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- 1º de 1º a 07, Semana Nacional pela Vida
- 02, início da novena da 69ª Romaria de N. Sra. de 

Fátima, Erechim, com participação restrita e observância das 
normas de saúde; 14h, reunião das coordenadoras paroquiais 
das zeladoras de capelinhas, no Centro Diocesano.

- 04, Na comemoração de São Francisco de Assis, 
liturgicamente omitida, na frente do Santuário de Fátima, 
bênção para animais. O primeiro turno das eleições municipais 
que seriam neste dia foram transferidas para 15 de novembro.

- 05, 08h30, reunião do Apostolado da Oração, no Centro 
Diocesano.

- 08, Dia do Nascituro.
- 11, 69ª Romaria Diocesana de Fátima, com participação 

restrita e observância das normas de prevenção ao contágio do 
novo Coronavírus.

- 12, N. Sra. Aparecida – Santuário Diocesano de Fátima, 
“Pedalada da Fé”.

- 15, 09h, reunião da Província Eclesiástica de Passo 
Fundo, em Passo Fundo. 

- 18- Dia Mundial das Missões e da Pontifícia Obra da 

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

Infância Missionária – Festa da Padroeira, Paróquia Santa 
Teresinha, Estação. 

- 19, às 09h, reunião das coordenadoras paroquiais 
da Animação Bíblico-Catequética, no Centro Diocesano 
de Administração e Pastoral; 18h30, reunião do Conselho 
Econômico, no Centro Diocesano de Pastoral e Administração.

- 23 a 25, Escola Catequética do Regional Sul 3 da CNBB, 
em Porto Alegre e reunião das coordenações diocesanas do 
Setor de Animação Bíblico-catequética.

- 25 – Dia Nacional da Juventude (DNJ), com atividade 
na Praça Daltro Filho, Erechim, às 14h -  “Fraternidade e 
Vida: Dom e Compromisso”, inspirado pela Campanha da 
Fraternidade, e o lema “Ouviu e junto com eles caminhou” (Lc 
24,15-17 – discípulos de Emaús).

- 26, 19h, reunião da Coordenação ampliada da Ação 
Evangelizadora, no Centro Diocesano.

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

- 29, das 08h30 às 16h, reunião da Pastoral da Criança, 
no Centro Diocesano. 

As coletas anuais com destinação específi ca nas                       
Arquidioceses e Dioceses do Rio Grande do Sul 

No domingo de ramos, se realiza a cole-
ta da Campanha da Fraternidade; na sexta-fei-
ra santa, a coleta para a Terra Santa; no dia 
de Pentecostes, aquela para os projetos mis-
sionários do Regional Sul em Moçambique, 
África, e na Amazônia; na solenidade de São 
Pedro e São Paulo, a coleta do óbolo de São 
Pedro, para obras de caridade do Papa; no ter-
ceiro domingo de outubro, a das missões; no 
terceiro domingo de Advento, a da Campanha para a Evangeli-
zação. Em vista da pandemia do novo Coronavírus, impedindo as 
celebrações com participação presencial ampla, as três coletas do 
primeiro semestre foram transferidas para o segundo. 

Mas a pandemia continua. Por isso, os Bispos do Rio 
Grande do Sul aprovaram a sugestão da equipe de redação dos 
subsídios de Advento e Natal, da quaresma e Páscoa de substituir 
todas as coletas deste ano pela colocação da guirlanda de Natal, 
pedindo por ela a colaboração de R$ 5,00. 

Estes cinco reais serão distribuídos assim: um real fi cará 
para a Paróquia, um fi cará para a Diocese, um cobrirá os custos e 

ajudará na manutenção anual do Regional Sul 
3, dois reais serão destinados a formar um fun-
do que será destinado às coletas mencionadas.

No verso da guirlanda há um agradec-
imento a quem a adquire, dizendo que com 
ela está colaborando com o destino dessas 
coletas.

Assim, quem adquire uma ou mais 
guirlandas estará colaborando com sua Paróquia, com a Di-
ocese, com o Papa, com as missões, com a evangelização da 
Igreja católica no Brasil. Se cada católico desse cinco reais 
em cada uma das seis coletas, seriam 30 reais ao longo deste 
ano. Esta importância poderia ser o indicativo da colaboração 
mínima de cada um ou seja seis guirlandas. 

Assim, se pede a todas as comunidades um esforço espe-
cial de colocar o maior número possível de guirlandas para se 
conseguir um valor expressivo, sufi ciente para enviar ao destino 
das coletas. 

Cada Paróquia pode fazer sucessivos pedidos de guirlan-
das na Livraria Diocesana. 
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“Eis-me aqui, envia-me” (Is 6, 8)
Mensagem de Sua Santidade o Papa Francisco para o Dia Mundial das Missões de 2020 - [18 de outubro]

Queridos irmãos e irmãs!
Desejo manifestar a minha 

gratidão a Deus pelo empenho com 
que, em outubro passado, foi vivido 
o Mês Missionário Extraordinário 
em toda a Igreja. Estou convencido 
de que isso contribuiu para estimular 
a conversão missionária em muitas 
comunidades pela senda indicada no 
tema «Batizados e enviados: a Igreja de Cristo em missão 
no mundo».

Neste ano, marcado pelas tribulações e desafios cau-
sados pela pandemia do covid-19, este caminho missionário 
de toda a Igreja continua à luz da palavra que encontramos 
na narração da vocação do profeta Isaías: «Eis-me aqui, en-
via-me» (Is 6, 8). É a resposta, sempre nova, à pergunta do 
Senhor: «Quem enviarei?» (Ibid.). Esta chamada provém do 
coração de Deus, da sua misericórdia, que interpela quer a 
Igreja quer a humanidade na crise mundial atual. «À semel-
hança dos discípulos do Evangelho, fomos surpreendidos por 
uma tempestade inesperada e furibunda. Demo-nos conta de 
estar no mesmo barco, todos frágeis e desorientados mas, ao 
mesmo tempo, importantes e necessários: todos chamados a 
remar juntos, todos carecidos de mútuo encorajamento. E, 
neste barco, estamos todos. Tal como os discípulos que, fa-
lando a uma só voz, dizem angustiados “vamos perecer” (cf. 
Mc 4, 38), assim também nós nos apercebemos de que não 
podemos continuar estrada cada qual por conta própria, mas 
só o conseguiremos juntos» (Francisco, Meditação na Praça 
de São Pedro, 27/III/2020). Estamos verdadeiramente assus-
tados, desorientados e temerosos. O sofrimento e a morte 
fazem-nos experimentar a nossa fragilidade humana; mas, 
ao mesmo tempo, todos nos reconhecemos participantes 
dum forte desejo de vida e de libertação do mal. Neste con-
texto, a chamada à missão, o convite a sair de si mesmo por 
amor de Deus e do próximo aparece como oportunidade de 
partilha, serviço, intercessão. A missão que Deus confia a 
cada um faz passar do «eu» medroso e fechado ao «eu» res-
oluto e renovado pelo dom de si.

No sacrifício da cruz, onde se realiza a missão de Jesus 
(cf. Jo 19, 28-30), Deus revela que o seu amor é por todos 
e cada um (cf. Jo 19, 26-27). E pede-nos a nossa disponib-
ilidade pessoal para ser enviados, porque Ele é Amor em 
perene movimento de missão, sempre em saída de Si mes-
mo para dar vida. Por amor dos homens, Deus Pai enviou 
o Filho Jesus (cf. Jo 3, 16). Jesus é o Missionário do Pai: a 
sua Pessoa e a sua obra são, inteiramente, obediência à von-
tade do Pai (cf. Jo 4, 34; 6, 38; 8, 12-30; Heb 10, 5-10). Por 
sua vez, Jesus – crucificado e ressuscitado por nós –, no seu 
movimento de amor atrai-nos com o seu próprio Espírito, 

que anima a Igreja, torna-nos discípu-
los de Cristo e envia-nos em missão 
ao mundo e às nações.

«A missão, a “Igreja em saída” 
não é um programa, um intuito con-
cretizável por um esforço de vonta-
de. É Cristo que faz sair a Igreja de 
si mesma. Na missão de anunciar o 
Evangelho, moves-te porque o Es-

pírito te impele e conduz (Francisco, Sem Ele nada podemos 
fazer, 2019, 16-17). Deus é sempre o primeiro a amar-nos e, 
com este amor, vem ao nosso encontro e chama-nos. A nossa 
vocação pessoal provém do facto de sermos filhos e filhas de 
Deus na Igreja, sua família, irmãos e irmãs naquela caridade 
que Jesus nos testemunhou. Mas, todos têm uma dignidade 
humana fundada na vocação divina a ser filhos de Deus, a 
tornar-se, no sacramento do Batismo e na liberdade da fé, 
aquilo que são desde sempre no coração de Deus.

Já o facto de ter recebido gratuitamente a vida consti-
tui um convite implícito para entrar na dinâmica do dom de 
si mesmo: uma semente que, nos batizados, ganhará forma 
madura como resposta de amor no matrimónio e na virgin-
dade pelo Reino de Deus. A vida humana nasce do amor de 
Deus, cresce no amor e tende para o amor. Ninguém está 
excluído do amor de Deus e, no santo sacrifício de seu Filho 
Jesus na cruz, Deus venceu o pecado e a morte (cf. Rom 8, 
31-39). Para Deus, o mal – incluindo o próprio pecado – 
torna-se um desafio para amar, e amar cada vez mais (cf. 
Mt 5, 38-48; Lc 23, 33-34). Por isso, no Mistério Pascal, a 
misericórdia divina cura a ferida primordial da humanidade 
e derrama-se sobre o universo inteiro. A Igreja, sacramento 
universal do amor de Deus pelo mundo, prolonga na história 
a missão de Jesus e envia-nos por toda a parte para que, at-
ravés do nosso testemunho da fé e do anúncio do Evangelho, 
Deus continue a manifestar o seu amor e possa tocar e trans-
formar corações, mentes, corpos, sociedades e culturas em 
todo o tempo e lugar.

A missão é resposta, livre e consciente, à chamada de 
Deus. Mas esta chamada só a podemos sentir, quando vive-
mos numa relação pessoal de amor com Jesus vivo na sua 
Igreja. Perguntemo-nos: estamos prontos a acolher a pre-
sença do Espírito Santo na nossa vida, a ouvir a chamada à 
missão quer no caminho do matrimónio, quer no da virgin-
dade consagrada ou do sacerdócio ordenado e, em todo o 
caso, na vida comum de todos os dias? Estamos dispostos a 
ser enviados para qualquer lugar a fim de testemunhar a nos-
sa fé em Deus Pai misericordioso, proclamar o Evangelho da 
salvação de Jesus Cristo, partilhar a vida divina do Espíri-
to Santo edificando a Igreja? Como Maria, a Mãe de Jesus, 
estamos prontos a permanecer sem reservas ao serviço da 
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vontade de Deus (cf. Lc 1, 38)? Esta disponibilidade interior 
é muito importante para se conseguir responder a Deus: Eis-
me aqui, Senhor, envia-me (cf. Is 6, 8). E isto respondido 
não em abstrato, mas no hoje da Igreja e da história.

A compreensão 
daquilo que Deus nos 
está a dizer nestes tem-
pos de pandemia torna-se 
um desafio também para 
a missão da Igreja. Desa-
fia-nos a doença, a trib-
ulação, o medo, o isol-
amento. Interpela-nos a 

pobreza de quem morre sozinho, de quem está abandonado 
a si mesmo, de quem perde o emprego e o salário, de quem 
não tem abrigo e comida. Obrigados à distância física e a 
permanecer em casa, somos convidados a redescobrir que 
precisamos das relações sociais e também da relação co-
munitária com Deus. Longe de aumentar a desconfiança e 
a indiferença, esta condição deveria tornar-nos mais atentos 
à nossa maneira de nos relacionarmos com os outros. E a 
oração, na qual Deus toca e move o nosso coração, abre-
nos às carências de amor, dignidade e liberdade dos nossos 
irmãos, bem como ao cuidado por toda a criação. A impos-
sibilidade de nos reunirmos como Igreja para celebrar a Eu-

caristia fez-nos partilhar a condição de muitas comunidades 
cristãs que não podem celebrar a Missa todos os domingos. 
Neste contexto, é-nos dirigida novamente a pergunta de 
Deus – «quem enviarei?» – e aguarda, de nós, uma respos-
ta generosa e convicta: «Eis-me aqui, envia-me» (Is 6, 8). 
Deus continua a procurar pessoas para enviar ao mundo e às 
nações, a fim de testemunhar o seu amor, a sua salvação do 
pecado e da morte, a sua libertação do mal (cf. Mt 9, 35-38; 
Lc 10, 1-11).

Celebrar o Dia Mundial das Missões significa tam-
bém reiterar que a oração, a reflexão e a ajuda material das 
vossas ofertas são oportunidades para participar ativamente 
na missão de Jesus na sua Igreja. A caridade manifestada nas 
coletas das celebrações litúrgicas do terceiro domingo de ou-
tubro tem por objetivo sustentar o trabalho missionário, real-
izado em meu nome pelas Obras Missionárias Pontifícias, que 
acodem às necessidades espirituais e materiais dos povos e 
das Igrejas de todo o mundo para a salvação de todos.

A Santíssima Virgem Maria, Estrela da Evangelização 
e Consoladora dos Aflitos, discípula missionária do seu Fil-
ho Jesus, continue a amparar-nos e a interceder por nós.

Roma, em São João de Latrão, na Solenidade de Pen-
tecostes, 31 de maio de 2020.

Francisco

Homilia do Papa Francisco na missa de aniversário               
da visita à ilha de Lampedusa

Quarta-feira, 8 de julho de 2020
Hoje o Salmo responsorial convi-

da-nos a uma busca constante do rosto 
do Senhor: «Procurai continuamente a 
face do Senhor. Recorrei ao Senhor e ao 
seu poder, procurai continuamente a sua 
face» (Sl 104). Esta busca constitui uma 
atitude fundamental na vida do fiel, que 
compreendeu que a finalidade última da 
sua existência é o encontro com Deus. 

A busca do rosto de Deus é garantia do bom êxito da 
nossa viagem através deste mundo, que é um êxodo para 
a verdadeira Terra Prometida, a Pátria celestial. A face de 
Deus é a nossa meta, e é também a nossa estrela polar, que 
não nos permite perder o caminho. 

Naquela época o povo de Israel, descrito pelo profeta 
Oseias na primeira Leitura (cf. 10, 1-3.7-8.12), era um povo 
extraviado, que tinha perdido de vista a Terra Prometida e 
vagueava no deserto da iniquidade. A prosperidade e a rique-
za abundante tinham afastado do Senhor o coração dos isra-
elitas, enchendo-o de falsidade e injustiça. 

Trata-se de um pecado ao qual nem sequer nós, cris-
tãos de hoje, estamos imunes. «A cultura do bem-estar, que 
nos leva a pensar em nós mesmos, torna-nos insensíveis aos 

gritos dos outros, faz-nos viver como se 
estivéssemos em bolhas de sabão: elas 
são bonitas mas não são nada, são ilusão, 
ilusão do fútil, do provisório, que leva à 
indiferença a respeito dos outros; antes, 
leva à globalização da indiferença» (Hom-
ilia em Lampedusa, 8 de julho de 2013).

O apelo de Oseias chega-nos hoje 
como um renovado convite à conversão, 
para dirigir o nosso olhar ao Senhor, a fim 

de vislumbrar a sua face. O profeta diz: «Semeai na justiça, 
e colhereis bondade em proporção. Lavrai novas terras! É 
tempo de buscar o Senhor, até que Ele venha espalhar a 
justiça sobre vós» (10, 12).

A busca da face de Deus é motivada por um anseio 
de encontro com o Senhor, encontro pessoal, um encontro 
com o seu amor imenso, com o seu poder que salva. Os doze 
Apóstolos, dos quais nos fala o Evangelho de hoje (cf. Mt 
10, 1-7), tiveram a graça de o encontrar fisicamente em Je-
sus Cristo, Filho de Deus encarnado. Ele chamou-os pelo 
nome, um por um — ouvimo-lo — fitando-os nos olhos; e 
eles olharam para o seu rosto, ouviram a sua voz, viram os 
seus prodígios. O encontro pessoal com o Senhor, tempo de 
graça e de salvação, comporta a missão: «Por onde andardes 
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— Jesus exorta-os — anunciai que o Reino dos Céus está 
próximo» (v. 7). Encontro e missão não se separem.

Este encontro pessoal com Jesus Cristo é possível tam-
bém para nós, que somos os discípulos do terceiro milénio. 
Orientados em busca da face do Senhor, podemos recon-
hecê-lo no semblante dos pobres, dos doentes, dos abando-
nados e dos estrangeiros que Deus colocar no nosso camin-
ho. E este encontro torna-se também para nós um tempo de 
graça e de salvação, investindo-nos com a mesma missão 
confiada aos Apóstolos. 

Hoje celebra-se o sétimo ano, o sétimo aniversário da 
minha visita a Lampedusa. À luz da Palavra de Deus, gostaria 
de reiterar o que disse aos participantes no encontro “Livres do 
medo”, em fevereiro do ano passado: «O encontro com o outro é 
também encontro com Cristo. Foi Ele mesmo quem no-lo disse. 
É Ele quem bate à nossa porta faminto, sedento, estrangeiro, 
nu, doente, prisioneiro, pedindo para ser encontrado e assistido, 
pedindo para poder desembarcar. E se ainda tivéssemos alguma 
dúvida, eis a sua palavra clara: “Em verdade vos digo, todas as 
vezes que fizestes isto a um destes meus irmãos mais pequeni-
nos, foi a mim mesmo que o fizestes” (Mt 25, 40)».

«Todas as vezes que fizestes isto...», no bem e no mal! 
Hoje esta admoestação é de candente atualidade. Todos de-
veríamos usá-la como ponto fundamental no nosso exame 
de consciência, aquele que fazemos todos os dias. Penso na 
Líbia, nos campos de detenção, nos abusos e nas violências 
de que são vítimas os migrantes, nas viagens da esperança, 
nos salvamentos e nas rejeições. «Todas as vezes que fiz-
estes isto... foi a mim mesmo que o fizestes». 

Lembro-me daquele dia, há sete anos, exatamente no 
sul da Europa, naquela ilha... Algumas pessoas contaram-me 
as suas histórias, como tinham sofrido para lá chegar. E havia 
intérpretes. Um deles contou coisas terríveis na própria lín-
gua, e o intérprete parecia traduzir bem, mas falava muito e a 
tradução era curta. “Bem — pensei — vê-se que nesta língua 
há mais rodeios de palavras para se expressar”. Quando voltei 
para casa, à tarde, na entrada havia uma senhora — que a paz 
esteja com a sua alma, ela já se foi — que era filha de etíopes. 
Compreendia a língua e tinha assistido ao encontro pela tele-
visão. E disse-me o seguinte: “Ouça, aquilo que o tradutor 
etíope lhe disse não é sequer a quarta parte das torturas, dos 
sofrimentos que eles padeceram”. Deram-me a versão “desti-
lada”. É o que acon-
tece hoje com a Líbia: 
passam-nos uma 
versão “destilada”. 
Sim, a guerra é hor-
rível, sabemo-lo, mas 
não podeis imaginar 
o inferno que se vive 
lá, naqueles lagers de 
detenção. E aquelas 
pessoas vinham ape-
nas com a esperança de atravessar o mar.

