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- 1º - Todos os Santos –
- 02, finados
- 03, primeiro ano do falecimento de Dom Girônimo Zanandréa, 

segundo Bispo Diocesano de Erexim – às 08h30, reunião 
dos padres e diáconos, no Seminário de Fátima; das 08h30 
às 16h, reunião da Pastoral da Criança, no Centro Diocesano.

- 05, às 19h30, crismas na comunidade Espírito Santo, da 
Paróquia da Catedral.

- 06, às 19h30, crismas comunidade São Caetano, da Paróquia 
da Catedral.

- 07, das 09h às 15h, 4º Encontro Vocacional do ano, no Seminário 
de Fátima; às 16h, crismas na Catedral; às 18h30, crismas 
na igreja São Cristóvão, Erechim.

- 08, às 09h, crismas na igreja São Cristóvão, Erechim. 
- 09, às 08h30, assembleia da Pastoral da Saúde, no Centro 

Diocesano.
- 10, às 19h, na Barra do Rio Azul, reunião da Área Pastoral de 

Aratiba e da Área de Jacutinga em Jacutinga; 19h30, reunião 
da Área de Severiano de Almeida, em Mariano Moro. 

- 11, 19h30, reunião da Área Pastoral de São Valentim, em Erval 
Grande.

- 12, às 19h30, crismas na igreja São Cristóvão, Erechim.
- 13, 19h30, crismas na igreja São Cristóvão, Erechim.
- 14, 19h, crismas na igreja São João Batista, Marcelino Ramos. 
- 15, Proclamação da República - 33º DTC-A, Quarto Dia 

Mundial dos Pobres (instituído pelo Papa Francisco na 
Carta Apostólica Misericordia et misera, de 20/11/2016) - 
Primeiro turno das eleições municipais.

- 16, às 20h, reunião da Equipe de Pastoral Vocacional, na sede 
paroquial N. Sra. do Rosário, Barão de Cotegipe.

- 17, 19h, reunião da Área Pastoral de Getúlio Vargas, em 
Estação.

-19, das 08h30 às 15h30, reunião da Pastoral da Pessoa Idosa, no 
Centro Diocesano.

- 20, Dia de oração e ação pelas crianças – Dia da Consciência 
Negra – 17h, Dom Adimir vista à comunidade N. Sra. da 

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

Salette, Faxinalzinho; 19h30, 
Dom Adimir visita e preside 
missa na igreja São Roque, 
Benjamin Constant do Sul.

- 21, das 08h às 11h30, encontro de 
todas as assessoras da Infância 
e Adolescência Missionária, 
no Centro Diocesano; 08h30, 
reunião do Conselho Diocesano da Ação Evangelizadora, 
no Seminário de Fátima; 18h, crismas na igreja São Pedro, 
Erechim. 

- 22, Solenidade de Cristo Rei, início da Campanha para a 
Evangelização – 09 e 18h, crismas na igreja São Pedro, 
Erechim.

- 23, 08h30, reunião da comissão de ministros e servidores, no 
Centro Diocesano.

- 24, 08h30, reunião do Conselho de Formadores, no Centro 
Diocesano; 13h30, reunião da Cáritas, no Centro Diocesano.

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

- 26, Dia Nacional de Ação de Graças
- 27, 19h30, crismas na igreja Santa Luzia, Bairro Atlântico, 

Erechim. 
- 28, 18h, crismas na igreja Santa Luzia, Bairro Atlântico, 

Erechim.
- 28 e 29, reunião da Coordenação Diocesana da Pastoral da 

Juventude, com início às 8h30, no Centro Diocesano de 
Pastoral. 

- 29 - 1º Domingo do Advento (Segundo turno das eleições 
municipais) – 09h e 18h, crismas na igreja Santa Luzia, 
Bairro Atlântico, Erechim.

- 30, Retiro das coordenadoras paroquiais das zeladoras de 
capelinhas na gruta em Sede Dourado, com saída de ônibus 
do Centro Diocesano de Pastoral e Administração às 08h30.

- 30 a 02/12, reunião dos Bispos das 4 Arquidioceses e 14 
Dioceses do Rio Grande do Sul em Passo Fundo.

Oração para a Campanha da Evangelização 2020
Bendito sois, Deus da vida, auxílio dos pobres e vulneráveis,  amparo daqueles que esperam em vós.
Ajudai-nos a testemunhar a alegria da evangelização, em meio aos desafios do tempo presente.
Batizados e enviados para anunciar a Palavra, cuidar da vida e evangelizar os pobres, vivendo em co-

munidades eclesiais missionárias, queremos renovar nossa responsabilidade com a missão da Igreja.
Renovai nossa esperança, fortalecei nosso chamado,  enviai-nos em missão.
Por Jesus Cristo,  na força do Espírito Santo.  Amém.
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Mensagem do Papa Francisco para o 4º Dia Mundial dos Pobres 

33º Domingo do Tempo Comum (15 de novembro de 2020)
 «Estende a tua mão ao pobre» (Sir – Eclo - 7, 36)

 «Estende a tua mão ao pobre» 
(Sir – Eclo - 7, 36): a sabedoria antiga 
dispôs estas palavras como um código 
sacro que se deve seguir na vida. Hoje 
ressoam com toda a densidade do seu 
significado para nos ajudar, também a 
nós, a concentrar o olhar no essencial 
e superar as barreiras da indiferença. 
A pobreza assume sempre rostos dif-
erentes, que exigem atenção a cada 
condição particular: em cada uma des-
tas, podemos encontrar o Senhor Jesus, que revelou estar 
presente nos seus irmãos mais frágeis (cf. Mt 25, 40).

