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- 05, das 9h às 15h, encontro com os coroinhas.
- 5 e 6, reunião da Coordenação Diocesana da Pastoral da 

Juventude, com início às 8h30, no Centro Diocesano de Pastoral. 
- 06, festa da Padroeira na sede paroquial N. Sra. das 

Dores, Capo Erê.
- 07, Dia da Pátria – Grito dos Excluídos - 
- 10 - Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio – 
- 12, Reunião da Equipe de Pastoral Vocacional, na sede 

paroquial São Roque, Itatiba do Sul. 
- 12 e 13, coleta para a Terra Santa (no Rio Grande do Sul 

será substituída por parte do que se conseguir com a guirlanda 
de Natal).

- 13, Assembleia eletiva dos religiosos e religiosas da Di-
ocese de Erexim; Festa das Capelinhas na sede paroquial Santa 
Luzia, Bairro Atlântico, Erechim.

- 14, 33ª Romaria de N. Sra. da Santa Cruz, Lajeado Paca, 
Erechim

Agenda Pastoral
(setembro - dependendo da evolução da crise do Coronavírus)

- 15, 19h, reunião da 
Área Pastoral de Getúlio Var-
gas, em Getúlio Vargas. 

- 19, 10h, missa na cel-
ebração da aparição de N. Sra. 
da Salette, no Santuário da Salette, em Marcelino Ramos.

- 22, das 08h30 às 16h, retiro da Pastoral da Saúde.
- 23, das 19h às 22h, estudo sobre Evangelho, no Centro 

Diocesano.
- 26 e 27, reunião da Coordenação Regional da Pastoral 

da Juventude, com início às 8h30, no Centro de Espiritualidade 
Padre Arturo (CEPA) em São Leopoldo/RS. 

- 26 e 27, a 85ª Romaria Interestadual da Salette, em 
Marcelino Ramos, que seria nestes dias foi transferida para os 
dias 05 e 06 de dezembro.

- 29 – 106º Dia Mundial do Migrante e do Refugiado – das 
08h30 às 16h, retiro da Cáritas, no Seminário.

Mês da Bíblia deste ano (2020)                                                       
aprofunda o livro do Deuteronômio

O mês de setembro passou a ser 
referência para o estudo e a contem-
plação da Palavra de Deus, tornan-
do-se em todo o Brasil, desde 1971, 
o Mês da Bíblia. A partir do Concílio 
Vaticano II, anunciado em 25 de janei-
ro de 1959 e convocado oficialmente 
convocado em 25 de dezembro de 
1961, pelo papa João XXIII, a Bíblia ocupou espaço privilegiado 
na família, nos círculos bíblicos, na catequese, nos grupos de re-
flexão, nas comunidades eclesiais.

Este ano, 2020, a Igreja no Brasil comemora o Mês da 
Bíblia, em sintonia com a Comissão Episcopal Pastoral para a An-
imação Bíblico-Catequética da Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB), fundamentando-se no livro do Deuteronômio, 
com o lema “Abre tua mão para o teu irmão” (Dt 15,11). É um 
livro rico em reflexões morais e éticas, com leis para regular as 
relações com Deus e com o próximo. Destaca-se no Deuteronô-
mio a preocupação de promover a justiça, a solidariedade com 
os pobres, o órfão, a viúva e o estrangeiro. São leis humanitárias 
encontradas também no Código da Aliança (Ex 20-23).

E o Texto-Base para o Mês da Bíblia deste ano, segundo o arce-
bispo de Curitiba, dom José Antônio Peruzzo, quer oferecer ao leitor 
atual a experiência de fé daqueles que primeiramente acederam ao que 
Deus queria revelar de si mesmo. “Seus autores querem aproximar 

os leitores de hoje dos protagonistas de 
ontem. É como se os de outrora e os de 
agora se reunissem para conversar so-
bre aquele Deus que se revelou, que se 
deixou conhecer”, afirma o presidente 
da Comissão para a Animação Bíbli-
co-Catequética da Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB).

Elaborado por um grupo de professores especializados, o 
texto-base do Mês da Bíblia foi publicado recentemente pela Edito-
ra da CNBB, a Edições CNBB. É um instrumento para que as co-
munidades possam estudar e interpretar o livro e possam atualizar a 
Palavra de Deus para o contexto vivido. “Gostaria de convidar, mo-
tivar as lideranças para que estudem o texto-base, tenham contato 
com o texto para que em setembro possa-se realizar melhor os en-
contros bíblicos”, exorta padre Jânison de Sá, assessor da Comissão 
para a Animação Bíblico Catequética da CNBB.

O texto-base, além de apresentar o contexto e os objetivos 
do livro, traz informações sobre as características itinerárias e vo-
cabulário, além de sua importância teológica. Além do texto-base, 
há o subsídio para os encontros bíblicos. Neste ano, foram prepa-
rados cinco encontros na metodologia da Leitura Orante, que ga-
rante uma pedagogia interativa e mistagógica. Ao final, há ainda 
sugestões de cantos que podem ser utilizados nos diversos mo-
mentos. 
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Homilia do Papa Francisco                                                          
na solenidade de São Pedro e São Paulo 
Eucaristia, com a bênção dos pálios, Basílica de S. Pedro, 29 de junho de 2020

Na festa dos dois Apóstolos de-
sta cidade, gostaria de partilhar con-
vosco duas palavras-chave: unidade e 
profecia.

Unidade. Celebramos con-
juntamente duas figuras muito dif-
erentes: Pedro era um pescador que 
passava os dias entre os remos e as 
redes; Paulo, um fariseu culto, que 
ensinava nas sinagogas. Quando saíram em missão, Pedro 
dirigiu-se aos judeus; Paulo, aos pagãos. E, quando se cru-
zaram os seus caminhos, discutiram animadamente, como 
Paulo não tem vergonha de contar numa carta (cf. Gal 2, 
11-14). Enfim, eram duas pessoas muito diferentes, mas 
sentiam-se irmãos, como numa família unida onde muitas 
vezes se discute mas sem deixar de se amarem. Contudo 
a familiaridade, que os unia, não provinha de inclinações 
naturais, mas do Senhor. Ele não nos mandou agradar, mas 
amar. É Ele que nos une, sem nos uniformizar. Nos une nas 
diferenças.

A primeira Leitura de hoje leva-nos à fonte desta 
unidade. Narra que a Igreja, pouco depois de ter nascido, 
passava por uma fase crítica: Herodes não lhe dava paz, a 
perseguição era violenta, o apóstolo Tiago fora morto; e ag-
ora acabou preso o próprio Pedro. A comunidade parece de-
capitada; cada qual teme pela própria vida. Contudo, neste 
momento trágico, ninguém foge, ninguém pensa em salvar 
a pele, ninguém abandona os outros, mas todos rezam jun-
tos. Da oração, tiram coragem; da oração, vem uma unidade 
mais forte do que qualquer ameaça. Diz o texto que, «en-
quanto Pedro estava encerrado na prisão, a Igreja orava a 
Deus, instantemente, por ele» (At 12, 5). A unidade é um 
princípio que se ativa com a oração, porque a oração per-
mite ao Espírito Santo intervir, abrir à esperança, encurtar as 
distâncias, manter-nos juntos nas dificuldades.

Notemos outra coisa: naqueles momentos dramáticos, 
ninguém se lamenta do mal, das perseguições, de Herodes. 
Ninguém insulta Herodes. E nós estamos muito habituados 
a insultar os responsáveis. É inútil, e até chato, que os cris-
tãos percam tempo a lamentar-se do mundo, da sociedade, 
daquilo que está errado. As lamentações não mudam nada. 
Recordemo-nos de que as lamentações são a segunda porta 
fechada ao Espírito Santo, como disse  a vocês no dia de 
Pentecostes: a primeira é o narcisismo, a segunda o desâni-
mo, a terceira o pessimismo. O narcisismo te leva ao espel-
ho, para se olhar continuamente; desânimo, as lamentações. 
O pessimismo, ao escuro, à escuridão. Essas três atitudes 
fecham a porta do Espírito Santo. Aqueles cristãos não cul-
pavam, mas rezavam. Naquela comunidade, ninguém diz-
ia: «Se Pedro tivesse sido mais cauteloso, não estaríamos 

nesta situação». Ninguém. Pedro, 
humanamente, tinha motivos para ser 
criticado; mas ninguém o criticava. 
Não murmuravam contra ele, mas re-
zavam por ele. Não falavam por trás, 
mas falavam com Deus. Hoje, po-
demos interrogar-nos: «Guardamos 
a nossa unidade com a oração, nossa 
unidade da Igreja? Rezamos uns pe-

los outros?» Que aconteceria se se rezasse mais e murmu-
rasse menos, com a língua um pouco mais tranquila? Aquilo 
que aconteceu a Pedro na prisão: como então, muitas portas 
que separam, abrir-se-iam; muitas algemas que imobilizam, 
cairiam. E nós ficaríamos maravilhados como aquela jovem 
que vendo Pedro na porta, não conseguia abrir a porta, mas 
ia dentro, maravilhada de alegria em ver Pedro. Peçamos a 
graça de saber rezar uns pelos outros. São Paulo exortava os 
cristãos a rezar por todos, mas em primeiro lugar por quem 
governa (cf. 1 Tim 2, 1-3). Mas este governante é ...”, e os 
qualificadores são muitos: eu não os direi, porque este não é 
o momento nem o lugar para dizer os qualificadores que são 
ouvidos contra os governantes. Mas, que Deus os julgue: 
mas rezemos pelos governantes. Vamos rezar. Eles precis-
am de oração.  É uma tarefa que o Senhor nos confia. Te-
mo-la cumprido? Ou limitamo-nos a falar, insultar e basta? 
Quando rezamos, Deus espera que nos lembremos também 
de quem não pensa como nós, de quem nos bateu a porta na 
cara, das pessoas a quem nos custa perdoar. Só a oração 
desata as algemas, como a Pedro; só a oração deixa livre o 
caminho para a unidade.

Neste dia, benzem-se os pálios que serão entregues ao 
Decano do Colégio Cardinalício e aos Arcebispos Metropol-
itas nomeados no decorrer do último ano. O pálio recorda a 
unidade entre as ovelhas e o Pastor que, como Jesus, carrega 
a ovelha aos ombros e nunca mais a larga. Além disso, se-
gundo uma bela tradição, hoje unimo-nos de maneira espe-
cial ao Patriarcado Ecuménico de Constantinopla. Pedro e 
André eram irmãos; e entre nós, quando é possível, troca-
mos uma visita fraterna nas respetivas festas; não tanto por 
gentileza, mas para caminhar juntos rumo à meta que o Sen-
hor nos indica: a unidade plena. Hoje, eles não conseguiram 
vir por causa do coronavírus, mas quando desci para venerar 
os restos mortais de Pedro, sentia no coração ao meu lado 
meu amado irmão Bartolomeu. Eles estão aqui, conosco.

A segunda palavra: profecia. Unidade e profecia. Os 
nossos Apóstolos foram provocados por Jesus. Pedro ou-
viu-O perguntar-lhe: «Tu, quem dizes que Eu sou?» (cf. Mt 
16, 15). Naquele momento, compreendeu que, ao Senhor, 
não Lhe interessam as opiniões gerais, mas a opção pessoal 
de O seguir. Também a vida de Paulo mudou depois duma 
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provocação de Jesus: «Saulo, Saulo, porque Me persegues?» 
(At 9, 4). O Senhor abalou-o dentro: mais do que fazê-lo cair 
por terra no caminho de Damasco, derrubou a sua presunção 
de homem religioso e bom. Assim um Saulo altivo tornou-se 
Paulo. Paulo que significa «pequeno». A estas provocações, 
a estas inversões da vida seguem as profecias: «Tu és Pedro, 
e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja» (Mt 16, 18); e 
a Paulo: «É instrumento da minha escolha, para levar o meu 
nome perante os pagãos» (At 9, 15). Assim, a profecia nasce 
quando nos deixamos provocar por Deus: não quando ger-
imos a própria tranquilidade, mantendo tudo sob controle. 
Não nasce de meus pensamentos, não nasce de meu coração. 
Nasce se nós nos deixamos provocar por Deus. Quando o 
Evangelho inverte as certezas, brota a profecia. Só quem se 
abre às surpresas de Deus é que se torna profeta. Vemo-lo 
em Pedro e Paulo, profetas que enxergam mais além: Pedro 
é o primeiro a proclamar que Jesus é «o Messias, o Filho de 
Deus vivo» (Mt 16, 16); Paulo antecipa a conclusão da sua 
vida: «Já me aguarda a merecida coroa, que me entregará, 
naquele dia, o Senhor» (2 Tim 4, 8).

Hoje precisamos de profecia, de verdadeira profecia: 
não discursos que prometem o impossível, mas testemunhos 
de que o Evangelho é possível. Não são necessárias mani-
festações miraculosas.  Me dói quando ouço “mas, queremos 
uma Igreja profética”... Bem. O que fazes para que a Igre-
ja seja profética? Queremos a profecia. É preciso vidas que 
manifestam o milagre do amor de Deus. Não potência, mas 
coerência; não palavras, mas oração; não proclamações, mas 
serviço. Tu queres uma Igreja profética? Comece a servir, 
fique calado. Não teoria, mas testemunho. Precisamos não de 

ser ricos, mas de amar os pobres; não de ganhar para nós, mas 
de nos gastarmos pelos outros; não do consenso do mundo, o 
de estar bem com todos. Costumamos dizer: “estar bem com 
Deus e com o diabo”...estar bem com todos. Não. Isso não é 
profecia. Mas precisamos da alegria pelo mundo que virá; não 
de projetos pastorais, estes projetos que parecem ter a própria 
eficiência, como se fossem sacramentos, projetos pastorais 
eficientes: não; mas precisamos de pastores que ofereçam a 
vida: de enamorados de Deus. Foi assim, como enamorados, 
que Pedro e Paulo anunciaram Jesus. Pedro, antes de ser co-
locado na cruz, não pensa em si mesmo, mas no seu Senhor 
e, considerando-se indigno de morrer como Ele, pede para ser 
crucificado de cabeça para baixo. Paulo está para ser decapit-
ado e pensa só em dar a vida, escrevendo que quer ser «ofere-
cido como sacrifício» (2 Tim 4, 6). Esta é a profecia. Não pa-
lavras. E esta é profecia, a profecia que muda a história.

Amados irmãos e irmãs, Jesus profetizou a Pedro: 
«Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja». 
Existe, também para nós, uma profecia semelhante; encon-
tra-se no último livro da Bíblia, quando Jesus promete às 
suas testemunhas fiéis «uma pedra branca», na qual «estará 
gravado um novo nome» (Ap 2, 17). Como o Senhor trans-
formou Simão em Pedro, assim chama a cada um para fazer 
de nós pedras vivas, com as quais construir uma Igreja e uma 
humanidade renovadas. Há sempre quem destrua a unidade 
e quem apague a profecia, mas o Senhor acredita em nós e 
pede-te: «Tu, tu, tu, tu: queres ser construtor de unidade? 
Queres ser profeta do meu céu na terra?» Irmãos e irmãs, 
deixemo-nos provocar por Jesus e ganhemos a coragem de 
Lhe dizer: «Sim, quero»!

Discurso do Papa Francisco aos Médicos, Enfermeiros       
e Profissionais da Saúde da Lombardia (Itália)

Sala Clementina, sábado, 20 de junho de 2020

Bem-vindos, prezados irmãos 
e irmãs!

Agradeço as palavras do Presi-
dente da Região da Lombardia. Saúdo 
cordialmente o Arcebispo de Milão, 
os Bispos de Bérgamo, Bréscia, Cre-
mona, Crema e Lodi, bem como as 
demais autoridades presentes. Saú-
do os médicos, os enfermeiros, os 
profissionais da saúde e da proteção civil, assim como os al-
pinos. Saúdo os sacerdotes e as pessoas consagradas. Viestes 
em representação da Lombardia, uma das regiões italianas 
mais atingidas pela epidemia da Covid-19, com o Piemonte, 
a Emília Romagna e o Véneto, nomeadamente Vo’ Euganeo, 
aqui representado pelo Bispo de Pádua. Hoje abraço ideal-
mente também estas regiões. E saúdo os representantes do 
Hospital “Spallanzani”, em Roma, uma instituição médica 
que tem feito muito para combater o vírus.

Durante estes meses agitados, 
as várias realidades da sociedade 
italiana esforçaram-se por enfrentar 
a emergência de saúde com gener-
osidade e dedicação. Penso nas in-
stituições nacionais e regionais, nos 
municípios; penso nas dioceses e co-
munidades paroquiais e religiosas; 
nas numerosas associações de vol-

untariado. Sentimos mais viva do que nunca a gratidão pe-
los médicos, enfermeiros e todos os profissionais da saúde, 
na linha da frente no cumprimento de um serviço árduo e 
por vezes heroico. Foram sinal visível de humanidade que 
aquece o coração. Muitos deles adoeceram e alguns infeliz-
mente faleceram no exercício da profissão. Recordemo-los 
na oração e com muita gratidão.

No turbilhão de uma epidemia com efeitos impres-
sionantes e inesperados, a presença confiável e generosa do 
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pessoal médico e paramédico constituiu um ponto de referên-
cia seguro, antes de mais nada para os doentes, mas de forma 
muito especial para os familiares, que neste caso não tinham 
a possibilidade de visitar os seus entes queridos. E assim en-
contraram em vós, profissionais da saúde, como que outros fa-
miliares, capazes de unir à competência profissional atenções 
que são expressão concreta de amor. Muitas vezes os pacientes 
sentiam que tinham “anjos” ao seu lado, que os ajudavam a 
recuperar a saúde e, ao mesmo tempo, os confortavam, apoia-
vam e, às vezes, acompanhavam até ao limiar do encontro final 
com o Senhor. Estes profissionais da saúde, coadjuvados pela 
solicitude dos capelães dos hospitais, testemunharam a proxi-
midade de Deus a quantos sofrem; foram artífices silenciosos 
da cultura da proximidade e da ternura. Cultura da proximi-
dade e da ternura. E vós fostes testemunhas disto, inclusive nos 
pequenos gestos: nas carícias... até com o telemóvel, conectan-
do aquele idoso que estava prestes a morrer com o filho, com 
a filha, para se despedir deles, para os ver pela última vez...; 
pequenos gestos de criatividade de amor... Isto fez bem a todos 
nós. Testemunho de proximidade e ternura!

Caros médicos e enfermeiros, o mundo pôde ver todo 
o bem que fizestes numa situação de grande provação. Mes-
mo exaustos, continuastes a trabalhar com profissionalismo 
e abnegação. Quantos médicos e paramédicos, enfermeiros, 
não podiam ir para casa, e dormiam onde podiam, pois no 
hospital não havia camas! E isto gera esperança. O senhor [di-
rige-se ao Presidente da Região] falou de esperança. E isto 
gera esperança. Fostes um dos pilares de todo o país. A vós 
aqui presentes e aos vossos colegas de toda a Itália dirijo a 
minha estima e o meu agradecimento sincero, e bem sei que 
interpreto os sentimentos de todos. 

Este é o momento de valorizar toda a energia positiva que 
foi investida. Não vos esqueçais! É uma riqueza que, em parte, 
certamente, acabou em “fundo perdido”, no drama da emergên-
cia; mas em grande parte pode e deve dar frutos para o presente 
e o futuro da sociedade lombarda e italiana. A pandemia mar-
cou profundamente a vida das pessoas e a história das comuni-
dades. Para honrar o sofrimento dos doentes e dos numerosos 
defuntos, especialmente idosos, cuja experiência de vida não 
deve ser esquecida, há que construir o amanhã: isto requer o 
esforço, a força e a dedicação de todos. Trata-se de recomeçar 
a partir dos inúmeros testemunhos de amor generoso e gratuito, 
que deixaram uma marca indelével nas consciências e no te-
cido da sociedade, ensinando quanta necessidade há de prox-
imidade, cuidado e sacrifício para alimentar a fraternidade e a 
convivência civil. E, olhando para o futuro, lembro-me daquele 
discurso de frei Félix, no lazareto, em Manzoni [Os noivos, cap. 
36]: com que realismo ele olha para a tragédia, para a morte, 
mas também para o futuro, e vai em frente!

