inteligência criativa fundamentada nos parâmetros 
da ecologia integral, para superar a indiferença em relação a 
graves problemas.

A ecologia integral é o caminho mais adequado a ser 
seguido pela humanidade no seu desafio de repensar con-
dições de vida e de sobrevivência em um mundo adoecido, 
com sintomas evidentes nos descompassos políticos e so-
ciais, religiosos e econômicos. Há de prevalecer os parâme-
tros da ecologia integral, em diferentes contextos. O ponto 
de partida, antes de se pensar nas cúpulas, instâncias legis-
lativas ou conferências, é a vida cotidiana, a atitude de cada 
pessoa. Chegou a hora, e de agora não se pode passar, con-
siderados os esgotamentos do mundo e da civilização con-
temporânea, de novas lições serem aprendidas, necessárias 
para surgir um novo tempo, broto de esperança. Todos, hu-
mildemente, possam assumir a condição de aprendizes, na 
vivência do que ensina a Carta Encíclica Laudato Si’, um 
dom precioso de Francisco.

Artigos
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Carta-compromisso enviada ao Papa Francisco 
(Ciranda da Comunicação)
Conferência dos Religiosos do Brasil
Edifício Venâncio II – SDS, Asa Sul, 5º andar,
 Brasília (DF) 70393-000 - Telefone: (61) 3226-5540
comunicacao@crbnacional.org.br
Brasília, 24 de maio de 2020
À S.S. Papa Francisco - Vaticano
Santidade
   Em clima pascal, religiosos/as, leigos/as comunicadores/as do Brasil refletimos sobre a Mensagem  para o 54º Dia 

Mundial da Comunicação Social que recebemos de vosso coração aberto a todas as realidades que nos circundam.
   A CRB convidou e reuniu pessoas e instituições e formou uma grande família: a Ciranda da Comunicação. E a Ci-

randa foi crescendo e se ampliando à medida que refletimos, por meio de lives, o conteúdo de Vossa Mensagem: “Para que 
possas contar e fixar na memória” (Ex 10,2). A vida se faz história”.

   Foi uma semana muito intensa e criativa em que foram abordados, por peritos, temas como:
   – o desafio de informar;
   – a narrativa do planeta: “storytelling” da vida e da morte;
   – a contribuição da educação midiática em tempos de desordem internacional;
   – igreja digital, além de informações sobre a religião, o fiel também pratica a sua fé no âmbito digital on-line;
   – influenciadores digitais – a capacidade de influenciar outras pessoas a tomarem decisões,  seja estilo de vida ou consumo;
   – narrativas para a construção da justiça e da paz;
   – cantando e contando histórias para os pequenos na educação;
   – contar histórias é uma arte e constrói os universos mágicos e vida interior;
   – as parábolas de Jesus;
   – os contos  e seus valores nas diferentes culturas;
   – liberdade de imprensa em tempos de democracia em crise.
   – a história de uma Igreja onde “na história de cada pessoa o Pai revê a história de seu Filho: os 60 anos da Arquid-

iocese de Brasília.
   E concluímos a Semana com a solene celebração da Ascensão do Senhor, em Missa presidida pelo cardeal Dom 

Sérgio da Rocha, que também refletiu o tema na sua homilia e na exortação final.
   Queremos com esta informação fazer um profundo agradecimento à S.S.  pela Mensagem deste ano, que nos  reuniu 

em Ciranda, nos fez sentir que somos “uma carta de Cristo” escrita com o Espírito do Deus vivo nos nossos corações (Cf 
2Cor 3,3). Pudemos experimentar que o Espírito Santo, amor de Deus, escreve em nós.

   Por isto reafirmamos, neste dia da Ascensão do Senhor, e nos comprometemos a:
1. Pela coerência entre fé e testemunho dar a conhecer o amor de Deus “até os confins da terra” (Mt 28,19).
2. Utilizar os recursos digitais e ser presença no mundo digital, por meio de uma comunicação verdadeira, aberta, 

responsável e respeitadora, e inculturar a mensagem do Evangelho na cultura digital (Diretório de Comunicação da Igreja 
no Brasil,182).