1. Tomemos nas mãos o Ben-Sirá, um dos livros do 
Antigo Testamento. Nele encontramos as palavras dum me-
stre da sabedoria que viveu cerca de duzentos anos antes de 
Cristo. Andava à procura da sabedoria que torna os homens 
melhores e capazes de perscrutar profundamente as vicis-
situdes da vida. E fê-lo num período de dura prova para o 
povo de Israel, um tempo de dor, luto e miséria por causa da 
dominação de potências estrangeiras. Sendo um homem de 
grande fé, enraizado nas tradições dos pais, o seu primeiro 
pensamento foi dirigir-se a Deus para Lhe pedir o dom da 
sabedoria. E o Senhor não lhe deixou faltar a sua ajuda.

Desde as primeiras páginas do livro, Ben-Sirá propõe 
os seus conselhos sobre muitas situações concretas da vida, 
sendo a pobreza uma delas. Insiste que, na contrariedade, é 
preciso ter confiança em Deus: «Não te perturbes no tempo 
do infortúnio. Conserva-te unido a Ele e não te separes, para 
teres bom êxito no teu momento derradeiro. Aceita tudo o 
que te acontecer e tem paciência nas vicissitudes da tua hu-
milhação, porque no fogo se prova o ouro, e os eleitos de 
Deus no cadinho da humilhação. Nas doenças e na pobreza, 
confia n’Ele. Confia em Deus e Ele te salvará, endireita os 
teus caminhos e espera n’Ele. Vós que temeis o Senhor, es-
perai na sua misericórdia, e não vos afasteis, para não caird-
es» (2, 2-7).

2. Página a página, descobrimos um precioso compên-
dio de sugestões sobre o modo de agir à luz duma relação 
íntima com Deus, criador e amante da criação, justo e 
providente para com todos os seus filhos. Mas, a constante 
referência a Deus não impede de olhar para o homem con-
creto; pelo contrário, as duas realidades estão intimamente 
conexas.

Demonstra-o claramente o texto donde se tirou o título 
desta Mensagem (cf. 7, 29-36). São inseparáveis a oração a 
Deus e a solidariedade com os pobres e os enfermos. Para 
celebrar um culto agradável ao Senhor, é preciso reconhecer 
que toda a pessoa, mesmo a mais indigente e desprezada, 

traz gravada em si mesma a imagem de 
Deus. De tal consciência deriva o dom da 
bênção divina, atraída pela generosidade 
praticada para com os pobres. Por isso, 
o tempo que se deve dedicar à oração 
não pode tornar-se jamais um álibi para 
descuidar o próximo em dificuldade. É 
verdade o contrário: a bênção do Senhor 
desce sobre nós e a oração alcança o seu 
objetivo, quando são acompanhadas pelo 
serviço dos pobres.

3. Como permanece atual, também para nós, este en-
sinamento! Na realidade, a Palavra de Deus ultrapassa o es-
paço, o tempo, as religiões e as culturas. A generosidade que 
apoia o vulnerável consola o aflito, mitiga os sofrimentos, 
devolve dignidade a quem dela está privado, é condição para 
uma vida plenamente humana. A opção de prestar atenção 
aos pobres, às suas muitas e variadas carências, não pode 
ser condicionada pelo tempo disponível ou por interesses 
privados, nem por projetos pastorais ou sociais desencar-
nados. Não se pode sufocar a força da graça de Deus pela 
tendência narcisista de se colocar sempre a si mesmo no pri-
meiro lugar.

Manter o olhar voltado para o pobre é difícil, mas tão 
necessário para imprimir a justa direção à nossa vida pessoal 
e social. Não se trata de gastar muitas palavras, mas antes de 
comprometer concretamente a vida, impelidos pela caridade 
divina. Todos os anos, com o Dia Mundial dos Pobres, volto 
a esta realidade fundamental para a vida da Igreja, porque 
os pobres estão e sempre estarão conosco (cf. Jo 12, 8) para 
nos ajudar a acolher a companhia de Cristo na existência do 
dia a dia.

4. O encontro com uma pessoa em condições de po-
breza não cessa de nos provocar e questionar. Como podem-
os contribuir para eliminar ou pelo menos aliviar a sua mar-
ginalização e o seu sofrimento? Como podemos ajudá-la na 
sua pobreza espiritual? A comunidade cristã é chamada a co-
envolver-se nesta experiência de partilha, ciente de que não 
é lícito delegá-la a outros. E, para servir de apoio aos pobres, 
é fundamental viver pessoalmente a pobreza evangélica. 
Não podemos sentir-nos tranquilos, quando um membro da 
família humana é relegado para a retaguarda, reduzindo-se a 
uma sombra. O clamor silencioso de tantos pobres deve en-
contrar o povo de Deus na vanguarda, sempre e em toda par-
te, para lhes dar voz, defendê-los e solidarizar-se com eles 
face a tanta hipocrisia e tantas promessas não cumpridas, e 
para os convidar a participar na vida da comunidade.