Que a Virgem Maria, Solacium migrantium, nos aju-
de a descobrir o rosto do seu Filho em todos os irmãos e 
irmãs obrigados a fugir da própria terra por causa de tantas 
injustiças que ainda afligem o nosso mundo!

Oração comum para o quinto aniversário da Laudato si’
Senhor Deus de amor,
 Criador do céu e da terra e de tudo 

o que eles contêm,
 Tu nos criaste à tua imagem e nos 

tornaste administradores da tua criação, 
da nossa casa comum.

 Tu nos abençoaste com o sol, a 
água e a terra tão generosa que a todos 
alimenta.

 Abre as nossas mentes e toca os 
nossos corações, para que saibamos dar-
nos conta do dom da tua criação.

 Ajuda-nos a sermos conscientes de que a nossa casa 
comum não nos pertence só a nós mas a todas as gerações 
futuras,

 e que é responsabilidade nossa preservá-la.
 Faze que possamos ajudar cada pessoa a ter o ali-

mento e os recursos de que precisa.
 Faze-te presente para os necessitados nestes tempos 

difíceis, especialmente para os mais pobres e vulneráveis.

 Transforma em esperança o nosso 
medo, a nossa ansiedade e os sentimentos 
de solidão, para podermos experimentar 
uma verdadeira conversão do coração.

 Ajuda-nos a mostrar a nossa soli-
dariedade criativa no afrontar as conse-
quências desta pandemia.

 Torna-nos corajosos para abraçar-
mos as mudanças na procura do bem co-
mum.

 Agora, mais que nunca, possamos 
sentir que estamos todos unidos e inter-

dependentes.
 Faze de modo a que possamos ouvir e responder ao 

grito da terra e ao grito dos pobres.
 Que os sofrimentos atuais possam ser as dores do 

parto de um mundo mais fraterno e sustentável.
 Sob o olhar terno de Maria Auxiliadora, isto te ped-

imos por Cristo, nosso Senhor.
 Amém
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Homilia de Dom Adimir na Missa de abertura                    
do Jubileu de Ouro da Diocese de Erexim

1. Saudação a todos os padres, 
Diáconos, Seminaristas, 
Consagrados(as), Autoridades 
civis, militares e lideranças em 
geral de nossas comunidades; 
irmãos e irmãs em Cristo presentes 
aqui na Catedral e aqueles que nos 
acompanham pelas redes sociais e 
emissoras de rádio.

2. Abertura do Mês vocacional: 
“Amados e chamados por Deus”. 
Lema: “És precioso para mim... 
Eu te amo”! (Isaías). Agradeço a 
todos os padres e diáconos e parabenizo-os pelo seu dia, 
deixando desde já meu abraço fraterno.

3. Estamos celebrando a abertura de nosso Ano Jubilar – 
50 anos da Criação e Instalação da Diocese de Erexim. 
O ano jubilar é uma tradição na história e traz presente 
a gratidão sentida pela caminhada realizada e as graças 
alcançadas num período de muita luta e fadiga. É hora de 
celebrar as alegrias vividas e ter um coração voltado ao 
Senhor que nos concede todo bem e toda graça.

4. Jubileu: Signifi ca um tempo que anuncia ou marca 
um acontecimento importante. No livro do Profeta 
Isaías, 61,1-3, signifi ca o anúncio de um tempo novo de 
libertação. “O Espírito do Senhor está sobre mim, porque 
me ungiu e me enviou para anunciar a boa nova para os 
pobres, a liberdade aos cativos, para proclamar o Ano 
da Graça do Senhor”. Tempo de transformação; tempo 
de mudança; tempo de esperança. O jubileu aponta 
para um Kairós – um novo tempo.

5. Viver o ano jubilar é abrir-se a uma nova etapa em qu, 
iluminados pela experiência do passado, projetamo-nos a 
um futuro a ser construído em busca de respostas e no 
enfrentamento de desafi os dos tempos atuais. É sentir 
a alegria de uma história construída com o esforço de 
muitas vidas: Vamos lembrar carinhosamente a pessoa de 
Dom João, Dom Girônimo, Dom José e com estes tantos 
padres, diáconos, consagrados (as) e leigos(as), sem citar 
nomes, mas com certeza uma multidão de pessoas que se 
doaram para fazer esta história acontecer.  Viver o jubileu 
é também poder contar com muitas outras pessoas que no 

hoje e no amanhã de nossa caminhada, 
nesta perspectiva de um futuro que nos 
convida a prosseguir sem desanimar, 
irão nos ajudar a continuar a história 
desta igreja particular.

6. Ao longo destes 50 anos: 
(Como diz São Paulo na leitura de 
hoje, pergunto) o que nos separou do 
amor de Cristo? Angústia? Tribulação? 
Perseguição? Fome? Nudez? Perigo? 
Nada. Em Cristo reconhecemos que o 
jubileu é oportunidade de perceber, de 
fato, como São Paulo nos diz mais uma 

vez: “em tudo isso, somos mais que vencedores, graças 
àquele que nos amou!”. 

7. É olhar para trás e ver uma multidão que foi 
alimentada por Jesus com cinco pães e dois peixes 
(como nos apresenta o Evangelho). É olhar para frente 
e ver uma multidão sedenta a nos interpelar na fome 
e sede de uma sociedade humana, justa e solidária. É 
ter compaixão e oferecer a ela o que necessita para ter 
vida com dignidade. Pois Jesus continua, como fez aos 
seus discípulos, a nos pedir: “Dai-lhes vós mesmos de 
comer”. Se nos comprometemos com Jesus e confi amos 
na sua palavra, o pouco que poderemos oferecer, “vai 
fazer o milagre acontecer” novamente. A multidão não 
precisa só do pão material, mas do pão da Palavra, o Pão 
da Eucaristia, o Pão da Solidariedade, o Pão da Justiça, o 
Pão do Amor. O Pão da Vida: e a Vida é Jesus.

8. Vamos pedir ao Senhor que nos dê um coração humilde 
e grato para reconhecer os grandes feitos do passado 
e um coração sábio, generoso e comprometido para 
“Evangelizar, a partir da escuta e da vivência da Palavra 
de Deus, alimentados pela Eucaristia, fortalecendo uma 
Igreja Diocesana de Comunhão e participação, em saída, 
rumo à Plenitude”, como nos propomos no 14º Plano 
Diocesano da Ação Evangelizadora. 

9. Confi emos este nosso Ano Jubilar à intercessão de São 
José, nosso padroeiro e de Nossa Senhora do Rosário 
de Fátima, padroeira de nosso Santuário Diocesano, 
a fi m de que tudo o que fi zermos seja sempre para a 
maior glória de Deus. Amém!

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

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

Livraria Diocesana – Av. Sete de Setembro, 1251 (no Centro Diocesano)
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No final da missa, Dom Adimir anunciou alguns projetos para o ano jubilar
1. Formaremos nos próximos dias uma comissão para 

preparar o programa do ano jubilar que ora abrimos, de 
maneira a articular as atividades na diocese;

2. Faremos ao longo deste ano a visita pastoral em todas 
as paróquias da diocese;

3. Convidamos as Pastorais e Movimentos a retomarem 
suas histórias motivando um novo impulso em suas 
atividades e em unidade com o 14º. Plano Diocesano de 
Ação Evangelizadora;

4. Convidamos cada paróquia, para rever sua história e 
celebrem como comunidade a ação de Deus em sua 
vida, fortalecendo a vida de Comunhão Diocesana.

5. Queremos impulsionar a vida espiritual para a 
profunda experiência de Deus que se manifesta sempre 
misericordioso para conosco, através da leitura orante da 
Palavra, de reflexões e retiros;

6. No dia 1º/08/2021, faremos uma grande celebração de 
nosso Ano jubilar que terá seu encerramento oficial 
na Romaria do Santuário no mês de outubro.

COM ESTAS INDICAÇÕES E COM MUITA ALEGRIA,
DECLARO ABERTO NOSSO ANO JUBILAR 

DO CINQUENTENÁRIO DE NOSSA QUERIDA DIOCESE DE EREXIM.

Reconhecimento e reflexão sobre a liturgia do domingo
A Voz da Diocese (19/7/2020)

Queridos fiéis de toda a 
Diocese de Erexim. 

É sem dúvida um momento 
especial este primeiro contato com 
o programa Voz da Diocese, esta 
mensagem que todos os finais de 
semana é dirigida a todo o nosso 
povo. Por isso, a minha saudação 
a todos, a manifestação de alegria 
por ter iniciado o meu ministério 
episcopal aqui na Diocese no dia 
12 deste mês. Foi um momento muito importante para mim, 
muito gratificante para a minha vida e com certeza também 
para a Diocese de Erexim que inicia uma nova etapa na qual 
juntos vamos percorrer um caminho.

O meu agradecimento a todos que participaram, 
que acompanharam; o agradecimento pela acolhida aqui na 
Diocese de Erexim, em especial ao Pe. Antonio junto com a 
equipe que preparou a Diocese para a minha chegada. Então 
a alegria de poder estar agora já inserido, já trabalhando, 
embora ainda lentamente dentro da situação da pandemia, 
organizando a agenda de atendimento. Mas a alegria de 
poder servir e partilhar a vida, a experiência que agora 
podemos dizer, como realmente bispo da Diocese, fazer 
esta caminhada conjunta com todos os padres, diáconos, 
religiosos (as), nossos seminaristas e todas as comunidades 
que compõem o território da Diocese.

Gostaria de aproveitar este momento inicial lembrando 
a liturgia deste final de semana dia 19 que nos convida a 
aprender com a paciência de Deus e saber que é preciso ter 
um coração brando, um coração paciente e misericordioso 
para com todas as pessoas. É um convite que a liturgia nos faz 
e que vem ao encontro também com o que estamos vivendo. 

Ter esta paciência de Deus diante 
do contexto da pandemia do 
Coronavirus, ser pacientes na 
busca de soluções, de recuperação 
e os cuidados que ídevemos ter 
com a vida.

É preciso reconhecer que 
Deus é bom, clemente e fiel, como 
nos diz o salmista.

É lembrar que o Espírito vem 
em nosso socorro nas fraquezas; é 

sempre Ele que intercede por nós, segundo a vontade de Deus.
No Evangelho, encontramos as três parábolas sobre 

o Reino de Deus: a comparação do campo onde foi semeado 
o trigo e veio o joio – paciência de Deus para colher os 
frutos bons do trigo no tempo certo; a semente de mostarda, 
pequena mas que se torna grande e abriga a todos; o fermento 
na massa que não se vê, mas faz a massa crescer.

Deus quer salvar a todos e o seu Reino é para todos. 
Precisamos semear o amor, o carinho, o acolhimento e fazer 
com que a boa semente do trigo produza o esperado; que 
as boas ações, por pequenas que sejam, se tornem como a 
semente de mostarda e que sem a preocupação de aparecer, 
nossas ações sejam como o fermento na massa que serve 
para todos crescerem em sabedoria, em graça e na vivencia 
dos verdadeiros valores do reino de Deus.

Caminhemos juntos na construção do reino de Deus e 
sejamos sinais de sua presença na realidade em que estamos 
inseridos. Que nossas ações revelem também ao mundo o 
amor misericordioso de Deus e seu plano salvador que não 
faz distinção de pessoas. Que Deus abençoe a todos.

Dom Adimir Antonio Mazali, 
Bispo Diocesano de Erexim
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Recordação e valorização dos avós e dos motoristas
A Voz da Diocese (dia 26/07/2020)

“Amados e chamados por Deus”
A Voz da Diocese (02/08/2020)

Queridos irmãos e irmãs. Mais 
uma vez queremos chegar até vocês 
por este canal “Voz da Diocese”. 
Nosso carinho e nossa saudação a 
todos e todas.

Particularmente, neste final de 
semana, queremos lembrar de pessoas 
muito especiais. Ao celebrarmos neste 
dia 25 a festa de São Cristóvão, que 
na sua história significa “aquele que 
carrega Cristo ”, trazemos presente os nossos motoristas 
dos quais ele é protetor. Muitos são os que ganham a vida 
e sustentam suas famílias com o trabalho como motoristas, 
sejam os taxistas, os caminhoneiros, os motoristas de ônibus 
e tantos outros. Que São Cristóvão os proteja pelas ruas e 
estradas e, com prudência, todos possam ir e voltar sempre 
com segurança em seus afazeres.

 Outro grupo que queremos lembrar são os avós que 
ao recordarmos São Joaquim e Santa Ana, pais de Nossa 
Senhora, também os consideramos padroeiros dos mesmos, 
por serem avós de Jesus. Que o respeito e a valorização destas 
pessoas tão queridas para todos sejam um compromisso 
cristão e acima de tudo humano, pois representam a 
experiência e maturidade de vida com uma bela história 
de cuidados para com todos nós. Aos avós vivos, nossos 
parabéns; aos já falecidos, nossa oração em favor de todos.

 Esta motivação de valorização 
de nossos motoristas e de nossos avós 
nos remete à mensagem do Evangelho 
deste final de semana onde Jesus 
continua nos falando do Reino em 
parábolas e o compara a uma campo 
que possui um tesouro ou a uma pedra 
preciosa. Quem os descobre, vende 
tudo para possuir o campo ou a pedra 
preciosa. Desta maneira, nos convida 

a redescobrir e a optar de forma decisiva por aquilo que 
realmente vale a pena, ou seja, pelos valores mais altos que 
é o Reino. Reino este feito de bons relacionamentos e de 
reconhecimento da vida como valor maior.

 Mas se mesmo assim existe dificuldade de compreender 
esta realidade e questionamos a existência do mal, recordamos 
que o Evangelho fala ainda do Reino como o lançar as redes 
ao mar e aonde vêm peixes bons e ruins. Deus não quer a 
morte, mas sabe esperar o tempo para o amadurecimento das 
opções e da compreensão para que aconteça o verdadeiro 
comprometimento com os valores do Reino por Ele proposto. 

 Que São Cristóvão, São Joaquim e Santa Ana 
intercedam por todos nós!

 Deus os abençoe.
Dom Adimir Antonio Mazali 
Bispo Diocesano de Erexim

Este é o tema proposto para o mês 
vocacional que iniciamos e que no Brasil, 
há quase quarenta anos, procura dar um 
destaque às diversas vocações: recorda os 
sacerdotes e diáconos; a semana nacional 
da família, vida consagrada, os leigos e 
leigas nos diversos ministérios de nossas 
comunidades; os catequistas de uma 
maneira especial. 

Por isso, queremos convidar você, 
com sua família, a se unir ao longo deste 
mês para rezar em sintonia com a Igreja nestas intenções:

- Reze e valorize o padre que atua na sua paróquia e 
também pelos diáconos se aí os tem; mas lembre-se também 
de todos os padres e diáconos que estão a serviço de nossas 
comunidades, dando suas vidas para anunciar a esperança e o 
amor que vêm de Deus, para conduzir a cada um no caminho 
da graça e da salvação; reze pelos padres idosos, pelos 

doentes e também pelos padres jovens, para 
que sejam fortalecidos na entrega e serviço 
a que foram chamados;

- Reze pela sua família e por todas 
as famílias, para que haja harmonia, paz, 
alegria. Para que os pais vivam a alegria 
de serem pais e os filhos a alegria de serem 
filhos. Reze pelos jovens para que constituam 
novas famílias seguindo os valores humanos 
embasados na fé cristã; reze para que muitos 
jovens despertem para a vida sacerdotal e 

consagrada colocando-se no seguimento de Jesus com toda 
disposição e entrega, por amor ao próximo;

- Reze pelos consagrados e consagradas, para que 
sejam fiéis testemunhas de Jesus e sinal de esperança e amor 
ao próximo. Que manifestem sempre esta presença amorosa 
de Deus para com todos e em todos os lugares;

- Reze por aqueles que se doam no serviço gratuito 
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e generoso em suas comunidades, nos mais diversos 
ministérios e serviços, colaborando com o anuncio do Reino 
de Deus e a construção de verdadeiras comunidades de fé. 
Recordamos de modo especial os catequistas, transmissores 
da fé às crianças e adolescentes e que ajudam os pais, 
primeiros catequistas, no amadurecimento da fé e da doutrina 
de nossos catequizandos.

- Este é um mês especial de oração por todos que 
assumem uma ou outra opção de vida, transformando-se em 
sinais visíveis do projeto amoroso de Deus e do caminho de 
felicidade proposto a todos, pois: “vocação acertada, futuro 
feliz”! 

Dom Adimir Antonio Mazali 
Bispo Diocesano de Erexim

Semana Nacional da Família
A Voz da Diocese (09/08/2020)

  “Eu e minha casa serviremos ao 
Senhor” (Josué, 24,15).
 A Semana Nacional da Família 
neste ano inicia neste dia 09 de agosto, 
Dia dos Pais e vai até dia 15. São sete 
dias especiais de reflexão de temas 
relacionados à família.
 Dom Ricardo Hoepers, Bispo da 
Diocese de Rio Grande e presidente da 
Comissão Episcopal Pastoral para a Vida e 
a Família da CNBB, ao apresentar o Livro 
Hora da Família para esta semana, nos 
diz: “Na alegria do Evangelho queremos 
viver plenamente a vontade do Senhor 
em nossas vidas, em nossas famílias, 
em nossas casas”. Ele “convida a todos 
a refletirem e vivenciarem a dimensão do serviço na Igreja, 
começando em nossas casas. Fazer um itinerário, um caminho, 
de aprofundamento da fé em família a serviço da comunidade”.
 A proposta desta semana é que se celebre este dia dos 
pais com muita alegria em família, tendo presente a figura 
de São José como modelo de serviço aos interesses de Jesus. 
Um verdadeiro testemunho do homem justo e homem de fé.
 Refletir também o tema do mês vocacional: “Amados 
e chamados por Deus”, compreendendo o verdadeiro sentido 
do amor na família, que tudo supera e tudo suporta.
 Convida as famílias a olhar para o sacramento do 
matrimônio como um caminho de santificação dos esposos, 
que se fundamenta no amor de Deus. 

Faz um apelo aos pais para 
que busquem educar seus filhos para a 
superação de si mesmos e o enfrentamento 
do mundo profissional e social. 
 Propõe que a família intensifique suas 
orações juntos, pois, “família que reza 
unida, permanece unida”. Dedicar um 
tempo maior para a oração em família. 

Destaca-se ainda nesta semana 
o tema da vida, compreendendo o seu 
valor da concepção até seu fim natural. 
Promover e defender a vida é tarefa de 
todos nós.
 Enfim, convida para que nossas 
famílias sejam luzes para a sociedade, 
uma luz que brilha a partir da casa, 

comprometida no serviço ao Senhor, como diz a inspiração 
da Palavra de Deus para esta semana: “Eu e minha casa 
serviremos ao Senhor” (Js, 24,15).
 Vamos, então, rezar juntos, nesta Semana Nacional 
da Família, da melhor forma possível, mesmo no contexto 
da pandemia. Seja em casa ou nas comunidades, conforme 
for possível. Que a Sagrada Família de Nazaré seja nosso 
modelo de fé e de esperança. Renovando nossa confiança 
digamos: “Jesus, Maria e José, nossa família vossa é”!
 Deus os abençoe!