Deste modo, podemos sair desta crise espiritual e 
moralmente mais fortes; e isto depende da consciência e da 
responsabilidade de cada um de nós. Não sozinhos, mas jun-
tos e com a graça de Deus. Como fiéis, cabe-nos testemun-
har que Deus não nos abandona, mas em Cristo dá sentido 
até a esta realidade e ao nosso limite; que, com a sua ajuda, 

podemos enfrentar as provações mais árduas. Deus criou-nos 
para a comunhão, para a fraternidade, e agora mais do que 
nunca demonstrou-se ilusória a pretensão de apostar tudo em 
nós mesmos — é ilusório! — para fazer do individualismo o 
princípio-guia da sociedade. Mas estejamos atentos, pois as-
sim que passar a emergência, é fácil escorregar, é fácil cair de 
novo nesta ilusão. É fácil esquecer rapidamente que precisa-
mos dos outros, de alguém que cuide de nós, que nos infunda 
coragem. Esquecer que todos nós precisamos de um Pai, que 
nos estenda a mão. Orar a Ele, invocá-lo, não é ilusão; ilusão 
é pensar em viver sem Ele! A oração é a alma da esperança.

Nestes meses, as pessoas não puderam participar fisi-
camente das celebrações litúrgicas, mas não deixaram de se 
sentir comunidade. Rezaram individualmente ou em família, 
também através dos meios de comunicação social, unidas es-
piritualmente e sentindo que o abraço do Senhor ia além dos 
limites do espaço. O zelo pastoral e a solicitude criativa dos 
sacerdotes ajudaram as pessoas a prosseguir no caminho da 
fé e a não permanecer sozinhas diante da dor e do medo. Esta 
criatividade sacerdotal superou algumas, poucas, expressões 
“adolescentes” contra as medidas da autoridade, que tem a 
obrigação de salvaguardar a saúde do povo. A maioria foi 
obediente e criativa. Admirei o espírito apostólico de muitos 
sacerdotes, que saíam com o telefone, batiam às portas, to-
cavam as campainhas das casas: «Precisa de algo? Faço-lhe 
as compras...». Muitas coisas! A proximidade, a criatividade, 
sem vergonha. Os presbíteros que permaneceram perto do seu 
povo no cuidado e na partilha carinhosa e diária: foram um 
sinal da presença consoladora de Deus. Foram pais, não ado-
lescentes. Infelizmente, não foram poucos os que morreram, 
assim como os médicos e o pessoal paramédico. E também 
entre vós há alguns presbíteros que adoeceram e graças a Deus 
sararam. Através de vós, agradeço a todo o clero italiano, que 
deu provas de coragem e amor ao povo.

Queridos irmãos e irmãs, renovo a cada um de vós e a 
quantos representais, o meu profundo apreço pelo que fizestes 
nesta situação difícil e complexa. A Virgem Maria, venera-
da nas vossas terras em numerosos santuários e igrejas, vos 
acompanhe e vos ampare sempre com a sua proteção mater-
nal. E não vos esqueçais que, com o vosso trabalho, todos 
vós, médicos, paramédicos, voluntários, sacerdotes, religio-
sos e leigos, fizestes isto, destes início a um milagre. Tende fé 
e, como disse aquele alfaiate, que teria sido um bom teólogo: 
“Nunca soube que Deus tenha começado um milagre sem o 
ter acabado bem» [Manzoni, Os noivos, cap. 24]. Que este mi-
lagre por vós iniciado acabe bem! Quanto a mim, continuo a 
rezar por vós e pelas vossas comunidades, e concedo-vos com 
afeto uma especial Bênção Apostólica. E vós, por favor, não 
vos esqueçais de rezar por mim, pois preciso disto. Obrigado!

[Bênção]
Agora, a liturgia da saudação. Mas devemos ser obe-

dientes às disposições: não vos farei vir aqui, mas irei eu, de 
passagem, saudar-vos educadamente, como se deve, como as 
autoridades nos disseram para fazer. E assim, como irmãos, 
saudemo-nos e oremos uns pelos outros. Primeiro tiremos a 
fotografia de grupo e depois vou cumprimentar-vos!
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Homilia de Dom Adimir na missa de sua                                   
posse canônica como 4º Bispo Diocesano de Erexim 

 (Catedral São José, 12 de julho de 2020 - Ver notícia adiante)

Saudação
Exmos. e Revmos. Arcebispos e 

Bispos presentes, uma saudação a todos e 
gratidão pela presença; Permitam-me agra-
decer desde já a Dom Mauro Aparecido dos 
Santos, Arcebispo de Cascavel pelo apoio e 
confiança ao longo do meu ministério pres-
biteral naquela Arquidiocese; a Dom José 
Gislon, Bispo de Caxias do Sul, presidente 
do Regional Sul 3 e meu antecessor nesta 
Diocese a quem expresso gratidão pelo tra-
balho aqui realizado de 2012 a 2019; bem como minha prece 
aos bispos anteriores, Dom João e Dom Girônimo. Saudar 
e agradecer imensamente a Dom Rodolfo Luis Weber, nos-
so Arcebispo Metropolitano de Passo Fundo que veio com 
alegria oficiar canonicamente minha posse.

Revmos. Sacerdotes e Diáconos da Diocese de Erexim 
e de outras dioceses presentes, uma saudação fraterna;

Prezados Consagrados e Consagradas: aqui presentes 
e que nos acompanham;

Minha saudação ao Exmo. Sr. Prefeito de Erechim Luiz 
Francisco Schmidt e na sua pessoa estendo minha saudação 
às demais autoridades públicas: civis e militares aqui presente 
já mencionadas ou que nos acompanham nas redes sociais;

Estimados seminaristas e vocacionados (as)...
Querido povo de Deus desta Diocese de Erexim e vis-

itantes de outras dioceses, em particular, saúdo a caravana 
vinda do Paraná.

Saudação àqueles que nos acompanham pela TV local, 
redes sociais e os que nos ouvem pelas emissoras rádios.

Minha Saudação carinhosa aos meus familiares que 
também nos acompanham pelas redes sociais e que não pu-
deram estar presente devido à pandemia e outras situações 
particulares;

Irmãos e Irmãs em Cristo. 
Agradecimento
Sintam-se todos abraçados e acolhidos em meu 

coração, pois a alegria ecoa em meu peito pela oportunidade 
de compartilhar minha vida com mais esta porção do povo 
de Deus a quem fui enviado para amar/ e como bom pastor, 
conduzir. Ressoa também em mim, a gratidão pela Arquidio-
cese de Cascavel por aquilo que de lá recebi e vivi até então 
em meu ministério presbiteral de quase 28 anos.

. Uma conjugação de gratidão e alegria, portanto, é o 
sentimento que aflora dentro de mim neste momento. Minha 
gratidão a Deus pelo dom da Vida e da Vocação. Minha 
gratidão ao papa Francisco pela confiança manifestada ao 
me enviar a esta missão. 

Minha gratidão aos padres, diáco-
nos e lideranças da Diocese de Erexim 
pela dedicação, empenho e pelos trabalhos 
realizados em favor desta Igreja Particular, 
construindo uma história que entra em seu 
ano jubilar no próximo mês de agosto para 
celebrar seu cinquentenário.

Particularmente, gratidão ao Pe. An-
tonio Valentini Neto neste tempo de quase 
um ano como Administrador Diocesano, 
sua disponibilidade e preparação da Dio-

cese para a chegada do novo bispo.
Mensagem
Mas não querendo ficar no sentimento que é gerado 

pelo momento que estamos vivendo, a Palavra de Deus é luz 
a iluminar nossa história, diante das expectativas que a todos 
toma conta. 

Deixemos assim que ela nos fale ao coração, a partir 
da liturgia que celebramos:

1. O profeta Isaías, em meio a um povo que vive no 
exílio, procura consolar e manter viva a esperança diante das 
decepções e amarguras que os abate. Convidando-os a invo-
car o Senhor relembra que o Senhor não esqueceu o seu povo 
e é fiel à sua promessa de libertação. Sua palavra transforma, 
gera vida. Suas palavras relembram, de maneira simples, a 
força da Palavra como a chuva que desce para fecundar a 
terra e produzir muitos frutos. Ela dá esperança e indica o 
caminho que se deve percorrer. Caminho este que nem sem-
pre está de acordo com a vontade humana. Portanto, um 
convite a nos deixarmos guiar pela Palavra do Senhor com 
confiança, pois ela nos levará a felicidade e à vida plena, que 
é o projeto de Deus para todos. Em meio às dificuldades de 
hoje, (mais do que nunca em meio à pandemia do covid-19) 
somos chamados, assim, a depositar nossa confiança no Sen-
hor e manter viva a esperança que fortalece a vida. Vida esta 
que precisa ser valorizada e defendida da concepção ao seu 
fim natural.

 2. Passamos pela vida sem darmo-nos conta da ne-
cessidade de tempo para os outros e muito menos tempo para 
Deus; e quando não, esquecemos até de nós mesmos. Precis-
amos perceber que é na história da humanidade que Deus 
manifesta e realiza o seu plano salvador e que este acontece 
de acordo com sua vontade e não a nossa, de acordo com 
o seu tempo e não o nosso. Mas sua Palavra não falha, sua 
promessa se cumpre e sua ação realiza em nós a graça da 
salvação.

3. Essa graça da salvação que é oferecida a nós gra-
tuitamente como um dom. Fruto de seu amor revelado em 
seu Filho Jesus Cristo e que se plenifica na vida daqueles 
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que fazem a opção pelo seu projeto que gera comunhão de 
vida com os irmãos, formando o espírito da comunidade 
verdadeiramente cristã. No entanto, São Paulo recorda que 
para viver este espírito de comunidade é preciso vencer o 
egoísmo, o orgulho, os interesses meramente pessoais numa 
entrega de si mesmo no serviço aos outros. 

Esta capacidade de viver o respeito às diferenças, a 
solidariedade e o amor é a condição que gera uma felicidade, 
mas que não se compara a felicidade de quem persevera neste 
caminho até o fim. Paulo nos convida, portanto, a percorrer 
um caminho de entrega e doação. Recordo com isso que: “O 
bem que buscamos em benefício próprio, morre conosco, 
mas o bem que fazemos aos outros, se torna eterno”.

4. Numa bela coincidência, o Evangelho de hoje nos 
fala da Realidade do Reino de Deus semeado no coração 
humano, mas vale lembrar que a preocupação do Evange-
lista Mateus está voltada para a formação da sua comuni-
dade. Sua preocupação é a mesma que hoje manifesto como 
caminho a ser percorrido. Na condição ora assumida, como 
pastor: a missão de exortar, animar, ensinar e fortalecer a fé 
de todos que são destinatários do Evangelho, de modo muito 
particular, todos os fiéis desta Diocese de Erexim.

O Evangelho que é sempre rico, inquietante e que nos 
interpela ao acolhimento da mensagem e que hoje nos é apre-
sentado na Parábola do Semeador. Ter um coração aberto 
para que a semente produza frutos e frutos em abundância.

 Sua mensagem nos leva à compreensão de atitudes 
que devemos ter, como fiéis, como comunidade paroquial, 
como comunidade diocesana, como Igreja, para que o acol-
himento da Palavra de Jesus, de fato, aconteça. Cuidar para 
não ter um coração endurecido, fechado, espinhoso, sem 
profundidade, mas cultivando as boas ações e, guiados pelo 
amor, pela solidariedade e pela vida fraterna, sermos gen-
erosos em produzir frutos dignos do Reino de Deus a ser 
construído por todos nós. 

 Compreendamos que Jesus é o missionário do Pai por 
excelência, o semeador generoso e incansável que lança a boa 
semente – Sua Palavra – em todas as realidades e ambientes 
de nossa sociedade e de nossa vida, mas muitas vezes, não a 
acolhemos ou a acolhemos de forma distraída, sem atenção 
e até deixamos que ela às vezes seja roubada pelas preocu-
pações, pelas vaidades e outras situações adversas no mundo.

Assim, somos interpelados a não deixarmos que as 
dificuldades e as preocupações do mundo seja um empecil-
ho, uma desculpa para não nos tornamos, como Jesus, se-
meadores da Boa Semente, pois, se de um lado somos o ter-
reno onde Jesus semeia a boa semente, de outro, devemos 
também ser semeadores com os frutos abundantes que a 
graça de Deus faz produzir em nós.

Plano do Bispo
5. Nesta ocasião de posse, muitos podem estar per-

guntando qual proposta o novo Bispo vem trazer para a 

Diocese de Erexim. Quero dizer que a proposta é esta do 
Evangelho. Não um plano humano meramente construído, 
mas a Palavra de Deus que ilumina a vida de cada cristão. 
Até por isso, justifico o meu lema episcopal: Venho para 
“Ser sal da terra e luz do mundo”. 

Viver a beleza e o verdadeiro sentido da vida como 
Dom de Deus e iluminar o hoje de nossa história com a 
riqueza das experiências que todos temos para responder às 
angustias e necessidades hodiernas, no âmbito da igreja e da 
sociedade.

Para tanto, eis alguns pontos que considero impor-
tante:

A promoção 
e defesa da vida, da 
concepção ao seu 
fim natural, ten-
do especial cuida-
do com a família, 
com os jovens, os 
idosos, as viúvas e 
os viúvos; sem es-
quecer que a vida 
humana é presente 

de Deus, dom generoso de Deus a todos nós;
O fortalecimento de uma vida de fé e de profunda ex-

periência de Deus, alimentada pelo reconhecimento de sua 
bondade e misericórdia; através da oração e meditação de 
seus ensinamentos nas sagradas escrituras;

Perceber a beleza das opções de vida para o matrimô-
nio, para o ministério sacerdotal, para a vida consagrada e 
para o serviço à Igreja em seus diversos ministérios, bem 
como os serviços à sociedade na qual se está inseridos;

A valorização da história já construída pela Igreja Par-
ticular, com suas realizações e seu plano de ação como res-
posta aos anseios e exigências atuais;

O respeito às diferenças e busca pela unidade para a 
realização do bem comum, na formação de uma sociedade 
justa e solidária.

6. Tudo isso, com a consciência de que estes elemen-
tos devem fazer parte do caminho que agora, juntos inicia-
mos. Assim, reafirmo: Minha disposição para trabalhar; 
minha abertura para deixar trabalhar e meu incentivo para 
fazer trabalhar e juntos, passo a passo, fazer o caminho 
desejado por Deus.

Conclusão
Que o Cristo Bom Pastor nos conduza e como Se-

meador por excelência, lance as melhores sementes da Boa 
Nova em nossos corações a fim de produzirmos os frutos 
abundantes por Ele esperado. 

Que Maria, sob o título de Nossa Senhora de Fátima e 
São José nosso Padroeiro, interceda por todos nós. Amém!



COMUNICAÇÃO DIOCESANA - Setembro de 2020

8 Homilia de Dom Adimir e Voz da Diocese 

Abrir portas, não erguer muros ou fechar fronteiras
A Voz da Diocese (14/6/2020)

Desde o início de seu pontifica-
do, Francisco foi colocando no centro 
da Igreja e da sociedade diversas reali-
dades da exclusão, como os migrantes e 
refugiados, o tráfico de pessoas, o abuso 
de menores e pessoas vulneráveis, bem 
como desafios inadiáveis, entre os quais o 
cuidado com a Casa Comum, novas for-
mas de economia, o cuidado com os pobres e outros.

Já no início do quarto mês de sua eleição, em julho 
de 2013, visitou a Ilha de Lampedusa, no sul da Itália, para 
a qual se dirigem inúmeros emigrantes fugindo da guerra, 
da fome em consequência de catástrofes, em busca de so-
brevivência na Europa, muitos dos quais acabam morren-
do náufragos de barcos impróprios e superlotados. Iniciou 
a homilia da missa que lá presidiu, lembrando manchetes 
de noticiários que registravam as numerosas mortes em alto 
mar. Ressaltou que estava lá para cumprir dever de solidarie-
dade e despertar as consciências a fim de que tais acontec-
imentos não se repetissem. A partir da pergunta de Deus a 
Caim, “onde está teu irmão?”, perguntou quem se sentia re-
sponsável por tantas mortes e quem por elas havia chorado. 
Denunciou a globalização da indiferença diante daquele e de 
outros dramas humanos.

Em muitas outras oportunidades exortou famílias, co-
munidades e países a abrir as portas para migrantes e refu-
giados, ao invés de fechá-las, ou pior ainda, erguer muros. A 
seu pedido, o Vaticano acolheu famílias migrantes. Seu es-
moleiro, organiza acolhimento a moradores de rua de Roma 
proporcionando-lhes diversos serviços. 

Na mensagem para o Dia Mundial do Migrante e do 
Refugiado do ano passado, Francisco observou que não se 
trata apenas de migrantes, mas de nossa própria humanidade. 
Na de 2018, recordou que repetidas vezes manifestou “es-
pecial preocupação pela triste situação de tantos migrantes 
e refugiados que fogem das guerras, das perseguições, dos 

desastres naturais e da pobreza”. Reafir-
mou que a resposta comum a este desa-
fio “poderia articular-se à volta de quatro 
verbos fundados sobre os princípios da 
doutrina da Igreja: acolher, proteger, pro-
mover e integrar” 

Neste domingo, iniciamos a 35ª Se-
mana Nacional do Migrante, cujo tema é 

“Migração e Acolhida” e o lema “Onde está teu irmão, tua 
irmã?” Conforme o texto de fundamentação, está em sin-
tonia com a Campanha da Fraternidade deste ano sobre o 
cuidado com a vida e no contexto de “um modelo econômi-
co excludente, que explora, trafica pessoas e escraviza o ser 
humano na sua integralidade”.

O texto ressalta que é fundamental nesta semana pen-
sar o outro na dimensão evangélica, na espiritualidade en-
carnada e vivenciada nas experiências de acolhida, proteção, 
promoção e integração do migrante e refugiado. O Papa 
Francisco intitula sua mensagem para o Dia Mundial dos 
Migrantes e Refugiados deste ano, o 106º, “Forçados, como 
Jesus Cristo, a fugir. Acolher, proteger, promover e integrar 
os deslocados internos”, que são milhões. Lembra que na 
sua fuga para o Egito, o menino Jesus experimenta, junta-
mente com seus pais, a dramática condição de deslocado e 
refugiado marcada por medo, incerteza e dificuldades. Con-
clui sua mensagem com uma oração inspirada em São José, 
pedindo a Deus, por intercessão dele, conforto e proteção 
para todos os irmãos e irmãs que, forçados por guerras, po-
breza e carências, deixam a sua casa e a sua terra a fim de se 
lançarem ao caminho como refugiados rumo a lugares mais 
seguros; tenham força para prosseguir, conforto na tristeza, 
coragem na provação; aos que os recebem, dê um pouco da 
ternura deste pai justo e sábio; àqueles a quem a vida tudo 
levou, a dignidade dum trabalho e a serenidade duma casa. 

Pe. Antonio Valentini Neto
Administrador Diocesano

Ordenação episcopal e sucessão apostólica
A Voz da Diocese (21/6/2020)

Este dia 20 de junho ficará com um 
registro especial na história da Diocese de 
Erexim, que em primeiro de agosto entrará 
no ano do seu cinquentenário, a ordenação 
episcopal de seu quarto Bispo, Dom Adi-
mir Antonio Mazali, na Catedral de Cas-
cavel, PR, Arquidiocese à qual pertence.