É verdade que a Igreja não tem soluções globais a pro-
por, mas oferece, com a graça de Cristo, o seu testemunho e 
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gestos de partilha. Além disso, sente-se obrigada a apresen-
tar os pedidos de quantos não têm o necessário para viver. 
Lembrar a todos o grande valor do bem comum é, para o 
povo cristão, um compromisso vital, que se concretiza na 
tentativa de não esquecer nenhum daqueles cuja humani-
dade é violada nas suas necessidades fundamentais.

5. Estender a mão leva a descobrir, antes de tudo a 
quem o faz, que dentro de nós existe a capacidade de realizar 
gestos que dão sentido à vida. Quantas mãos estendidas se 
veem todos os dias! Infelizmente, sucede sempre com maior 
frequência que a pressa faz cair num turbilhão de indiferença, 
a tal ponto que se deixa de reconhecer todo o bem que se 
realiza diariamente no silêncio e com grande generosidade. 
Assim, só quando acontecem factos que transtornam o curso 
da nossa vida é que os olhos se tornam capazes de vislum-
brar a bondade dos santos «ao pé da porta», «daqueles que 
vivem perto de nós e são um reflexo da presença de Deus» 
(Francisco, Exort. ap. Gaudete et exsultate, 7), mas dos 
quais ninguém fala. As más notícias abundam de tal modo 
nas páginas dos jornais, nos sites da internet e nos visores da 
televisão, que faz pensar que o mal reine soberano. Mas não 
é assim. Certamente não faltam a malvadez e a violência, a 
prepotência e a corrupção, mas a vida está tecida por atos 
de respeito e generosidade que não só compensam o mal, 

mas impelem a ul-
trapassá-lo perman-
ecendo cheios de es-
perança.

6. Estender 
a mão é um sinal: 
um sinal que ape-
la imediatamente à 
proximidade, à soli-
dariedade, ao amor. 
Nestes meses, em 

que o mundo inteiro foi dominado por um vírus que trouxe 
dor e morte, desconforto e perplexidade, pudemos ver tan-
tas mãos estendidas! A mão estendida do médico que se 
preocupa de cada paciente, procurando encontrar o remédio 
certo. A mão estendida da enfermeira e do enfermeiro que 
permanece, muito para além dos seus horários de trabalho, 
a cuidar dos doentes. A mão estendida de quem trabalha na 
administração e providencia os meios para salvar o maior 
número possível de vidas. A mão estendida do farmacêutico 
exposto a inúmeros pedidos num arriscado contacto com as 
pessoas. A mão estendida do sacerdote que, com o coração 
partido, continua a abençoar. A mão estendida do voluntário 
que socorre quem mora na rua e a quantos, embora possu-
indo um teto, não têm nada para comer. A mão estendida 
de homens e mulheres que trabalham para prestar serviços 
essenciais e segurança. E poderíamos enumerar ainda outras 
mãos estendidas, até compor uma ladainha de obras de bem. 
Todas estas mãos desafiaram o contágio e o medo, a fim de 
dar apoio e consolação.

7. Esta pandemia chegou de improviso e apanhou-nos 
impreparados, deixando uma grande sensação de desorien-
tamento e impotência. Mas, a mão estendida ao pobre não 
chegou de improviso. Antes, dá testemunho de como nos 
preparamos para reconhecer o pobre a fim de o apoiar no 
tempo da necessidade. Não nos improvisamos instrumentos 
de misericórdia. Requer-se um treino diário, que parte da 
consciência de quanto nós próprios, em primeiro lugar, pre-
cisamos duma mão estendida em nosso favor.

Este período que estamos a viver colocou em crise 
muitas certezas. Sentimo-nos mais pobres e mais vul-
neráveis, porque experimentamos a sensação da limitação 
e a restrição da liberdade. A perda do emprego, dos afetos 
mais queridos, como a falta das relações interpessoais ha-
bituais, abriu subitamente horizontes que já não estáva-
mos acostumados a observar. As nossas riquezas espiritu-
ais e materiais foram postas em questão e descobrimo-nos 
amedrontados. Fechados no silêncio das nossas casas, de-
scobrimos como é importante a simplicidade e o manter os 
olhos fixos no essencial. Amadureceu em nós a exigência 
duma nova fraternidade, capaz de ajuda recíproca e estima 
mútua. Este é um tempo favorável para «voltar a sentir que 
precisamos uns dos outros, que temos uma responsabilidade 
para com os outros e o mundo (...). Vivemos já muito tempo 
na degradação moral, baldando-nos à ética, à bondade, à fé, 
à honestidade (...). Uma tal destruição de todo o fundamento 
da vida social acaba por colocar-nos uns contra os outros na 
defesa dos próprios interesses, provoca o despertar de novas 
formas de violência e crueldade e impede o desenvolvimen-
to duma verdadeira cultura do cuidado do meio ambiente» 
(Francisco, Carta enc. Laudato si’, 229). Enfim, as graves 
crises económicas, financeiras e políticas não cessarão en-
quanto permitirmos que permaneça em letargo a responsab-
ilidade que cada um deve sentir para com o próximo e toda 
a pessoa.