Dom Adimir Antonio Mazali
Bispo Diocesano

A grandeza da Vida Consagrada
A Voz da Diocese – 16/08/2020

Neste 3º. Domingo de agosto, junto à Solenidade 
da Assunção de Maria, a Igreja também celebra com 
profunda gratidão a Vida Consagrada. São homens 
e mulheres que, desde os primórdios do evangelho, 
dedicam-se integralmente ao serviço da Igreja e da 
humanidade. No ano de 2015, o Papa Francisco dedicou 
todo um ano para celebrar o dom da Vida Consagrada, 

convocando-os à confissão, com humildade e confiança 
em Deus, a fazerem uma revisão de suas vidas, para 
que pudessem viver a constante experiência do amor 
misericordioso do Senhor e a grandeza de sua vocação.

São pessoas que um dia receberam o chamado de 
Deus e se puseram livremente ao serviço de seu Reino, 
doando a própria vida de maneira exclusiva. Eles têm 
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a missão radical de seguir Jesus Cristo pela 
profissão solene dos votos (Obediência, 
Pobreza e Castidade). Devem segui-Lo 
mais proximamente, fazendo com que seu 
testemunho de vida possa mostrar a alegria 
da fé a todos os homens e mulheres de cada 
época.

Um dos grandes pilares da vida 
consagrada é a dimensão da vida comum entre 
eles. O Papa acredita que “numa sociedade 
marcada pelo conflito, a convivência difícil 
entre culturas diversas, a prepotência sobre os mais 
fracos, as desigualdades, somos chamados a oferecer 
um modelo concreto de comunidade que, mediante o 
reconhecimento da dignidade de cada pessoa e a partilha 
do dom que cada um é portador, permita viver relações 
fraternas”.  As relações fraternas da vida comum dos 

consagrados são uma lembrança para nós 
de que devemos viver em comunhão, 
partilhando mutuamente a vida.

Os consagrados são aqueles que, 
no coração da Igreja e do mundo, não se 
cansam de testemunhar a grandeza e a 
beleza de seguir Jesus Cristo com alegria, 
oferecendo-se cada dia a Ele. Que Maria, 
assunta ao céu, a modelo fiel no seguimento 
a Cristo, dê perseverança e guarde os nossos 
consagrados (as) na resposta feliz do sim 

a Deus e aos homens e conduza sempre suas vidas no 
caminho da santidade. 

Parabéns consagrados e consagradas. Deus os 
abençoe!

Dom Adimir Antonio Mazali
Bispo Diocesano de Erexim

Solenidade da Assunção da Virgem Maria
Papa Francisco – Oração do Ânge-

lus, 15 de agosto de 2020
Amados irmãos e irmãs, bom dia!
15082020-papanoangelusdaassun-

caoQuando o homem pôs os pés na lua, foi 
dita uma frase que se tornou famosa: “Este 
é um pequeno passo para um homem, um 
grande salto para a humanidade”. Com 
efeito, a humanidade atingiu um marco 
histórico. Mas hoje, na Assunção de Maria 
ao Céu, celebramos uma conquista infinitamente maior. Nossa 
Senhora pousou os pés no paraíso: não foi só em espírito, mas 
também com o corpo, totalmente. Este passo da pequena Vir-
gem de Nazaré foi o grande salto em frente da humanidade. 
De pouco serve ir à lua se não vivermos como irmãos na Terra. 
Mas que uma de nós viva no Céu com o corpo dá-nos esper-
ança: compreendemos que somos preciosos, destinados a res-
suscitar. Deus não deixará que os nossos corpos desapareçam. 
Com Deus nada se perderá! Em Maria o objetivo é alcançado e 
temos diante dos nossos olhos a razão pela qual caminhamos: 
não para conquistar as coisas na terra, que desaparecem, mas 
para conquistar a pátria celeste, que é para sempre. E Nossa 
Senhora é a estrela que nos guia. Ela foi a primeira. Ela, como 
ensina o Concílio, «brilha como sinal de esperança segura e de 
consolação, para o Povo de Deus ainda peregrinante» (Lumen 
Gentium, 68).

O que nos aconselha a nossa Mãe? Hoje no Evangel-
ho a primeira coisa que ela diz é: «A minha alma glorifica ao 
Senhor» (Lc 1, 46). Nós, acostumados a ouvir estas palavras, 
talvez já não prestemos atenção ao seu significado. Glorifi-
car literalmente significa “engrandecer”, ampliar. Maria “en-
grandece o Senhor”: não os problemas, que não lhe faltavam 
naquele momento, mas o Senhor. Quantas vezes, ao contrário, 
nos deixamos dominar pelas dificuldades e absorver pelo 

medo! Nossa Senhora não o faz, porque 
ela coloca Deus como a primeira grandeza 
da vida. Daqui nasce o Magnificat, daqui 
nasce a alegria: não da ausência de prob-
lemas, que mais cedo ou mais tarde vêm, 
mas a alegria nasce da presença de Deus 
que nos ajuda, que está próximo de nós. 
Porque Deus é grande. E acima de tudo, 
Deus olha para os mais pequeninos. Nós 
somos a Sua fraqueza de amor: Deus olha 

e ama os mais pequeninos.
Maria, de facto, reconhece-se pequena e exalta as 

«grandes coisas» (v. 49) que o Senhor fez por ela. Quais? Antes 
de mais, o inesperado dom da vida: Maria é virgem e concebe; 
e Isabel, que era idosa, também concebe uma criança. O Sen-
hor faz maravilhas com os pequeninos, com aqueles que não 
se consideram grandes, mas que dão a Deus muito espaço na 
vida. Ele derrama a Sua misericórdia sobre aqueles que con-
fiam n’Ele e eleva os humildes. Maria louva a Deus por isto.

E nós - podemos nós perguntar-nos - lembramo-nos de lou-
var a Deus? Agradecemos-Lhe as grandes coisas que Ele faz por 
nós? Por cada dia que nos dá, porque nos ama sempre e nos perdoa, 
pela sua ternura? E mais uma vez, por nos ter dado a sua Mãe, pelos 
irmãos e irmãs que põe no nosso caminho, porque nos abriu o Céu? 
Damos graças a Deus, louvamos a Deus por estas coisas? Se nos 
esquecermos do bem, o coração atrofia-se. Mas se, como Maria, 
nos lembrarmos das grandes coisas que o Senhor realiza, se pelo 
menos uma vez por dia O magnificarmos, então damos um grande 
passo em frente. Uma vez por dia podemos dizer: “Louvo ao Sen-
hor”; “Bendito é o Senhor”: é uma pequena oração de louvor. Isto 
é louvar a Deus. O coração, com esta pequena oração, alarga-se, a 
alegria aumenta. Peçamos a Nossa Senhora, porta do Céu, a graça 
de começar cada dia erguendo o nosso olhar para o Céu, para Deus, 
e dizer: “Obrigado!”, como dizem os pequeninos aos grandes.
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Orientações para a continuidade da catequese                      
na Diocese de Erexim

Conhecer a Jesus Cristo pela fé é nossa alegria; segui-Lo é uma graça, e transmitir este tesouro aos demais é 
uma tarefa que o Senhor nos confiou ao nos chamar e nos escolher. (Documento de Aparecida, 18)

Caros padres e catequistas,

A catequese é um dos processos 
mais importantes da caminhada comu-
nitária. Diante do contexto da pandemia, 
acompanhamos com alegria a criativ-
idade de catequistas na elaboração de 
propostas por meios virtuais, bem como a 
preocupação em manter o itinerário com 
os recursos possíveis. O Espírito de Deus 
“vem em socorro da nossa fraqueza” (Rm 
8,26) e tem nos desafiado na assimilação 
desse tempo histórico sem perder a fé e a 
esperança. 

Ao mesmo tempo, sentimos a necessidade de dar al-
guns passos olhando para a continuidade do percurso de 
educação na fé. Não dispomos de todas as respostas, mas 
sabemos que, se caminharmos juntos, teremos mais pos-
sibilidades de acertar. Pedimos esse esforço de comunhão 
diocesana, respeitando as realidades de cada paróquia e 
comunidade, mas sem construir caminhos destoantes. As-
sim indicamos:

1º ano – Aos que iniciam o caminho da catequese, 
a importância de bem acolher e introduzir no mistério de 
Jesus.  Com ajuda preciosa das e dos catequistas e seguin-
do as disposições sanitárias, pode-se retomar ou iniciar os 
encontros com o novo Ano Litúrgico no Advento, sendo 
que na noite de Natal se realizaria o rito da entrega da im-
agem do Menino Jesus. Em 2021, o grupo faria a continui-
dade do processo do 1º ano com os ajustes de encontros 
que serão sugeridos.  

2º ano – É um tempo de aprofundamento da camin-
hada catequética. Em várias realidades paroquiais e co-
munitárias, não se deixou de partilhar experiências e man-
ter o contato com os catequizandos, embora à distância. 
Nesse sentido, poder-se-ia aproveitar o Advento como 
tempo de encontro presencial para celebrar a catequese 
do ano e aprofundar o tema do perdão e a realização do 
Sacramento da Reconciliação. Em 2021, este grupo re-
tornaria já no processo de 3º Ano. A outra possibilidade, 
visto que neste ano houve poucos encontros presenciais, 
é desse grupo refazer todo o itinerário proposto para o 2º 
ano com seus tempos e ritos específicos. 

3º ano – A partir de outubro, com toda atenção às 
normas sanitárias, propor quatro encontros de formação 

presenciais em vista da celebração da Pri-
meira Eucaristia que pode ser realizada, 
conforme a realidade, em grupos meno-
res. Caso não haja possibilidade, organizar 
para que isso aconteça no início de 2021. 
Esse grupo seguirá depois seu itinerário de 
formação na vida sacramental conforme 
proposta para o 4º ano.

4º ano – Às paróquias com celebração 
do Sacramento da Crisma neste ano tam-
bém se indica, a partir de outubro e con-

forme as normas sanitárias, organizar quatro encontros 
de formação presenciais. Ainda, em diálogo com o bispo 
diocesano, ver possibilidade de agenda para uma ou mais 
celebrações.  

Os roteiros dos quatro encontros do 3º e 4º anos 
serão organizados pela Coordenação Diocesana de Cate-
quese e disponibilizados para as coordenadoras paroqui-
ais que deverão fazer chegar às catequistas responsáveis. 

Para as diversas celebrações, ter presente as “Orien-
tações da CNBB para as Celebrações Comunitárias no contexto 
da pandemia da COVID – 19”, do início de junho deste ano.

Na oportunidade, reiteramos profundo agradeci-
mento às e aos catequistas pela disposição e serviço neste 
tempo. Recomendamos a continuidade do contato com os 
catequizandos e suas famílias através dos materiais já di-
sponibilizados e os meios digitais: Google Meet, Zoom, 
Skype, Messenger, Facebook e WhatsApp, bem como, 
animando para acompanhar de casa as missas que estão 
sendo transmitidas, especialmente da paróquia de cada 
um.  

Confiemos nosso trabalho à proteção de São José e 
à intercessão de Maria. 

Erechim, 22 de julho de 2020 - Festa de Santa Maria 
Madalena

Dom Adimir Antonio Mazali, Bispo Diocesano
Pe. Maicon André Malacarne , Pároco da Paróquia 

N. Sra. Aparecida, Coordenador Diocesano de Pastoral
Tânia Madalosso, Coordenadora Diocesana do Setor 

de Animação Bíblico-catequética
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Orientações da Diocese de Erexim para este tempo                 
de pandemia a partir de 11 de agosto

Antes de tudo, a Diocese de 
Erexim manifesta sua profunda sol-
idariedade às famílias que vivem a 
dolorosa experiência de óbitos em 
consequência da Covid-19 ou outra 
causa e lhes assegura a oração pe-
los falecidos, bem como pela recu-
peração de quem está em quaren-
tena e/ou em tratamento, por seus 
cuidadores e profi ssionais da saúde 
que estão a seu serviço.

Em vista do sagrado e irrenunciável compromisso 
com a defesa e promoção da vida em todas as suas man-
ifestações, especialmente a humana, desde a concepção 
até seu fi m natural, como nos lembrou a Campanha da 
Fraternidade deste ano, a Diocese de Erexim confi rma ori-
entações já emitidas, retomando algumas e acrescentando 
outras a partir deste dia 11 de agosto, conforme solici-
tação:

- Observância das “Orientações Litúrgico-Pastorais 
para o retorno às atividades presenciais”, enviadas pela 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil ao episcopado 
brasileiro em 31 de maio passado.

- Celebração da Eucaristia em qualquer dia da se-
mana e Celebração Dominical da Palavra de Deus com 
participação presencial restrita de 30 pessoas quando em 
vigor a “bandeira vermelha”, se o espaço comportar, e 
30% do espaço de cada igreja ou outro local comunitário 
na “bandeira laranja ou amarela”, com distanciamento, 
utilização de máscara e álcool em gel, ventilação maior 
possível e sanitarização permanente dos ambientes. Onde 
for possível, a celebração da missa tenha transmissão ra-
diofônica e/ou pelas redes sociais, com incentivo à partic-
ipação virtual em família, em clima de verdadeira oração. 

Tenha-se também atenção às nor-
mas específi cas de cada município.

- Bares e canchas de bochas 
em propriedade da Mitra Diocesa-
na de Erexim permanecem fecha-
dos. A celebração litúrgica não jus-
tifi ca a abertura de tais ambientes, 
uma vez que os jogos de mesa e 
de bochas são fortes transmissores 
do vírus, além do que a celebração 

litúrgica é o centro da vida cristã, não se estende por muito 
tempo e é realizada com os devidos protocolos sanitários. 

- Capelinhas continuam sem circulação pelas 
famílias. Assim mesmo, as famílias mantenham sua 
oração diária permanente, incluindo a recitação do terço 
e nos sábados e domingos ou mesmo durante a semana, 
participem, por rádio e/ou redes sociais da celebração da 
santa missa. 

- Projetos de construção ou de reforma de imóveis 
da Igreja só serão aprovados para execução após conheci-
mento da realidade diocesana pelo Bispo, recém-chegado, 
sua avaliação e do Conselho Diocesano de Economia, a 
não ser em casos emergenciais (vendaval, arrombamento, 
incêndio...).

Em todas as circunstâncias, seguir os atuais e even-
tualmente outros protocolos sanitários de prevenção da 
pandemia é zelar pela própria vida e saúde e a dos irmãos 
e irmãs, num testemunho de amor, de cuidado pastoral e 
de unidade eclesial.  

Erechim, 11 de agosto de 2020.
Dom Adimir Antonio Mazali, Bispo Diocesano
Pe. Antonio Valentini Neto, Chanceler da Cúria Di-

ocesana

Nota dos Bispos do Paraná sobre as eleições municipais de 2020
Curitiba, 11 de agosto de 2020.
“A boa política está a serviço da vida e da paz”
Em 2020, apesar de todos os contratempos trazidos 

pela pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), tere-
mos as eleições municipais, a serem realizadas no mês de 
novembro. Participar desse momento político e escolher, 
com responsabilidade, aqueles que irão governar nos-
sos municípios, é muito importante. Por isso, como já é 
tradição, o Regional Sul 2 da CNBB publicou a Cartilha 
de Orientação Política, a fi m de orientar de forma sadia os 

cidadãos, especialmente os cristãos católicos, neste perío-
do eleitoral.

Após a reunião do dia 11 de agosto, nós, bispos do 
Conselho Episcopal de Pastoral do Regional Sul 2, deci-
dimos escrever essa nota dirigida a todo clero diocesano, 
aos religiosos e religiosas, às lideranças das pastorais, or-
ganismos e movimentos da Igreja do Paraná, a todos os 
cristãos católicos e aos pré-candidatos nas eleições 2020. 
Vocês são chamados a renovar e reanimar a esperança do 
povo cristão em dias melhores. A política, quando exerci-
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da segundo seus nobres princípios, 
tem esse potencial. Por isso, os 
exortamos a utilizar a Cartilha de 
Orientação Política para animar as 
comunidades a serem espaço de 
diálogo e fortalecimento da democ-
racia, em vista de uma participação 
consciente e responsável no pro-
cesso eleitoral.

Sabemos que trabalhar a 
questão política no cenário atual, em que vivemos a maior 
crise de saúde do mundo, será um grande desafi o, que ex-
igirá empenho e criatividade. Muitas famílias foram atin-
gidas pela pandemia do Coronavírus. Além das milhares 
de vidas que foram ceifadas, muitas passam por grandes 
necessidades para se sustentar. Esse cenário crítico nos 
mostra a importância de escolher governantes capazes de 
gerenciar crises, comprometidos com a justiça e a ética, 
colocando a vida sempre acima da economia.

A missão evangelizadora da Igreja implica também 
a atenção às questões sociais e políticas, pois, como nos 
diz o Papa Francisco, “a política é uma das formas mais 
elevadas de caridade, pois busca o bem comum”. Dessa 
forma, onde a vida humana é ameaçada ou o ser humano 
não encontra condições dignas de viver, a Igreja se en-
volve e intervém. Por isso, é tão importante nesse momen-
to conclamar os cristãos católicos a participarem, com 
consciência e responsabilidade, do processo eleitoral que 
viveremos em breve.

A Cartilha de Orientação Política é um subsídio apar-
tidário, oferecido pela Igreja Católica, que visa colaborar 
na formação de uma sadia consciência política, ajudando, 
especialmente, os cristãos leigos e leigas a escolher e vo-
tar bem em candidatos idôneos e comprometidos com a 
vida e o bem de todos. Por isso, pedimos que façam essa 
Cartilha chegar às mãos dos cristãos católicos, e de todas 
as pessoas de boa vontade, de nosso Brasil. Que ela seja 

um material de estudo e que suscite 
o debate de ideias, que fortalece a 
democracia e a busca por um país 
mais justo, humano e fraterno.

Acreditamos que a política, 
quando exercida de forma correta, 
está a serviço da vida e da paz e isso 
fortalece nossa esperança e nos mo-
tiva a olhar para o futuro confi ando 
que dias melhores virão. Pedimos 

que os cristãos católicos, mesmo em meio as adversidades 
desse tempo, se organizem para fazer das eleições munic-
ipais de 2020 uma oportunidade para fortalecer a democ-
racia.

Que Nossa Senhora Aparecida, Mãe e Padroeira do 
Brasil, abençoe, proteja e acompanhe candidatos e ele-
itores durante esse pleito eleitoral.