A nomeação de um Bispo pelo Papa se dá a partir de 
um processo de consultas pela Nunciatura Apostólica – Em-

baixada do Estado do Vaticano, represen-
tação do Papa e de seus colaboradores, 
integrantes da Cúria Romana, num país. 
Periodicamente, segundo o cânon 377 do 
Código de Direito Canônico, os bispos 
de uma província eclesiástica – grupo de 
dioceses próximas – devem apresentar 

a ela nomes de padres possíveis candidatos ao episcopado, 
“dignos e idôneos”. A indicação pode ser feita também at-
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ravés da Conferência dos Bispos. E cada bispo pode fazê-lo 
diretamente à Santa Sé.  A Nunciatura também solicita aos 
Bispos de uma província eclesiástica indicação de nomes 
quando deve fazer o processo de nomeação para uma das 
suas dioceses. Ela recolhe informações a respeito de cada 
indicado, com questionário detalhado sobre qualidades, 
formação, atividades, saúde, idade, tempo de ordenação e 
outros aspectos, em carta endereçada a pessoas que podem 
opinar a seu respeito. Pode também solicitar a sugestão de 
outras pessoas em condições de dar seu parecer a respeito do 
candidato. Quem recebe tal pedido é alertado de que se trata 
de algo sigiloso, sob pena de sanção eclesiástica. 

Se as informações a respeito do padre indicado forem 
favoráveis, conforme a necessidade, ele poderá ser incluí-
do numa lista tríplice que o Núncio envia ao Presidente da 
Congregação para os Bispos, Organismo de assessoria ao 
Papa. A partir dessa lista, o Papa faz a nomeação. O nome do 
escolhido é enviado à Nunciatura que informará o próprio, 
pedindo-lhe se aceita. Se por justas razões não aceitar, o 
Núncio verá como dar andamento ao processo.

Disso resulta que ninguém se torna bispo por conta 
própria, nem chega ao episcopado passando por diversos 
postos como numa carreira profissional. Ele é escolhido pela 
Igreja na pessoa do Papa para um serviço a ela na evangeli-
zação, no culto divino e na caridade fraterna.

Muito além desses detalhes, outros três parecem mais 
importantes.

O primeiro é a natureza e a missão do Bispo. O Con-
cílio Vaticano II, especialmente na Constituição sobre a Ig-
reja, Luz dos povos, e no Decreto “Christus Dominus”, so-
bre o ministério pastoral dos Bispos na Igreja, bem como o 
Documento de Puebla e outros retomam o princípio de que 
o Bispo é sucessor dos apóstolos para presidir na caridade, 
como mestre da verdade e sacerdote do culto, uma porção 
do rebanho de Cristo. Como tal, o bispo garante a legítima 
sucessão apostólica, como também a comunhão com os out-
ros bispos, que formam o colégio episcopal, presidido pelo 
Papa. Seu ministério é serviço a todo o povo de Deus. Sem 
esta sucessão, não há legitimidade episcopal. 

O segundo aspecto é viver a oportunidade como espe-
cial momento de aprofundamento da identidade diocesana, 
da corresponsabilidade eclesial, da consciência da pertença 
à Igreja que formamos nesta região, no contexto do ano do 
cinquentenário diocesano a ser iniciado brevemente. É oca-
sião de louvarmos a Deus pelo crescimento de nossa Diocese 
sob o pastoreio de Dom João, Dom Girônimo e Dom José, 
bem como de buscarmos a luz do seu Espírito para encontrar 
respostas aos desafios que a realidade da região nos apresenta.

O terceiro aspecto é a disposição de todos para uma 
acolhida humana, filial-fraterna, eclesial ao nosso novo Bispo. 

Pe. Antonio Valentini Neto
Administrador Diocesano

No dia do Papa, renovar o amor à Igreja                             
e o impulso missionário

Dia 29 de junho transcorre a sol-
enidade de São Pedro e São Paulo, com 
o Dia do Papa. No Brasil, ela é celebra-
da no domingo entre os dias 28 de jun-
ho e 04 de julho. A Igreja dedica um dia 
comemorativo ao Papa por causa de sua 
missão de sucessor de São Pedro, celeb-
rado junto com São Paulo. 

Os dois são chamados colunas da Igreja. São Pedro, 
originalmente de nome Simão, era pescador, de pouca for-
mação escolar, e, conforme o evangelho desta solenidade, 
foi chamado, por Cristo, de pedra, ou seja, rocha, base, sobre 
a qual ele construiria sua Igreja. São Paulo era tecelão, fabri-
cante de tendas, fariseu, formado na mais conceituada esco-
la rabínica de Jerusalém, a de Gamaliel. Seu nome original 
era Saulo, que significa o implorado. Depois, Paulo, cujo 
significado é de baixa estatura. Mesmo que o fosse fisica-
mente, foi grande missionário. São Pedro foi dos primeiros 
a ser chamado por Cristo a ser apóstolo. São Paulo, inicial-
mente lutou fervorosamente contra Cristo e seus seguidores. 
Depois, lutou mais ardorosamente por Ele. São Pedro or-
ganizou a Igreja sobre o povo descendente de Abraão, Isac 

e Jacó. São Paulo foi missionário entre 
outros povos. São Pedro pensou mais a 
Igreja internamente, na sua dimensão in-
stitucional. São Paulo deu maior atenção 
à dimensão missionária da Igreja. 

Os dois representam duas di-
mensões da mesma vocação apostólica. 
São diferentes, mas complementares. 

Mesmo com suas fraquezas humanas, foram chamados por 
Deus para grandes missões. São Pedro negou Cristo. São 
Paulo o perseguiu. Depois se regeneraram e deram a vida 
por Ele. 

Ao longo da história da Igreja, alguns foram ou são 
mais organizadores da Igreja, têm mais jeito para cuidar da 
sua estrutura. Outros são mais desbravadores, abrem novas 
frentes, descortinam o futuro. O ideal é sempre a síntese 
entre um jeito e outro. Quem está mais para a organização 
institucional não pode deixar de evangelizar. E quem está 
para a renovação constante da Igreja e sua evangelização 
não pode prescindir de um mínimo de organização. 

As fraquezas destas duas colunas da Igreja podem ser-
vir-nos de consolo e de lembrança constante de que Cristo 
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não fundou a Igreja sobre anjos, mas sobre pessoas humanas, 
sujeitas a falhas. As virtudes dos dois, seu testemunho de fé 
até o martírio e seu serviço ao Evangelho com total dedi-
cação, devem servir-nos de estímulo à busca da verdadeira 
conversão, à participação na evangelização, ao amor à Ig-
reja, ao testemunho de fidelidade a Deus, em união com o 
Papa, o Bispo, os ministros da comunidade. 

A solenidade de São Pedro e São Paulo com o Dia do 
Papa ressalta que nossa Igreja Católica tem raízes apostóli-
cas. Vem diretamente de Cristo, conduzida por quem Ele en-
carregou de fazê-lo e seus sucessores legítimos. Nossa Igreja 
não começou ontem e nem por alguém que se atribuiu por 
conta própria determinada e título indevido. Nesta legítima 
sucessão apostólica, como se disse, estão pessoas humanas, 
com virtudes heroicas, mas também com fraquezas comuns 

a todo ser humano. Mas nem por isso a Igreja deixou de 
continuar sua missão. As fraquezas dos sucessores de Pe-
dro e dos Apóstolos são supridas pela força do Espírito que 
conduz a Igreja e pela oração, pela comunhão, pelo esforço 
de santificação dos que dela fazem parte. Pedro e seus suces-
sores têm a promessa de Cristo: as portas do inferno não 
prevalecerão contra a Igreja. Pedro por sua proximidade a 
Cristo tornou-se uma rocha de fé e de amor sobre a qual a 
Igreja é construída. Se nele a Igreja tem a rocha da fé como 
fundamento, em São Paulo ela tem um modelo de impulso 
missionário e constante renovação. 

A solenidade é propícia para renovarmos o amor à Ig-
reja e nosso compromisso missionário.

Pe. Antonio Valentini Neto
Administrador Diocesano

Ser solidária, dimensão essencial da Igreja
(A Voz da Diocese, 05/06/2020)

Na atual pandemia Covid-19, há al-
guns aspectos lamentáveis, o negacionismo 
da parte de autoridades e de lideranças, o 
noticiado desvio de recursos públicos à pre-
venção e ao atendimento dos que a contraem, 
a apropriação indébita do auxílio emergen-
cial a desassistidos, a não observância das 
providências fundamentais para a prevenção 
ao contágio, por vezes de forma ostensiva e provocativa, e 
outros, num verdadeiro pandemônio, no dizer de alguém.

Mas há também inúmeros aspectos edificantes, a dedi-
cação dos médicos e servidores dos hospitais e casas de saúde, 
as inúmeras iniciativas pessoais e de instituições de ajuda aos 
necessitados mais atingidos pelas consequências desta situação, 
projetos e providências do setor público e privado e muitos 
mais, o que sugere a um bispo falar em “pansolidariedade”.

Nessa solidariedade, é indispensável destacar a ação 
das Igrejas e em particular da Igreja Católica, citando em pri-
meiro lugar o Papa Francisco. Desde o início da pandemia, 
ele se manifestou próximo e sensível às famílias atingidas, a 
todas as pessoas da linha de frente no atendimento aos infec-
tados e a outras pessoas, incluindo-as sucessiva e frequen-
temente na sua missa diária privativa. Continuamente faz 
doações de equipamentos de proteção individual, bem como 
de alguns valores financeiros a hospitais e Dioceses não só 
da Itália, mas de diversos outros países. Foi impressionante 
o momento de oração, homilia e bênção à cidade de Roma 
e ao mundo de forma extraordinária no dia 27 de março. 
Seguidamente telefona para Bispos e Arcebispos buscando 
informações a respeito da situação na respectiva região, ex-
pressando seu conforto paternal, assegurando sua oração e 
enviando sua bênção apostólica. 

Arquidioceses e Dioceses de muitos países colocar-
am à disposição dos governos seminários, casas de retiros 

e outras infraestruturas para o atendimento 
de saúde da população e fizeram doações 
financeiras expressivas para instituições 
de saúde do próprio país bem como de 
outros. Em nosso país, a CNBB e a Cári-
tas Brasileira, no espírito da Campanha da 
Fraternidade, no dia 12 de abril, domingo 
de Páscoa, lançaram a “A Ação Solidária 

emergencial é tempo de cuidar”. Em apenas 90 Arquidioces-
es e Dioceses que enviaram relatório, a Ação já ajudou cerca 
de 420 mil pessoas, com mais de duas mil toneladas de ali-
mentos; 156 mil itens de higiene e limpeza; mais de 90 mil 
equipamentos de proteção individual; quase 90 mil peças de 
roupa e calçados; mais de um milhão e seiscentos mil reais. 

Mas, como diz o Secretário Geral da CNBB, por ex-
pressivos que sejam, esses números não revelam o quanto 
mais foi feito. E se a caridade deve sempre ser silenciosa e 
que as obras importam mais que as palavras, esse registro 
possui força testemunhal significativa, que não se pode deix-
ar de estimular.

Tais ações expressam aquilo que a Igreja deve ser por 
sua essência, solidária, samaritana, servidora. Ela deve se 
parecer sempre mais com Cristo. A solidariedade e a mi-
sericórdia a tornam semelhante a Ele. Para o renomado 
Cardeal Aloísio Lorscheider, o cristianismo, em sua essên-
cia, é solidariedade. O encontro com Cristo, o divino samar-
itano, que se fez solidário com a humanidade (Fil 2, 6-9), 
urge a solidariedade, particularmente com os mais fracos.

Para São João Paulo II, no documento “A Igreja na 
América”, à luz do Evangelho, ela deve “promover uma cul-
tura da solidariedade que incentive oportunas iniciativas de 
apoio aos pobres e aos marginalizados” (EA 52).

Pe. Antonio Valentini Neto
Administrador Diocesano.
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Com Dom Adimir, Diocese de Erexim                           
caminha para seu cinquentenário

(A Voz da Diocese, 12/07/2020)
A Diocese de Erexim, criada em 27 

de maio de 1971, juntamente com as de 
Cruz Alta e Rio Grande, instalada no dia 
primeiro de agosto do mesmo ano, já está 
no ano que a leva à comemoração do seu 
cinquentenário, seu jubileu de ouro. 

A caminhada para a feliz celebração 
se dá com três particularidades, entre out-
ras. A primeira é a implementação do atual 
Plano Diocesano da Ação Evangelizadora, 
em vigor a partir deste ano até 2023. A se-
gunda é o contexto da pandemia do Coro-
navírus, covid-19, com todas as situações 
novas que causa e adiamento ou suspensão de muitas 
atividades. A terceira, o início do ministério do novo 
Bispo, Dom Adimir Antonio Mazali, neste domingo, 12 
de julho.

A criação da Diocese foi precedida por diversos 
encontros de preparação, com a presença, especial-
mente, de Dom Ivo Lorscheiter,  Bispo auxiliar de Por-
to Alegre e Secretário Geral da CNBB. Publicação com 
fundamentação teológica, dados históricos e geográfi-
cos também fez parte da preparação.

O Plano Diocesano tem como objetivo EVAN-
GELIZAR A PARTIR DA ESCUTA E DA VIVÊNCIA 
DA PALAVRA DE DEUS, ALIMENTADOS PELA 
EUCARISTIA, FORTALECENDO UMA IGREJA DI-
OCESANA DE COMUNHÃO E PARTICIPAÇÃO, 
EM SAÍDA, RUMO À PLENITUDE. Seus objeti-
vos específi cos são: - proporcionar formação teológi-
co-pastoral a lideranças e ao povo em geral em vista do 
amadurecimento da fé cristã, da qualifi cação da ação 
evangelizadora e da promoção da cidadania; - ser Ig-
reja missionária, anunciadora da Palavra profética de 
Jesus no contexto plural e de cultura urbana, em vista 
da dignidade de todos; ser Igreja misericordiosa com 
os “caídos”, de portas abertas para acolher a todos, ge-
rando comunidades vivas, de inclusão, de dignidade e 
de paz. Propõe três horizontes, apontam para onde se 
quer chegar, cada um com três fronteiras, os problemas 

emergentes da realidade que precisam ser 
enfrentados e superados. Primeiro hori-
zonte, ser Igreja discípula, dando atenção 
especial à iniciação à vida cristã e à for-
mação permanente; segundo, ser Igreja 
missionária na cultura urbana; terceiro, ser 
Igreja samaritana, vivendo a comunhão e 
participação. 

Dom Adimir, na mensagem à Diocese 
no dia de sua nomeação disse acolher com  
muito carinho a todos e a todas que dela 
fazem parte com o coração já inteiramente 
deles, se colocava plenamente à disposição 

para servir e amar a todos aqueles que encontraria na 
nova missão, com o desejo ser “Sal da terra e Luz do 
mundo”, conforme seu lema presbiteral e episcopal. 

Em seu pronunciamento no final de sua orde-
nação episcopal, dia 20 de junho, na Catedral de Cas-
cavel, referindo-se à Diocese para a qual foi nomeado, 
parafraseando Santo Agostinho que dizia “para vós sou 
bispo, convosco sou irmão, disse: “para vós sou bispo, 
convosco quero ser um irmão a somar na missão”. Em 
entrevista coletiva dia 07, declarou que vem para somar 
com o que já está em andamento, propondo-se viver in-
tensamente sua função de bispo de ser fator de unidade, 
de promoção da comunhão, respeitando as diferenças; 
ser presença de estímulo e encorajamento a todos; val-
orizar os jovens a partir da família, tendo em vista as 
riquezas muito grandes que eles têm; no contexto da 
pandemia, levar adiante o que ela despertou de criativi-
dade em todos os setores da vida humana. 

São aspectos promissores de uma nova etapa na 
história desta querida Diocese a caminho da celebração 
jubilar, para qual é fundamental retomar o passado, na 
consciência do momento atual, na animadora esperança 
advinda da certeza de que Deus caminha conosco e re-
aliza “grandes coisas” em nossa vida.

Pe. Antonio Valentini Neto
Administrador Diocesano.

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

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

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

http://www.diocesedeerexim.org.br
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Conselho Indigenista Missionário e o agravamento do 
novo Coronavírus sobre povos indígenas do Brasil

O Conselho Indigenista Mis-
sionário – Cimi vem a público, mais 
uma vez, denunciar o agravamento do 
contágio por Coronavírus no interior 
das aldeias indígenas em todo o Brasil, 
e exigir providências das autoridades 
frente a essa situação calamitosa, que 
tem vitimado inúmeros indígenas.

O Cimi se solidariza e se coloca também em luto junto 
às inúmeras famílias que choram pela morte de seus entes 
queridos, impedidas de dar-lhes seu último adeus; entre ess-
es, há muitas lideranças, em especial as mais idosas, baluar-
tes da história e cultura viva de seus povos, que estão mor-
rendo pela covid-19.

No Brasil, nesses três meses de pandemia, os números 
oficiais divulgados pela Secretaria Especial de Saúde Indíge-
na (Sesai) indicam a ocorrência de 103 mortes de indígenas 
por covid-19 e pelo menos 3.079 indígenas contaminados até 
o dia 16 de junho. Já de acordo com os dados coletados pela 
Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) até o dia 14 
de junho, os números são ainda mais assustadores: 281 indí-
genas mortos e 5.361 contaminados pelo novo coronavírus.

Essa tragédia só não é maior devido às providências 
tomadas pelos próprios indígenas de fechar os seus territórios 
logo no início da pandemia. Mesmo assim, a contaminação 
se alastrou em Manaus (AM) e continua se alastrando nas 
regiões do alto e médio Solimões, Vale do Javari, Rio Negro, 
no estado do Amazonas, e também nos estados de Roraima, 
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Maranhão, Ceará, 
Pernambuco, assim como no litoral Sul do Brasil. Em todas 
estas regiões, o vírus já está presente no interior das aldeias.

Diante desse quadro de morte, dor e sofrimento dos 
povos indígenas, assistimos, perplexos, às falas e posturas 
de ignorância e descompromisso das autoridades do gover-
no federal, que são manifestas de forma desenfreada. Não 
bastando o discurso de ódio do presidente da República, do 
ministro da Educação, o “passar a boiada” do ministro do 
Meio Ambiente, ainda o presidente da Fundação Nacional 
do Índio (Funai), cujo dever institucional e constitucion-
al seria o de proteger as populações indígenas, edita a In-
strução Normativa nº 09 – por meio da qual a Funai permite 
o reconhecimento dos limites de imóveis privados em terras 
indígenas – e agora fala na elaboração de um novo decreto 
de demarcação de terras indígenas.

Seguindo os mesmos padrões, o secretário da Sesai, 
em vídeo e documento, espalha boatos, colocando povos 
contra povos, em relação ao Projeto de Lei nº 1142, que 
propõe a criação de um plano emergencial de enfrentamento 
à covid-19 para povos indígenas, comunidades quilombolas 
e tradicionais.

Essas posturas e ações por par-
te de membros do governo federal são 
gravíssimas, inconstitucionais, e ocor-
rem em um período de extrema gravi-
dade do contágio do coronavírus, não 
contribuindo em nada para o enfren-
tamento da pandemia. Pelo contrário, 
corroboram a discriminação, o precon-

ceito, a violência e o extermínio desses povos, e das demais 
populações pobres no Brasil.

Infelizmente, constatamos que hoje no Brasil existe uma 
postura institucionalizada de violência contra os povos indíge-
nas e os seus direitos, que fere os preceitos de nossa Consti-
tuição Federal. Que essas autoridades sejam devidamente re-
sponsabilizadas pelo não cumprimento da lei maior do país.