8. «Estende a mão ao pobre» é, pois, um convite à re-
sponsabilidade, sob forma de empenho direto, de quem se 
sente parte do mesmo destino. É um encorajamento a assum-
ir os pesos dos mais vulneráveis, como recorda São Paulo: 
«Pelo amor, fazei-vos servos uns dos outros. É que toda a 
Lei se cumpre plenamente nesta única palavra: ama o teu 
próximo como a ti mesmo. (...) Carregai as cargas uns dos 
outros» (Gal 5, 13-14; 6, 2). O Apóstolo ensina que a liber-
dade que nos foi dada com a morte e ressurreição de Jesus 
Cristo é, para cada um de nós, uma responsabilidade para 
colocar-se ao serviço dos outros, sobretudo dos mais frágeis. 
Não se trata duma exortação facultativa, mas duma condição 
da autenticidade da fé que professamos.

E aqui volta o livro de Ben-Sirá em nossa ajuda: suge-
re ações concretas para apoiar os mais vulneráveis e usa 
também algumas imagens sugestivas. Primeiro, toma em 
consideração a debilidade de quantos estão tristes: «Não fu-
jas dos que choram» (7, 34). O período da pandemia con-
strangeu-nos a um isolamento forçado, impedindo-nos até 

http://www.vatican.va/content/francesco/pt/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html
http://www.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#229
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de poder consolar e estar junto de amigos e conhecidos atrib-
ulados com a perda dos seus entes queridos. E, depois, afir-
ma o autor sagrado: «Não sejas preguiçoso em visitar um 
doente» (7, 35). Experimentamos a impossibilidade de estar 
junto de quem sofre e, ao mesmo tempo, tomamos consciên-
cia da fragilidade da nossa existência. Enfim, a Palavra de 
Deus nunca nos deixa tranquilos e continua a estimular-nos 
para o bem.

9. «Estende a mão ao pobre» faz ressaltar, por con-
traste, a atitude de quantos conservam as mãos nos bolsos 
e não se deixam comover pela pobreza, da qual frequente-
mente são cúmplices também eles. A indiferença e o cinismo 
são o seu alimento diário. Que diferença relativamente às 
mãos generosas que acima descrevemos! Com efeito, ex-
istem mãos estendidas para premer rapidamente o teclado 
dum computador e deslocar somas de dinheiro duma parte 
do mundo para outra, decretando a riqueza de restritas oli-
garquias e a miséria de multidões ou a falência de nações in-
teiras. Há mãos estendidas a acumular dinheiro com a venda 
de armas que outras mãos, incluindo mãos de crianças, uti-
lizarão para semear morte e pobreza. Existem mãos estendi-
das que, na sombra, trocam doses de morte para se enriquec-
er e viver no luxo e num efémero desregramento. Existem 
mãos estendidas que às escondidas trocam favores ilegais 
para um lucro fácil e corruto. E há também mãos estendidas 
que, numa hipócrita respeitabilidade, estabelecem leis que 
eles mesmos não observam. 

Neste cenário, «os excluídos continuam a esperar. 
Para se poder apoiar um estilo de vida que exclui os out-
ros ou mesmo entusiasmar-se com este ideal egoísta, desen-
volveu-se uma globalização da indiferença. Quase sem nos 
dar conta, tornamo-nos incapazes de nos compadecer ao ou-
vir os clamores alheios, já não choramos à vista do drama 
dos outros, nem nos interessamos por cuidar deles, como se 
tudo fosse uma responsabilidade de outrem, que não nos in-
cumbe» (Francisco, Exort. ap Evangelii gaudium, 54). Não 
poderemos ser felizes enquanto estas mãos que semeiam 
morte não forem transformadas em instrumentos de justiça e 
paz para o mundo inteiro.

10. «Em todas as tuas obras, lembra-te do teu fim» (Sir 
7, 36): tal é a frase com que Ben-Sirá conclui a sua reflex-
ão. O texto presta-se a uma dupla interpretação. A primeira 
destaca que precisamos de ter sempre presente o fim da nos-
sa existência. A lembrança do nosso destino comum pode 
ajudar a conduzir uma vida sob o signo da atenção a quem 
é mais pobre e não teve as mesmas possibilidades que nós. 
Mas existe também uma segunda interpretação, que eviden-
cia principalmente a finalidade, o objetivo para o qual tende 
cada um. É a finalidade da nossa vida que exige um projeto 
a realizar e um caminho a percorrer sem se cansar. Pois bem! 
O objetivo de cada ação nossa só pode ser o amor: tal é o ob-
jetivo para onde caminhamos, e nada deve distrair-nos dele. 
Este amor é partilha, dedicação e serviço, mas começa pela 
descoberta de que primeiro fomos nós amados e despertados 
para o amor. Esta finalidade aparece no momento em que a 
criança se cruza com o sorriso da mãe, sentindo-se amada 
pelo próprio facto de existir. De igual modo um sorriso que 
partilhamos com o pobre é fonte de amor e permite viver na 
alegria. Possa então a mão estendida enriquecer-se sempre 
com o sorriso de quem não faz pesar a sua presença nem a 
ajuda que presta, mas alegra-se apenas em viver o estilo dos 
discípulos de Cristo.