Dom Geremias Steinmetz - Arcebispo de Londrina e 
Presidente da CNBB Regional Sul 2

Dom José Antonio Peruzzo - Arcebispo de Curitiba 
e Vice-Presidente do Regional Sul 2

Dom Amilton Manoel da Silva - Bispo de Guarapua-
va e secretário do Regional Sul 2

Dom Sergio Arthur Braschi - Bispo de Ponta Grossa 
e representante da Província Eclesiástica de Curitiba

Dom Edgar Xavier Ertl - Bispo de Palmas-Francisco 
Beltrão e representante da Província Eclesiástica de

Cascavel
Dom Mário Spaki - Bispo de Paranavaí e represen-

tante da Província Eclesiástica de Maringá
Dom Carlos José de Oliveira - Bispo de Apucarana e 

representante da Província Eclesiástica de Londrina
Dom Volodemer Koubetch - Arquieparca ucraniano 

e representante da Igreja Católica do Rito Ucraniano
Fonte: CNBB e CNBB Sul 2

Mensagem dos Bispos do Estado do Rio de Janeiro                   
para as Eleições 2020

A proximidade das eleições municipais 2020 e o 
cenário atual de pandemia no Brasil são um convite para 
que os fi éis católicos e todas as pessoas de boa vontade 
façam uma refl exão madura sobre o exercício consciente 
da sua responsabilidade cristã e cidadã na construção do 
bem comum.

Como Pastores do povo que nos foi confi ado por Je-
sus Cristo, nós, os Arcebispos e Bispos católicos do Es-
tado do Rio de Janeiro, Regional Leste 1 da Conferência 

Nacional dos Bispos 
do Brasil, desejamos 
oferecer alguns ele-
mentos para esta re-
fl exão.

Inspira-nos a im-
agem bíblica do Bom 
Samaritano (Lc 10) que, superando a indiferença diante 
da dor alheia e estendendo a mão para ajudar, faz da cari-
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dade a força que devolve a esperança. A Doutrina Social 
da Igreja ensina que “a política é uma sublime vocação, é 
uma das formas mais preciosas da caridade, porque bus-
ca o bem comum” (Papa Francisco, EvangeliiGaudium, 
205).

Um olhar samaritano ao atual momento histórico, 
faz-nos perceber a sua gravidade e não pode nos deixar 
indiferentes. A pandemia do novo coronavirus acelerou 
processos de crises morais, socioeconômicas, políticas e 
culturais já existentes. Por outro lado, despertou também 
a consciência solidária de que estamos todos juntos, “no 
mesmo barco, todos frágeis e desorientados, mas ao mes-
mo tempo importantes e necessários: todos chamados a 
remar” (Papa Francisco, 27 de março de 2020). A soli-
dariedade faz surgir esperança onde a insegurança das re-
spostas oferece medo.

Este contexto exige atitudes políticas novas, capaz-
es de repensar o serviço à cidade com modalidades mais 
eficientes, priorizando políticas públicas que defendam a 
vida na sua totalidade (família, saúde, educação, moradia, 
segurança, ambiente, etc.). A capacidade de estabelecer 
diálogo, a superação das polarizações, a união das diver-
sas forças e o combate à corrupção fazem parte de atitudes 
políticas urgentes e que candidatos e eleitores devem con-
siderar.

A Igreja católica não faz política partidária, não tem 
candidatos, mas considera como parte de sua missão ori-
entar as consciências à luz da coerência com os valores 
que tornam uma sociedade mais humana. Como cristãos 
e cidadãos temos o compromisso e a responsabilidade de 
cooperar para o bem de toda a sociedade. O voto consci-
ente é um instrumento importante para mudanças políti-
cas e sociais significativas.

Procure informar-se, através de fontes seguras, sobre 
o candidato em que você pretende votar e se suas propos-
tas correspondem à realidade. Considere o seu comprom-
isso com os reais interesses da cidade, especialmente para 
com os mais pobres e vulneráveis. Não vote em quem tro-
ca votos por favores, nem em candidatos condenados pela 
Justiça por atos de improbidade administrativa. A Lei da 

Ficha Limpa há de ser, neste caso, o instrumento ilumi-
nador do eleitor para barrar candidatos de ficha suja.

Lembremo-nos de que as eleições municipais têm 
relevância particular, pois vivemos na cidade e nela são 
aplicadas as políticas públicas que têm mais impacto no 
contexto do bem comum. A escolha dos prefeitos e ver-
eadores pode ser determinante para processos de super-
ação de desigualdade social e melhor qualidade de vida 
para todos.

Não se esqueça de que o compromisso com a vida 
social se exerce de forma privilegiada na hora de votar. 
Valorize o seu voto!

Para um melhor exercício da cidadania na socie-
dade democrática é conveniente que nossa atuação se pro-
longue após as eleições, no acompanhamento dos eleitos, 
através dos instrumentos que já existem para isso, e que é 
preciso conhecê-los. O intuito é não só o de fiscalizar, mas 
também de colaborar positivamente no desenvolvimento 
das necessárias políticas públicas que garantam os direit-
os do cidadão.

A política democrática não é luta pela defesa de in-
teresses particulares nem ideológicos, mas serviço e pro-
moção do bem comum, incentivo do desenvolvimento 
pessoal e solidário das pessoas e dos povos, promoção da 
justiça e defesa da liberdade.

O conhecimento e aprofundamento da Doutrina So-
cial da Igreja neste tempo poderá fomentar a participação 
mais consciente e eficaz dos leigos na vida pública.

Deus abençoe e ilumine a todos, eleitores e candi-
datos, nas eleições municipais deste ano, para o bem do 
povo!

Dom José Francisco Rezende Dias - Arcebispo Met-
ropolitano de Niterói, Presidente do Regional Leste 1 – 
CNBB

Dom Gilson Andrade da Silva - Bispo de Nova Ig-
uaçu, Vice-presidente do Regional Leste 1 – CNBB

Dom Tarcísio Nascentes dos Santos - Bispo de 
Duque de Caxias, Secretário do Regional Leste 1 – CNBB

Nota da CNBB NE2 a todos os fiéis católicos                               
e aos homens e mulheres de boa vontade

 “O maior destruidor da paz, hoje, é o crime 
cometido contra criança inocente que está para na-
scer. Uma criança é o mais belo presente que Deus 
dá a uma família, a um país e ao mundo inteiro”. 
(Santa Tereza de Calcutá – Discurso no Prêmio Nobel 
da Paz)

A cada dia, no Brasil, acontecem seis abortos em 
meninas entre 10 e 14 anos que foram estupradas. Neste 
contexto, acompanhamos, com o coração inquieto e per-
plexo, o caso da menina capixaba de 10 anos que, abusa-
da no seio familiar, engravidou e, depois de 22 semanas, 
abortou, via concessão judicial. O aborto aconteceu no 
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Recife (PE), cidade onde está 
a sede do nosso Regional Nor-
deste 2 da CNBB. A situação 
gerou polêmica por se tratar 
de um tema delicado e emo-
cional, mas também se tornou 
uma oportunidade de reflexão 
sobre a vida e sobre os valores 
que a regem. Assim, também 
nós, membros do Conselho 
Episcopal Regional – CONS-
ER, resolvemos manifestar nossa solidariedade aos que 
sofreram e sofrem por causa do abuso, e proferir uma 
palavra de encorajamento e esperança aos fiéis católicos 
que estão sob nossa responsabilidade moral e pastoral, e 
aos homens e mulheres de boa vontade, para que man-
tenham erguida a bandeira da paz e da inegociável def-
esa da vida.

Somos guiados pela Sagrada Escritura. Por isso, 
reafirmamos que a vida provém de Deus e deve ser de-
fendida. Estamos atentos à integral proibição de se matar 
o inocente: “Não matarás!” (Ex 20,13), e à certeza de 
que aquele que virá à luz é um ser humano digno de toda 
atenção e cuidado (Ex 21,22-25). Defendemos a vida 
dos indefesos (Sl 82,3-4), pois tudo quanto fizermos a 
um pequenino, ao próprio Senhor o fazemos (Mt 25,40). 
Essa é a bênção da vida (Sl 127,3-5). Como bem cantou 
o salmista: “Teus olhos me viram ainda informe, e no Teu 
livro já eram escritos todos os meus dias; já eram desen-
hados quando nenhum deles ainda existia” (Sl 139,16).

O aborto é, por definição, a extinção de uma vida 
humana em seu estado nascente e sabemos, pela razão 
e pela fé, que suprimir uma vida humana inocente é um 
mal nunca justificado. A dignidade humana é o princípio 
inspirador de todos os demais, é guia para as Ciências 
e para o Poder Público em todas as suas expressões. 
Impõe-se, portanto, permitir que a vida humana nasça e 
atinja a plenitude possível. No embrião humano, por ex-
emplo, já existe uma disposição da matéria para o desen-
volvimento, segundo a espécie humana.

Ratificamos que “o ser humano deve ser respeitado 
e tratado como pessoa humana desde a sua concepção” 
(Donum Vitae, n. 1). Lamentamos que prevaleça atual-
mente, na sociedade, a tendência de se considerar o na-
scituro como simples resultado de um processo biológi-
co ou sociocultural, favorecendo, com isso, a “cultura do 
descarte” (Evangelii Gaudium, n. 53), do “achismo” ou 
da pura arbitrariedade, causando a opressão dos fortes 
sobre os fracos, a popularidade de ideologias abortistas e 
a destruição do próprio ser humano.

A bioética secular, mui-
tas vezes, busca uma saída 
para o dilema entre a liberdade 
materna e a vida da criança 
em gestação, negando a esta 
a existência e o direito à vida. 
O problema central é que, na 
gestação, não se trata de um 
só corpo. O embrião, que sem 
descontinuidade se torna feto, 
é um novo ser humano viven-

te em desenvolvimento, guiado por um genoma próprio, 
diferente daquele materno, ativo desde a concepção, e se 
realiza de modo autônomo, dia após dia, de forma coor-
denada, contínua e gradual. Transformar essa realidade 
em questões apenas técnicas é reduzir a dimensão ética 
à esfera do arbítrio de cada indivíduo e possibilitar um 
relativismo cruel e desumano.

A tutela da vida inviabiliza a prática do aborto, pois 
se trata de um indivíduo, uma pessoa humana que tem 
direitos assegurados pela Constituição Federal Brasileira 
(CF) e respeito garantido pela ética. Parece um contras-
senso a CF assegurar a “dignidade da pessoa humana” 
(Art. 1º, III) e a “inviolabilidade do direito à vida” (Art. 
5º, caput), e negar ao nascituro o pressuposto à fruição 
dessa dignidade, a saber, a própria vida.

Elementar que existem alguns casos excepcionais 
e lamentáveis, como no caso em questão, mas isso não 
altera o juízo ético sobre o aborto. Embora casos reais 
como este apresentem dificuldades reais e dramáticas de 
escolha, o valor da vida humana inocente não deve ser 
diminuído. Com o auxílio dos meios terapêuticos dis-
poníveis hoje, no caso concreto da criança-mãe capix-
aba, dever-se-ia tentar preservar ambas as vidas, seja 
praticando as terapias disponíveis, seja monitorando de 
perto o progresso da gravidez, ou até mesmo antecipando 
o parto, assim que houvesse esperança de que a criança 
sobrevivesse. A ciência que realiza procedimentos neo-
natais e até intrauterinos chancelou essas possibilidades.

Não somos alheios à rejeição psicológica da materni-
dade decorrente da violência. Entretanto, infelizmente, no 
debate atual, o direito da mulher à autodeterminação, em 
relação à gravidez, se contrapõe ao direito à vida do nasci-
turo. A referida criança, embora concebida em circunstân-
cias dramáticas, era inocente e sua vida deveria ser prote-
gida como a de qualquer outro ser humano. A criança-mãe 
sofreu violência sexual, mas o aborto provocado não era 
a única solução. À violência sofrida não se deveria somar 
uma outra violência, de consequências físicas, emocionais 
e espirituais ainda não conhecidas para a criança-mãe.
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Enfim, queremos manifestar que:
1. A decisão judicial que permitiu o aborto, mesmo 

se amparada no ordenamento jurídico nacional, é uma 
contradição com o direito inalienável à vida de todo ser 
humano, e, por isso, inaceitável;

2. Numa sociedade plural, nós também temos di-
reito à expressão do pensamento e à reflexão sobre a ética 
da vida, sem sermos rotulados de “religiosos fanáticos”;

3. A insensibilidade das pessoas, por trás das mí-
dias sociais, muitas vezes auxilia na formação de uma 
mentalidade que escolhe o pragmatismo em lugar de 
preservar os valores inalienáveis da dignidade humana;

4. Os culpados pelos nefastos crimes do abuso e 
do estupro devem ser identificados, responsabilizados e 
punidos pelo mal praticado;

5. A criança-mãe deve ser protegida, cuidada e bem 
orientada para seu pleno desenvolvimento humano;

6. Os profissionais da saúde, apelando para o legíti-
mo direito de objeção de consciência, devem lembrar do 

solene juramento de Hipócrates: “A ninguém darei por 
comprazer, nem remédio mortal, nenhum conselho que 
induza à perda. Do mesmo modo, não darei a nenhuma 
mulher uma substância abortiva”.

Por fim, com o desejo de uma justiça restaurativa e 
não só punitiva, fazemos nossas as palavras do Papa Fran-
cisco: “a defesa do inocente nascituro deve ser clara, firme 
e apaixonada, porque neste caso está em jogo a dignidade 
da vida humana, sempre sagrada, e exige-o o amor por toda 
a pessoa, independentemente do seu desenvolvimento. Mas 
igualmente sagrada é a vida dos pobres que já nasceram e 
se debatem na miséria, no abandono, na exclusão, no tráf-
ico de pessoas, na eutanásia encoberta de doentes e idosos 
privados de cuidados, nas novas formas de escravatura, e 
em todas as formas de descarte” (Gaudete et Exsultate, n. 101).

Decidimos que a presente nota seja lida em todas 
as igrejas do Regional Nordeste 2, no final da celebração 
da Eucaristia, no domingo, dia 23 de agosto de 2020.

Recife, PE, 19 de agosto de 2020
Bispos do Regional Nordeste 2 da CNBB

Regional Sul 1 da CNBB emite nota sobre                                 
estupro de menina e aborto no Espírito Santo

 “Eu vim para que todos 
tenham vida.” (Jo 10,10)

A Comissão para a Defe-
sa da Vida, do Regional Sul 1 
da CNBB, vem expressar sua 
indignação com a sucessão de 
abusos e atentados contra a 
dignidade da pessoa humana, 
praticados nos reiterados estu-
pros, haja vista os que aconte-
ceram nos últimos 4 anos, descobertos depois da notícia 
da gravidez de uma criança de 10 anos, do Estado do Es-
pírito Santo, vinda a público no dia 08 de agosto.

O estupro, como afirmou o Papa Francisco, “é a 
mão do mal que não poupa nem mesmo a inocência das 
crianças”. Um grito ecoou neste dia 16 de agosto: a vida 
importa em toda a sua totalidade, da concepção até o seu 
fim natural!

Essa menina de dez anos foi duplamente desrespeit-
ada: sofreu a violência do estupro e a crueldade do aborto. 
Por isso, lamentamos profundamente a violação contra as 
duas vidas inocentes.

Repudiamos a tortura física e psicológica vivida por 
esta criança de dez anos e o aborto de uma vida inocente, 
ou seja, ao sofrimento dessa criança foi acrescentado um 

outro trauma. É oportuno per-
guntar: uma tragédia é capaz 
de solucionar outra tragédia?

Ainda fazendo uso das 
palavras do Papa Francisco no 
seu discurso sobre “A proteção 
dos Menores na Igreja”:

“O melhor resultado e a 
resolução mais eficaz que po-
demos oferecer às vítimas são 

o compromisso de assistir e proteger os mais vulneráveis”.
Que Maria, Assunta ao céu, interceda pela recuper-

ação da vítima, acolha no céu a criança indefesa abortada 
e ilumine a todos os profissionais da saúde para que sejam 
sempre defensores e protetores da Vida.

Deus misericordioso nos conceda a graça da conversão.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
Dom Pedro Luiz Stringhini - Presidente
Dom Edmilson Amador Caetano - Vice- Presidente
Dom Luiz Carlos Dias -  Secretário
Dom Eduardo Malaspina - Bispo Referencial da 

Comissão de Defesa da Vida
Fonte: CNBB Sul 1
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Secretário Geral da CNBB -  Por quem chorar?
POR QUEM CHORAR?
“Não vos conformeis com este mundo, mas 

transformai-vos…” (Rm 12,2)
Abro os olhos para a vida e me deparo com 

a morte. Vejo os mais de 107 mil mortos pela 
covid-19. Vejo as mensagens que pedem alimen-
to para quem enfrenta a fome. Fecho os olhos e 
recordo as vítimas do racismo. Volto a abri-los e 
vejo uma criança de dez anos estuprada, ao que foi 
informado, repetidamente, tendo-se encontrado no 
aborto a solução. Diante de tudo isso, eu me pergunto: por quem 
chorar? Mas, ao mesmo tempo, eu me coloco a questão se as 
lágrimas possuem uma única direção, se o direito a ser chorado 
pertence apenas a uma pessoa ou um tipo de morte.

Choro, então, por todas as vítimas. Choro pelo bebê, cuja 
morte foi considerada a melhor das soluções. Choro pela meni-
na-mãe, que, aos seis anos, como informam os noticiários, já 
tinha sua vida profanada por alguém que lhe deveria proteger. 
Choro pelos demais adultos que, em situações como aquela, não 
conseguem perceber que uma criança está sendo violentada. 
Choro pelas crianças abandonadas, algumas perambulando pelas 
ruas a pedir alimento e, com certeza, afeto.

Choro por quem patologicamente se aproveita de uma 
criança. Choro por quem vergonhosamente se enriquece com o 
tráfico de drogas e pessoas ou por meio da corrupção em suas 
variadas formas.

Choro pelos inúmeros brasileiros que não encontram 
atendimento nos hospitais porque lhes faltam respiradores e utis. 
Choro pelos desempregados, pelos famintos, pelos indígenas 
desrespeitados em sua história e sua saúde, pelos sem casa, sem 
escola, pelos deprimidos, os sem paz nem esperança. Choro pe-
los que são perseguidos e agredidos em razão de suas crenças, 

pelos que são obrigados a largar suas pátrias e se re-
fugiar onde a morte não esteja tão próxima. Choro 
porque me dizem que tenho que escolher por quem 
chorar.

Choro, enfim, por não contribuir como de-
veria para que não nos satisfaçamos com soluções 
imediatas para problemas crônicos. Não podem-
os nos dar por satisfeitos porque postamos nossas 
opiniões nas redes sociais, enquanto aguardamos 
outras notícias para com elas interagir e deixar a 

vida seguir seu curso. Choro para que não anestesiemos nos-
sas consciências achando que a morte é a solução para a morte. 
Quando um povo se dá por satisfeito com a morte, na verdade, 
ele se tornou, ao mesmo tempo, vítima e carrasco.

Não temos como recuperar a vida do bebê abortado. Não 
temos como devolver à menina-mãe tudo que lhe foi tirado. Não 
há como ter de volta os que o Coronavírus levou embora, nem 
os mortos pelo preconceito, pela exclusão, a fome, as guerras e a 
violência. Temos, no entanto, a chance e o dever de manter viva 
a pergunta pelas razões de tudo isso. E, mais ainda, temos a opor-
tunidade de, unidos, contribuirmos para um mundo onde todas 
as pessoas tenham suas vidas amparadas, defendidas. A vida é 
a única resposta que se pode esperar de uma sociedade madura.