Exigimos do atual governo o respeito a essa situação 
grave pela qual passa toda a população brasileira, em espe-
cial os povos indígenas. Assuma as suas responsabilidades 
constitucionais de cuidar e de se relacionar com a totalidade 
da sociedade, e não apenas com uma parcela. É urgente um 
plano de ação do governo para conter o avanço do coro-
navírus nos territórios indígenas, que contemple o combate 
às invasões, a retirada de invasores e a estruturação das 
equipes multidisciplinares com profissionais, equipamen-
tos e insumos para a devida assistência às comunidades que 
estão clamando por socorro nas várias regiões do Brasil, e 
que faça chegarem benefícios emergenciais e alimentos com 
segurança, agilidade e cuidado.

Reafirmamos a nossa contrariedade com relação a essa 
política de ódio, integracionista, preconceituosa e violenta 
contra os povos indígenas, concebida por um governo des-
compromissado com os reais interesses da população, com a 
cidadania e com a soberania do Brasil.

Ao mesmo tempo, reafirmamos o nosso apoio e com-
promisso com os povos indígenas, suas comunidades, lider-
anças e organizações, na sua luta pela existência e resistên-
cia nos seus territórios, sejam eles em área rural ou urbana. 
Conclamamos toda a sociedade a continuar com as ações 
solidárias aos pobres e às populações indígenas em todo o 
Brasil, sensível ao sofrimento desses irmãos e irmãs e em 
contraposição ao discurso e às ações de violência que par-
tem de quem deveria defendê-los. Reafirmamos também a 
importância da denúncia e da luta na defesa dos direitos con-
stitucionais dos povos indígenas, tanto no âmbito nacional e 
internacional de defesa de direitos humanos.

Com os povos indígenas, seguimos aprendendo o sig-
nificado da solidariedade e da gratuidade, redescobrindo a 
profunda articulação entre a vida cotidiana e o sagrado e as 
incontáveis maneiras de construir em nosso meio o Reino de 
Justiça, de Paz e de Liberdade.

Brasília-DF, 17 de junho de 2020
Conselho Indigenista Missionário
Fonte: CNBB
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Saudação de Dom Adimir aos padres e pedido especial                                      
de cuidado em relação à Covid-19

Reitero a todos vocês e a cada um, es-
timados padres, minha estima e meu louvor a 
Deus por sua vida, por seu ministério, por tudo 
o que realizaram e realizam nesta Diocese de 
Erexim, da qual o Papa Francisco me designou 
Bispo e na qual iniciei meu ministério pasto-
ral no último domingo, com a participação de 
vocês. 

Conto com a dedicação de vocês para 
juntos realizarmos nossa tríplice missão de 
evangelizar, santificar e servir o povo de Deus 
nesta Igreja Particular que celebrará seu jubileu 
de ouro no próximo ano.  

Tenho um pedido especial a lhes fazer.
Considerando que a pandemia Covid-19 continua se 

alastrando e a nossa região está ameaçada a alto risco de 
contaminação, o que traria maiores restrições nas atividades 
em geral;

Considerando que em nosso Pais, segundo levanta-
mento da Comissão Nacional dos Presbíteros, no final de 
maio, tínhamos 116 padres que haviam contraído o vírus e 
15 dentre eles falecidos e mais dois bispos. Mas o número 
vem aumentando e temos um bispo hospitalizado pela mes-
ma razão,

na missão de pastor que deve cuidar de todos os aspec-
tos da vida do seu rebanho (Ez 34, 15ss), a exemplo de São 
Paulo aos anciãos de Éfeso (At 20, 17ss), lhes peço redo-
brem os cuidados de vocês mesmos e seus paroquianos para 
evitar o máximo o que lhes possa causar o contágio deste 
vírus ameaçador e letal para muitos.

Recomendo seguirem pessoalmente e 
ajudarem a todos a observar as normas das au-
toridades no campo da saúde, as orientações da 
CNBB e as da Diocese emitidas anteriormente 
a respeito do procedimento de prevenção ao 
contágio desta pandemia. Continuem também 
estimulando as iniciativas de solidariedade com 
os mais atingidos pelas consequências dela, 
bem como participando delas com suas próprias 
doações, conforme também já foi proposto.

Este cuidado em relação às atuais circun-
stâncias é compromisso de cidadania e de zelo 
pastoral. Não tê-lo seria falta de solidariedade, 
de compromisso comum e de unidade eclesial. 

A situação nos provoca a exercitar nossa criatividade 
no serviço pastoral às famílias e comunidades assegurando 
a todos a luz da Palavra de Deus, a força da oração, o vig-
or dos sacramentos na forma presencial possível e virtual. 
Ela também nos motiva a ter presente situações permanentes 
que ameaçam a vida e a dignidade de muitas pessoas. É tam-
bém oportunidade para intensificarmos nossa oração a Deus 
pelos que foram ou vierem a ser atingidos pelo vírus, pelos 
agentes de saúde, médicos, enfermeiros e outros e por vida 
saudável para todos.

Nossa Senhora da Saúde, São José, padroeiro da Di-
ocese, e São Camilo, que dedicou a vida aos doentes, hoje 
celebrado, intercedam por nós e por nosso povo junto a Deus 
que quer vida abundante para seus filhos e filhas.

Erechim, 14 de julho de 2020.
Dom Adimir Antonio Mazali, Bispo Diocesano.

Recordando - Saudação da CNBB ao padre Adimir Antonio Mazali
Brasília-DF, 15 de abril de 2020
Prezado Irmão, Pe. Adimir Antonio Mazali.
A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) 

recebe com alegria sua nomeação como bispo de Erexim 
(RS). Agradecemos ao Papa Francisco por mais esse gesto 
de enviar pastores às nossas comunidades.

O caminho de formador no seminário e animador pas-
toral junto às famílias são sinais de esperança de que seu 
governo pastoral será marcado por grandes frutos para a 
evangelização.

Saudamos a sua chegada ao episcopado com palavras 
pronunciadas pelo Papa Francisco no 57º Dia Mundial de 
Oração pelas Vocações, 3 de março: “A 4 de agosto do ano 
passado, no 160º aniversário da morte do Santo Cura d’Ars, 
quis dedicar uma Carta aos sacerdotes, que todos os dias, 
obedecendo à chamada que o Senhor lhes dirigiu, gastam a 

vida ao serviço do Povo de Deus. Então escolhi quatro pa-
lavras-chave – tribulação, gratidão, coragem e louvor – para 
agradecer aos sacerdotes e apoiar o seu ministério”.

Manifestamos gratidão pelo seu “sim” a esta nova 
missão confiada pela Igreja e pedimos que Nossa Senhora o 
proteja e o acompanhe.

Em Cristo,
Dom Walmor Oliveira de Azevedo - Arcebispo de 

Belo Horizonte (MG), Presidente da CNBB
Dom Jaime Spengler - Arcebispo de Porto Alegre 

(RS), Primeiro Vice-Presidente da CNBB
Dom Mário Antônio da Silva - Bispo de Roraima 

(RR), Segundo Vice-Presidente da CNBB
Dom Joel Portella Amado - Bispo auxiliar da arquidio-

cese de São Sebastião do Rio de Janeiro (RJ),  Secretário-ger-
al da CNBB



COMUNICAÇÃO DIOCESANA - Setembro de 2020

14 Notícias

Dom Adimir chega em Erechim e concede coletiva à imprensa
Acompanhado de dois padres 

e de um amigo de Cascavel, Dom 
Adimir Antonio Mazali, novo bispo 
da Diocese, chegou em Erechim no 
final da tarde do dia 06 de julho.

Foi acolhido calorosamente 
por alguns padres e os servidores da 
Cúria Diocesana. 

Em seguida, ele próprio ajudou 
a descarregar sua mudança, consti-
tuída de muitos livros.

Segundo vídeo feito por um dos padres que o acom-
panhava, logo que chegou em solo gaúcho, no Porto Goien, 
repetiu gesto de São João Paulo II em suas visitas a muitos 
países, beijou o chão. 

Às 14h do dia 07, no Santuário de Fátima, Dom Adim-
dir concedeu entrevista coletiva à imprensa.

Características pessoais, experiências pastorais e 
perspectivas para seu ministério

Em sua primeira coletiva à imprensa, transmitida por 
rádios, facebook e canal do Youtube do próprio Santuário, 
o novo Bispo falou de características pessoais, experiências 
pastorais e disposições para o ministério episcopal na Dio-
cese

Em sua saudação inicial, manifestou sua alegria por 
iniciar uma caminhada nova, numa nova terra, numa nova 
missão, depois 27 anos de ministério presbiteral em Cas-
cavel, PR. Referiu-se ao gesto de beijar o chão ao chegar à 
região. Por ele, recordou São João Paulo II que assim pro-
cedia ao chegar em cada país que visitava, do qual é muito 
devoto e com o qual esteve em diversas audiências nos anos 
em que estudou em Roma. Lembrou que aquele Papa foi 
ordenado padre clandestinamente por causa da guerra e da 
perseguição religiosa e ele, por causa da pandemia, foi orde-
nado não clandestinamente, mas com participação restritiva. 

Características pessoais
 De forma até confidencial, Dom Adimir revelou ser 

tímido, mas também sereno e tranquilo, otimista, valorizan-
do o tempo presente e tudo o que há de positivo na realidade 
em que se encontra; de fácil adaptação ao lugar em que deve 
exercer sua missão, de liberdade interior para atender ao que 
a Igreja lhe propõe. Disse que está conhecendo sua nova 
residência e organizando suas coisas nela, que vive senti-
mentos de apreensão e de saudades, naturais depois de sua 
vida até agora em Cascavel, mas também de confiança.

O desafio de ser bispo
 Observou que o padre não espera ser bispo. Ele opta 

pelo sacerdócio, a escolha para o episcopado não depende 
dele. Quando o Arcebispo de Cascavel o procurou no dia 30 
de março para comunicar-lhe, a pedido do Núncio Apostóli-
co, que o Papa o escolhera para o episcopado, ficou assustado 

e perguntou-lhe: como ser nomeado 
bispo neste tempo de pandemia? O 
Arcebispo lhe respondeu que a Igre-
ja não para. Inspirado na liturgia do 
dia, cujo salmo proclamava o Senhor 
é meu pastor que me conduz, nada 
me falta e como nunca tivesse dito 
não para a Igreja, deu o sim. 

Experiências pastorais
 Em seu ministério presbiteral, 

à luz do lema “sal da terra e luz do 
mundo”, que retoma como bispo, atuou muito no magistério, 
na formação de futuros padres, de agentes de pastoral e tra-
balhou em diversas paróquias. 

Disposições para o ministério episcopal na Diocese

Não vem com um plano pronto. Quer conhecer a re-
alidade e somar com o que já está sendo realizado, dar con-
tinuidade à missão, concretizar o plano de ação evangeliza-
dora em andamento. Não pretende transferir para cá o que 
tinha em Cascavel, mas com a experiência lá adquirida viver 
sua missão aqui. Sempre valorizou a família, a vida desde 
a concepção até seu fim natural, a formação permanente. 
Propõe-se viver intensamente sua função de bispo de ser fa-
tor de unidade, de promoção da comunhão, respeitando as 
diferenças, valorizar os momentos bons da caminhada, ser 
presença de estímulo e encorajamento a todos, à luz de seu 
lema de ser sal e luz. Valorizar os jovens a partir da família, 
tendo em vista as riquezas muito grandes que eles têm. Até 
final do ano pretende visitar as paróquias e seus padres. No 
contexto da pandemia, levar adiante o que ela despertou de 
criatividade em todos os setores da vida humana. Especifica-
mente no campo da Igreja, a utilização dos meios de comu-
nicação, das redes sociais, mesmo quando não houver mais 
restrição para a participação presencial nas celebrações.

Contatos de Dom Adimir após a entrevista
Visitou as dependências da Rádio Virtual, o Seminário 

e nele o Lar Sacerdotal. Na Cúria Diocesana conheceu seus 
diversos colaboradores e os serviços específicos que reali-
zam e esteve em sua sala de trabalho. 
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Em missa com participação restrita,                                                    
Dom Adimir assume a Diocese de Erexim

Dom Adimir Antonio Mazali, prove-
niente do Presbitério da Arquidiocese de 
Cascavel, PR, iniciou seu ministério epis-
copal na Diocese de Erexim, com sua posse 
canônica, na tarde do dia 12 de julho, segun-
do domingo do mês, em missa presidida por 
ele e concelebrada por 5 bispos, 70 padres, 
com a participação de 3 diáconos, religio-
sos, seminaristas, leigos, entre eles repre-
sentantes do poder executivo, judiciário, 
legislativo, de segurança pública e membros 
do coral N. Sra. de Fátima sob a regência do 
Pe. José Carlos Sala. Entre os presentes, pa-
dres e leigos de Cascavel. Seguindo os pro-
tocolos sanitários de prevenção à Covid-19, 
a cerimônia foi restrita, com os participantes 
tendo aferição da temperatura, distanciamento,  utilização de 
álcool em gel e de máscara. Com este ato de posse canônica, 
Dom Adimir Antonio Mazali assumiu a condução pastoral 
da Diocese de Erexim, passando a responder em nome da 
Mitra Diocesana de Erexim por todos os atos da vida civil, 
junto a quaisquer repartições públicas federais, estaduais, 
municipais e particulares e onde for necessário, podendo 
delegar seus poderes a quem julgar oportuno.

A acolhida e o rito de posse canônica
Depois da procissão de entrada dos padres, o novo Bis-

po diocesano foi acolhido na porta da igreja pelo Pe. Alvise 
Follador, Pároco da Catedral, e pelo Pe. Antonio Valentini 
Neto, até então Administrador Diocesano, que lhe apresen-
taram o crucifixo para venerar e a água bem para se persignar 
e aspergir os participantes da celebração. Após breve oração 
diante do Sacrário na capela do Santíssimo, junto com os 
bispos, dirigiu-se ao altar, onde Dom Rodolfo Luiz Weber, 
Arcebispo de Passo Fundo, iniciou a missa e pediu a leitu-
ra do documento do Papa Francisco de nomeação de Dom 
Adimir como Bispo da Diocese de Erexim. Lido o documen-
to, Dom Rodolfo entregou o báculo ao novo Bispo e o con-
vidou a assentar-se na sua cadeira episcopal. Em seguida, 
Pe. Antonio dirigiu sua saudação a Dom Adimir, lembrando 
que a Diocese, desde sua vacância episcopal a partir de 8 
de setembro passado, com a posse do então bispo daqui na 
Diocese de Caxias do Sul. Dom José Gislon, se empenhou 
para continuar sua caminhada aguardando com expectativa 
e oração o novo pastor. Ressaltou que Dom Adimir chegou 
com gestos e palavras que cativaram a todos. Destacou que 
assim como ele dissera que seu coração era totalmente dos 
diocesanos, ele já estava no coração dos mesmos. Agrade-
ceu a todos pela colaboração na missão que exerceu até aqui 
e que dava por finalizada. Convidou os membros do Colé-
gio de Consultores, representante dos leigos, dos religiosos 
e das autoridades civis a expressarem o gesto possível de 

acolhida ao novo Bispo, respeitando os pro-
tocolos sanitários. 

A homilia de Dom Adimir
Na saudação inicial, expressou recon-

hecimento ao Arcebispo de Cascavel, Dom 
Mauro Aparecido dos Santos, que o orde-
nou Bispo e com quem trabalhou por mui-
to tempo; a Dom José Gislon pelo trabalho 
aqui realizado; a Dom Rodolfo por oficiar 
sua posse canônica. Recordou também os 
dois primeiros bispos da Diocese, já faleci-
dos, Dom João Hoffmann e Dom Girônimo 
Zanandréa. Continuando, manifestou sua 
alegria por compartilhar sua vida com esta 
porção do povo de Deus e ao mesmo tem-
po sua gratidão a Deus pelo dom da vida e 

da vocação, ao Papa, à Arquidiocese de Cascavel, aos pa-
dres, diáconos e lideranças da Diocese de Erexim. Passou 
então a tecer considerações a partir das leituras bíblicas da 
missa que acentuavam a eficácia da Palavra de Deus, que é 
como semente, cujos frutos dependem do terreno em que é 
lançada. Por fim, referiu-se à perspectiva de seu ministério, 
observando que é comum a pergunta pela proposta do novo 
Bispo. Ressaltou que é a do Evangelho, elencando alguns 
pontos que considera importantes: a promoção e defesa da 
vida, da concepção ao seu fim natural, com especial cuidado 
com a família, os jovens, os idosos, viúvas e viúvos; o forta-
lecimento da vida de fé e de profunda experiência de Deus; 
a percepção da beleza das diversas vocações e do serviço à 
sociedade; a valorização da história já construída pela Igreja 
Particular, com seu plano de ação; o respeito às diferenças 
e a busca pela unidade para a realização do bem comum, na 
formação de uma sociedade justa e solidária. Afirmou sua 
disposição de trabalhar, deixar trabalhar e fazer trabalhar. 

Saudações a Dom Adimir
No final da cel-

ebração, o novo Bis-
po foi saudado por 
alguns participantes.

- Luiz Carlos 
e Salete Tomazelli, 
pelo Conselho Dioce-
sano de Leigos, acol-
hendo-o como pastor 
e guia em tempos de 
rápidas e profundas 
mudanças a desafiar 
para um novo modo 
de ser Igreja, aberta 

aos sinais dos tempos, participativa, alegre e caridosa com 
os necessitados. Citando o Documento de Aparecida e o 
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da CNBB, Cristãos Leigos e Leigas na Igreja e na socie-
dade, ressaltaram a participação dos mesmos como sujeitos 
da ação evangelizadora, com participação em todas as suas 
etapas. 

- Irmã Ivaldina Basso, pelos religiosos e religiosas, 
manifestando acol-
hida carinhosa e res-
saltando o gesto de 
ter beijado o chão 
ao chegar à Diocese, 
atitude de humildade 
e proximidade. 

- Pe. Dirceu 
Balestrin pelos pa-
dres da Diocese. 
Expressou agradec-
imento ao Pe. Anto-
nio Valentini Neto, 
por seu empenho 
como Administrador 
Diocesano na vacân-
cia episcopal. Ga-
rantiu a Dom Adimir 
acolhida com alegria 
e gratidão. Gratidão 
a Deus, à Igreja, à arquidiocese de Cascavel, à família dele. 
Salientou o ramo de café no seu brasão episcopal por lem-
brar o tempo em que trabalhou com a família no cultivo da 
terra. Observou que agora ele tem uma nova família, a Dio-
cese de Erexim.

- Pe. Reginei José Modolo, pela delegação de Cas-
cavel. Destacou que por onde passou, Dom Adimir deixou 
a marca de um coração de pastor, cumprindo-se assim, para 
a Diocese de Erexim, a profecia do profeta Jeremias, de que 
Deus daria a seu povo pastores como o seu coração. Apon-
tou como outras características de Dom Adimir a dedicação 
no cultivo da espiritualidade pessoal e a dos outros e o zelo 
pela liturgia. Desejou-lhe um ministério admirável, contan-
do para isto, com as orações, a amizade e o apoio das pes-
soas com quem trabalhou.

- Dom José Gislon, pelo Regional Sul 3 da CNBB, do 
qual é Presidente. Augurou boas-vindas a Dom Adimir ao 
Regional, ao Rio Grande do Sul, à região de Erechim, con-
stituída de campos e vales, com população de várias etnias. 
Disse-lhe contar com sua ajuda para continuar a missão de 
evangelização o povo, sedento de Deus. 

Após esses pronunciamentos, Pe. Cleocir Bonetti leu 
a ata da cerimônia que é também requisito para a documen-
tação de reconhecimento de Dom Adimir como titular da 
Diocese perante as diversas repartições públicas e organi-
zações da sociedade civil. 