Neste caminho de encontro diário com os pobres, 
acompanha-nos a Mãe de Deus que é, mais do que qualquer 
outra, a Mãe dos pobres. A Virgem Maria conhece de perto 
as dificuldades e os sofrimentos de quantos estão marginal-
izados, porque Ela mesma Se viu a dar à luz o Filho de Deus 
num estábulo. Devido à ameaça de Herodes, fugiu, junta-
mente com José, seu esposo, e o Menino Jesus, para outro 
país e, durante alguns anos, a Sagrada Família conheceu a 
condição de refugiados. Possa a oração à Mãe dos pobres 
acomunar estes seus filhos prediletos e quantos os servem 
em nome de Cristo. E a oração transforme a mão estendida 
num abraço de partilha e reconhecida fraternidade.

Roma, em São João de Latrão, na Memória litúrgica 
de Santo António, 13 de junho de 2020.

 Francisco

Mensagem do Santo Padre Francisco para a celebração do Sexto  
Dia Mundial de Oração para o Cuidado com a Criação – 1º/9/2020
«Santificareis o quinquagésimo ano, proclamando na vossa terra a liberdade de todos       

os que a habitam. Este ano será para vós um Jubileu» (Lv 25, 10).

Queridos irmãos e irmãs,
Anualmente, sobretudo desde a publicação da carta 

encíclica Laudato si’ (24/V/2015; daqui em diante, citada 
com a sigla LS), o primeiro dia de setembro assinala, para 
a família cristã, o Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da 
Criação; e com ele se abre o Tempo da Criação que conclui 
no dia 4 de outubro, memória de São Francisco de Assis. 

Durante este período, os cristãos renovam em todo o mun-
do a fé em Deus criador e unem-se de maneira especial na 
oração e na ação pela preservação da casa comum.

Alegro-me com o tema escolhido pela família ecuméni-
ca para a celebração do Tempo da Criação 2020, ou seja, um 
«Jubileu pela Terra», tendo em vista que se celebra precisa-
mente este ano o quinquagésimo aniversário do Dia da Terra.

http://www.vatican.va/content/francesco/pt/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
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Na Sagrada Escrit-

ura, o Jubileu é um tempo 
sagrado para recordar, re-
gressar, repousar, restaurar 
e rejubilar.

1. Um tempo para re-
cordar

Somos convidados a lembrar sobretudo que o destino 
último da criação é entrar no «sábado eterno» de Deus. É 
uma viagem que se realiza no tempo, abraçando o ritmo dos 
sete dias da semana, o ciclo dos sete anos e o grande Ano Ju-
bilar que sobrevém ao concluírem-se os sete anos sabáticos.

Depois o Jubileu é um tempo de graça para recordar a 
vocação primordial da criação: ser e prosperar como comu-
nidade de amor. Existimos apenas graças às relações com 
Deus criador, com os irmãos e irmãs enquanto membros 
duma família comum e com todas as criaturas que habitam 
na mesma casa que nós. «Tudo está relacionado, e todos nós, 
seres humanos, caminhamos juntos como irmãos e irmãs 
numa peregrinação maravilhosa, entrelaçados pelo amor que 
Deus tem a cada uma das suas criaturas e que nos une tam-
bém, com terna afeição, ao irmão sol, à irmã lua, ao irmão 
rio e à mãe terra» (LS, 92).

Por isso o Jubileu é um tempo para a recordação, re-
passando na memória a nossa existência inter-relacional. Te-
mos necessidade constante de nos lembrar que «tudo está 
inter-relacionado e o cuidado autêntico da nossa própria 
vida e das nossas relações com a natureza é inseparável da 
fraternidade, da justiça e da fidelidade aos outros» (LS, 70).

2. Um tempo para regressar
O Jubileu é um tempo para voltar atrás e arrepend-

er-se. Quebramos os laços que nos uniam ao Criador, aos 
outros seres humanos e ao resto da criação. Precisamos de 
sarar estas relações danificadas, que são essenciais para sus-
tentáculo de nós mesmos e de toda a trama da vida.

O Jubileu é um tempo de regresso a Deus, nosso cri-
ador amoroso. Não é possível viver em harmonia com a 
criação, sem estar em paz com o Criador, fonte e origem de 
todas as coisas. Como observou o Papa Bento XVI, «o con-
sumo brutal da criação começa lá onde Deus não está, onde 
a matéria já é somente material para nós, onde nós mesmos 
somos a última instância, onde o conjunto é simplesmente 
nossa propriedade» (Encontro com o Clero da diocese de 
Bolzano-Bressanone, 06/VIII/2008).