As vítimas das inúmeras formas de morte esperam de nós 
união de forças, diálogo, cooperação e partilha. Suas mortes che-
gam à nossa mente como impacto. Suas memórias permanecem 
entre nós como saudade. Seus legados devem nos conduzir ao 
enfrentamento pacífico, dialogal e solidário das causas mais pro-
fundas de uma sociedade que, no fim, escolhe a morte.

Brasília-DF, 17 de agosto de 2020
Joel Portella Amado -  Secretário-Geral da CNBB, Fonte: 

CNBB

Carta do CELAM aos líderes e governos da América Latina sobre ações contra a Covid-19
Em carta dirigida aos líderes e 

governos da América Latina e do Caribe, 
do dia 21 de agosto, a presidência do 
Conselho Episcopal Latino-Americano 
(CELAM), do qual a CNBB faz parte, 
convida as autoridades políticas, pessoas 

e a comunidade científica a construir soluções conjuntas para 
superar as dificuldades atuais. Recorda que este processo 
necessita de vontade política para se concretizar, por isso 
se unem na oração para que seja Deus quem inspire a sua 
inteligência para alcançar este objetivo. Deve-se olhar para o 
futuro e os desafios que o Continente terá que enfrentar. 

O documento lembra que, de acordo com a Organização 
Mundial da Saúde, até aquele momento, mais de 200.000 
pessoas morreram na América Latina e no Caribe e 5 bilhões 
foram infectadas com Covid-19. A previsão é de mais 215 
milhões de pessoas vivendo na pobreza nos próximos meses, 
ou seja, 35% da população. Um fato escandaloso que faz 

barulho na consciência da Igreja. É necessário, segundo o 
Papa, encontrar a cura do vírus, mas também de um grande 
vírus, o da injustiça social, da desigualdade de oportunidades, da 
marginalização e da falta de proteção dos mais débeis”. O texto 
alerta que as vacinas devem ser comprovadas como seguras e 
testadas eticamente. Exorta os líderes e governadores da América 
Latina a buscar soluções junto com todos os povos, sempre na 
unidade e na fraternidade. Observa que a crise provocada pela 
Covid-19 revelou as deficiências das estruturas sociais nas 
quais a pobreza está aumentando na maioria dos povos de nossa 
América Latina e Caribe, por isso é urgente que economistas 
e cientistas procurem uma nova ” vacina” contra as estruturas 
sociais que estão doentes, resultado do“ pecado estrutural ”e do“ 
pecado ecológico ”que a região e que todos devem superar juntos. 
A Igreja estará sempre comprometida com a reconstrução do 
tecido social latino-americano e caribenho e com uma particular 
dedicação pastoral à defesa e ao cuidado da vida; especialmente 
a dos mais vulneráveis   e excluídos.
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Dom Adimir abre ano jubilar de ouro                                         
da Diocese de Erexim

Em missas na tarde do dia 
primeiro de agosto na Catedral e 
na manhã do dia 02 no Santuário 
de Fátima, Dom Adimir declarou 
aberto o ano jubilar de ouro da Dio-
cese de Erexim que terá diversas 
atividades de estudo, levantamento 
histórico e reflexões nas paróquias, 
setores de pastoral e movimentos 
eclesiais até a romaria de Fátima 
no segundo domingo de outubro 
do próximo ano. A missa na Catedral foi concelebrada por 
21 padres, com a participação de dois diáconos, religiosas, 
representantes de setores pastorais e outras pessoas, com os 
devidos cuidados para a prevenção da Covid-19. A missa 
no Santuário foi concelebrada por 5 padres com número de 
participantes segundo os mesmos cuidados preventivos da 
pandemia.

Motivação para bendizer a Deus no jubileu diocesano
 Na motivação inicial para o louvor e a ação de graças 

no começo do ano jubilar, foram lembrados aspectos da vida 
diocesana, sua criação pelo Papa Paulo VI juntamente com 
as dioceses de Cruz Alta e Rio Grande, os Bispos até ago-
ra, as assembleias da ação evangelizadora, as atividades da 
coordenação e dos setores de pastoral, a formação para os 
ministérios ordenados e de leigos, as orientações diocesanas, 
a ação dos leigos e leigas, a infraestrutura e os recursos para 
as três dimensões fundamentais da Igreja, a evangelização, a 
liturgia e a caridade. 

A homilia de Dom Adimir na abertura do ano jubilar 
da Diocese

 No começo de sua homilia, Dom Adimir se referiu 
ao início do mês vocacional, que neste ano tem como tema 
“Amados e chamados por Deus” e por lema, “És precioso 
aos meus olhos. Eu te amo” (cf Is 43,4). Externou saudação 
especial aos padres e diáconos, cuja vida e ministério são 
contemplados na primeira semana deste mês. Depois falou 
da abertura do ano jubilar, como tempo, segundo a Bíblia 
e a tradição da Igreja, de celebração da ação de Deus, de 
transformação, mudança e esperança. Tempo de projetar o 
futuro, na realidade presente, com a experiência do passado. 
Lembrou, com gratidão, os bispos que o precederam, os pa-
dres, diáconos, religiosos e religiosas, leigos e leigas que de-
dicaram a vida à Igreja nesta região. Em tudo o que viveram, 
nada os separou do amor de Cristo e nele se tornaram ven-
cedores, conforme a segunda leitura da celebração. Mas há 
muito a realizar. Lembrando o evangelho do dia, que narrava 
a compaixão de Jesus pelos que o procuravam, curando seus 
doentes e providenciando o alimento para eles, ressaltou que 
ele continua a pedir para garantir o pão para a multidão ne-

cessitada, o pão da Palavra, o pão 
da Eucaristia, o pão da justiça, da 
solidariedade. Concluiu exortando 
a todos a pedir a Deus um coração 
humilde e agradecido, um coração 
sábio e generoso para viver o com-
promisso do Evangelho e realizar 
objetivo do plano diocesano da 
ação evangelizadora: Evangelizar, 
a partir da escuta e da vivência da 
Palavra de Deus, alimentados pela 

Eucaristia, fortalecendo uma Igreja diocesana de comu-
nhão e participação, em saída, rumo à plenitude. (A íntegra 
da homilia está acima, em Homilia e A Voz da Diocese) 

O Plano da Ação Evangelizadora no ano jubilar
 No final desta celebração de abertura deste ano jubi-

lar, o Coordenador Diocesano de Pastoral, Pe. Maicon Ma-
lacarne, referiu-se ao 14º Plano da Ação Evangelizadora da 
Diocese, ressaltando que uma das marcas da sua história é a 
organização e o planejamento pastoral. Para ajudar na divul-
gação e implementação do atual Plano, cujo texto, há mais 
tempo, foi enviado às Paróquias, foi organizado um vídeo, 
do qual apresentou uma síntese.

Propostas iniciais para o ano jubilar
 Na conclusão da celebração de abertura do ano jubi-

lar, Dom Adimir elencou algumas propostas iniciais para o 
mesmo: a constituição de uma comissão para planejar e co-
ordenar as atividades a serem desenvolvidas, visita pastoral 
a todas as paróquias, retomada da história de cada paróquia 
e setor, impulso à vida de espiritualidade para uma experi-
ência profunda de Deus, celebração solene dos 50 anos de 
Diocese no dia primeiro de agosto e encerramento do ano 
jubilar na romaria de Fátima em outubro do próximo ano. 

Íntegra da motivação inicial para o louvor e a ação 
de graças no início do ano jubilar

- (mapa e o brasão da Diocese) Ao iniciarmos este 
ano jubilar de ouro de nossa Diocese, bendizemos a Deus 
porque o Papa São Paulo VI nos constituiu Igreja Particular 
nesta região, junto com Cruz Alta e Rio Grande, no dia 27 
de maio de 1971, nomeando Dom João Aloysio Hoffmann 
nosso primeiro Bispo, falecido em 1998. Lembramos a ofi-
cialização da Diocese por seu lema e seu brasão.

- Louvamos a Deus porque no dia primeiro de agos-
to daquele ano, a Diocese foi solenemente instalada com a 
posse canônica do primeiro bispo.

- Desde 1971, celebramos o aniversário de instalação 
da Diocese, especialmente, por 41 anos, com uma “Hora 
de Comunhão Diocesana” no primeiro domingo de agosto, 
com a abertura do mês vocacional.
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- (--- entra o brasão de Dom Adimir) No início do nos-
so ano jubilar de ouro, recordamos com gratidão o já mencio-
nado primeiro bispo, Dom João, o segundo, Dom Girônimo 
Zanandréa, também já falecido, e o terceiro, Dom José Gis-
lon, transferido para a Diocese de Caxias do Sul. E entramos 
no ano jubilar com nosso novo Bispo, recém-chegado, Dom 
Adimir Antonio Mazali, cujo brasão é colocado diante de nós. 

- Grande motivo para glorificarmos a Deus são algu-
mas constantes nos 49 anos da Diocese: as assembleias peri-
ódicas definindo os planos da ação evangelizadora; a forma-
ção de agentes de pastoral com a instituição e oficialização 
de ministros, a ordenação de padres e diáconos permanen-
tes; a organização e a atuação da Coordenação Diocesana, 
dos setores e Conselhos de Pastoral em seus diversos níveis 
e de Movimentos Leigos; os subsídios litúrgicos, catequé-

ticos e outros; a Voz da Diocese e informativos diversos; 
as romarias e outras manifestações da piedade popular; as 
várias orientações, Diretrizes dos Sacramentos, normas li-
túrgicas, questões sócio-políticas e outras; a implementação 
do dízimo, os Conselhos Econômicos, a documentação e 
manutenção dos bens móveis e imóveis, o zelo pela obser-
vância das leis trabalhistas e todos os aspectos da adminis-
tração econômica...

- No decorrer do ano jubilar, lembraremos muitas ou-
tras maravilhas que Deus fez por nós e identificaremos mui-
tos desafios a serem enfrentados com a sua graça. 

- Por tudo e por todos que fizeram e fazem parte da 
história de nossa Igreja nesta região desde a chegada dos 
pioneiros, graças, mil graças ao nosso onipotente e bom 
Deus, com o canto do glória.  

Dom Adimir Constitui Conselho de Formadores
Considerando a urgên-

cia sempre maior da formação 
inicial e permanente dos pres-
bíteros e diáconos permanen-
tes, a necessidade de unidade 
e acompanhamento na mes-
ma, pelo Decreto 01/2020, do 
dia 10 de agosto, Dom Adi-
mir constituiu o Conselho de 
Formadores, presidido pelo 
Bispo Diocesano, conforme o 
Direito. Nomeou, para o perí-
odo de 11 de agosto de 2020 

a 10 de agosto de 2023, se nada dispuser em contrário, os 
seguintes membros: 1. Monsenhor Cleocir Bonetti – Vigário 

Geral; 2. Pe. Clair Favreto – Reitor do Seminário São José – 
Coordenador; 3. Pe. Valter Girelli – Reitor do Seminário N. 
Sra. de Fátima; 4. Pe. Giovani Momo – Formador do Prope-
dêutico e Promotor Vocacional; 5. Pe. Maicon André Mala-
carne – Coordenador da Ação Evangelizadora; 6. Pe. Dirceu 
Balestrin – Coordenador da Pastoral Presbiteral; 7. Pe. Jair 
Carlesso – Coordenador da Escola Diaconal; 8. Pe. Jorge 
Elias Dallagnol – Assessor dos Diáconos Permanentes.

O Conselho se reunirá ordinariamente três vezes ao 
ano (fevereiro, julho e novembro) ou extraordinariamente 
quando se fizer necessário, para refletir as etapas da área de 
formação, a saber: Promoção Vocacional; Propedêutico, Fi-
losofia, Teologia, Formação Permanente do Clero; Forma-
ção ao Diaconato Permanente e seu acompanhamento e ou-
tros assuntos correlacionados. 

Padres da Diocese de Erexim reunidos com seu novo Bispo
Dom Adimir Anto-

nio Mazali presidiu reu-
nião com os padres da 
Diocese de Erexim no dia 
11 de agosto, dia de Santa 
Clara de Assis, no Semi-
nário de Fátima. A reu-
nião constava da agenda 
pastoral deste ano e foi 
realizada com os devidos cuidados de prevenção à Covid-19. 

Partilha de vida e reflexão de Dom Adimir
Em caráter familiar, o Bispo testemunhou aos padres 

que vai se sentindo sempre mais ambientado na Diocese e 
relatou como o Arcebispo de Cascavel, Arquidiocese a que 
pertencia, no dia 30 de março, a pedido do Núncio Apostó-
lico no Brasil, lhe comunicou, que o Papa o havia escolhido 
para Bispo de Erechim e que devia dar sua resposta. Como 

nunca dissera não à Igre-
ja, deu o seu sim, aguar-
dando em sigilo a publi-
cação da nomeação no dia 
15 de abril. Ressaltou que 
veio para caminhar junto 
com todos os membros 
da Diocese, observando 
que somos todos pessoas 

humanas. Lembrando Santo Agostinho, declarou: “para vós 
sou bispo, convosco sou irmão”.

Relatou também aspectos de sua vida familiar. Seus 
pais eram de São Paulo e se estabeleceram na região de Cor-
bélia, PR, dedicando-se, primeiramente ao cultivo do café e 
depois do milho, trigo e outras culturas de subsistência. Seu 
irmão gêmeo sofre de distrofia muscular e é aposentado por 
invalidez. Sua mãe está com 79 anos. Seu pai faleceu em 21 
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de setembro de 2015, depois de 14 anos de enfermidade, o 
último deles, cego. Falou de seus estudos e de seu trabalho 
como padre em seminários e instituto de teologia e em pa-
róquias. 

Em seguida, Dom Adimir propôs alguns pontos de 
reflexão. Entre eles, a beleza do sacerdócio; a necessidade 
da santificação pelo próprio ministério, que se dá não tanto 
pelo que se faz, mas mais pelo que se vive; a centralidade 
do ministério na eucaristia, celebrada diariamente; a vida de 
oração centrada na Palavra e na Eucaristia; o zelo pastoral 
que vai da cuidadosa preparação das celebrações ao correto 
uso e administração dos bens da instituição em que se atua; o 
diálogo e a solidariedade 
fraternos; orientação es-
piritual e prática do sacra-
mento da confissão. 

Por fim, deu algu-
mas indicações: 

- empenho na di-
vulgação dos subsídios de 
Natal do Regional Sul 3 
da CNBB, especialmente da guirlanda que substitui as coletas 
previstas para o segundo semestre deste ano;

- valorização do dia semanal de descanso dos padres;
- participação e motivação para participar de cursos 

online do ITEPA;
- Projetos de construção e de reformas não serão apro-

vados por alguns meses.
Comunicações gerais
Na sequência da reunião, sob a coordenação do Coor-

denador de Pastoral e do Vigário Geral, respectivamente, Pe. 
Maicon Malacarne e Pe. Cleocir Bonetti, foram tratados os 
seguintes aspectos:

- Cuidados neste tempo de pandemia: missas, quando 
vigora a “bandeira vermelha”, participação máxima de 30 
pessoas ou menos conforme determinação de cada município; 
em “bandeira laranja ou amarela”, participação de 30% do es-
paço de cada igreja; uso irrestrito de máscara, álcool em gel e 
observância do distanciamento; as capelinhas continuam sem 
circulação; bar e canchas de bocha permanecem fechados.

- Romaria de Fátima: Pe. André Lopes, pela equipe 
de liturgia, apresentou as seguintes informações: será manti-
da no segundo domingo de outubro, dia 11, com novena do 
dia 02 a 10, na qual haverá missa às 07h, com participação 
restrita e transmissão pelo Facebook e canal do Youtube do 
Santuário; procissão motorizada às 20h, com início em pon-
tos diferentes da cidade, seguida de missa também com par-
ticipação restrita e transmissão por rádios, Facebook e canal 
do Yotube do Santuário. 

Tema da Romaria: Cuidar da vida e da saúde; lema: 
“Coragem, tua fé te salvou” (Mt 9,22).

Intenções: Para proclamarmos, com Maria, as mara-
vilhas de Deus em nossa Diocese em seus 50 anos e para 
sermos sempre mais Igreja de comunhão e participação; 
Para vencermos, com o auxílio N. Sra. de Fátima, as conse-
quências da pandemia Covid-19, com permanente cuidado 
com a vida e a saúde; Para que, com a graça divina e a nossa 
solidariedade, os doentes e idosos se sintam fortalecidos na 
esperança e os seus cuidadores e profissionais da saúde, re-
vigorados no serviço a eles. 

Enfoques de cada dia da novena: 1º) Romaria em 
tempo de pandemia e ano jubilar; 2º) Com Maria, cuidar da 
família; 3º) Com Maria, cuidar do trabalho e do meio-am-

biente; 4º) Com Maria, 
cuidar da Igreja; 5º) Com 
Maria, cuidar da infância, 
adolescência e juventude; 
6º) Com Maria, cuidar dos 
doentes, idosos, cuidado-
res e profissionais da saú-
de; 7º) Com Maria, cuidar 
da fé; 8º) Com Maria, cui-
dar da esperança; 9º) Com 

Maria, cuidar da caridade. No dia da Romaria: cuidar da 
vida e da saúde (o enfoque geral)

Pe. Valter Girelli informou ainda que nos dias da no-
vena, o Santuário permanecerá aberto, com padres para con-
fissões, aconselhamento e bênçãos, observando os protoco-
los sanitários. Será mantida a coleta das capelinhas para a 
Romaria. Na parte social, haverá venda de comestíveis para 
levar, dentro das normas da saúde e das restrições do tempo 
de pandemia. 

- 85ª Romaria de Nossa Senhora da Salette: Pe. Re-
noir Dalpizol, Reitor do Santuário de Marcelino Ramos, co-
municou que foi transferida, dos dias 25 e 26 de setembro 
para os dias 5 e 6 de dezembro. Será mantida celebração 
especial da aparição da Salette no dia 19 de setembro, den-
tro das condições possíveis na atual situação decorrente da 
pandemia. Segundo orientações do município, não poderão 
ser realizadas confissões e nem a procissão. 

- Romaria a Nossa Senhora da Santa Cruz: Ela é re-
alizada no dia 14 de setembro, festa da Exaltação da San-
ta Cruz. Pe. Alvise Follador, Pároco da Catedral, em cujo 
território está seu santuário, informou que ainda não está 
definido como será realizada. De qualquer forma, será com 
participação restrita e não haverá confissões.

- Novo Hinário da Diocese: Pe. Carlos Sala expôs 
o processo de organização de um novo livro de cantos da 
Diocese de Erexim, cujas partes seguirão o ano litúrgico, de 
forma que sua própria apresentação favoreça a formação li-
túrgica. Suas partes serão: Ciclo do Natal, Ciclo da Páscoa, 
Tempo Comum, Solenidades e Festas, Ordinário da Missa. 
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Dom Adimir preside sua primeira festa paroquial na       
Diocese, a de São Cristóvão em Erechim

Sob neblina, aos poucos 
dominada pelo sol, e com tempe-
ratura bem inferior à dos dias pre-
cedentes, às 08h30 do dia 26 de 
julho, junto à igreja São Pedro, o 
caminhão do Corpo de Bombeiros 
abriu a costumeira e sempre con-
corrida procissão motorizada de 
São Cristóvão, padroeiro da Paró-
quia do Bairro do mesmo nome, 
em Erechim, e dos motoristas. Ao 
passarem pela igreja do padroeiro, 
motoristas e conduções recebiam a 
bênção de diversos padres. Devo-
tos podiam receber a bênção em 
dois outros pontos, Posto Nonemacher e Construtora Viero, 
na BR 153. No dia anterior também houve bênção em diver-
sos pontos da cidade.