Pe. Alvise Follador, Pároco da Catedral, externou 
agradecimentos a todos os que contribuíram na organização 
e realização da celebração.

Por fim, Dom Adimir manifestou diversos agradeci-
mentos e deu a bênção final da celebração. 

Bula de nomeação episcopal de Dom Adimir Antonio 
Mazali

FRANCISCO, BISPO, SERVO DOS SERVOS DE 
DEUS,

ao dileto fil-
ho Adimir Antonio 
Mazali, do clero da 
Arquidiocese Metro-
politana de Cascav-
el, agora eleito Bis-
po de Erexim, paz e 
bênção apostólica. 
Diariamente, com hu-
mildade rogamos ao 
Nosso Senhor Jesus 
Cristo, a caminho da 
sua Igreja e de todos 
os fiéis, o conduza 
benignamente para 
a santidade. Consid-
eramos agora verda-
deiramente as neces-
sidades espirituais de 

Erexim, como aí fosse desejado um pastor e um administra-
dor das coisas sagradas, após o último Bispo desta comuni-
dade eclesiástica, o venerável irmão José Gislon, OFMCap, 
transferido para Caxias do Sul. Tu, porém, ó dileto filho, 
que, como sacerdote ornado de virtudes unificadoras e não 
poucas louváveis obras que levaste a termo, és por isso con-
siderado inteiramente idôneo para aceitar o múnus e frutu-
osamente exercê-lo. Sob o Conselho da Congregação para 
os Bispos, sob nossa autoridade apostólica, nomeamos e te 
constituímos Bispo de Erexim com os direitos e deveres af-
ins, que devem estar unidos a teu estado de vida e voltados 
para as prescrições dos sagrados cânones. Poderás receber a 
consagração episcopal em qualquer nação, também fora da 
cidade de Roma, e do Bispo que desejares. Mas antes que 
faças a profissão de fé, é necessário também que pronuncieis 
o juramento de fidelidade a nós e a nossos sucessores, se-
gundo as leis ou normas da Igreja. Ordenamos de fato para 
que cuides que esta carta seja lida ao clero e ao povo da 
Diocese a ti agora confiada, aos quais exortamos a que te 
recebam como mestre enviado e com boa vontade te aceitem 
como guia e permaneçam unidos a ti. O que sobrevier, dileto 
filho, queremos animar-te a que confies todo o teu empenho 
e zelo a Cristo, a Ele agrades em todas as coisas. Diligente 
e retamente, administres as Palavras e ações Dele aos fiéis 
agora a ti confiados.

Dado e passado em Roma, Laterano, no 15º dia do mês 
de abril, no ano do Senhor, dois mil e vinte, oitavo de Nosso 
Pontificado.

Francisco
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Saudações a Dom Adimir na sua posse
Pelo até então Administrador Diocesano, Pe. Anto-

nio Valentini Neto
E x c e l ê n -

cia Reverendíssi-
ma Dom Adimir 
Antonio Mazali, 
nosso Bispo dioc-
esano, aguardado 
com expectativa e 
oração desde o dia 
26 de junho do ano 
passado;

Excelentíssimos Senhores Arcebispos e Bispos, cujos 
nomes declinarei em seguida;

Estimados irmãos no ministério presbiteral e diaconal;
Caríssimos religiosos e religiosas;
Dedicados representantes das pastorais e movimentos;
Laboriosos leigos e leigas;
Ilustríssimos Senhores Luiz Francisco Schmit, Pre-

feito Municipal de Erechim, e Mário Ceron, Prefeito de Ipi-
ranga do Sul e Presidente da Associação dos Municípios do 
Alto Uruguai – AMAU; 

Ilustríssimo Senhor Sérgio Alves Bento, Vice-Presi-
dente da Câmara de Vereadores de Erechim;

Digníssimas outras autoridades;
Ilustres representantes de organizações da sociedade civil;
Irmãos e irmãs presentes aqui na Catedral ou em sinto-

nia pelas rádios e redes sociais;
A pedido da Comissão Diocesana de Liturgia, re-

sponsável pelo roteiro desta celebração, faço breve apresen-
tação dos Arcebispos, Bispos e grupos de participantes, so-
licitando a gentileza de se levantarem quando mencionados 
e que deixemos palmas para o momento a ser indicado:

- Dom Rodolfo Luis Weber, Arcebispo de Passo Fundo;
- Dom Mauro Aparecido dos Santos, Arcebispo de 

Cascavel;
- Dom Jaime Spengler, Arcebispo de Porto  Alegre;
- Dom José Gislon, Bispo de Caxias do Sul, Presidente 

do Regional Sul 3 da CNBB;
- Dom Antonio Carlos Rossi Keller, Bispo de Frederi-

co Westphalen;
- Dom Sílvio Guterres Dutra, Bispo de Vacaria;
- Padres e diáconos da Diocese de Erexim;
- Padres da Arquidiocese de Cascavel;
- Padres de outras dioceses; 
- Religiosos e religiosas;
- Leigos e leigas da Diocese de Erexim.
- Leigos e leigas da Arquidiocese de Cascavel; regis-

tro que a mãe de Dom Adimir, por idade, seu irmão gêmeo 
por dificuldade de locomoção, a irmã, por precisar cuidar do 
esposo submetido a cirurgia para pontes de safena há poucos 

dias, não puderam estar aqui. Nossa saudação carinhosa e 
uma calorosa salva de palmas a eles que certamente estão 
nos acompanhando.

Irmãos  e irmãs, três dias após a posse canônica de 
Dom José Gislon como Bispo de Caxias do Sul, dia 08 de 
setembro passado, ficando vacante a nossa Diocese, o Colé-
gio de Consultores assumiu com toda a seriedade sua função 
canônica de conduzi-la até termos um novo bispo. Na função 
de Administrador Diocesano que o mesmo me atribuiu, en-
fatizei várias vezes que todos faríamos o máximo esforço 
para continuar a caminhada da Igreja Particular que aqui 
formamos, a exemplo da família na ausência momentânea 
do pai ou da mãe, de tal forma que, na chegada do novo 
pastor, nosso pai espiritual, pudéssemos sentir-nos felizes e 
dizer-lhe: que bom que chegou!

E o senhor, Dom Adimir, chegou com gestos e palavras 
que nos cativaram. Ao pisar em território diocesano, depois de 
passar a ponte sobre o Rio Passo Fundo no Porto Goien, disse: 
Diocese de Erexim, terra amada de agora em diante, e beijou o 
chão, lembrando o gesto de São João Paulo II em suas visitas 
apostólicas a tantos países, do qual é admirador e devoto. 

Na sua primeira mensagem à diocese, no dia da pub-
licação de sua nomeação, em 15 de abril passado, na sema-
na de Páscoa, o senhor assegurou acolher a todos e a todas, 
com o coração já inteiramente nosso. No final da missa de 
sua ordenação, ao se referir à nossa Diocese, citando Santo 
Agostinho que dizia a seu povo “convosco sou cristão, para 
vós sou bispo”, o senhor declarou: convosco sou mais um 
irmão, com os quais quero ser sal e luz.

Na sua primeira entrevista coletiva à imprensa, dia 07, 
o senhor parecia que já estivesse aqui há mais tempo, falando 
familiarmente de suas características pessoais, do desafio de 
ser bispo, de suas experiências pastorais, de suas disposições 
para o ministério, ratificando que viria para ser irmão, para 
somar com o que está em andamento na Diocese.

Por falta de tempo, mas muito mais para não tirar-lhe 
a alegria e gosto de ir conhecendo a Diocese, não falarei de 
nossa realidade e de nossas expectativas. 

Mas lhe asseguro que estamos felizes e lhe dizemos 
carinhosamente: Bem-vindo, o senhor já está em nosso 
coração. Esperamos não decepcioná-lo. 

Para concluir, ao Colégio de Consultores, a todos os 
padres, aos ministros e ministras, aos outros agentes de pas-
toral, a todos, enfim, muitíssimo obrigado pelo apoio, pela 
corresponsabilidade e pela compreensão por eventuais fal-
has na missão que me foi confiada pelos desígnios de Deus 
e que dou por finalizada, na alegria e no compromisso de 
continuar a serviço desta amada Diocese, a caminho de seu 
jubileu de ouro no próximo ano.

Convido os membros do Colégio de Consultores, os 
representantes dos leigos e dos religiosos, já indicados, os 
senhores prefeitos citados anteriormente, em nome das auto-
ridades do poder executivo, judiciário e legislativo, fazermos 
um gesto de saudação e acolhida, possível nos atuais protoco-
los sanitárias, ao nosso novo Bispo, enquanto cantamos o seu 
lema episcopal, composição do Pe. José Carlos Sala.
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Pelos religiosos
Dom Adimir, nos-

sa saudação fraterna 
de paz e bem e em sua 
pessoa saúdo os demais: 
Arcebispo, Bispos, Sac-
erdotes, Diáconos, reli-
giosas (os), seminaris-
tas, autoridades e irmãos 
na fé, presentes aqui em 
nossa Igreja Catedral 
São José e todos que nos 
acompanham pelos mei-
os de comunicação.

Representando as religiosas(os) do núcleo da Dio-
cese de Erechim, que atualmente somos em torno de 70 e 4 
noviços,  com muita simplicidade queremos expressar-lhe 
com alegria, nossa acolhida carinhosa, assim como o Sen-
hor já nos acolheu através dum gesto tão simples e ao mes-
mo tempo tão sagrado, ajoelhando e beijando o chão, quando 
pisou o solo deste recanto que de ora em diante é o espaço 
do seu pastoreio. Que gesto significativo! Gesto que demostra 
sua atitude humilde e aberta, própria de quem acolhe e veio 
para servir. Ser semeador da boa semente, ser sal e luz como é 
o seu lema, presbiteral e episcopal.

Seja bem-vindo Dom Adimir. As portas de nossas ca-
sas religiosas e obras ou espaços onde trabalhamos estão 
sempre abertas para recebe-lo e tomar um cafezinho ou um 
gostoso chimarrão.

Somos 6 Congregações e desejamos continuar partil-
hando nossos carismas próprios que são Dons de Deus para a 
Igreja e nosso serviço nas mais diferentes pastorais, serviços 
e movimentos; sempre promovendo a vida. Conte conosco!

Que São José padroeiro da Diocese, com Maria o 
abençoe e o Espirito Santo o ilumine nesta nova e desafiado-
ra missão de animar a vida de fé dos católicos e ser o Bom 
Pastor de todos nós, seus diocesanos. Ir. Ivaldina Basso

Pelo Conselho Diocesano de Leigos
Inicialmente, em 

nome de todos os leigos 
e leigas da Diocese de 
Erexim, nossa carinhosa 
saudação a todos os pre-
sentes e, de modo espe-
cial, a Dom Adimir. 

É com muito 
carinho e alegria que 
nós, os leigos e leigas 
da Diocese de Erexim, o 
acolhemos como pastor 
e guia; vivemos tempos 
de rápidas e profundas mudanças, tempos complexos em to-
das as dimensões, que exigem muito discernimento, abertura 

ao diálogo, empatia, amor e participação, desafiando-nos a 
um novo modo de ser Igreja: aberta aos sinais dos tempos, 
participativa, alegre e caridosa com os necessitados. 

O Documento de Aparecida diz que os leigos e lei-
gas precisam participar do discernimento, da tomada de 
decisões, do planejamento e da execução da ação evange-
lizadora, sendo convidados, portanto, a terem parte ativa e 
criativa na vida da Igreja.

O documento 105 da CNBB, sobre os Cristãos leigos e 
leigas na Igreja e na Sociedade, fala da necessidade de serem 
sujeitos da vida eclesial, com uma presença viva e transfor-
madora na Igreja e na Sociedade, cultivando uma espiritual-
idade encarnada, sendo fermento na massa, sal da terra e luz 
do mundo, assim como Jesus enviou seus discípulos e como 
diz, Dom Adimir, o seu lema de ordenação episcopal; 

- Por isso, Dom Adimir, o acolhemos com muito carin-
ho, estamos alegres com sua presença entre nós e nos colo-
camos à disposição para ajudar no que for possível e aber-
tos a caminharmos juntos. Bem-vindo para as terras do Alto 
Uruguai Gaúcho! – Luiz Carlos e Salete Tomazelli.

Pelos padres da Diocese de Erexim
Em nome 

dos padres, 
diáconos, pasto-
rais, movimentos, 
c o l a b o r a d o r e s 
da Diocese, não 
podemos deixar 
passar esse mo-
mento sem ex-
pressarmos a nos-
sa gratidão ao Pe. 
Antônio Valentini Neto, que durante o período de vacância 
da nossa Diocese, assumiu como Administrador Diocesano. 
Nossa Gratidão por conduzir a Diocese de Erexim, nesse 
período, com a sua peculiar dedicação e competência.

Dom Adimir, o Povo de Deus desta Diocese, o acol-
he com alegria, com gratidão e especialmente, nós, o clero 
desta diocese, mais do que acolhê-lo, prometemos caminhar 
juntos e sermos seus colaboradores diretos. 

Num passado recente, muitas pessoas, famílias da 
nossa região, migraram para a região Oeste do Paraná, hoje, 
particularmente da Arquidiocese de Cascavel, recebemos 
dom Adimir, nosso Bispo. 

Por isso, hoje, externamos a nossa gratidão a Deus, 
à Igreja, à Arquidiocese de Cascavel e, em especial, à sua 
família.

E ao falar da Família, gostaria de destacar o ramo de 
café que está presente no Brasão da sua ordenação, que sim-
boliza uma riqueza muito especial: a sua origem familiar. 
Onde o senhor trabalhou, até os 16 / 17 anos, juntamente 
com a sua família, na lavoura de café. 
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Portanto, uma gratidão especial aos seus pais: o pai já 
falecido e a sua mãe, Leonor. Seus irmãos: particularmente, 
ao seu irmão gêmeo, Odair. Agora Dom Adimir, o senhor 
tem mais uma família, a Diocese de Erexim.

Sobretudo, neste momento difícil, de pandemia, recordan-
do o seu lema de ordenação, nós o acolhemos como sal e luz.

Deus abençoe seu Ministério Episcopal e que o senhor pos-
sa constantemente semear a Palavra de Deus, em nossos corações. 

Seja bem vindo. – Pe. Dirceu Balestrin

Pela Arquidiocese de Cascavel
Q u e r i d o 

Povo de Deus, 
Excelentíssimos e 
Reverendíssimos 
bispos e arce-
bispos, padres, 
religiosos e reli-
giosas, seminar-
istas, autoridades 
civis...  louvado 
seja Nosso Sen-
hor Jesus Cristo..
  UM CORAÇÃO DE PASTOR,

Dom Adimir,
Ontem, conversando com alguns padres, ficou-nos cla-

ro que o senhor, por onde passou, deixou esta marca. Assim, 
nós de Cascavel, falamos para vocês de Erexim, que neste 
dia, na vida de vocês, cumpre-se, mais uma vez a profecia 
do profeta Jeremias (3,15): “Dar-vos-ei pastores segundo o 
meu coração...”.

A exemplo de Nosso Senhor, que é manso e humilde 
de coração, Dom Adimir tem o coração acolhedor, simples, 
próximo... manso e humilde. 

Outra sua característica marcante é sua dedicação ao 
cultivo da espiritualidade, de si e dos outros. Homem de 
oração e que a muitos indicou este caminho. De muitos pa-
dres, religiosos e leigos foi orientador espiritual. De todos 
estes um sábio e bom amigo.

Em seu ministério, sempre zeloso pela liturgia. Em 
tudo que diz respeito aos ensinamentos da Igreja e às coisas 
de Deus, fez-se servo fiel e praticante daquele que acolheu 
como seu lema episcopal: “sal da terra e luz do mundo”.

Como Pe. Antonio nos disse da Missa de Vossa Sa-
gração Episcopal, Dom Adimir, desejamos que o vosso pas-
toreio na Diocese de Erexim, seja ADMIRÁVEL.

Para tanto, Dom Adimir, conte com nossas orações, 
amizade e apoio. 

Povo de Deus em Erexim, lembro-vos que a pala-
vra Dom significa gratuidade, presente, graça. Com muita 
alegria, a Arquidiocese de Cascavel vos presenteia com o 
Dom, Dom Adimir. Amém! - Pe. Reginei José Modolo.

Pelo Regional Sul 3 da CNBB
Saúdo Dom 

Rodolfo Luís We-
ber, Arcebispo de 
Passo Fundo, e 
Vice-Presidente 
do Regional Sul 
3 da CNBB, Dom 
Mauro Aparecido 
dos Santos, Arce-
bispo de Cascavel 
– PR, Dom Antô-
nio Rossi Keller, Bispo de Frederico Westphalen, Dom Sil-
vio Dutra, Bispo de Vacaria. 

Saúdo e acolho com alegria e fraterna estima, no nos-
so Regional Sul 3 da CNBB, Dom Adimir Antônio Mazali, 
que hoje tomou posse como 4º Bispo da Diocese de Erexim. 
Através dele saúdo os sacerdotes, os diáconos, os religiosos 
e religiosas, os seminaristas, as autoridades civis e militares, 
as lideranças dos mais diversos segmentos da sociedade do 
Alto Uruguay Gaúcho, e todo o querido Povo de Deus desta 
Diocese, os visitantes e os que nos acompanham através dos 
MCS.

Estimado irmão, Dom Adimir, bem-vindo ao Rio 
Grande do Sul, ao nosso Regional Sul 3 da CNBB, como 
Bispo e Pastor deste Povo de Deus, nesta Igreja particular 
de Erexim. Aqui do Alto Uruguay Gaúcho, da Capital da 
Amizade, contemplando os campos e os vales, tenha diante 
dos olhos e no coração, este querido povo, que o Senhor te 
confiou na tua missão episcopal, mas também a caminhada 
da Igreja no Regional Sul 3. Uma Igreja, com uma história 
de fé, marcada pela presença das várias etnias, que con-
tribuíram para formar a identidade do povo gaúcho, presente 
não só no Rio Grande do Sul, mas em tantas realidades deste 
imenso Brasil. 

Sua presença entre nós é uma graça de Deus; ajude-nos 
a continuarmos a nossa missão de evangelizar, de sermos 
“sal da terra e luz do mundo” para este povo sedento de Deus 
e de espiritualidade, que se manifestam na paz, na justiça e 
na solidariedade, que frutificam a partir da encarnação dos 
valores do Evangelho. Conte sempre com nosso apoio e nos-
sa fraterna estima. - Dom José Gislon, OFMCap, Presidente

(Fotos da posse, cortesia da Foto Stúdio Elsa e colabo-
ração de Rochele Koraleski)

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

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

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

http://www.diocesedeerexim.org.br
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Diocese de Erexim terá novo hinário litúrgico
 O atual livro de cantos da  Diocese de Erexim foi lançado no ano 2000. 

Vem cumprindo função muito importante na vida litúrgica das comunidades. 
Contudo, necessita de mudanças e adaptações. Para isto, uma equipe vem tra-
balhando há um bom tempo no projeto de um novo hinário para definição de 
repertório, digitalização e diagramação dos textos e partituras. É composta 
pelo Pe. José Carlos, Pe. Olírio Luis Streher, Pe. Clair Favreto, Pe. Felipe 
Filippini e o seminarista Leonardo Fávero. Em reunião na tarde do dia 26 de 
junho, no Centro Diocesano, fez uma revisão geral, além de definir questões 
relativas à formatação dos títulos, sequência dos blocos no sumário, título e 
capa. Na próxima etapa, a equipe organizará a parte da Liturgia da Missa, que vem antes dos cantos no livro texto, e as orações 
no final do mesmo, para, então, apresentar o  projeto aos padres e ao novo bispo da diocese para encaminhamentos de edição. 