O Jubileu convida-nos a pensar novamente nos outros, 
especialmente nos pobres e nos mais vulneráveis. Somos 
chamados a acolher de novo o plano primordial e amoroso 
de Deus para a criação como uma herança comum, um ban-
quete que deve ser partilhado com todos os irmãos e irmãs 
em espírito de convivialidade; não numa competição desat-
inada, mas numa comunhão jubilosa, onde nos apoiamos e 
protegemos mutuamente. O Jubileu é um tempo para dar 
liberdade aos oprimidos e a quantos estão acorrentados aos 
grilhões das várias formas de escravidão moderna, nomea-
damente o tráfico de pessoas e o trabalho infantil.

Além disso precisa-
mos de voltar a ouvir a ter-
ra, expressa na Sagrada Es-
critura pelo termo adamah, 
o lugar donde foi tirado 
Adam, o homem. Hoje, a 
voz da criação incita-nos, 

alarmada, a regressar ao lugar certo na ordem natural, lem-
brando-nos que somos parte, não patrões, da rede interliga-
da da vida. A desintegração da biodiversidade, o aumento 
vertiginoso de catástrofes climáticas, o impacto despropor-
cionado que tem a pandemia atual sobre os mais pobres e 
frágeis são sinais de alarme perante a avidez desenfreada do 
consumo.

De modo particular durante este Tempo da Criação, 
ouçamos o pulsar da criação. Com efeito, esta nasceu para 
manifestar e comunicar a glória de Deus, para nos ajudar a 
encontrar na sua beleza o Senhor de todas as coisas e regres-
sar a Ele (cf. São Boaventura, In II Sent., I, 2,2, q. 1, concl; 
Brevil., II, 5.11). Por isso, a terra da qual fomos tirados é lu-
gar de oração e meditação: «despertemos o sentido estético e 
contemplativo que Deus colocou em nós» (Francisco, Exort. 
ap. Querida Amazonia, 56). A capacidade de contemplar e 
nos maravilharmos é algo que podemos aprender especial-
mente dos irmãos e irmãs indígenas, que vivem em harmo-
nia com a terra e as suas variadas formas de vida.

3. Um tempo para repousar
Deus, na sua sabedoria, reservou o dia de sábado 

para que a terra e os seus habitantes pudessem descansar e 
restaurar-se. Hoje, porém, os nossos estilos de vida forçam 
o planeta para além dos seus limites. A procura contínua de 
crescimento e o ciclo incessante da produção e do consumo 
estão a extenuar o ambiente. As florestas dissipam-se, o 
solo torna-se erosivo, os campos desaparecem, os desertos 
avançam, os mares tornam-se ácidos e as tempestades inten-
sificam-se: a criação geme!

Durante o Jubileu, o Povo de Deus era convidado a 
repousar dos seus trabalhos habituais, para deixar – graças 
à diminuição do consumo habitual – que a terra se regener-
asse e o mundo reentrasse na ordem. Hoje precisamos de en-
contrar estilos de vida équos e sustentáveis, que restituam à 
Terra o repouso que lhe cabe, vias de subsistência suficientes 
para todos, sem destruir os ecossistemas que nos sustentam.

De algum modo a pandemia atual levou-nos a redesco-
brir estilos de vida mais simples e sustentáveis. A crise deu-
nos, em certo sentido, a possibilidade de desenvolver novas 
maneiras de viver. Foi possível constatar como a Terra con-
segue recuperar, se a deixarmos descansar: o ar tornou-se 
mais puro, as águas mais transparentes, as espécies animais 
voltaram para muitos lugares donde tinham desaparecido. A 
pandemia levou-nos a uma encruzilhada. Devemos aprove-
itar este momento decisivo para acabar com atividades e ob-
jetivos supérfluos e destrutivos, e cultivar valores, vínculos 
e projetos criadores. Devemos examinar os nossos hábitos 
no uso da energia, no consumo, nos transportes e na ali-
mentação. Devemos retirar, das nossas economias, aspetos 
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não essenciais e nocivos, e criar modalidades vantajosas de 
comércio, produção e transporte dos bens.

4. Um tempo para restaurar
O Jubileu é um tempo para restaurar a harmonia pri-

mordial da criação e para curar relações humanas compro-
metidas.

Convida a 
restabelecer relações 
sociais equitativas, 
restituindo a cada 
um a sua liberdade 
e os bens próprios, 
e perdoando as dívi-
das dos outros. Por 
isso não devemos es-
quecer a história de 
exploração do Sul do 

planeta, que provocou um enorme deficit ecológico, devi-
do principalmente à depredação dos recursos e ao uso ex-
cessivo do espaço ambiental comum para a eliminação dos 
resíduos. É o tempo duma justiça reparadora. A este respeito, 
renovo o meu apelo para se cancelar a dívida dos países mais 
frágeis, à luz do grave impacto das crises sanitárias, soci-
ais e económicas que aqueles têm de enfrentar na sequência 
do vírus Covid-19. É necessário ainda assegurar que os in-
centivos para a recuperação, em fase de elaboração e imple-
mentação a nível mundial, regional e nacional, se tornem 
realmente eficazes mediante políticas, legislações e inves-
timentos centrados no bem comum e com a garantia de se 
alcançar os objetivos sociais e ambientais globais.