Às 10h, no interior da igreja, Dom Adimir presidiu 
a missa solene em honra ao padroeiro, a sua primeira em 
festa paroquial na Diocese, concelebrada pelo Pároco, Pe. 
Anderson Faenello. A celebração teve participação presen-
cial restrita, com os presentes tendo aferição de temperatura 
na entrada do templo e observando distanciamento, uso de 
álcool em gel e de máscara, mas participação irrestrita pelo 
facebook da Paróquia e pela EreNews, bem como pela Rá-
dio Difusão e Tchê Erechim.

No início da celebração, Pe. Anderson acolheu o Bis-
po, dizendo-lhe que era desejo de todos que a igreja esti-
vesse completamente lotada, mas as normas de prevenção à 
pandemia não permitiam, porém, todos tinham muito espaço 
no coração para recebê-lo. Depois, fez a acolhida à imagem 
do Padroeiro.

Dom Adimir manifestou sua alegria em poder estar na 
missa da festa. Devia ter presidido a abertura da novena, mas 
por um imprevisto não lhe foi possível. Motivando o ato pe-
nitencial convidou a todos a pedir perdão a Deus pela falta 
de cuidado com a vida, especialmente no trânsito.

Iniciando a homilia, após a proclamação da Palavra, 
disse que, como bispo, vinha para caminhar com o povo des-
ta Diocese. Deixava 27 anos de ministério presbiteral em 
Cascavel, Paraná e que aos poucos vai conhecendo a rea-
lidade daqui, bem como sendo conhecido por todos. Lem-
brou que estavam participando presencial ou virtualmente 
da celebração da fé e da esperança, pedindo a intercessão 
de São Cristóvão pelos motoristas, mas também por todos, 
uma vez que todos são peregrinos nesta vida. Acentuou a 
necessidade da Palavra de Deus para alimentar a fé e dei-

xar-se conduzir por ela. Para isto, 
deve ser acolhida de coração aberto 
e viver o que Deus propõe. Ressal-
tou que se está num momento difí-
cil, exigindo cuidados especiais em 
defesa da vida, dom maior de Deus, 
que deve ser defendida e promovi-
da desde a concepção até seu fim 
natural. Conforme a leitura da ce-
lebração, é a grande escolha que se 
deve fazer entre ela e a morte, entre 
o que vale a pena na peregrinação 
desta vida e o que traz a frustra-
ção. Mesmo no meio da pandemia 

e de outros graves problemas, se deve manter a confiança 
em Deus e caminhar na sua luz. Quem segue Cristo, que é, 
conforme o evangelho da missa festiva, o caminho seguro 
para todos, alcança a plenitude da vida. Especificamente em 
relação ao trânsito, cuidado com a vida, tema da Campanha 
da Fraternidade, envolve diversos aspectos, paciência, res-
ponsabilidade, solidariedade, obediência às leis. Exortou a 
todos a serem sinais de vida pelos caminhos da fé e do amor. 
Aos motoristas, lembrou a importância de observar as leis de 
trânsito para promover sua vida e a dos outros. Ressaltou o 
trabalho dos agricultores no cuidado da casa comum e dese-
jou que tenham vida digna e honesta. 

Na parte social da festa, não houve o tradicional o jan-
tar-baile dos motoristas na sexta-feira e nem almoço comu-
nitário neste domingo, mas houve venda de bolachas, cucas, 
doces e assados durante a novena, como também a venda e 
a entrega de churrasco neste dia da festa, seguindo com todo 
cuidado as normas sanitárias. 

Tema, lema e novena da festa
A festa teve como tema: 

Escolher e cuidar da vida. O 
lema foi: “Vamos cuidar da 
vida” (cf Dt 30,19b). 

Em vista dos protoco-
los de prevenção à Covid-19, 
a missa diária da novena e do 

dia festa tiveram participação restrita e foi transmitida pelo 
facebook da Paróquia. A do dia da festa, também por rádio.

O tema, cuidar da vida, foi refletido nos seguintes as-
pectos nos dias da novena, de 17 a 25 de julho: desde o ven-
tre materno, das crianças, adolescentes e jovens, das famí-
lias, dos enfermos, dos cuidadores e profissionais da saúde, 
da comunidade, na sociedade e ambiente de trabalho, dos 
motoristas e viajantes, da fé, esperança e caridade. 
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Cáritas do Regional Sul 3 da CNBB                                            
analisa atuação na pandemia

Representantes da Cáritas 
de 12 Arquidioceses e Dioceses 
do Rio Grande do Sul realiza-
ram reunião virtual nas tardes 
dos dias 04 a 06 e 11 de agos-
to, com a participação também 
do seu Bispo referencial, Dom 
Sílvio Guterres Dutra, Bispo de 
Vacaria, e do secretário execu-
tivo nacional, Carlos Campos. 

Após a acolhida e a oração, na primeira tarde do en-
contro, cada representante partilhou sua vivência, com os 
desafi os enfrentados neste tempo de pandemia, utilizando 
um símbolo. O representante de Erexim, João Alberto Ag-
noletto, valeu-se do mapa da Diocese, do brasão da mesma 
e de Dom Adimir Antonio Mazali, destacando o tempo de 
vacância episcopal de 08 de setembro do ano passado até o 
dia 12 de julho deste ando, quando se deu a posse canônica 
do novo Bispo. Frisou que na vacância e na pandemia, a 
Diocese continuou suas atividades, porque, como observou 
Dom Adimir, “a Igreja não para”. 

Na segunda tarde da reunião, houve análise de conjun-
tura, aprofundando a visão da realidade com vídeos comple-
mentares. 

No terceiro momento, dia 06, foi apresentado um relató-
rio das ações emergenciais da Cáritas neste tempo de pandemia. 
Foram atendidas 105.613 pessoas, 28.182, famílias em 112 mu-

nicípios. Foram produzidas mais 
de 25.500 máscaras e arrecada-
dos R$ 926.506,31. As pessoas 
atendidas eram de grupos indíge-
nas, quilombolas, migrantes, ci-
ganos, famílias vulneráveis, em 
situação de rua, recicladores, ju-
ventude, mulheres chefes de fa-
mília, população LGBT, artesãos 
desempregados, idosos, crianças.

Na última tarde de atividades, a partir das ações reali-
zadas até agora neste ano, os participantes refl etiram sobre 
como enfrentar os desafi os que se apresentam para a conti-
nuidade das ações da Cáritas para os próximos meses. Foram 
também abordados outros assuntos, como a Sexta Semana 
Social Brasileira (6ª SSB), Quatro Dia Mundial dos Pobres 
em 15 de novembro, 40 anos da Ecosol, Economia Solidária, 
como inovadora alternativa de geração de trabalho e renda e 
uma resposta a favor da inclusão social, Campanha 10 Mi-
lhões de Estrelas, iniciativa para o Advento em vista da paz 
no mundo, e primeiros passos para a celebração dos 60 anos 
da Cáritas do Rio Grande do Sul em  2021.

No fi nal do encontro, todos os participantes confi rma-
ram seu compromisso “testemunhar e anunciar o Evangelho 
de Jesus Cristo, defendendo e promovendo toda forma de 
vida” frente aos desafi os atuais, agravados pela pandemia do 
novo Coronavírus.

Igreja Católica realiza “Dia de Oração pela Vida e pelo Brasil”
A Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil convidou os católi-
cos e todas as pessoas de boa vonta-
de para um dia de oração pela vida 
e pelo País, no dia 15 de agosto, das 
06h às 21h, com atividades de hora 
em hora conduzidas por diversos 
Bispos e por padres, transmitidas pe-
las redes sociais da Conferência e também pelos canais de 
TV de inspiração católica do país. Ao meio dia os sinos das 
igrejas em todo o território nacional badalaram em  memória 
das mais de 104 mil vítimas da Covid-19 (até aquele dia), 
por seus familiares e pelos profi ssionais de saúde que atuam 
na linha de frente de combate ao novo Coronavírus.

Segundo o secretário-geral da CNBB, dom Joel Porte-
la Amado, a Conferência organizou este dia para unir toda a 
Igreja no Brasil em torno da  oração como forma de contri-
buir para a superação do quadro tão triste da pandemia e do 
avanço do Coronavírus no Brasil e também para reforçar sua 
atuação em torno do Pacto pela Vida e pelo Brasil, constru-

ído em parceria com um conjunto 
de organizações da sociedade brasi-
leira. Dom Joel explica que o “Pac-
to pela Vida e e Pelo Brasil” não 
se trata apenas de um documento 
a mais em meio a tantos, mas um 
processo, um conjunto de atitudes 
que não podem ser adiadas”. Em 

razão disto, o Conselho Permanente, órgão deliberativo mais 
importante da CNBB, abaixo apenas da Assembleia Geral 
da Conferência, aprovou por unanimidade que se faça uma 
consulta ampla a todos os bispos e, por meio desses, às de-
mais instâncias da ação evangelizadora no Brasil, de modo 
que, através da colaboração de todos, em clima de fraterni-
dade e comunhão, se possa contribuir para a superação de 
um quadro tão triste como o atual.

Para o arcebispo de Belo Horizonte (MG), dom Wal-
mor Oliveira de Azevedo, presidente da CNBB, a entidade 
assinou o Pacto pela Vida e pelo Brasil impulsionada por sua 
fi delidade ao Evangelho de Jesus Cristo, fonte inesgotável 
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da luz da verdade, indispensável para clarear caminhos e ru-
mos novos que a sociedade brasileira precisa, com urgência, 
para construir um novo tempo.

Segundo ele, a missão evangelizadora da Igreja, no 
rico e interpelante horizonte de sua Doutrina Social, não se 
exime na tarefa de, em cooperação com segmentos da socie-
dade civil, no que lhe é próprio e devido, ajudar a superar in-
justiças e discriminações para com os pobres e vulneráveis, 
defesa dos direitos e promoção da justiça, apoio à democra-
cia e contribuição na conquista do Bem comum. “A Igreja 
assim o faz, estando no coração do mundo solidária, na força 
do testemunho do Reino de Deus, a caminho”, afirmou.

O que é o Pacto pela Vida e pelo Brasil?
O Pacto foi assinado em 7 de abril, Dia Mundial da 

Saúde, por seis entidades representativas de diversos seto-
res da sociedade brasileira. O documento foi lançado num 
período em que o Brasil se deparava com o agravamento da 
pandemia. O Pacto começou a ser elaborado cerca de um 
mês antes, por meio de reuniões entre representantes das en-
tidades signatárias, todas bastante preocupadas com o qua-
dro que se agravava no país. A CNBB, seguindo a trajetória 
de seis décadas de compromisso evangélico com a realidade 
nacional, fez parte, desde o primeiro momento, das reflexões 
e da formulação do texto.

O Pacto, firma o arcebispo de Porto Alegre (RS), dom 
Jaime Spengler, primeiro vice-presidente da CNBB, “Ex-
pressa desejo, disposição e empenho para, diante da gra-
vidade do momento sócio-econômico-político, colaborar 
na busca de um novo tempo para o Brasil. Ele é, portanto, 
expressão do empenho de diversas entidades da sociedade, 
rumo a um consenso em torno da necessidade de promover 
os princípios da solidariedade e da dignidade humana”.

Lembrando a necessidade da construção de agendas e 
políticas públicas para o enfrentamento da pandemia sanitá-
ria e suas consequências, as entidades signatárias recordam 
que cabe ao Governo Federal promover, como reforçado em 
no quarto parágrafo do Pacto, o “diálogo, presidindo o pro-
cesso de grandes e urgentes mudanças (…) ultrapassando a 
insensatez das provocações e dos personalismos”, em vista 
do bem de todo o povo brasileiro.

O vírus colocou às claras inúmeras situações viven-
ciadas pela maioria do povo brasileiro, desassistido em mui-
tas frentes, das quais se destaca a saúde. Por isso, o Pacto, 
em seu sexto parágrafo, afirma “não é justo jogar o ônus da 
imensa crise nos ombros dos mais pobres e trabalhadores”.

Essa realidade, lembra o bispo de Roraima (RR), dom 
Mário Antônio da Silva, segundo vice-presidente, não é uma 
etapa casual, mas o produto de determinadas situações e es-
truturas econômicas, sociais e políticas, com agravantes às 
populações vulneráveis neste tempo de pandemia. Esse fato, 
destaca dom Mário, clama o cumprimento das exigências da 
justiça e nos interpela à prática da solidariedade como sinal 
de autenticidade evangélica.

Se a pandemia, como o próprio nome indica, é um 
fenômeno generalizado, assim também deve ser o seu en-
frentamento. Por isso, a proposta das entidades signatárias 
é que o Pacto seja “abraçado por toda a sociedade brasilei-
ra em sua diversidade, … fortalecendo nossa democracia, 
mantendo-nos irredutivelmente unidos”, conforme destaca 
seu décimo parágrafo. “É hora de entrar em cena no Brasil 
o coro dos lúcidos, fazendo valer a opção por escolhas cien-
tíficas, políticas e modelos sociais que coloquem o mundo e 
a nossa sociedade em um tempo, de fato, novo”, diz trecho 
documento.

A CNBB vai lançar também um site onde os interes-
sados poderão conhecer o processo de mobilização em torno 
do Pacto pela Vida e  pelo Brasil, incluindo textos, docu-
mentos e audiovisuais.  

Programação do Dia de Oração pela Vida e pelo Brasil
O dia teve oração da manhã e da noite, às 06 e às 21h 

e oração do Ângelus, às 12h; missas em Campo Grande, às 
07h; na Basílica N. Sra. Aparecida, às 09; no Santuário Nos-
sa Senhora do Guadalupe e Jesus das Santas Chagas (PR), 
às 12h; no Santuário da Piedade (MG), às 15h; no Santuário 
de Nossa Senhora de Nazaré (PA), às 18h; Lives, nas redes 
sociais da CNBB, sobre “Experiências da Igreja de cuidado 
pela vida e pelo Brasil”, às 10h; “Os padres e o Pacto pela 
Vida e pelo Brasil”, às 11h; Pacto pela Vida e pelo Brasil”, 
às 15h; “O Pacto pela Vida e pelo Brasil e as Igrejas Cristãs, 
às 16h.

Subsídio para o Dia Nacional da Juventude 
A Comissão 

Episcopal Pastoral 
para a Juventude da 
Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil 
(CNBB) apresentou, 
na noite do dia 05 de 

agosto, o material para a animação dos grupos juvenis na 
celebração do Dia Nacional da Juventude (DNJ) deste ano 
em 25 de outubro. 

Na apresentação pela Internet, o bispo de Valença (RJ) 
e presidente da Comissão, dom Nelson Francelino, ressaltou 
que “O Dia Nacional da Juventude quer celebrar a vida dos 
jovens de forma alegre, descontraída e também comprome-
tida com a realidade social em que se vive, tendo como base 
a pessoa e a mensagem de Jesus Cristo”. 

Segundo o bispo, o Dia Nacional da Juventude, as-
sumido pela CNBB em 1985, no Ano Internacional da Ju-
ventude proclamado pela ONU, quer despertar e favorecer 
o protagonismo juvenil, muito bem descrito pelo Papa Fran-
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Na passagem do Dia 
Nacional da Habitação, 21 
de agosto, o Portal da CNBB 
publicou informações sobre 
o déficit habitacional no 
país. Também a propósito 
do tema da 6 Semana Social 
Brasileira (SSB), “Mutirão 
pela Vida: por teto, terra 

e trabalho”, organizada pela Comissão Episcopal Pastoral para a 
Ação Sociotransformadora da Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB) em parceria com outros organismos.

Uma primeira constatação é a de que não há dados 
atualizados sobre o Déficit Habitacional no Brasil porque o 
último Censo Demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) foi feito em 2010. E o Censo 2020 
teve que ser adiado para o ano que vem, exatamente em função da 
pandemia. Contudo, com base em dados da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (Pnad), é possível identificar que faltam, 
no país, nada menos que 7,7 milhões de residências para que a 
população tenha acesso ao que é considerado como uma moradia 
digna.

Segundo o bispo de Pesqueira (PE) e referencial da Pastoral 
do Povo de Rua, dom José Luiz Ferreira Salles, com a pandemia as 
questões sociais e econômicas tornaram-se ainda mais desafiantes. 
Neste contexto, ele destaca que cresce o número da população 
em situação de rua no Brasil e no mundo. Segundo o Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) no Brasil, em 2019, havia 
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cisco na exortação apostólica pós-sinodal Cristo Vive que 
destacou o seu lugar e a sua importância na Igreja. O papa 
confia nos jovens, a Igreja aposta nos jovens nessa força 
criativa, nessa força renovadora da juventude. O tema do 
Dia Nacional da Juventude é o mesmo da Campanha da Fra-
ternidade, “Vida, dom e compromisso” e o lema “Ouviu e 
juntos com eles caminhou” (Lc 24 – 15,17). 

 O subsídio que aborda o tema contém indicações de 
músicas, citações bíblicas, textos, indicações de sites e fil-
mes que podem contribuir com a organização metodológica 
dos encontros. Pode ser acessado através da Internet. O Dia 
Nacional da Juventude tem como data comum, neste ano, 
25 de outubro, mas cada Diocese pode escolher o melhor 
momento para celebrá-lo no segundo semestre de cada ano, 
considerando a realidade local. 

Província Eclesiástica de Passo Fundo recorda aspectos                
históricos e retoma a formação para o Diaconato permanente

Bispos e padres da Pro-
víncia Eclesiástica de Passo 
Fundo, formada por aquela 
Arquidiocese e pelas Dioce-
ses de Frederico Westphalen, 
Vacaria e Erexim, realizaram 
reunião no dia 28 de julho na Casa de Retiros de Passo Fun-
do. Por um imprevisto, os representantes da Diocese de Va-
caria não puderam participar. 

Na primeira parte da reunião, os participantes recor-
daram aspectos históricos da caminhada eclesial da região, 
com destaque para prioridades e projetos pastorais nos últi-
mos tempos.

Em seguida, abordaram 
a formação para o Diaconato 
permanente analisando a ava-
liação do Curso realizado em 
2018 e 2019, com mais de 30 
participantes, encaminhamen-

tos para a ordenação e para novo curso. Em vista da pandemia 
Covid-19, o novo curso que deveria iniciar no próximo ano foi 
adiado para 2022. No primeiro semestre do próximo ano far-se-
-á a motivação vocacional para candidatos ao curso e no segun-
do, encontros de iniciação à formação em vista do Diaconato. 

A próxima reunião da Província será no dia 15 de ou-
tubro, também em Passo Fundo.