Reunião virtual da Comissão Diocesana                                               
Especial de Promoção e Tutela de menores e vulneráveis 

Valendo-se de aplicativo da in-
ternet, em vista dos cuidados do atu-
al isolamento social de prevenção ao 
contágio do Coronavírus, membros 
da Comissão Especial de Promoção 
e Tutela de menores e vulneráveis 
da Diocese de Erexim realizaram re-
união, no dia 27 de junho.

A Comissão, criada na Diocese de Erexim por meio 
de Decreto no último dia 14 de maio, memória litúrgica de 
São Matias, tem por finalidade principal acolher denúncias 
de abusos sexuais praticados por membros da Igreja contra 
menores ou vulneráveis, garantindo a devida investigação 
do quanto denunciado e o adequado acompanhamento à víti-
ma e à sua família.

Na reunião deste sábado, foram apresentados e dis-
cutidos os deveres próprios de cada membro da Comissão, 
no compromisso principal de, em caso de alguma denúncia, 
buscar a verdade sobre os fatos, garantindo o direito de def-
esa do acusado e tutelando a vítima.

Integram a comissão: Pe. An-
derson Francisco Faenello (Pároco 
da Paróquia São Cristóvão e seu 
coordenador) Pe. Agostinho Dors 
(Pároco da Paróquia São Pedro, 
Erechim), Sra. Cláudia Setti Ban-
nak (Advogada), Sr. Clóvis Ricar-
do Pandolfi (Ministro da Evangeli-
zação, da Caridade e Extraordinário 

da Comunhão Eucarística), Sr. Germano Alves de Lima 
(Delegado de Polícia), Sr. Jandir Alberto Casagrande (can-
didato ao Diaconato Permanente), o Sr. Júlio César Mad-
alozzo (Advogado Civil), Sr. Leandro Carlos Ody (Professor 
Universitário), Sra. Liseane Madalozzo (Psicóloga), e Sra. 
Mirian Rigo Ody (Psicanalista).

Pedidos de esclarecimento e eventuais denúncias des-
sa natureza podem ser encaminhados para o e-mail: denun-
cia@diocesedeerexim.org.br (com informação e foto de Pe. 
Anderson)

Subsídios de Natal do Regional Sul 3 da CNBB
No dia 23 de junho, o Regional Sul 3 da CNBB iniciou a 

divulgação dos subsídios de Natal, livrinho de reflexão e oração 
e a guirlanda. Neste ano, em vista da situação decorrente da pan-
demia do Coronavírus, a motivação para a colocação dos sub-
sídios ganha característica especial: ser sinal de solidariedade e 
partilha.

O livrinho terá roteiro para 4 encontros para uma cele-
bração penitencial e a bênção para o dia de Natal. Seu lema é “Re-
construir a esperança”. Neste ano, o livreto e a guirlanda poderão 
ser adquiridos separadamente. A guirlanda terá um custo maior, 
cinco reais, que substituirão as seis coletas que deveriam ser real-
izadas ao longo do ano: Campanha da Fraternidade, Terra Santa, 
Projeto missionário do Sul 3 em Moçambique e na Amazônia, 

Óbolo de São Pedro, Missões e Santa Infância e Campanha para 
a Evangelização. Assim, a guirlanda se torna expressão de partil-
ha e solidariedade. Os cinco reais de seu custo serão distribuídos 
assim: um real ficará para a paróquia; um real será destinado à 
diocese; um real cobrirá os custos e ajudará na manutenção anual 
do Regional Sul 3; dois reais serão destinados para formar um 
fundo que será destinado às coletas mencionadas.

Os subsídios deverão estar nas Dioceses até o dia 20 de 
setembro. Como o valor da guirlanda substituirá as coletas e 
será expressão de solidariedade e partilha, certamente será bem 
acolhida e cada Diocese poderá colocar muitos milhares dela. 
A comissão de redação gostaria de chegar a um milhão ou mais 
no total.

mailto:denuncia@diocesedeerexim.org.br
mailto:denuncia@diocesedeerexim.org.br
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Vendaval atinge diversas igrejas da Diocese
O vendaval que atingiu a 

região no dia 30 de junho, cau-
sou estragos em diversas igrejas 
e salões comunitários da Dio-
cese. De informações recebidas:

- Igreja da sede paroquial 
São Luiz Gonzaga de Gaurama, 
parte da cobertura;

- Paróquia N. Sra. Mon-
te Claro, Áurea – cobertura da 
parte antiga do salão e árvores 
perto da igreja; cobertura do 
capitel da Salette;

- Capelas da Paróquia N. Sra. das Dores, Capoerê, 
sendo que a de N. Sra. das Graças, Campininha, ficou de-
struída e dificilmente será reconstruída. Chama atenção 
que permaneceu intacta a parede do Santíssimo Sacra-
mento;

- Paróquia São Cristóvão, Erechim – capela São João 
Batista, Povoado Giaretta, parte da cobertura do salão, 
cruz da igreja e arredores; cobertura do salão comunitário 

da capela N. Sra. da Saúde, 
Bairro Peccin; salão e igreja da 
comunidade Transfiguração de 
Cristo, Lajeado Henrique; cape-
la mortuária da capela Sagrado 
Coração de Jesus, Polígono 21 
de Abril; 

- Comunidade de Der-
rubadas, Itatiba do Sul, maior 
estrago na cancha de bochas;

- Paróquia Sagrado 
Coração de Jesus, Viadutos, 
placas da energia solar do salão 

comunitário; Pe. Valdemar observa que a igreja foi prote-
gida pelas palmeiras próximas a ela.

- Paróquia Santa Ana, Carlos Gomes, pinheiro caiu 
atingindo a aba da casa paroquial, mas sem estragos.

É oportuno registrar que a igreja de Muitos Capões, 
Diocese de Vacaria, foi destruída por completo, mas a im-
agem do Sagrado Coração de Jesus não foi atingida. 

Re-unir para que, mesmo no frio, a esperança floresça
 Dia 28 de junho, último domingo do mês, solenidade 

de São Pedro e São Paulo, a coordenação diocesana da Pas-
toral da Juventude de Erexim se reuniu online para debater 
alguns pontos importantes para o seguimento dos processos 
nas paróquias e comunidades. A coordenação tem consciên-
cia de que não se pode fazer muito neste período, pois é es-
sencial observar os devidos cuidados e permanecer em casa, 
conforme as possibilidades. 

A partir do mapeamento da “realidade da juventude 
em tempos de Covid-19” que foi realizado no mês de jun-
ho e respondido por diversas pessoas, a equipe percebeu in-
úmeras demandas relacionadas à saúde mental, à educação 
e às adversidades voltadas ao ENEM 2020, à renda das/os 
jovens, o aumento dos casos de violências, à continuação do 
processo de formação integral e dos encontros em nível di-
ocesano e às dificuldades materiais afloradas pela pandemia. 

A coordenação está construindo propostas interes-
santes que serão divulgadas pela internet nos próximos dias. 
Convida a todos a permanecerem atentos às suas redes soci-
ais e compartilhar seu conteúdo com seus amigos e amigas. 
A indicação é seguir com fé e esperança, na defesa da vida 
da juventude!

Instagram: PJ de Erexim
Facebook: PJ Diocese de Erexim
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Adiada a 85ª Romaria da Salette no Santuário de Marcelino Ramos
No dia 09 de julho, o Reitor 

do Santuário N. Sra. da Salette de 
Marcelino Ramos divulgou comu-
nicado informando o adimanento da 
Romaria deste ano.

A Comunidade Religiosa de 
Marcelino Ramos vem a público 
para comunicar o adiamento da 
85ª ROMARIA DE NOSSA SEN-
HORA DA SALETTE, inicial-
mente marcada para os dias 19, 26 
e 27 de setembro do corrente ano, com o tema: SALETTE, 
Mãe da Compaixão, intercedei por nós! 

Tal decisão assim se fundamenta:
1.  O momento atual é grave, e sem perspectiva de 

melhora integral a curto prazo. Essa incerteza exige de nós 
prudência e responsabilidade.

2.  Há um esforço global a fim de vencermos a pan-
demia da Covid-19 (coronavirus). Os Decretos Civis e 
Eclesiásticos norteiam esse esforço. Cabe a nós compreender 
e colaborar com nossas autoridades, com as pessoas, com 
as comunidades e com os peregrinos que aqui alimentam 
sua fé. Reuniões, reflexões, partilhas e análises aconteceram 
nesse período que antecedeu nossa decisão, a fim de que a 
mesma fosse tomada com os “pés no chão”. Pois, o bem-es-
tar comum e social, o cuidado com a vida e a segurança de 
todos são pérolas do Evangelho de que cuidaremos sempre 
mais. 

3.  Queremos, sim, celebrar com júbilo os 85 anos de 
devoção a Nossa Senhora da Salette e de peregrinação a este 
Santuário. Contudo, não queremos, em nome da fé, colocar 
em risco a vida dos milhares de devotos que até aqui se diri-
gem, tão pouco deixar em nossa cidade de Marcelino Ramos 
e região uma “herança” dolorosa e talvez trágica.

4. O suporte e bom atendimento aos Romeiros, que 
aqui chegam movidos pela fé, se dá pela generosidade e 
doação de centenas de pessoas que colaboram com seu tra-
balho para o bom êxito da Romaria. Por isso, é dever nosso 
prezar pela saúde de todos.

5. A nova data pensada são os 
dias 05 e 06 de dezembro de 2020. As 
previsões apontam um achatamento 
da curva da pandemia já nos próx-
imos meses. Se assim for, será um 
momento oportuno para rendermos 
graças a Deus por nos ter preserva-
do com vida, pela doação dos profis-
sionais de saúde, por termos supera-
do esse mal, para fazermos memória 
dos falecidos em razão da peste e, 

em pleno Advento com caráter penitencial, prepararmos o 
nosso coração a fim de que Jesus Menino venha trazer amor, 
paz e recomeço da vida normal para todos.

6. É notório que a vida pós-pandemia não será mais 
a mesma. Sendo assim, estaremos adotando o necessário 
cuidado para darmos aos romeiros, peregrinos e colabora-
dores, segurança e bem estar a partir dos protocolos sani-
tários. Uma programação diferente dos anos anteriores será 
pensada, a fim de garantirmos fidelidade ao recomendado.

´7. No dia 19 de setembro, aniversário da Aparição 
de Nossa Senhora em Salette, se for permitido, realizare-
mos uma programação local valorizando a esplanada do 
Santuário, com a observação dos protocolos apropriados de 
modo a garantir minimamente as condições de segurança e 
evitar a contaminação entre os presentes. 

      Fazemos votos que a instabilidade que nos atinge se 
dissipe pouco a pouco também pela força da oração. Daqui 
deste Santuário dirigimos todos os dias preces e súplicas ao 
Senhor pelo fim deste mal. Acompanhe nossa programação 
pelas redes sociais e reze conosco. 

       Sejamos  fortes e perseverantes, e peçamos que 
MARIA MÃE DA COMPAIXÃO interceda junto a Deus, 
por todos nós. 

    Renoir Juslei Dalpizól, MS
  Reitor do Santuário Nossa Senhora da Salette

Criada a Conferência Eclesial da Amazônia
Em um comunicado oficial da Assembleia do Projeto 

de constituição da Conferência Eclesial da Amazônia, após 
dois dias de deliberações, o anúncio da criação do organis-
mo. O comunicado, que tem data de 29 de junho de 2020, 
Solenidade de São Pedro e São Paulo é assinado por dom 
Miguel Cabrejos Vidarte, Presidente do CELAM e pelo 
cardeal Cláudio Hummes, OFM, Presidente da REPAM. 
Dom Cláudio foi eleito presidente da Conferência Eclesial 
da Amazônia.

Eis a íntegra do comunicado:
A proposta dos Padres sinodais de “criar um organis-

mo episcopal que promova a sinodalidade entre as Igrejas 
da região, que ajude a delinear o rosto amazônica desta Ig-
reja e que continue a tarefa de encontrar novos caminhos 
para a missão evangelizadora” (DF, 115), e o pedido do Papa 
Francisco, unido a seus quatro sonhos para este território e 
para toda a Igreja, em sua exortação pós-sinodal Querida 
Amazônia, “ que os pastores, os consagrados, as consagradas 
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e os fiéis leigos da Amazónia 
se empenhem na sua aplicação 
(QA, 4) encontrou uma respos-
ta na Assembleia do Projeto de 
Constituição da Conferência 
Eclesial da Amazônia, realiza-
da virtualmente nos dias 26 e 
29 de junho de 2020.

Esta Assembleia, re-
alizada de forma sem prece-
dentes através de canais digi-
tais, foi uma novidade do Espírito, e faz parte deste Kairós 
esperançoso que continua o caminho sinodal para abrir no-
vos caminhos para a Igreja e para uma ecologia integral na 
região PanAmazônica.

É um sinal muito especial que o nascimento desta 
Conferência Eclesial da Amazônia acontece na festa de São 
Pedro e São Paulo, como gesto de sua vocação para afirmar 
a identidade da Igreja, e de sua opção profética e em saída 
missionária que surge como um chamado inevitável para o 
tempo presente. Esta festividade de nossa Igreja é também 
um gesto de agradecimento pelo serviço do Santo Padre, 
por isso consideramos que o nascimento desta Conferên-
cia Eclesial como um signo de esperança juntamente com 
o Magistério do Papa Francisco, que acompanhou de perto 
todo este processo.

A composição desta Assembleia reflete a unidade na 
diversidade de nossa Igreja e seu chamado a uma sinodal-
idade cada vez maior; unidade expressada também pela in-
estimável presença e companhia permanente de importantes 
membros da Santa Sé que sentem a proximidade e relação 
direta com o Sínodo da Amazônia e com a missão da Igreja 
neste território, que sem dúvida continuará a partir de suas 
respectivas instâncias para auxiliar estes novos caminhos. 
A votação do nome, após um profundo discernimento nes-
ta fase do processo: Conferência Eclesial da Amazônia, e 

da sua identidade, composição 
e modo geral de funciona-
mento (estatuto), foi aprova-
da por unanimidade, em am-
bos os casos, pelos membros 
votantes.

Da mesma forma, com 
muita esperança e alegria 
compartilhamos a eleição do 
Card. Claudio Hummes, OFM 
(Brasil) como seu presidente; 

de Mons. David Martínez de Aguirre, OP (Peru), como seu 
vice-presidente; e, por outro lado, para o Comitê Executivo 
foi eleito Mons. Eugenio Coter (Bolívia), como bispo repre-
sentante das Conferências Episcopais do território amazôni-
co, junto com as presidências dos órgãos eclesiais regionais 
que acompanharão este processo de forma orgânica: CEL-
AM, REPAM, CLAR e CÁRITAS ALyC; junto com os 3 
representantes dos povos originais designados: Sra. Patricia 
Gualinga do povo Kichwa-Sarayaku (Equador); Ir Laura 
Vicuña Pereira do povo Kariri (Brasil); e Sr. Delio Siticonat-
zi do povo Asháninka (Peru).

Nestes tempos difíceis e excepcionais para a humani-
dade, quando a pandemia do coronavírus afeta fortemente 
a região Pan-Amazônica, e as realidades de violência, ex-
clusão e morte contra o bioma e os povos que o habitam, 
clamam por uma conversão integral urgente e iminente, a 
Conferência Eclesial da Amazônia quer ser uma boa notícia 
e uma resposta oportuna aos gritos dos pobres e da irmã mãe 
Terra, bem como um canal eficaz para assumir, a partir do 
território, muitas das propostas surgidas na Assembleia Es-
pecial do Sínodo dos Bispos para a Região Pan-Amazônica, 
realizada em outubro de 2019, sendo também um vínculo 
que anime outras redes e iniciativas eclesiais e socioambien-
tais em nível continental e internacional (cf. DF, 115). 

Fonte: Vatican News

Documento “A caminho dos cuidados da Casa Comum”,                    
no quinto ano da Laudato Si

 “Não há crises separadas, mas uma única e complexa 
crise sócio-ambiental que requer uma verdadeira conversão 
ecológica”. De acordo com a mensagem da Encíclica “Lau-
dato si” foi redigido um documento pelos dicastérios do Vat-
icano envolvidos nesta área, publicado no dia 18 de junho. 

Oferecer uma orientação às ações dos católicos, mas 
não só, e chamar todos os cristãos para uma relação saudável 
com a Criação: estes são os objetivos do documento inter-
dicasterial “A caminho dos cuidados da casa comum”. O 
documento foi emitido por ocasião do quinto aniversário da 
Encíclica “Laudato si”, assinada pelo Papa Francisco em 24 
de maio de 2015 e publicada em 18 de junho do mesmo ano. 
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O texto foi redigido pela “Mesa Interdicasterial da Santa Sé 
sobre ecologia integral”, criada em 2015 para analisar como 
promover e implementar a ecologia integral. Os participantes 
da Mesa Interdicasterial são as instituições ligadas à Santa 
Sé envolvidas nesta área, algumas Conferências Episcopais 
e Organismos Católicos. Embora tenha sido elaborado an-
tes da pandemia da Covid-19, o documento destaca a men-
sagem principal da Encíclica: tudo está ligado, não há crises 
separadas, mas uma única e complexa crise sócio-ambiental 
que requer uma verdadeira 
conversão ecológica.

Conversão ecológica
A primeira parte abre 

com uma chamada à neces-
sidade de uma conversão 
ecológica, uma mudança 
de mentalidade que leva ao 
cuidado da vida e da Criação, 
ao diálogo com o outro e à 
consciência da profunda con-
exão entre os problemas do 
mundo. Sugere-se, portanto, valorizar iniciativas como o 
“Tempo da Criação”, mas também tradições monásticas que 
ensinam a contemplação, a oração, o trabalho e o serviço. 
Tudo para educar para o conhecimento da ligação entre o 
equilíbrio pessoal, social e ambiental. O documento reafir-
ma a centralidade da vida e da pessoa humana, pois “não se 
pode defender a natureza se não se defende todo ser huma-
no”. Daí a indicação para desenvolver o conceito de “peca-
do contra a vida humana” entre as novas gerações, também 
para contrastar, com a “cultura do cuidado”, a “cultura do 
desperdício”.

Família, protagonista da ecologia integral
Há também uma forte ênfase da família como “protag-

onista da ecologia integral”: fundamentada nos princípios 
básicos de “comunhão e fecundidade”, ela pode se tornar 
“um lugar educativo privilegiado onde se aprende a respeit-
ar o ser humano e a Criação”. Por esta razão, os Governos 
são instados a “promover políticas inteligentes para o desen-
volvimento familiar”.

Escola: uma nova centralidade
Ao mesmo tempo, a escola é convidada a adquirir 

“uma nova centralidade”, ou seja, a tornar-se um lugar de 
desenvolvimento da capacidade de discernimento, pensa-
mento crítico e ação responsável. Em particular, há duas sug-
estões nesta área: facilitar as conexões casa-escola-paróquia 
e lançar projetos de formação para “cidadania ecológica”, ou 
seja, promover entre os jovens “um novo modelo de relacio-
namento” que vá além do individualismo em favor da soli-
dariedade, da responsabilidade e do cuidado. A universidade 
também é chamada em causa: sua tripla missão de ensina-
mento, pesquisa e serviço à sociedade deve girar em torno 
do eixo da ecologia integral, incentivando os estudantes a se 
engajarem em “profissões que facilitem mudanças ambien-

tais positivas”. Daí a sugestão específica de “estudar a teo-
logia da criação, na relação do ser humano com o mundo”, 
consciente de que cuidar da Criação requer “uma educação 
permanente”, um verdadeiro “pacto educativo” entre todas 
as entidades envolvidas.