De igual modo é preciso restaurar a terra. O restabe-
lecimento dum equilíbrio climático é extremamente impor-
tante, vista a urgência em que nos encontramos. Estamos a 
ficar sem tempo, como nos lembram os nossos filhos e os jo-
vens. Tem-se de fazer todo o possível para manter o aumento 
da temperatura média global abaixo do limite de 1,5 graus 
centígrados, como ficou consagrado no Acordo de Paris so-
bre o Clima: ultrapassar tal limite revelar-se-á catastrófico, 
sobretudo para as comunidades mais pobres em todo o mun-
do. Neste momento crítico, é necessário promover uma sol-
idariedade intra e intergeracional. Como preparação para a 
importante Cimeira do Clima em Glasgow, no Reino Unido 
(COP 26), convido cada país a adotar metas nacionais mais 
ambiciosas para reduzir as emissões.

O restabelecimento da biodiversidade é igualmente 
crucial no contexto duma extinção de espécies e uma de-
gradação dos ecossistemas sem precedentes. É necessário 
apoiar o apelo das Nações Unidas para preservar 30% da 
Terra como habitat protegido até 2030, a fim de conter a taxa 
alarmante de perda da biodiversidade. Exorto a comunidade 
internacional a colaborar para garantir que a Cimeira sobre 
a Biodiversidade (COP 15) de Kunming, na China, consti-
tua um ponto de viragem no sentido do restabelecimento da 
Terra como casa onde, segundo a vontade do Criador, a vida 
seja abundante.

Somos obrigados a reparar segundo justiça, garan-
tindo, a quantos habitaram uma terra durante gerações, que 
possam recuperar plenamente a sua utilização. É preciso 
proteger as comunidades indígenas de empresas, particu-
larmente multinacionais, que, com a extração perniciosa de 
combustíveis fósseis, minerais, madeira e produtos agroin-
dustriais, «fazem nos países menos desenvolvidos aquilo 
que não podem fazer nos países que lhes dão o capital» (LS, 
51). Esta má conduta das empresas representa um «novo 
tipo de colonialismo» (São João Paulo II, Discurso à Aca-
demia Pontifícia das Ciências Sociais, 27/IV/2001, citado 
na Exort. ap. Querida Amazonia, 14), que explora vergon-
hosamente comunidades e países mais pobres a braços com 
uma busca desesperada de desenvolvimento económico. É 
necessário consolidar as legislações nacionais e internacio-
nais, para que regulamentem as atividades das empresas ex-
trativas e garantam o acesso à justiça aos prejudicados.

5. Um tempo para rejubilar
Na tradição bíblica, o Jubileu constitui um acontecimento 

festivo, inaugurado por um som de tromba que ressoa por toda 
a terra. Sabemos que o clamor da Terra e dos pobres se tornou, 
nos anos passados, ainda mais rumoroso. Simultaneamente so-
mos testemunhas do modo como o Espírito Santo está inspi-
rando por todo o lado indivíduos e comunidades a unirem-se 
para reconstruir a casa comum e defender os mais vulneráveis. 
Assistimos ao surgimento gradual duma grande mobilização de 
pessoas que, partindo de baixo e das periferias, se estão em-
penhando generosamente em prol da proteção da terra e dos 
pobres. É uma alegria ver tantos jovens e comunidades, espe-
cialmente indígenas, na linha da frente para dar resposta à crise 
ecológica. Apelam por um Jubileu da Terra e um novo começo, 
cientes de que «as coisas podem mudar» (LS, 13).

Temos ainda motivo para nos alegrar quando constata-
mos como o Ano especial de aniversário da Laudato si’ está 
a inspirar numerosas iniciativas a nível local e global em prol 
do cuidado da casa comum e dos pobres. Este ano deveria 
levar a planos operacionais de longo prazo, para chegar a ha-
ver uma ecologia integral nas famílias, paróquias, dioceses, 
ordens religiosas, escolas, universidades, cuidados da saúde, 
empresas, fazendas agrícolas e em muitas outras áreas.

Regozijamo-nos também com as comunidades de 
crentes que se estão dando as mãos para criar um mundo 
mais justo, pacífico e sustentável. É motivo de particular 
alegria que o Tempo da Criação se esteja a tornar uma ini-
ciativa verdadeiramente ecuménica. Continuemos a crescer 
na consciência de que todos moramos numa casa comum 
enquanto membros da mesma família!

Alegremo-nos porque o Criador, no seu amor, sustenta 
os nossos humildes esforços em prol da Terra. Esta é tam-
bém a casa de Deus, onde a sua Palavra «Se fez carne e veio 
habitar conosco» (Jo 1, 14), o lugar que a efusão do Espírito 
Santo renova sem cessar.

«Enviai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a face da 
terra» (cf. Sal 104/103, 30).

Roma, em São João de Latrão, 1º de setembro de 2020.
FRANCISCO

Papa Francisco

http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/speeches/2001/april/documents/hf_jp-ii_spe_20010427_pc-social-sciences.html
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Audiência do Papa Francisco a um Grupo de                                      

Leigos Ecologistas da França
Quinta-feira, 3 de setem-

bro de 2020
Discurso improvisado pelo 

Pontífice
Estou grato a todos vós pela 

vossa visita e agradeço ao Senhor 
Presidente do Episcopado.