Dia da Habitação: Brasil não tem dados atualizados sobre seu déficit habitacional
mais de 101 mil pessoas vivendo nas ruas. Para o bispo, a extinção 
do Ministério das Cidades fragilizou as políticas de moradia no 
país.

Para o bispo, “Os desafios estão, sobretudo, na busca de soluções 
e alternativas para o enfrentamento aos problemas relacionados ao 
acesso e permanência na terra, com alimentação saudável, apoio 
aos pequenos agricultores e implementação de políticas de acesso à 
moradia e direitos às cidades”. A sistematização da 6ª semana pode 
apontar caminhos para um projeto popular para o Brasil tornando 
concreto o desejo do Papa Francisco quando afirmou que a solução 
para os grandes problemas do mundo virá dos pequenos e excluídos 
que se movem por outras lógicas. Ele enfatiza que especulação 
urbana e imobiliária são as raízes do déficit habitacional no Brasil. “É 
necessário garantir o direito à terra, à água, o local para viver, o direito 
à cidade, ao espaço onde a vida se dá”.

O que é o Déficit Habitacional
O termo déficit habitacional, segundo o professor Wellington 

Souza Silva  para o site InfoEscola, o termo déficit habitacional é 
utilizado para se referir a um determinado número de famílias que vivem 
em condições de moradia precárias em uma região – seja um bairro, uma 
cidade, estado ou um país, ou que não possuem qualquer moradia.

São consideradas moradias inadequadas aquelas construídas 
com materiais não duráveis ou improvisados, que estão em risco, com 
um número excessivo de pessoas vivendo em um pequeno espaço – 
como no caso da coabitação, ou aquelas que não foram construídas 
com o objetivo de serem habitadas por uma família. As moradias não 
adequadas, que não possuem esgoto, luz, água encanada, ou carecem 
de serviços básicos não participam do cálculo do déficit habitacional.
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Cardeal aponta para a devastação do vírus da pobreza 
O Presidente da Federação das 

Conferências Episcopais da Ásia, Car-
deal Charles Bo, na homilia da missa do 
dia 02 de agosto, alertou que não é ape-
nas o Coronavírus que está devastando 
a humanidade hoje. Há também o vírus 
da ganância, da exploração, da fome e da 
opressão. 

Ele expressou grande preocupação 
pelo impacto das restrições de prevenção 
ao Coronavírus sobre os mais pobres, privados dos meios de 
subsistência, com destaque para os dados relativos à fome 
no mundo que a pandemia está destinada a agravar. 

De acordo com o recente relatório da Fundo das Na-
ções Unidas para a Alimentação e a Agricultura sobre o es-
tado da segurança e nutrição alimentar no mundo, publica-
do em junho, 690 milhões de pessoas sofreram de fome em 

2019, das quais 144 milhões são crian-
ças, 10 milhões a mais que em 2018. 
Neste ano, de acordo com as estimativas 
da organização, somam-se a este núme-
ro pelo menos outros 130 milhões de 
famintos, elevando o total para mais de 
820 milhões.  Números estes - os 130 
milhões - que podem quase dobrar até o 
final do ano devido à Covid-19. Um dos 
continentes mais afetados e expostos às 
consequências econômicas da pandemia 

é precisamente a Ásia, onde já se registra o maior número 
de pessoas que enfrentam escassez dramática de alimentos. 

Referindo-se ao sudeste da Ásia, o secretário-geral da 
ONU, enfatizou em 30 de julho que na atual emergência sa-
nitária é essencial que esses países enfrentem o problema 
das desigualdades sociais, tornem suas economias mais eco-
lógicas e promovam os direitos humanos.

Falece Frei Domingos Collet 
Frei Domingo faleceu 

no dia que completaria 84 
anos, 02 de agosto de 2020, à 
01h30, no Hospital Unimed, 
Caxias do Sul, em decorrên-
cia de insuficiência respira-
tória e fibrose pulmonar. De 
seus 84 anos, 64 foram de 
vida religiosa Na Ordem dos 
Frades Menores Capuchi-
nhos.

Filho de Angelo Eugê-
nio Collet e Amábile Mas-
sarollo, nasceu em Erechim, 
RS. Ingressou no Seminário de Veranópolis em 1947. Fez o 
noviciado, no Convento Sagrado Coração de Jesus, Flores 
da Cunha, em 1954, onde aconteceu também a profissão dos 
votos religiosos, no dia 30 de julho de 1955. Professou so-
lenemente aos 31 de julho de 1958, na Capela do Convento 
Imaculada, em Caxias do Sul. 

Como religioso capuchinho viveu em muitas fraterni-
dades e prestou inúmeros serviços à Igreja e à Ordem Capu-
chinha. Nos primeiros 5 anos de vida religiosa, atuou em di-
ferentes setores da Gráfica e Editora São Miguel, em Caxias 
do Sul. De 1959 a 1963, auxiliou na pastoral paroquial em 
Aparecida do Taboado, Mato Grosso. O ano de 1962 foi 
muito significativo para Frei Domingos, pois ele trabalhou 
arduamente na Construção do Novo Seminário Frei Leopol-
do, em Hidrolândia, Goiás. De 1964 a 1983, auxiliou nos 
serviços e na missão do Instituto de Menores, em Bagé. A 
sua trajetória na cidade de Bagé inclui ainda os anos de 1997 

Frei Domingos no centro; à direita, Rovílio; à sua esquerda, Pe. Fiorelo

a 2002, como diretor da casa 
de formação. Durante 4 anos 
(1993 a 1996), atuou como 
diretor na Casa de Formação 
na Fraternidade de Maraca-
já, em SC. A partir do ano 
de 2003, dedicou-se a cuidar 
dos cadastros de assinantes 
do Correio Riograndense e 
do Calendário Antoniano, 
visitando zeladores do ca-
lendário e agentes do jornal. 
A facilidade comunicativa 
levou-o a prestar, além da 

missão do calendário e do jornal, serviços pastorais em An-
dré da Rocha, onde permaneceu durante os anos de 2012 a 
2017. Em 2018 atuou na pastoral em Vacaria e, em 2019, em 
Nicolau Vergueiro.

Frei Domingos será recordado como um Irmão Ca-
puchinho alegre, comunicativo e fiel ao carisma francisca-
no. Tinha um carinho especial por sua família. Ele amava 
muito a natureza. O cuidado para com a saúde o tornava 
um apaixonado por chás e pela alimentação alternativa. Os 
exercícios físicos eram fonte de energia e de disposição. A 
Província dos Capuchinhos do Rio Grande do Sul agradece 
ao Frei Domingos, por todo o bem que ele realizou como 
irmão da Ordem. 

Um dos irmãos de Frei Domingos, Fiorelo também 
pertenceu à Ordem dos Capuchinhos como padre e atual-
mente pertence à Arquidiocese de Goiânia, GO. Seu irmão 
Rovílio é  advogado em Erechim.
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Exortação Apostólica Pós-Sinodal Christus Vivit 
para os jovens e para todo o povo de Deus – Pe. Jair Carlesso

Capítulo IV: O grande anúncio para 
todos os jovens

Com esse capítulo, o Papa Francisco 
quer tornar conhecido “o mais importante, o 
primeiro” anúncio, aquilo que “nunca se deveria 
calar” (111). Segundo ele, é um anúncio que 
contempla três grandes verdades: Deus é amor; 
Cristo te salva; Ele vive.  

Um Deus que é amor
Assim nos revela a Sagrada Escritura: 

“Deus é Amor”, e diz mais, “aquele que permanece no amor 
permanece em Deus e Deus permanece nele” (1Jo 4,16). 
Por isso, o Papa Francisco lembra a cada jovem: “Deus te 
ama”. “Nunca duvides, apesar do que te aconteça na vida. 
Em qualquer circunstância, és intimamente amado” (112). 
Apesar de tudo o que possa ter ocorrido na vida do jovem, o 
Papa afirma a todos que Deus é um Pai bondoso, carinhoso, 
que dá vida, no qual todos podem confiar e encontram 
segurança. Além disto, “Ele respeita profundamente a tua 
liberdade” (113). Seu amor “é um amor ‘que não esmaga, é 
um amor que não marginaliza, que não cala, um amor que 
não humilha, nem subjuga”. É um amor “de todos os dias, 
discreto e respeitoso, amor de liberdade e para a liberdade, 
amor que cura e que levanta” (116).

Cristo te salva 
“A segunda verdade é que Cristo, por amor, se 

entregou até o fim para nos salvar” (118). “Tendo amado os 
seus que estavam no mundo, amou-os até o fim” (Jo 13,1). 
Na cruz ele revelou seu infinito amor para conosco. Sim, 
“Ele perdoa setenta vezes sete” (Mt 18,22). Como diz o 
Papa Francisco, “ninguém pode nos tirar a dignidade que 
este amor infinito e inabalável nos confere” (119). “Nós 

somos salvos por Jesus, porque ele nos ama e 
não pode deixar de o fazer”. “O amor do Senhor 
é maior que todas as nossas contradições, que 
todas as nossas fragilidades e que todas as nossas 
mesquinharias” (120). Além disso, lembra o 
Papa: “Jovens queridos, vocês não têm preço! 
Não são peças de leilão! Por favor, não se deixem 
comprar, não se deixem seduzir, não se deixem 
escravizar” (122). 

Ele vive
Há uma terceira verdade, inseparável das demais: 

Cristo vive! É isto que o Papa Francisco quer dizer aos 
jovens e ao mundo: Ele vive! É importante dar-se conta disto, 
pois podemos “tomar Jesus Cristo apenas como um bom 
exemplo do passado, como memória, como alguém que nos 
salvou dois mil anos atrás. Isso não nos salvaria de nada, nos 
deixaria no mesmo, isso não nos libertaria. O que nos enche 
com a sua graça e o que nos liberta, o que nos transforma, 
o que nos cura e nos conforta é alguém que vive, é o Cristo 
ressuscitado, cheio de vitalidade sobrenatural, vestido de luz 
infinita” (124). É por ser “Aquele que vive” (Lc 24,5) que 
prometeu estar sempre conosco: “Eis que eu estou convosco 
todos os dias, até a consumação dos séculos” (Mt 28,20). Por 
isso, todos nós somos convidados a contemplá-lo presente 
em nossa caminhada de fé e de luta para que seu Reino se 
realiza no meio de nós. Diz o Papa Francisco: “Se consegues 
valorizar com teu coração a beleza deste anúncio e te deixas 
encontrar pelo Senhor, se te deixas amar e salvar por Ele..., 
essa será a experiência fundamental que sustentará tua vida 
cristã” (129). 

Para refletir: O que estas verdades do Evangelho 
dizem para sua fé e para sua missão?

Percursos da juventude - Pe. Nelson Tonello
O papa FRANCISCO, desde o início 

do seu pontificado, tem demonstrado simpatia 
e muito carinho pelos jovens. De imediato 
engajou-se nas SEMANAS MUNDIAIS DA 
JUVENTUDE e sempre apoiou iniciativas que 
dizem respeito aos jovens. Entre elas a mais 
importante foi o SÍNODO PELA JUVENTUDE, 
acontecido em 2018. Deste Sínodo resultou um 
documento dirigido aos jovens e a todo o povo de 
Deus, intitulado “CHRISTUS VIVIT”. Traduzido, significa 
“Cristo Vive”.

A Graça de ser jovem
Ser jovem não é apenas um período da vida. Há 

rapazes e moças que aos 20 anos já são velhos porque não 
têm um projeto de vida e não alimentam sonhos. Existe 
também o time dos “nem-nem”, isto é, nem trabalham e nem 

estudam, oque lamentamos demais. Por outro lado 
há pessoas de idade muito avançada que mantém 
uma espiritualidade arejada. As rugas do rosto são 
prémio e os passos lentos, privilégios. Os netos 
costumam dizer que o avô está sempre a “mil por 
hora”! Assim, ser jovem de espírito é uma bênção 
para todos. 

Na verdade, a vida é uma construção. 
Quando a criança nasce, o primeiro grito é um 

aviso: ela está saltando para dentro da história e exigindo o 
seu espaço. O tempo de aconchego no útero materno, ficou 
para trás. O mundo está pela frente e ela vai à luta, procurar 
o seio materno que lhe garantirá o pão de muitos dias. A 
partir dessa primeira conquista, o recém nascido inicia uma 
longa caminhada. Os chineses costumam dizer que “uma 
longa jornada é vencida colocando um pé diante do outro”.
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Não existem caminhos prontos
O pessoal da cantoria gosta de dizer que “o caminho 

se faz caminhando”. Nós aprendemos que “nada cai pronto 
do céu”. Por isso os jovens devem buscar o seu caminho e 
caminhar com as próprias pernas. Afinal a vida é deles e o 
futuro lhes pertence. A idade juvenil é a idade das grandes 
decisões: perseguir a vocação/ decidir a profissão/ optar pelo 
estado de vida... 

Saint-Exupéry, autor do “Pequeno Príncipe”, também 
escrevia poemas. Ao falar dos projetos de vida dizia que “os 
grandes sonhos devem ser pendurados nas estrelas”! Nós 
todos sabemos, por experiência, que entre as estrelas e o 
chão que pisamos, podem existir nuvens. As nuvens, porém, 
não são a última verdade... O papa Francisco, que entende de 
sonhos, alerta: “não deixemos que nos roubem os sonhos”! 

A juventude é uma construção
Todo jovem carrega na alma muitas inquietações. 

Seus sonhos e seus projetos o inquietam sempre. Sobretudo 
quando se dá conta que a vida se constrói no cotidiano e 
no contexto sócio-político. É como um peixe: se a água do 
açude estiver poluída, a sua vida estará comprometida. Daí a 
responsabilidade de o jovem colocar os seus dons e talentos na 
construção de uma sociedade democrática, justa e solidária.

Na verdade, os jovens devem assumir, como 
compromisso, a construção do ser humano e do Reino de 
Deus. Dostoiewski, um escritor russo, afirmava que “se os 
jovens cruzarem os braços, o resto do mundo bate os dentes”... 
Dito de outra maneira, o jovem deve ser o protagonista do 
mundo que ele projeta para si mesmo e para todos.

“Eis-me aqui, Senhor. O teu servo escuta”
A Bíblia relata o engajamento e o protagonismo de 

muitos jovens na luta pela vida e pela liberdade do povo de 

Deus: Samuel/ Josué/ Jeremias/ Rute/ Gedeão...
GEDEÃO sentia na alma o chamado de Deus, mas 

pouco acreditava em si mesmo: “o meu clã é o menor de 
todos... a minha família é a mais pobre... eu sou o ´ultimo 
da casa de meu pai... como poderei levar em frente essa 
missão”? Os fatos falavam em nome de Deus: “vai com a 
força que tens e libertarás o meu povo”! (Jz 6,11-16). Na 
mesma confiança o papa Francisco está dizendo aos jovens: 
“vão em frente. Mesmo se errarem, sempre é tempo de 
erguer a cabeça e começar de novo. Ninguém tem o direito 
de roubar a esperança de um jovem”... 

Jesus de Nazaré, modelo de todos nós
Os jovens precisam de espelhos, isto é, de modelos 

onde possam se espelhar. Os exemplos sempre arrastam. 
As palavras apenas emocionam e os discursos, embora bem 
arrumados, sem ações, para pouco servem.

A história apresenta muitos e bons modelos capazes de 
animar o engajamento por uma causa: Zumbi dos Palmares/ 
Tiradentes/ São Francisco de Assis/ Jesus de Nazaré...

JESUS está na raiz da nossa fé e na base de nossos 
projetos de vida: nascido numa gruta/ exilado no Egito/ 
criado em Nazaré/ um carpinteiro de profissão... No auge da 
sua juventude, foi pedir o batismo a João Batista e escolheu 
como discípulos, alguns jovens do meio popular. Durante 
três anos percorreu a Palestina tentando recuperar a fé, 
resgatar a esperança e propondo o Reino de Deus. Era amado 
pelo povo, mas odiado pelas elites da classe dominante, que 
o condenaram. Mas Jesus venceu a opressão e derrotou a 
morte. Ressuscitado, está vivo na fé e na luta de todos os 
que o aceitam como Messias/ Filho de Deus e Salvador do 
mundo. “CRISTO VIVE”, afirma o documento do Sínodo da 
Juventude. Então: em frente! 

Floridos interesses - Rocheli Koralewski
Com olhos de jabuticaba, Alice sempre viu muito bem. 
Naquela manhã, contudo, havia caído um cisco que se 

esforçava arduamente para comprometer sua visão: quanto 
mais ela mexia, mais o corpo estranho incomodava. Como 
gostava de contemplar, angustiada, saiu correndo até a co-
munidade em busca de uma médica que pudesse resolver 
seu problema. No caminho até a pacata vila, percebeu que a 
estrada estava diferente: no lugar das grandes plantações de 
soja que estavam ali até no dia anterior, havia margaridas, 
hortênsias e rosas. As cores das lavouras, com o contraste 
do céu, constituíam um múltiplo arco-íris, à impressão do 
mitológico “pote de ouro”.

Com os pés na porta do hospital, a despeito da vis-
ta comprometida, mais estranhezas: as pessoas carregavam 
maços coloridos que, aos poucos, eram deixados em cima 
dos balcões do comércio. As placas cumpriam sua função 
social anunciando 1kg de pão a 15 flores na padaria da Dona 
Maria, assim como os perfumes da Dona Cristina que val-
iam 20 flores o frasco e, além disso, re-utilizavam a moeda 

como matéria-prima às agradáveis 
fragrâncias. No boteco da esquina, 
eram garantidas 3 cervejas por 10 
azaleias e o gole da cachacinha era 
assegurado com um lírio. Cessada a 
liquidação, no lugar dela o mercado 
promovia uma grande floração para 
estimular o cultivo de hibiscus, já que havia uma grande de-
manda econômica de chá ao sistema de saúde: queriam evi-
tar os problemas relacionados ao colesterol. 

As regras eram outras e, em vez de demanda e oferta, 
a lei do mercado impunha a necessidade de trocar o ver-
bo comprar por colher e vender por oferecer. O comércio 
se auto regulava através do odor invisível que, quanto mais 
gerava alegria, mais girava a economia. Floridos interesses, 
pensou Alice! Saúde, educação e cultura eram oferecidos em 
troca de cravos, gérberas e azaleias, assim como todos os 
outros direitos sociais. O Estado era um girassol que ao se 
voltar sempre ao povo,  fazia o mesmo movimento da flor 
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acompanhando o sol. Os antigos bancos foram substituídos 
por mais floriculturas. A cidadania era comemorada com 
chuva de rosas vermelhas que formavam um belo tapete no 
qual, diariamente, desfilava a floriosa democracia.  

Encantada pelas coloridas diferenças, Alice lembrou 
que precisava ir ao hospital. Na recepção enfeitada, ouvia 
duas mulheres em diálogos do passado com afirmações que 
relatavam que na época de meus avós havia algo chama-
do fome, mas quando todas as pessoas passaram a ter a 
mesma capacidade de cultivar seu sustento, aquilo foi su-
perado. Enquanto devaneava a partir da conversa delas, um 
homem disse que precisava ir à floricultura conversar so-
bre um empréstimo, pois queria plantar cravos para pagar a 
grande colheita de milho que havia cultivado naquele ano. 
Mais do que o plantio, a dívida era quitada pelo cultivo: os 
que não sabiam afagar a terra e conhecer os seus desejos 
passaram muito mal no início, mas depois aprenderam. Os 
mais antigos contam que há muito tempo essas pessoas eram 
chamadas de ricas, sorte que hoje todas são floridas.