3. Caracterizar nossa presença nas redes digitais, primeiramente como “escuta” atenta, sensível e crítica às questões 
humanas e sociais e exercer uma “diaconia da cultura também digital” (Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil,189).

4. Participar das relações sociais digitais com discernimento, compreensão e respeito, construindo espaços para a 
solidariedade.

5. Respeitar e valorizar a história pessoal, social, cultural e eclesial de cada pessoa e comunidade, lembrando sempre 
que “a Igreja está encarnada na história humana” (Communio et progressio,117).

Por fim, com nossa profunda gratidão, queremos responder à Vossa repetida solicitação, prometendo rezar nas vossas 
intenções.

Atenciosamente,
Pela Ciranda da Comunicação
Ir. Maria Inês Vieira Ribeiro, mad
Presidente da CRB Nacional - Fonte: CRB
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Dinâmica:
Espirito Santo na historia
Objetivo: Perceber como se dá a 

ação do Espírito Santo na história.  
Material necessário: Um 

canudinho de plástico para cada par-
ticipante, vasilhas com água e sabão, 
jornal para forrar o local onde se fará a 
dinâmica.

Descrição da dinâmica
1° passo - Cada um ganha um canudinho e começa a 

fazer bolhas de sabão, observando a técnica que utiliza e os 
resultados obtidos.

2° passo - O catequista diz que esse é o processo que o 
Espírito utiliza para atuar no mundo. Esperar que os jovens 
deem sua opinião.

132ª Receita Culinária
Maria Busatta, integrante da Pastoral da Saúde

Variedades

Dinâmica do Setor de Animação Bíblico-catequética (128)
Tânia Madalosso

Chantili que não derrete
Ingredientes
500 ml de creme de leite fresco gela-

do (beeem gelado)
4 colheres (sopa) de açúcar refinado

4 colheres (sopa) de água fria
1 colher (chá) de gelatina em pó sem sabor
extrato de baunilha a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque a água e despeje a gelatina 

em pó por cima. Reserve.
Em uma panela em fogo baixo, coloque 4 colheres (sopa) 

do creme de leite e vá mexendo até começar a ferver.
Em seguida, despeje o conteúdo da panela no recipiente 

onde está a gelatina com a água e misture bem, dissolvendo a 
gelatina hidratada.

Agora, leve o recipiente à geladeira por aproximada-
mente 15 minutos ou até a mistura ficar com a consistência 
parecida com a clara de ovo.

Se a mistura passar desse ponto, basta levar ao micro-on-
das por alguns segundinhos para dissolver e repita o processo.

Em seguida, com o auxílio de um fouet, bata bem a mis-
tura até homogeneizar. Reserve em seguida.

Na batedeira, coloque o restante do creme de leite bem 
gelado e o açúcar e vá batendo até que comece a ganhar con-
sistência ? mas antes de chegar ao ponto de chantili.

Assim que a mistura encorpar, desligue a batedeira, adi-
cione a mistura de gelatina reservada e o extrato de baunilha e 
torne a bater até chegar ao ponto de chantili ? com cuidado para 
não passar do ponto, pois, do contrário, o chantili pode virar 
uma manteiga.

3° passo - Conclusão: o 
Espírito Santo precisa de nós 
para se manifestar na história 
(o ar que faz as bolhas vem dos 
nossos pulmões). Esse ar passa 
pelo canudinho, que é a comu-
nidade. Ela é o instrumento que 
temos para agir. Se soubermos 
ser Igreja de verdade, sabendo 
dosar o sopro (nem forte nem fraco), teremos habilidade 
para fazer as bolhas. Do contrário, não acontecerá o milagre 
da união entre a água e o sabão. Eles sairão como entraram. 
Se conseguirmos fazer as bolhas, com paciência e carinho, 
valerá todo o trabalho que foi gasto. Essas bolhas são bo-
nitas, multicoloridas... Mas frágeis, como toda experiência 
que fazemos do Reino de Deus. Por isso, é preciso sempre 
fazer mais bolhas...