Casa comum parte integrante da vida cristã
O documento também reafirma que “o compromisso 

com o cuidado da casa comum é parte integrante da vida cris-
tã”, e não uma opção secundária. Mas não é tudo: o cuidado 

com a casa comum é “uma 
excelente área” para o diálo-
go e colaboração ecumênica 
e inter-religiosa. Com sua 
“sabedoria”, de fato, as re-
ligiões podem incentivar um 
estilo de vida “contemplati-
vo e sóbrio” que leve à “su-
peração da deterioração do 
Planeta”. A primeira parte do 
documento conclui com um 
capítulo dedicado à comu-

nicação e sua “profunda analogia” com o cuidado da casa 
comum: ambos, na verdade, são baseados na “comunhão, 
relacionamento e conexão”. No contexto de uma “ecologia 
da mídia”, portanto, os meios de comunicação são chamados 
a destacar as ligações entre “o destino humano e o ambiente 
natural”, fortalecendo os cidadãos e combatendo as chama-
das “fake news”.

Alimentação e desperdício
A segunda parte do documento refere-se ao tema da 

alimentação e recorda as palavras do Papa Francisco: “A co-
mida que é jogada fora é como se fosse roubada dos pobres” 
(LS, 50). Partindo desse ponto, a condenação do desper-
dício alimentar como ato de injustiça, o apelo à promoção 
de uma agricultura “diversificada e sustentável”, em defesa 
dos pequenos produtores e dos recursos naturais, e a necessi-
dade urgente de uma educação alimentar saudável, tanto em 
quantidade quanto em qualidade.

Há também um forte apelo para combater fenômenos 
como a apropriação de terras, grandes projetos agroindustri-
ais poluidores e para proteger a biodiversidade. Esse apelo 
repete-se também no capítulo dedicado à água, cujo acesso 
é “um direito humano essencial”. Também aqui é preciso 
evitar o desperdício e ir além dos critérios utilitários que le-
vam à privatização deste bem natural. Na mesma linha está 
a chamada para reduzir a poluição, descarbonizar o setor 
energético e econômico e investir em energia “limpa e ren-
ovável”, acessível a todos.

Água: Pulmões azuis do planeta
Os mares e oceanos também estão no coração da eco-

logia integral: “pulmões azuis do planeta”, eles exigem uma 
governança focada no bem comum de toda a família humana 
e na subsidiariedade. O texto também destaca a necessidade 
urgente de promover uma “economia circular” que não vise 
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a exploração excessiva dos recursos produtivos, mas a sua 
manutenção a longo prazo, para que possam ser reutilizados. 
Devemos superar o conceito de ‘rejeição’, pois tudo tem um 
valor, lemos no texto. Mas isso só será possível através da 
interação entre inovação tecnológica, investimento em in-
fraestrutura sustentável e crescimento da produtividade dos 
recursos. O setor privado é chamado a operar com transpar-
ência na cadeia de suprimentos e a reforma dos subsídios 
aos combustíveis fósseis e a tributação das emissões de CO2 
é necessária. No campo do trabalho, portanto, espera-se a 
promoção do desenvolvimento sócio-econômico sustentável 
para erradicar a pobreza; pede-se caminhos sócio-profis-
sionais em favor dos marginalizados; trabalho digno, salári-
os justos, combate ao trabalho infantil e à informalidade; 
espera-se uma economia inclusiva, na promoção do valor 
da família e da maternidade; é necessária a prevenção e er-
radicação de “novas formas de escravidão”, como o tráfico.

Sustentabilidade integral
O mundo das finanças também deve desempenhar seu 

papel, visando o “primado do bem comum” e tentando pôr 
fim à pobreza. “A própria pandemia da Covid-19 - lê-se no 
texto - mostra como é questionável um sistema que reduz 
a assistência ou permite grandes especulações mesmo em 
infortúnios, voltando-se contra as pessoas mais pobres”. 
Fechar paraísos fiscais, sancionar as instituições financeiras 
envolvidas em operações ilegais, fazer a ponte entre os que 
têm acesso ao crédito e os que não o têm, juntamente com 
a exortação a promover “uma gestão dos bens da Igreja in-
spirada na transparência, coerência e coragem” de uma per-
spectiva de sustentabilidade integral. 

No âmbito das instituições, o documento enfatiza 
a “primazia da sociedade civil”, a serviço da qual deve se 
dedicar a política, os governos e as administrações. Exor-
ta-se à globalização da democracia substantiva, social e par-
ticipativa, a uma visão de longo prazo baseada na justiça e na 
moralidade e na luta à corrupção. Será importante promover 
o acesso à justiça para todos, incluindo os pobres, os margin-
alizados, os excluídos; “repensar prudentemente” no sistema 
carcerário, a fim de promover a reabilitação dos detentos, 
especialmente dos jovens em sua primeira condenação.

Promoção da saúde
Em seguida, o texto se detém na saúde, chamando-a 

de “questão de equidade e justiça social” e reafirmando a 
importância do direito ao tratamento. “Ao mesmo tempo 
em que as redes ecológicas são degradadas”, lemos, “de-
gradam-se também as redes sociais e em ambos os casos 
são os mais pobres que pagam as consequências”. Entre as 
sugestões propostas, há um exame dos perigos associados à 
“rápida disseminação de epidemias virais e bacterianas” e a 
promoção de cuidados paliativos.

Por fim, o documento interdicasterial aborda a questão 
climática, consciente de que tem “uma profunda “relevân-
cia” ambiental, ética, econômica, política e social, “afetando 
acima de tudo os mais pobres”: Em primeiro lugar, precis-
amos de “um novo modelo de desenvolvimento” que ligue 
sinergicamente a luta contra as mudanças climáticas e a luta 
contra a pobreza, “em harmonia com a Doutrina Social da 
Igreja”. Consciente de que “não se pode agir sozinho”, o 
documento apela para um compromisso com o desenvolvi-
mento sustentável “com baixo carbono” para reduzir as 
emissões de gases de efeito estufa. Entre as propostas feitas 
nessa área, o reflorestamento de áreas como a Amazônia e o 
apoio ao processo internacional visando definir a categoria 
de “refugiado climático” para garantir a “proteção jurídica e 
humanitária necessária”.

Ecologia no Vaticano
O último capítulo do texto é dedicado ao compromisso 

do Estado da Cidade do Vaticano. Existem quatro áreas op-
eracionais nas quais se aplicam as indicações do “Laudato si”: 
proteção ambiental (coleta seletiva de resíduos iniciada em 
todos os escritórios); proteção dos recursos hídricos (circu-
itos fechados para a água das fontes); cuidado de áreas verdes 
(redução progressiva de agrotóxicos); consumo de recursos 
energéticos (em 2008, um sistema fotovoltaico foi instalado 
no telhado da Sala Paulo VI, enquanto os novos sistemas de 
iluminação com economia de energia na Capela Sistina, na 
Praça de São Pedro e na Basílica do Vaticano reduziram os 
custos em 60, 70 e 80 por cento, respectivamente).

Fonte: Vatican News

Santa Sé alerta organização europeia                                                            
à transparência para boa governança

Transparência, honestidade e relação de confiança en-
tre as instituições e cidadãos. Este foi o apelo lançado pela 
delegação da Santa Sé na Organização para a Segurança e 
Cooperação na Europa (Osce) para uma boa governança. 

Tendo à frente o observador permanente da Santa Sé 
junto à Osce, dom Janusz Urbańczyk, a delegação partic-
ipou, dia 15 de junho através da plataforma Zoom, da vid-
eoconferência preparatória para o 28º Fórum Econômico e 
Ambiental da Osce sobre o tema “Promover a segurança, 
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estabilidade e crescimento econômico, prevenindo e com-
batendo a corrupção por meio da inovação, aumentando a 
transparência e a digitalização”.

Por causa da pandemia da Covid-19, lê-se na 
declaração da delegação vaticana, “vimos mudanças sociais, 
econômicas e ambientais tangíveis”. Elas exigem “no cam-
po pessoal, nacional e internacional, uma maior atenção ao 
combate à corrupção”, que “representa uma grande ameaça” 
porque “gera instabilidade e se estende a muitos aspectos da 
dimensão econômica e humana”.

Corrupção: ferida que prejudica a todos
“É inegável que a corrupção, sendo uma das feridas 

mais dilacerantes do tecido social, cria sérios danos, tanto do 
ponto de vista ético quanto econômico. De fato, dá a ilusão 
de ganhos fáceis e rápidos, mas na realidade prejudica a to-
dos, minando a confiança recíproca, ofuscando a transparên-
cia e levando a duvidar da confiabilidade de todo o sistema 
jurídico e social”, ressalta ainda a nota.

Daí a referência ao que o Papa Francisco disse em 18 de 
março de 2019, na audiência com os funcionários do Tribunal de 
Contas, recebidos no Vaticano: “A corrupção rebaixa a dignidade 
do indivíduo e destrói todos os bons e belos ideais. A sociedade 
como um todo é chamada a assumir um compromisso concreto 
para combater o câncer da corrupção em suas várias formas.”

Prioridade na ação do governo
“Quem faz parte da administração pública tem o de-

ver crítico de trabalhar com transparência e honestidade, 
favorecendo uma relação de confiança entre cidadãos e in-
stituições. A falta dessa confiança é uma das manifestações 
mais graves da crise da democracia”, diz a Santa Sé à Osce.

Ao mesmo tempo, a delegação vaticana afirma estar 
ciente do fato de que “diante de uma crise de saúde sem 
precedentes, a prioridade dos governos é obviamente a 
proteção da saúde e da segurança”. No entanto, são as ações 
de combate e resposta ao vírus Covid-19 que “podem expor 
riscos potenciais e oportunidades de corrupção e violações 
das normas de combate”. Especialmente neste período de 
pandemia “é necessário permanecer vigilantes”.

Pandemia como uma oportunidade
Por fim, a Santa Sé reflete sobre o fato de que “apesar 

de representar um desafio para toda a Comunidade interna-
cional, a emergência global da Covid-19 também poderia 
oferecer uma oportunidade real” a fim de “buscar soluções 
novas e inovadoras para combater a corrupção”. A esperança 
é de que essas soluções “não sejam divisórias, politizadas 
ou parciais, mas que realmente busquem o bem comum e o 
desenvolvimento humano integral de todos”.

Fonte: Vatican News

Novo Diretório para a Catequese ressalta urgência                                
de uma “conversão pastoral”

“É urgente realizar uma ‘con-
versão pastoral’ a fim de liberar a 
catequese de certos laços que a im-
pedem de ser eficaz”. Palavras de 
Dom Rino Fisichella na coletiva 
de apresentação nesta quinta-feira 
(25/06) do novo “Diretório para a 
Catequese” 

  “Na era digital, vinte anos po-
dem ser comparados, sem exageros, 
a pelo menos meio século”. A ob-
servação é de Dom Rino Fisichella, 
presidente do Pontifício Conselho 
para a promoção da Nova Evange-
lização, durante a apresentação dia 
25 de junho, na Sala de Imprensa da 
Santa Sé, do novo “Diretório para a Catequese”.

Considerar o que está surgindo
O documento nasceu da necessidade de levar em con-

sideração “com grande realismo o novo que está surgindo, 
com a tentativa de propor uma leitura que envolvesse a cate-
quese”. É por esta razão que o Diretório apresenta “não apenas 
os problemas inerentes à cultura digital, mas também sugere 
caminhos a serem tomados para que a catequese se torne uma 

proposta que encontre o interlocutor 
capaz de compreendê-la e ver sua ad-
equação com seu próprio mundo”. 

Recordar os Sínodos
“Viver cada vez mais a di-

mensão sinodal faz com que não 
esqueçamos os últimos Sínodos que 
a Igreja viveu”, explicou Fisichella. 
O presidente do Dicastério mencio-
nou em particular o Sínodo sobre a 
Nova Evangelização e transmissão 
da fé de 2012, com a consequente 
Exortação Apostólica do Papa Fran-
cisco Evangelii gaudium, e o 25º 
aniversário da publicação do Cate-
cismo da Igreja Católica, que afeta 

diretamente a competência do Pontifício Conselho para a 
Promoção da Nova Evangelização.

Conversão pastoral
“A evangelização ocupa o primeiro lugar na vida da 

Igreja e no ensinamento diário do Papa Francisco”, observou 
o prelado: “Portanto, a catequese deve estar intimamente 
ligada à obra de evangelização e não pode ser separada dela. 
Ela precisa assumir em si mesma as próprias características 
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da evangelização, sem cair na tentação de se tornar um substi-
tuto para ela ou de querer impor à evangelização suas próprias 
premissas pedagógicas”. A partir disso podemos ver o primado 
do “primeiro anúncio” e o vínculo entre evangelização e cate-
cumenato, “como experiência do perdão oferecido e da nova 
vida de comunhão com Deus”. Segundo Fisichella, “é urgente 
realizar uma ‘conversão pastoral’ a fim de liberar a catequese 
de certos laços que a impedem de ser eficaz”. O primeiro pon-
to pode ser identificado no esquema escolar, segundo o qual a 

catequese de Iniciação Cristã é vivida no paradigma da escola. 
O segundo é a mentalidade com a qual a catequese é feita a 
fim de receber um sacramento. Um terceiro é a instrumental-
ização do sacramento por causa da pastoral, desse modo os 
tempos do sacramento da Confirmação são estabelecidos pela 
estratégia pastoral de não perder o pequeno rebanho de jovens 
que não abandonaram a paróquia e não pelo significado que o 
sacramento possui em si mesmo na economia da vida cristã”.

Fonte: Vatican News

Falecimento de Religiosa da Sagrada Família de Maria
No 11 de julho, em Curitibanos, SC, onde 

trabalhava e estava em tratamento por causa de 
câncer, faleceu Ir. Marina Ferrari, da Congre-
gação das Irmãs da Sagrada Família de Maria. 
Por ser natural de Viadutos, onde a Congregação 
tem duas casas, ela foi sepultada naquela cidade. 

Alguns dados biográficos de Ir. Marina
Ela nasceu no dia 18 de março de 1962  

em Viadutos RS.  Era uma dos nove filhos de  
Domingos Ferrari e Isabela Ritter Ferrari. 

Ingressou na Congregação no dia 25 de 
fevereiro de 1974, com 11 anos, na Comuni-
dade Imaculada Conceição de Viadutos (RS).

Em 1977, mudou-se para Curitibanos 
onde cursou o Magistério no Colégio Santa Ter-
esinha, formando-se em 1979. Durante o tempo de formação 
no Magistério, atuou como professora no Jardim de Infância 
Santa Teresinha, hoje CEST Sagrada.

Dia 03 de junho de 1979, iniciou no Postulantado, pri-
meira Etapa em preparação a Vida Consagrada em Curiti-
banos SC.

Dia 10 de janeiro de 1980, entrou no noviciado em 
Curitiba PR.

Dia 11 de janeiro de 1982, fez sua primeira profissão 
religiosa e foi trabalhar na comunidade Nossa Senhora Aux-
iliadora em Bom Jardim, munícipio de Guarani das Missões, 
Rio Grande do Sul. Seu primeiro trabalho na Congregação 
foi como professora.

Dia 06 de fevereiro de 1985, foi transferida para a co-
munidade Nossa Senhora de Fátima de Lebon Regis. 

Em 10 de janeiro de 1987, fez sua Profissão Perpétua.
Licenciou-se em Pedagogia, em 1990, pela FEARPE 

de Caçador.
Especializou-se Educação – área de concentração – 

Séries Iniciais, em 1992, pela Universidade do Contestado 
de Caçador, e em 2003, pela UDESC, de Florianópolis, con-
cluiu o Curso de Pós-graduação em Gestão Escolar.

Além de formação na área de Educação, concluiu o 
Curso de Teologia pela Universidade de Passo Fundo RS, 
Especialização em Assessoria Bíblica pela Escola Superior 
de Teologia de São Leopoldo e Escola Bíblica de Assessores 
pelo Centro de Estudos Bíblicos de Curitiba, PR.

De 1985 a 1999, trabalhou como profes-
sora e diretora adjunta na Escola Estadual Frei 
Caneca.

No ano 2000, foi transferida para Curiti-
banos para assumir a direção da Escola de Ed-
ucação Básica Santa Teresinha onde exerceu o 
cargo até sua aposentadoria em 2012.

Assumiu juntamente com a Ir. Angelina 
Walenga a direção adjunta do Centro de Edu-
cação Santa Teresinha. Após a transferência 
da Ir. Angelina para Erechim RS, assumiu em 
março de 2012 como diretora do Centro de Ed-
ucação Santa Teresinha até o ano 2019. Neste 
ano de 2020, afastou-se para tratamento de 
saúde.

Desde sua chegada em Curitibanos, atuou em diversas 
pastorais e movimentos. Nos últimos anos esteve à frente da 
Pastoral do Imigrante assistindo aos haitianos que chegavam 
em Curitibanos; 

Foi Ministra Extraordinária da Comunhão Eucarísti-
ca, Ministra da Palavra, Ministra Extraordinária de Batismo, 
Catequista. Atuou na formação de lideranças leigas.

Gostava de zelar, cuidar da Matriz ornamentando-a 
com cuidado e beleza com a flores, muitas delas plantadas 
por ela mesma. 

Ir. Marina procurou incutir em todos os alunos e profis-
sionais o cultivo da espiritualidade, o amor pela Igreja, por 
São Sygmunt, por São Francisco e Santa Clara e pela Sagra-
da Família. Criou o Coral CEST, incentivando as crianças 
na participação da Santa Missa. Muitas Coroações de Nossa 
Senhora deixaram marcas na comunidade, este ano teve a 
oportunidade de participar entregando flores para a Mãe.

Ir. Marina fez história com muitas obras físicas, mas 
seu maior legado foi sua humildade, simplicidade, despo-
jamento, generosidade, modéstia, humanidade, sabedoria, 
senso de justiça, companheirismo, sinceridade, espontanei-
dade, transparência, criatividade, respeito pelo outro e amor 
pela criação Divina que inspirava e contagiava todos que 
estavam ao seu lado. 

Conversava com cada estudante, com cada professor, 
com cada funcionário com delicadeza, com respeito, com 
amor...
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 A dimensão socioestrutural da caridade cristã
quarta parte
Pe. Jair Carlesso, Pároco da Paroquia N. Sra. 

do Rosário e Professor no ITEPA
3.2 - Transformação da sociedade
“Não é fácil transformar as estruturas da socie-

dade. Não só porque elas estão institucionalizadas e 
mesmo legalizadas, mas porque tem gente que se ben-
eficia com elas e reage com todos os meios contra qualquer ten-
tativa de modificação e, sobretudo, de transformação da ordem 
social vigente”. “A forma mais eficiente de manter a dominação 
e a marginalização é fazer com que os dominados e marginal-
izados interiorizem e naturalizem seu estado de dominação e 
marginalização, isto é, que compreendam e aceitem sua situação 
como uma fatalidade e, portanto, como algo insuperável” (25). 

Porém, “dizer que não é fácil não significa dizer que é 
impossível. Assim como a sociedade foi organizada desta forma 
através da ação de pessoas e grupos sociais, ela pode ser modifi-
cada ou mesmo transformada através da ação de pessoas e gru-
pos sociais” (25).

A transformação como processo permanente
 Antes de tudo, há de se ter presente “que a transformação 

das estruturas da sociedade é algo processual e permanente. Não 
se muda a sociedade da noite para o dia a toque de mágica (ime-
diatismo) nem de uma vez por todas (definitivamente). A mu-
dança é um processo permanente.

Dizer que é um processo significa dizer que vai se dando 
aos poucos, de acordo com a força social acumulada e com as 
reais possibilidades com que se conta em cada momento. Não 
basta dizer que tem que mudar, é preciso dizer como mudar” 
(26). “Dizer que é um processo permanente é dizer que nunca 
vai chegar ao fim. A história humana é um processo permanen-
temente aberto e em construção”. “Nenhum momento ou acon-
tecimento histórico é definitivo nem perfeito”. “A história é um 
processo permanente em construção. Tarefa nossa de cada dia, 
de toda a vida” (27). 