Como não conseguia ver bem, Alice se concentrou no 

que dizia o noticiário na TV: “nas grandes cidades, as flores 
quebraram as últimas calçadas e todas as ruas são agora 
grandes bosques ocupados por...” nisso veio o chamado 
de que ela poderia entrar na sala da doutora. Ao relatar seu 
problema e as grandes singularidades que tinha enxerga-
do naquele dia, a médica retirou o corpo estranho dizendo 
que era apenas uma semente. “Por causa da floração das 
petúnias, nos últimos dias, vários casos como o seu vieram 
ao meu encontro… lembre-se! O cisco no olho é a melhor 
lente de aumento, Alice”, considerou a doutora.

Ao abrir os olhos de jabuticaba, Alice estava em sua 
cama ouvindo o som de seu despertador. Percebeu que em 
vez de plantar flores, era hora de levantar para ganhar din-
heiro no mundo regido pela mão invisível do mercado. Foi 
apenas um daqueles inquietantes sonhos de quarentena. 
Contudo, antes de correr para cumprir a carga horária do dia, 
ela encontrou um pacotinho de sementes de margaridas que 
havia comprado há algum tempo e as semeou nos sessenta 
centímetros de terra escondidos na selva de pedra que ela 
ousava chamar de lar.

Dramas atrás dos números 
Dom Odilo Pedro Scherer, Arcebispo Metropolitano de São Paulo                                                                      
Publicado em “O Estado de S. Paulo”, no dia 11 de julho de 2020

Notícias recentes vindas 
da província de Cabo Delgado, 
no norte de Moçambique, dão 
conta de  drama vivido pela 
população local, acuada por 
ataques terroristas. Aldeias e 
casas são queimadas, plantações, 

devastadas e muitos sofrem violência e morte. Aterrorizadas, 
as pessoas fogem para as cidades, na esperança de encontrar 
acolhida e segurança.

A cidade de Pemba, com cerca de 250 mil habitantes, 
recebeu em poucos meses mais 200 mil prófugos, acolhidos 
e abrigados só Deus sabe como. Não há como atender 
adequadamente a população de uma cidade que, em poucos 
meses, dobra de número!

A ajuda, na maior parte dos casos, é prestada de 
maneira espontânea por famílias e organizações da sociedade 
civil, que partilham o que têm e providenciam, ainda que de 
maneira precária, o básico do básico: abrigo e alimento. É 
fácil imaginar os riscos para a saúde pública e a segurança.

A covid-19 também chegou lá. No entanto, conforme 
observação de um missionário local, essa é apenas uma 
preocupação secundária para o povo desalentado.

Haveria motivos minimamente aceitáveis para 
submeter a população indefesa e pobre a tamanhos 
sofrimentos? E os olhos das organizações internacionais, 
em geral, ainda não se voltaram para esse drama do povo 
moçambicano.

Não é a única situação do mundo em que as populações 

sofrem com a insegurança provocada por conflitos internos, 
ou por interesses externos inescrupulosos, convivendo 
diariamente com a precariedade de recursos para dar conta 
do essencial para sobreviver. Na mesma África existem 
diversas outras situações semelhantes.

Mas não se pode esquecer que também na Síria e 
em outras áreas do Oriente Médio populações inteiras se 
deslocaram para escapar da brutalidade da guerra. O Líbano 
abriga há várias décadas um grande número de deslocados 
de países vizinhos, a ponto de também ter sido envolvido em 
conflitos externos. (Nota, posteriormente ao artigo, houve a 
explosão em Beirute)

Há igualmente muitos deslocados nas Américas 
Central e do Sul, que se deslocam para áreas capazes de 
alimentar sua esperança de um futuro mais tranquilo. As 
situações de pobreza e violência foram agravadas com a 
pandemia de covid-19, que levou muitos a perderem sua 
fonte de renda.

Esse drama também é vivido bem perto de nós, em 
São Paulo, pela população que vive em situação de rua. Aos 
que já se encontravam nessa condição há mais tempo se 
somaram muitos outros, que alongam as filas em busca de 
ajuda, sobretudo o alimento diário, nas obras e iniciativas 
assistenciais. E também os que perderam a capacidade de 
custear o aluguel de sua moradia, vindos também de outras 
regiões.

De repente, a cidade se dá conta da população 
invisível, que vive precariamente em cortiços e alojamentos 
improvisados, sem trabalho, sem renda nem segurança e 
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também sem políticas para lhes oferecerem alternativas e 
esperança de vida digna.

O papa Francisco abordou recentemente o drama, 
“muitas vezes invisível, dos deslocados internos”, num 
discurso para o corpo diplomático acreditado junto à Santa 
Sé. E voltou ao mesmo tema na sua mensagem para o Dia 
Mundial do Migrante e do Refugiado, a ser celebrado em 
setembro. A atenção do pontífice volta-se especialmente 
para os “deslocados internos” nos diversos países, que 
vivem muitas experiências de precariedade, abandono, 
marginalização e rejeição, por causa da covid-19.

Em sua mensagem para o Dia Mundial do Migrante e 
do Refugiado de 2018, Francisco já havia recomendado uma 
atenção especial a essa população, mediante quatro ações: 
acolher, proteger, promover e integrar. Agora, referindo-se 
aos “deslocados”, ele recomenda seis atitudes: conhecer, 
para compreender; aproximar-se, para servir; reconciliar-
se, para escutar; crescer, para partilhar; envolver-se, para 
promover; colaborar, para construir. Essas atitudes sugerem 
a superação da insensibilidade e da cultura da indiferença 

diante da dor alheia e o envolvimento pessoal de cada pessoa 
com o drama vivido pelo outro.

Se é verdade que cada cidadão deve fazer a sua parte 
para ajudar o próximo que sofre, nem por isso o papa deixa 
de apelar às autoridades e aos responsáveis pelos governos 
para que façam o possível para aliviar o sofrimento dessas 
populações invisíveis, que agora aparecem cada vez mais nas 
praças e calçadas de nossas cidades. E fala da necessidade 
de um renovado esforço para a cooperação internacional, 
a solidariedade global e o compromisso local, que não 
exclua ninguém. São palavras mais do que oportunas para 
este tempo, quando muitos especulam sobre as mudanças 
que a pandemia de covid-19 poderá trazer para a nossa vida 
pessoal e social e também para a vida política e econômica.

Todos os dias se reportam números e mais números de 
contagiados e falecidos por causa do novo Coronavírus. Mais 
uma vez, o papa adverte que não se trata de números, mas 
de pessoas, com rosto e histórias pessoais. As estatísticas não 
devem levar a esquecer o drama de cada pessoa, mas mover 
para atitudes que renovem os rumos de nossa História comum.

Reaprender a sentar, a levantar e a correr 
Dom Jacinto Bergmann, Arcebispo de Pelotas

C o r r í a m o s 
desesperadamente para dar conta 
de tudo: era preciso não perder 
tempo. Quando nos sentávamos, 
já estávamos nos levantando; 
quando nos levantávamos, já 
estávamos correndo; quando 

corríamos, já estávamos chegando ao fim. E tudo recomeçava 
de novo! Desaprendemos a nos sentar, a nos levantar, a correr 
e a chegar ao fim. E achávamos que éramos felizes, porque 
éramos despertos, ativos, produtivos e eficazes!

De repente veio a pandemia da COVID19. Dissemos 
para nós e para os outros: “Ah, vai passar logo e tudo vai voltar 
ao normal: vamos de novo nos sentar levantando, nós levantar 
correndo, correr chegando ao fim. Porém, a COVID19 nos 
obrigou a reaprender a sentar, a levantar, a correr e a chegar 
ao fim.

As reflexões acima são provocadas pela “estória 
zen”, que num outro contexto fora da pandemia covídica, 
talvez, pouco traria de sapiencial. Mas, nesse momento da 
humanidade, invadida por um vírus por ora inatacável, a 
“estória zen” é plena de sabedoria existencial. Ei-la:

“Onde vais com tanta pressa? Perguntaram certo dia, a 
um homem que sabia meditar, como fazer para viver recolhido, 
apesar de tantas ocupações. Ele respondeu: – ‘Quando me 
levanto, levanto-me, quando caminho, caminho; quando 
estudo, estudo; quando descanso, descanso’. Interromperam-
no, dizendo: – ‘Mas nós fazemos a mesma coisa! O que é 
que o senhor faz mais do que nós?’ Ele repetiu: – ‘Quando 
me levanto, levanto-me, quando caminho, caminho; quando 
estudo, estudo; quando descanso, descanso’. Mas, de novo, 

retrucaram-lhe: – ‘É exatamente o que nós fazemos também!’ 
– ‘Não – retrucou o sábio – quando vocês sentam, já estão 
levantando; quando se levantam, já estão correndo; quando 
vocês correm, já estão chegando ao fim!’”

É urgente reaprender a sentar, sem estar se levantando. 
Isso significa ter um tempo para si mesmo. Não somos 
objetos, somos o sonho do Criador conosco: “imagem e 
semelhança divina”. O tempo tirado para si mesmo, para 
sempre aperfeiçoar mais essa “imagem e semelhança divina”, 
é preciosíssimo, mais do que o tempo gasto com uma pérola 
mais cara. Bendita pandemia que nos obrigou a sentar, sem 
estar se levantando, para ter tempo para si mesmo.

É urgente reaprender a levantar, sem estar já correndo. 
Aqui está em jogo o tempo tirado para os semelhantes – 
familiares e todos com quais temos contato. Se levantamos 
e saímos correndo, não temos presente os semelhantes como 
irmãos e irmãs. E sem a fraternidade, a humanidade que se 
levanta apenas para correr, torna-se uma arena onde impera 
o “homo homini lupus”. Bendita pandemia que nos obrigou a 
levantar, sem sair correndo, para tornar os semelhantes irmãos 
e irmãs.

É urgente reaprender a correr, sem já chegar ao fim. 
Trata-se do tempo para correr ao encontro Daquele que 
nos criou, que nos salvou, que nos santificou. Essa corrida 
é permanente e infinita. O grande santo, Agostinho de 
Hipona, com sua inteligência pródiga, chegou à conclusão, 
parafraseando-a: “O fim da correria humana é Deus, e o nosso 
coração anda inquieto (corre) enquanto não repousa Nele”. 
Bendita pandemia que nos está abrindo os olhos e o coração 
para correr para chegar ao único fim da existência: Deus, o 
“Alfa e o Ômega”.
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 Mês Missionário
O que é o mês Missionário? No mês de outubro, a 

Igreja Católica se volta para a necessária compreensão das 
Missões, isto é, da 
permanente preocu-
pação pelo anúncio 
dos Ensinamentos 
de Jesus a todos os 
povos. A vinda de 
Cristo à terra foi 

para nos revelar o mistério de Deus e ensinar-nos a camin-
har para vivermos na sua graça e assim merecermos uma 
felicidade que não tem fi m, que é o céu. Cristo nos indica 
– “Pregai a boa nova do Evangelho a toda criatura” – nos 
impulsiona a levar ao mundo todo a notícia feliz que, desde 
o nascimento de Cristo em Belém, foi anunciada pelos anjos 
aos pastores e a nós: “Nasceu hoje para nós o Salvador”. 

Aquela parábola (Mt 20), em que, nas diversas horas 
do dia, o Senhor convida os trabalhadores para sua vinha, é 
um chamado a cada um para pôr-se a serviço do Evangelho.

Em outubro, a Igreja insiste na necessidade da missão, 
isto é, de anunciar a salvação, que nos é dada, pelo conhec-
imento de Jesus.

Depois desta explicação realize com a turma a leitura 
do texto bíblico citado acima, e monte com eles um mural 

135ª Receita Culinária
Maria Busatta, integrante da Pastoral da Saúde

Variedades

Dinâmica do Setor de Animação Bíblico-catequética (131)
Tânia Madalosso

ou quebra cabeça que retrata povos de 
diferentes costumes. Deixe bem claro 
aos catequizandos, que o mundo todo 
possui várias pessoas de modos e cos-
tumes diferentes, mas todos são fi lhos 
de Deus e que devemos fazer 
segundo o mandamento que 
Jesus disse: Amarás o teu 
próximo como a ti mesmo. 
(Mc 12.31). 

Motive a reza do terço 
missionário, enquanto en-
contro e também nos lares 
dos catequizandos.

Mas o mês missionário 
não para por aqui, e não fi cará só no mural e nem no terço 
missionário, não podemos ensinar sobre “missão” para nos-
sos catequizandos sem fazer “missão” com eles.

No mês missionário, aproveite e leve sua turma de 
catequese a levar a palavra de Deus em lugares que real-
mente precisa como por exemplo: Na casa de um catequi-
zando que a família está precisando, no asilo, creches, em 
grupos de terceira idade, e outras entidades. Promova uma 
campanha agasalho, de alimento, enfi m, o importante é 
ser missionário.

NHOQUE DE CENOURA
COM BATATA DOCE
Ingredientes
- 400g de cenoura sem casca
- 250g de batata-doce sem casca
 -3 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado
- 2 gemas
- ¼ xícara de farinha de rosca
- ½ xícara de farinha de trigo (aprox)
- Noz-moscada
- Azeite
- Sal

Modo de fazer:
1. Descascar as cenouras, cortar em pedaços. Escolha 

uma forma, colocar um pedaço de papel manteiga ou 
alumínio, a ideia é fazer um pacote para proteger a cenoura.

2. Colocar a cenoura sobre ele, regue com azeite e 
polvilhe sal. Fecar o pacote, mas não completamente e levar 
para assar por aproximadamente 1h a 220°C até que a ela 
fi que macia.

3. Cozinhar a batata-doce, elas 
podem ser assadas ou cozidas no vapor, 
até fi carem macias.

4. Assim que as cenouras 
estiverem macias e frias, colocá-las no 
processador e bater para obter uma mistura uniforme, então 
acrescentar e a batata-doce e processar rapidamente até fi car 
lisa.

5. Se não se dispuser de processador, usar o amassador de 
batatas, começando pela cenoura, amassar bem para não deixar 
pedaços inteiros e então acrescentar e amassar as batatas.

6. Em uma tigela, colocar a mistura processada e fria, 
adicionar sal, noz-moscada, queijo ralado, as gemas, a 
farinha de rosca e misturar bem usando uma espátula.

7. Começar a colocar a farinha aos poucos, a fi m de 
obter uma massa modelável, evitar excesso de farinha.

8. Para saber se a massa está no ponto, pegar um 
pequeno pedaço, sobre a bancada enfarinhada, fazer um 
rolinho de 1cm, se conseguir cortar e modelar sem grudar 
muito, ela está no ponto.

9. Modelar os nhoques fazendo rolinhos e cortando, 
acomodá-los em uma forma enfarinhada.
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Aniversários Outubro

Ervas e Plantas Medicinais – 131
Pe. Ivacir João Franco – CNF/MT nº. 0120.

12. Neiva Oro
13. Pe. Mauro Parcianello, N. 1979
20. Pe. Anderson Faenello, N. 1986
24. Pe. Clair Favreto, N. 1965

Lírio
Lilium sp.

Pertence à família 
das Liliáceas

Também conhecido 
como: Trombeta-de-
defuntos

O Lírio é uma 
planta herbácea adaptada 
principalmente na região 
Sul. Atualmente está sendo 

muito plantado também para a produção ornamental 
em todas as regiões brasileiras, cultivado em 
estufas ou em ambientes propícios para o seu 
desenvolvimento. Ele apresenta folhas grandes, 
lanceoladas e lisas, uniformemente distribuídas ao 
longo da haste fl oral. As fl ores são terminais e de 
cor branca e fl orescem nos meses de setembro a 
novembro. A sua reprodução é feita pelo plantio de 
bulbos.

Propriedades medicinais:
As fl ores e os bulbos macerados em azeite 

e aplicados em forma de cataplasma auxiliam a 
acalmar dores de cabeça, de ouvido, dos olhos e de 
contusões. 

Muitos utilizam o mesmo em forma de 
cataplasma meramente aquecido para diminuir 
dores provocadas pelo reumatismo e pela artrite. 

O uso bulbo em forma de compressas pode 
ser aplicado em feridas que apresentam difi culdades 
de cicatrização. 

O rizoma do mesmo é usado para combater 
perturbações do estômago, eliminar a azia, a 
intoxicação química, a ressaca alcoólica ou 
nevrálgica e ao mesmo tempo é suavemente 
laxante. 

Também seu bulbo cozido pode ser usado 
como um bom expectorante quando misturado com 
algumas folhas de guaco ou de eucalipto. É útil 
neste processo para eliminar o catarro sanguinolento 
muitas vezes acometido após um período do 
vício do cigarro ou quando ouve uma intoxicação 
agroquímica.

Muitos usam do seu bulbo também em forma 
de compressas ou picado misturado com óleo de 
oliva para diminuir a dor provocada por ferimentos 
de pele e para sua cicatrização.

Obs.: O uso de sua fl or ornamental em 
ambientes fechados provoca perda do sono, náuseas 
e vômitos.

BOLO DE MILHO
1 xícara (chá) de farinha de trigo
1 xícara (chá) de fubá
½ xícara (chá) de fl ocos fi nos de aveia
1 xícara (chá) de açúcar demerara
1 xícara (chá) de leite de coco
1 xícara (chá) de água
4 colheres (sopa) de óleo de milho
1 colher (sopa) de fermento químico

Modo de fazer
Preaquecer o forno em temperatura de 280ºC por 20 

minutos. Em uma tigela, colocar todos os ingredientes, 
exceto o fermento. Em seguida, bater bem (não é necessário 
o auxílio de batedeira). Adicionar o fermento e colocar a 
massa em uma fôrma untada. Levar ao forno para assar em 
temperatura de 280ºC por 15 minutos e, logo após, diminuir 
a temperatura para 220ºC. Assar o bolo por cerca de 45 
minutos. Não abrri o forno antes que o bolo esteja assado.

Servir assim que esfriar.
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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

69ª Romaria de Fátima – 11 de outubro de 2020
Novena: de 02 a 10 de outubro
Tema: Cuidar da vida e da saúde – Lema:” Coragem, tua fé te salvou” (Mt 9,22)
Intenções, enfoques de cada dia da novena e outras informações: ver na notícia sobre a reunião dos padres, 

páginas 19 e 20, neste jornal.
A participação será restrita. Na novena, missa às 06h30, com transmissão pelo Facebook e canal do Yotube do 

Santuário; procissão às 20h, seguida de missa com transmissão pelos mesmos meios e também por rádios. A procissão 
partirá de pontos diversos da cidade de Erechim, com a imagem conduzida por um carro, acompanhada dos devotos que 
desejarem, em suas conduções. Não haverá a missa das 14h no Santuário. Nos dias da novena, o Santuário estará aberto 
para confi ssões, bênçãos e aconselhamento, com os devidos cuidados de prevenção à Covid-19.