Prontinho! Agora é só utilizar o chantili como cobertura 
dos seus bolos e sem se preocupar se ele vai derreter ou não! 
Fácil assim e sem dor de cabeça!

Atenção nas dicas!
Procure adicionar o chantili com o bolo já frio. Isso vai 

evitar que ele derreta com mais facilidade.
Esse chantili pode durar mais tempo intacto, porém, pro-

cure deixá-lo na geladzeira até o momento em que for levá-lo 
para a mesa de um aniversário, por exemplo.

Na hora de utilizar o chantili, você também pode uti-
lizá-lo para confeitar! Basta colocá-lo dentro de um saco de 
confeiteiro e soltar a criatividade na hora de decorar o bolo 
com ele. Vai ficar lindo ? e gostoso, claro!

- 2, Pe. Edinaldo dos Santos Bruno, N. 1972
- 3, Era aniversário de o. p. de Dom Girônimo Zanandréa (1964)
- 4, Pe. Waldemar Zapelini, N. 1941
- 5, Pe. Vergínio Dallagnol N. 1925 (saletino) 
- 6, Pe. Giovani Momo, N. 1988
- 8, Pe. Isalino Rodrigues, N. 1976 
- 13, Pe. Antônio J. Scheffel, O. 1968
- 15, Pe. Angelo Rosset, O. 1967
        Pe. Milton Lay Mattia, O. 1967
- 21, Pe. Carlos Pontel, N. 1970
        Pe. Adelar Pedro De David, N. 1945
        Pe. Jean Demboski, O. 2018
- 29, Diác. Selin José Picoli, N. 1944
- 30, Pe. Angelo Rosset, N. 1938

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

Limão Galego
Citrus medica, Risso
Pertence à família das Aurantiáceas
Também conhecido como: Limão-

galês, limão-taiti O Limão Galego também 
conhecido como limão galês ou taiti é uma 
planta adaptada na região Sul, Sudeste e 
Centro-Oeste do Brasil. Geralmente flo-
resce na primavera e esparsamente algu-
mas folhas esporádicas em outras épocas 
do ano todo. O seu fruto é redondo e sucu-
lento de cor verde quando jovem e amarelo 

claro quando maduro. A sua casca é verde claro fina e lisa e de cor 
perfumada.

Propriedades medicinais
A vitamina C, que é um antioxidante que tem capacidade de 

proteger o organismo dos danos provocados pelo estresse, e equil-
ibra o mesmo de modo geral; Cálcio, que visa fortalecer os ossos e 
os dentes; Sódio, que ajuda a melhorar o movimento, a dilatação e 
a contração dos vasos sanguíneos do corpo; Magnésio, cuja final-
idade é auxiliar e prevenir o envelhecimento e a morte das células 
do organismo todo; Enxofre, que purifica a pele, fortalece as unhas 
em geral e Cloro, que diminui dores orgânicas ligadas aos ossos em 
geral.

O suco é muito bom para auxiliar a fortalecer o aparelho 
respiratório, prevenindo a gripe, tosse e resfriado. 

Consumido ao natural, apresenta propriedades antissépti-
cas que protegem o organismo de infecções e micróbios diversos, 
tônicas que fortalece, revigora o organismo, anti-inflamatórias que 
combate e previne inflamações, escorbúticas doença causada pela 
carência de vitamina C, caracterizada por hemorragias, queda dos 
dentes e caquexia progressiva, emagrecedoras e sudorificas.

É indicado também como um bom auxiliar para eliminar im-
purezas das vias sanguíneas e ao mesmo tempo fortalecer o aparel-
ho circulatório, equilibrando o bom funcionamento do mesmo. 

É um ótimo auxiliar ainda para quem tiver problemas ligados 
ao fígado, hepatite, problemas de baço, azia, gastrite, má digestão e 
para neutralizar o hálito estomacal. Usa-se também o suco do mes-
mo para regrar os intestinos e ao mesmo tempo facilitar a condução 
do alimento no estomago e nos mesmos. 