A transformação como processo social
“Nenhuma pessoa sozinha consegue transformar a socie-

dade. Certamente, todos os processos de transformação social 
são desenvolvidos a partir de pessoas concretas e por pessoas 
concretas. Mas só se realizam na medida em que essas pessoas 
concretas vão se articulando e se constituindo como força social: 
‘a união faz a força’!

“Transformar a sociedade ou as estruturas da sociedade 
é transformar os mecanismos que organizam nossa vida coleti-

va de uma determinada forma e que, por favorecerem 
certos setores da sociedade, são defendidos por eles a 
todo custo. Basta ver que todas as conquistas sociais 
ao longo da história se deram mediante a mobilização, 
organização e luta de determinados setores da socie-
dade. Normalmente setores prejudicados e marginal-
izados da sociedade [...], com o apoio e a solidariedade 
de outras pessoas e grupos sociais” (28).

Benefícios sociais nunca foram doação da classe diri-
gente, mas conquistas a duras penas, fruto de muita luta. Des-
de a revolução industrial, muitos trabalhadores deram a vida e 
tombaram lutando por direitos trabalhistas e dignidade. Porém, 
“nenhuma luta é em vão!” “É verdade que nem sempre quem 
semeia e quem rega é quem colhe; mas se alguém colhe é porque 
alguém semeou e regou” (29).

“Daí porque a transformação das estruturas da sociedade 
é um processo social. Vai se dando aos poucos: uma pequena 
conquista abre possibilidades de novas conquistas e assim por 
diante. E vai se dando a partir da mobilização, organização e 
luta dos marginalizados e seus aliados: a união faz a força. É um 
processo social permanente. Tarefa nossa de cada dia, de toda a 
vida, de toda a história” (29).

“E, aqui, precisamente, está o lugar e o modo próprios de 
atuação da Pastoral Social em suas diversas expressões e organi-
zações. Ela se constitui como fermento evangélico nas estruturas 
da sociedade. Sua diaconia aos pobres e marginalizados se dá na 
luta pela transformação destas estruturas. Mais que atender as 
necessidades imediatas dos pobres e marginalizados (assistência 
aos necessitados), sua tarefa é lutar com outras forças sociais 
para transformar os mecanismos que produzem pobreza e mar-
ginalidade em nossa sociedade (transformação das estruturas da 
sociedade). Trata-se aqui, portanto, da dimensão socioestrutural 
da caridade cristã” (29). 
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Lei, hábitos, inovação - Dom Walmor Oliveira de Azevedo
Arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, Presidente da Conferência Nacional dos Bispos do 

Brasil (CNBB)
Há consenso que a pandemia da Covid-19 aponta para a necessidade de mudanças. Os esgotamentos de 

modelos econômicos, político-culturais e até religiosos ameaçam a Casa Comum, sacrificam, de modo crimi-
noso, o meio ambiente. Com a pandemia, percebe-se, com mais clareza, a velocidade impressionante com que 
esses sacrifícios impactam, frontalmente, todas as pessoas, em cada lugar do planeta. Novas respostas aos muitos 
desafios contemporâneos são urgentes e, hoje, o que se tem, é a expectativa definida por uma expressão recente-
mente formulada: a chegada de um “novo normal”.  E a recorrência dessa expressão, em muitos discursos, con-
solida, cada vez mais, um importante entendimento: não haverá retorno ao que se chamava de “normalidade”.
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Para se viver o “novo normal”, muitas lições devem ser 
aprendidas – não apenas cultivar convicções morais em uma per-
spectiva conceitual, mas traduzi-las com a adoção de um novo 
estilo de vida. Sem essa mudança, o mundo continuará a pagar 
alto preço, agravadas pela fragilidade que toma conta das instân-
cias governamentais. Nessas instâncias, faltam gestores com-
prometidos com um sólido humanismo e capazes de aproveitar, 
mesmo que minimamente, os avanços científicos e tecnológicos 
da contemporaneidade para promover novos passos civiliza-
tórios. Diversos setores – a exemplo dos contextos acadêmicos, 
científicos e religiosos – estão desafiados a alcançar nova episte-
mologia capaz de qualificar a cidadania, possibilitando adequa-
do discernimento ético-moral sobre práticas e sistemas políticos.

Na ausência de adequadas mudanças, permanecem os 
colapsos agravados nos últimos meses com a pandemia, não 
somente nos sistemas de saúde, por falta de solidez, mas tam-
bém na dimensão normativa que rege a sociedade. Há orien-
tações conflituosas, pouco eficazes, vindas de diferentes esferas 
do poder público. Uma situação que constitui verdadeiro “bate 
cabeça” entre autoridades: falta diálogo entre instâncias de de-
cisão, o que, consequentemente, inviabiliza a abertura de novos 
ciclos capazes de superar a atual situação de caos.  O momento 
torna-se ainda mais grave porque valores inegociáveis da de-
mocracia, indispensáveis para promover o bem comum, sofrem 
atentados. Uma realidade triste, que pede o fortalecimento do 
coro dos lúcidos, capaz de impedir escolhas obscurantistas, antes 
que seja tarde. O sistema legal precisa avançar neste momento 

para socorrer a democracia e todos os valores e princípios que 
não podem desaparecer. Imprescindível também é reconfigurar 
o tecido cultural e os hábitos, de modo a superar cenários de ex-
clusão social e desigualdades.

Infelizmente, há uma lentidão nos necessários processos de 
mudanças civilizatórias especialmente urgentes no atual momen-
to. Contribui para essa inércia a insistência perversa que vem de 
segmentos sociais que não enxergam nada para além da lógica do 
dinheiro. Esses grupos estão na contramão de um novo humanismo, 
esperança para superar os desafios estabelecidos pela pandemia e 
por outros males. A desafiadora tarefa educativa para se cultivar no-
vos hábitos precisa, pois, contar com o serviço e a participação de 
instituições sérias e credíveis, a serem sempre fortalecidas.

Mudar mentalidades e promover a adoção de hábitos a par-
tir de uma grande mudança cultural não é tarefa fácil. Exige culti-
var convicções renovadas que levem à lucidez. A força educativa 
precisa gerar inspiração para transformar desde situações simples 
a realidades mais complexas, com incidência na infraestrutura da 
sociedade. É preciso conquistar o que é essencial para se viver 
adequadamente e descartar aquilo que ameaça a vida.

As inovações em campos tecnológicos de alta complexi-
dade precisam inspirar um fenômeno similar em situações cotid-
ianas até aqui tratadas com displicência, sem clareza sobre seus 
impactos no dia a dia. Trata-se de um desafio para a civilização 
contemporânea, exigindo adequada resposta de cada contexto 
social. Todos unidos em um mutirão para alcançar, ao mesmo 
tempo, urgentes correções políticas e uma Lei pedagógica, capaz 
de promover novos hábitos.

Comunidade em Tempos de Pandemia
Dom Aloísio Alberto Dilli – Bispo de Santa Cruz do Sul
O Documento de Aparecida diz que “não pode existir vida cristã 

fora da comunidade” (DAp 278), inspirando-se nas primeiras comuni-
dades cristãs para tal afirmação, pois elas se caracterizaram pela fraterni-
dade e pela comunhão (cf. At 4, 32). A comunidade, portanto, faz parte 
normal e necessária da vida dos cristãos, pois está inerente à sua identi-
dade. Deus criou o ser humano à sua própria imagem e semelhança, por-
tanto o criou para a comunhão, chamando-o a entrar na íntima relação 
com Ele e para a fraternidade universal: “Essa é a mais alta vocação 
do ser humano: entrar em comunhão com Deus e com os outros, seus 
irmãos” (VFC 9). Dentro deste contexto, entenderemos o sentido eti-
mológico da palavra “Igreja” como “convocação”, ou seja, a assembleia 
dos convocados pela Palavra de Deus para formarem o Povo de Deus 
reunido, que se alimenta com a Eucaristia, a fim de se tornar membro do 
Corpo Místico de Cristo, em que Ele é a Cabeça e nós, os seus membros 
(cf. CIgC 777 e 807). Como afirma o Concílio Vaticano II, a Igreja é 
o sinal e instrumento da íntima união com Deus e da unidade de todo 
gênero humano (cf. LG 775).

Ingressamos neste Povo de Deus a partir do nosso batismo, 
quando nos tornamos filhos e herdeiros de Deus e participamos de uma 
só família de irmãos e de irmãs em Jesus Cristo. Pelo sacramento da 
Crisma, confirmamos esta nossa fé e missão batismal de discípulos mis-
sionários numa comunidade concreta, na qual nos alimentamos sobretu-
do com o Pão da Palavra e o Pão da Eucaristia, desafiados a viver a nos-
sa missão. Tudo isso podia ser normal até pouco tempo, quando fomos 
surpreendidos, junto com todo planeta, pelo Coronavírus Covid-19, que 
nos obrigou a um distanciamento social e, de certa forma, também co-
munitário, por tempo indeterminado. Isso não acabou nosso espírito co-
munitário e eclesial, mas nos obrigou a viver a fé e o espírito comunitário 

de outras formas, talvez não tão evidenciadas em 
outras épocas, consideradas normais.

Na experiência de reclusão em nossas ca-
sas e de dificuldades em nos reunirmos nas igrejas, 
foi necessário acentuar a presença do Senhor entre 
nós de outras formas, especialmente como Igreja 
doméstica, família orante, dando vida à palavra de Jesus: “Onde dois ou 
três estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei, no meio deles” (Mt 
18, 20). Entre os meios privilegiados de encontro com o Senhor, a Pa-
lavra de Deus recebeu destaque todo especial, pois é Deus mesmo que 
fala quando se leem as Sagradas Escrituras na Igreja (Cf. SC 7), tornando 
a Palavra viva, eficaz e eterna (Cf. Hb 4, 12; 1Pedr 1, 23). Através dela 
podemos encontrar-nos com Alguém, que tem identidade, rosto e nome: 
Jesus Cristo, o Verbo (a Palavra) que se fez carne e habitou entre nós (Cf. 
Jo 1, 14). Bento XVI afirma: “A Igreja funda-se sobre a Palavra de Deus, 
nasce e vive dela” (VD 3). O Senhor também se revela na caridade dos 
irmãos que se doam pelos outros, sobretudo os necessitados: “Todas as 
vezes que fizestes isso a um destes pequeninos que são meus irmãos, foi a 
mim que o fizestes” (Mt 25, 40). Sim, é tempo de muita caridade!

Enquanto a pandemia perdurar, abramos as portas da fé ao Senhor 
sobretudo em nossas casas, pois Ele sempre deseja estar conosco. Inten-
sifiquemos a experiência de Igreja doméstica, rezando juntos, ouvindo 
a Palavra de Deus, fortificando o espírito fraterno na família e ajudando 
os necessitados. Não será uma quarentena que tirará o nosso espírito 
fraterno. E quando o Covid-19 não mais ameaçar, voltemos saudosos e 
perseverantes aos nossos templos, onde seremos acolhidos pelo Senhor e 
pelos irmãos, na forma comunitária ideal, a que mais nos identifica como 
cristãos que se reúnem para ouvir a Palavra, alimentar-se da Eucaristia e 
fortificar a caridade fraterna na missão.
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SETEMBRO: Mês da Bíblia
O mês de setembro foi escolhido po 

r nossa Igreja como o “Mês da Bíblia”, 
no qual, no dia 30, o Dia da Bíblia! No 
dia 30 de setembro comemoramos tam-
bém o dia de São Jerônimo, (340 a 420) 
estudioso que fez a primeira tradução da 
Bíblia do Hebraico e Grego para o latim. 

Na catequese, o livro que deve 
ser mais amado e utilizado é sem dúvi-

das a “Palavra de Deus”, pois sem esta Palavra não há anun-
ciação ou catequese. Como Catequistas, somos antes de tudo 
“Anunciadores da Palavra”, por isso a importância de esta-
mos sempre utilizando a Bíblia, pois é Nela que encontramos 
todo o Projeto de Amor de Deus por cada um de nós! É Nela 
que encontramos o caminho a ser seguido e a sabedoria para 
as nossas vidas e encontros de catequese.

A Bíblia deve ser o livro de destaque na catequese. Nela 
compreendemos a nossa história, a nossa caminhada cristã e 
as promessas que todos os dias Jesus Cristo nos faz. Costumo 
sempre dizer para as crianças que elas possuem uma biblio-
teca dentro de casa, pois a Bíblia é uma biblioteca composta 
por 73 livros, sendo 46 do Antigo Testamento e 27 do Novo 
Testamento. E ainda mais, as crianças e todos nós possuímos 
uma “Carta do Amor de Deus”.

134ª Receita Culinária
Maria Busatta, integrante da Pastoral da Saúde

Variedades

Dinâmica do Setor de Animação Bíblico-catequética (130)
Tânia Madalosso

Dicas para 
celebrar o mês da 
Bíblia mais intensa-
mente na catequese:

O r n a m e n t e 
de forma carinhosa 
e maior destaque o 
local onde habitual-
mente coloca a Bíblia 
em seus encontros, 
salientando que a 
Bíblia não é um livro 
qualquer, mas sim a PALAVRA DE DEUS.

Comece os encontros de catequese do mês de setembro 
com um canto sobre a Bíblia.  

Fazer momentos de Celebração da Palavra, pedindo que 
cada criança faça uma oração espontânea e em seguida beije a 
Bíblia com respeito e carinho.

Fazer a distribuição, em cartõezinhos, de versículos bí-
blicos em forma de marca texto para as crianças. 

Motive ainda mais a prática da Leitura Orante da Pala-
vra, no grupo de catequistas, enquanto turma e com familiares.

Deus nos abençoe e que Palavra de Deus nos ilumine! 

FEIJÃO TROPEIRO
3 xícaras grandes de feijão cozido
½ xícara de farelo de trigo torrado
½ xícara de fubá torrada
½ xícara de farinha da mandioca
1 xícara de multimistura de folhas refogadas

2 ovos mexidos e fritos
1 colher de chá de folhas
1 xícara de linguiça frita
Cheiro verde picado
Fazer refogado de cebola, tomate e feijão. Acrescentar 

todos os ingredientes e servir quente.

FANTA CASEIRA
2 cenouras grandes
2 litros de água
1 copo de açúcar
Casca de 2 laranjas (cuidando para não colocar a parte branca)
Bater tudo no liquidificador.
1 Kg de farinha de trigo especial
4 colheres (sopa) de manteiga
3 colheres (sopa) de fermento biológico
8 colheres (sopa) de açúcar

2 ovos
1 colher (chá) de sal
1 colher (sopa) de açúcar de baunilha
½ xícara de suco de laranja ou leite
2 xícaras de água
Misturar todos os ingredientes até que a massa des-

grude das mãos. Bata por 5 minutos. Untar a forma com 
manteiga e preencha com 1/3 da massa. Colocar o recheio 
(que pode ser fruta, doce de leite, coco). Pressione o restante 
da massa. Deixar crescer até dobrar de volume. Pincelar um 
ovo inteiro e polvilhe o farofa.
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Aniversários Setembro

Ervas e Plantas Medicinais – 130
Pe. Ivacir João Franco – CNF/MT nº. 0120.

2, Pe. Jair Carlesso, O. 1989

6, Pe. Dirceu Balestrin, N. 1963

7, Pe. Nelson C. Longo, N. 1948

10, Pe. Jossi Golembiewski, N. 1980

12, Marinês Dori Rocha Agnoletto, N. 1972 (Pastoral da Criança)

Jilozeiro
Solanum jiló, Radio.
Pertence à família das 

Solanáceas
Também conhecido 

como: Jinjilo, jiló
O Jilozeiro é uma planta 

herbácea, anual, ramificada que 
pode chegar quando adulta até 2.5 
metros de altura. Está adaptado 
praticamente em todas as regiões 
brasileiras. Apresenta ramos cilín-
dricos e verdes. As suas folhas são 
agudas e cobertas por pelos finos. 

As suas flores são brancas e agrupadas por inflorescências, com 
suave perfume. A sua reprodução é feita por sementes.

Propriedades medicinais:
Contem moderadamente as vitaminas A, que é um 

micronutriente que desempenha papel essencial na visão, 
crescimento, desenvolvimento do osso, desenvolvimento e 
manutenção do tecido do organismo todo, B, que é a maior 
responsável pela manutenção da saúde emocional e mental 
do ser humano; C, que é um antioxidante que tem capacidade 
de proteger o organismo dos danos provocados pelo estres-
se, e equilibra o organismo todo; Cálcio, que visa fortalecer 

os ossos e os dentes; Fósforo, que ajuda no crescimento, na 
recuperação do organismo, proporciona energia, vigor, co-
laborando na metabolização das gorduras e amidos, atenua 
as dores da artrite, estimula dentes e gengivas saudáveis e 
Ferro, que é essencial para produção dos glóbulos vermelhos 
do sangue, do pigmento da pele, do tecido muscular.

Estudos apontam que o mesmo apresenta também 
benefícios ligados à vitamina PP (ou B3), que se manifesta 
por lesões cutâneas e distúrbios digestivos e nervosos

Consumido ao natural, é auxiliar para fortalecer e aux-
iliar o bom funcionamento do estômago, da bílis e do fígado. 

Também é útil para acalmar diarreias, anemias e ao 
mesmo tempo para recompor a flora estomacal ou intestinal. 

Muitos usam consumir o chá de suas folhas para 
combater o colesterol, o diabete e também para problemas 
hepáticos e dispepsia biliar.

O chá é auxiliar para fortalecer o pulmão e eliminar 
a gripe, a tosse, o resfriado e purificar as vias respiratórias.

Muitos usam ferver a água do fruto antes de amadu-
recer e fazer bochechos para eliminar problemas ligados a 
úlceras da boca e ao mesmo tempo fortalecer as gengivas.

Obs.: Não foram encontradas contraindicações na 
literatura consultada. Porém nenhuma planta deve ser con-
sumida em excesso e nenhum tratamento deve ser feito sem 
orientação médica ou conhecimento científico.

19, Pe. Dirceu Dalla Rosa, N. 1965

Pe, Jossi Golembiewski, O. 2009

21, Pe. Alberto Disarz, N. 1935

25. Pe. Gladir Giacomel, N. 1962

Participe da Campanha de Natal 2020 do Regional Sul 3 da CNBB
O livrinho dos encontros de Natal deste ano das Dioceses 

do Rio Grande do Sul tem uma motivação especial: ser sinal de 
solidariedade e partilha.

O livrinho tem como lema “Reconstruir a Esperança” e 
apresenta roteiro para 4 encontros para o advento, uma celebração 
penitencial e a bênção do dia do Natal.

A novidade deste ano é a guirlanda oferecida em separado, 
cujo valor – R$ 5,00 – tem a finalidade de substituir as coletas não re-
alizadas ou a serem realizadas neste ano: Campanha da  Fraternidade, 
Terra Santa, Óbolo de São Pedro, Projeto Missionário Sul 3-Moçam-
bique e Amazônia, Missões e Campanha para a Evangelização.

Carta publicada pela presidência 
da CNBB Sul  de 23 de junho, destaca 
que “será preciso ousada criatividade 
para fazer chegar às pessoas esse mate-
rial, divulgando amplamente nas redes 
sociais das dioceses e paróquias, bem 
como nos diversos grupos de WhatsApp 
das comunidades, sempre destacando o significado e objetivo da 
guirlanda: ela foi pensada para suprir as coletas programadas para o 
ano de 2020, e também para colaborar na manutenção das paróquias, 
dioceses e Regional”.
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Sempre ligada em você!

Irmãs 
Franciscanas 
da Sagrada 
Família de 

Maria

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

(54) 3321-1432

 (Fotos, cortesia Foto Stúdio Elsa e colaboração de Rochele Koraleski).