O suco ao natural ou na alimentação é ótimo para eliminar a 
hidropisia e ao mesmo tempo facilitar a diurese dos rins e da bexi-
ga, bem como eliminar a água do organismo em geral. Muitos usam 
consumir o mesmo em jejum para auxiliar no processo do emagre-
cer, sendo que o mesmo protege e revigora o organismo de modo 
em geral prevenindo-o de várias doenças por possuir albumina que 
é uma substância orgânica nitrogenada, viscosa, solúvel na água, 
coagulável pelo aquecimento, contida na clara do ovo, no plasma, 
no leite.

Obs.: Não deve ser usado externamente na pele e após ex-
posição ao sol, causa dores, perda de melanina, e destruição da 
pele em geral. Também é contra indicado para diabéticos e para 
quem tem pressão baixa.

Limão Cidró
Citrus limon 
Pertence à família das Rutáceas
Também conhecido como: Limão-

galês, limão-siciliano, limão-cidrão, 
limão-cidra

O Limão Cidró também conhecido 
como limão cidrão ou limão cidra é uma 
planta adaptada na região Sul, Sudeste e 
Centro-Oeste do Brasil. Geralmente flo-
resce na primavera e esparsamente algu-
mas folhas esporádicas em outras épocas 

do ano todo. O seu fruto é redondo e suculento de cor verde 
quando jovem e amarelo claro quando maduro. A sua casca é 
usada para fins de culinária e confecções de doces, sendo que 
muitas vezes é consumida a parte externa da mesma ao natural 
por apresentar fibras naturais.

Propriedades medicinais
A vitamina C, que é um antioxidante que tem capacidade 

de proteger o organismo dos danos provocados pelo estresse, e 
equilibra o mesmo de modo geral; Potássio, ajuda a regular a 
pressão celular, arterial, fortalece as artérias, também normaliza 
o ritmo do coração e regula o equilíbrio da água corporal; Fós-
foro, que ajuda no crescimento, na recuperação do organismo, 
proporciona energia, vigor, colaborando na metabolização das 
gorduras e amidos, atenua as dores da artrite, estimulam dentes, 
gengivas saudáveis e é importante no metabolismo energéti-
co; Ferro, que é essencial para produção da hemoglobina, dos 
glóbulos vermelhos do sangue, do pigmento da pele, do tecido 
muscular e no transporte do oxigênio para o organismo todo; 
Cálcio, que visa fortalecer os ossos e os dentes e atua na coag-
ulação e contração muscular; Sódio, ajuda a melhorar o movi-
mento, a dilatação e a contração dos vasos sanguíneos do corpo; 
Magnésio, é mineral anti-estresse que auxilia no tratamento das 
enzimas envolvidas no metabolismo energético e previne o env-
elhecimento e a morte das células do organismo todo; Enxofre, 
que participa da síntese de substancias sulfurosa, (ex. heparina) 
estrutura de proteínas ex. proteínas do cabelo e purifica a pele, 
fortalecem as unhas, o cabelo em geral e Cloro, que ajuda a pu-
rificar e elimina as impurezas entre as células.

A casca ao natural contém bastante fibras e é útil para 
equilibrar o estômago e os intestinos.

Com o suco do mesmo misturado ao mel, pode ser feito 
um xarope natural auxiliar a combater a tosse, a gripe, o resfri-
ado, males da garganta, afecções nos pulmões e para eliminar 
dores em geral.

Com as suas folhas misturadas com folhas do capim cidró 
moídas no liquidificador pode ser feito um excelente suco calm-
ante em geral.

Obs.: O suco aplicado na pele provoca escoriações e fer-
imentos quando em contato com o sol.



COMUNICAÇÃO DIOCESANA - Julho de 2020

32

Sempre ligada em você!

Irmãs 
Franciscanas 
da Sagrada 
Família de 

Maria

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

(54) 3321-1432

Agricultura sustentável
Trânsito seguro

Dependem do CUIDADO de cada um