Vejo que cada um de vós tem a tradução do que vou 
dizer. E parte da conversão ecológica consiste em não perder 
tempo. É por isso que tendes o texto oficial. Agora prefiro 
falar espontaneamente. Entrego o original. 

Gostaria de começar com um fragmento de história. 
Em 2007 teve lugar a Conferência do Episcopado Lati-
no-Americano no Brasil, em Aparecida. Fiz parte do gru-
po de redatores do documento final, e chegavam propostas 
sobre a Amazónia. Eu disse: “Mas estes brasileiros, como 
aborrecem com esta Amazónia! O que tem a Amazónia a ver 
com a evangelização?”. Eu era assim em 2007. Depois, em 
2015, saiu a Laudato si’. Percorri um caminho de conversão, 
de compreensão do problema ecológico. Antes eu não enten-
dia nada! 

Quando fui a Estrasburgo, à União Europeia, o Pres-
idente Hollande pediu à Ministra do Meio Ambiente, 
Ségolène Royale, que me recebesse. Falamos no aeroporto... 
No início um pouco, porque já havia o programa, mas de-
pois, no final, antes de partir, tivemos de esperar um pouco 
e falamos mais. E a Senhora Ségolène Royale disse-me o 
seguinte: “É verdade que o Senhor está a escrever algo sobre 
a ecologia? — c’était vrai! — Por favor, publique-a antes do 
encontro de Paris!”.

Chamei o grupo de pessoas que a redigia — para que 
saibais que não a escrevi sozinho, mas com um grupo de 
cientistas, um grupo de teólogos, e todos juntos fizemos esta 
reflexão — chamei o grupo e disse: “Tem que sair antes do 
encontro de Paris” - “Mas porquê?” — “Para fazer pressão”. 
De Aparecida à Laudato si’, para mim foi um caminho in-
terior. 

Quando comecei a pensar nesta Encíclica, chamei os 
cientistas — um bom grupo — e disse-lhes: “Dizei-me cois-
as claras e comprovadas, não hipóteses, mas realidades”. E 
eles trouxeram o que hoje vós ledes aqui. Em seguida, cham-
ei um grupo de filósofos e teólogos [e disse-lhes]: “Gostaria 
de fazer uma reflexão sobre isto. Trabalhai vós e dialogai 
comigo”. E eles realizaram o primeiro trabalho, depois eu 
intervim. E, no final, fiz a redação conclusiva. Essa é a ori-
gem. 

Mas quero frisar isto: da absoluta incompreensão, em 
Aparecida em 2007, à Encíclica. Gosto de dar testemunho 
disto. Temos que trabalhar para que todos percorram este 
caminho de conversão ecológica. 

Depois veio o Sínodo so-
bre a Amazónia. Quando fui à 
Amazónia, encontrei muitas pes-
soas. Fui a Puerto Maldonado, 
na Amazónia peruana. Falei com 
as pessoas, com muitas cultur-
as indígenas diferentes. Depois 
almocei com 14 caciques deles, 

todos com plumas, trajados segundo a tradição. Falavam 
com uma linguagem de sabedoria e de inteligência muito 
elevadas! Não só de inteligência, mas de sabedoria. E depois 
perguntei: “Qual é a sua profissão?” — “Sou professor na 
universidade”. Um indígena que ali usava plumas, mas na 
universidade andava à paisana. “E a Senhora?” — “Sou a re-
sponsável pelo ministério da educação em toda esta região”. 
E assim, um após o outro. E depois uma jovem: “Sou uma 
estudante de ciências políticas”. E ali vi que era necessário 
eliminar a imagem dos índios que nós só vemos com se-
tas. Lado a lado, descobri a sabedoria dos povos indígenas, 
inclusive a sabedoria do “bem viver”, como lhe chamam. 
O “bem viver» não é a boa vida, não, não é a ociosidade, 
não. O “bem viver” consiste em viver em harmonia com a 
criação. E nós perdemos esta sabedoria do “bem viver”. Os 
povos originários abrem-nos esta porta. E alguns anciãos 
dos povos originários do oeste do Canadá queixam-se que os 
seus netos partem para a cidade e abraçam a modernidade, 
esquecendo-se das raízes. E isto esquecimento das raízes é 
um drama não só dos aborígenes, mas também da cultura 
contemporânea. 

E assim, é preciso encontrar esta sabedoria que talvez 
tenhamos perdido com demasiada inteligência. Nós — é 
uma lástima — somos “macrocéfalos”: muitas das nossas 
universidades nos ensinam ideias, conceitos... Somos her-
deiros do liberalismo, do iluminismo... E perdemos a har-
monia das três linguagens. A linguagem da cabeça: pensar; a 
linguagem do coração: sentir; a linguagem das mãos: fazer. 
E promover esta harmonia, para que todos pensem o que 
sentem e fazem; que todos sintam o que pensam e fazem; 
que todos façam o que sentem e pensam. Esta é a harmonia 
da sabedoria. Não é um pouco a desarmonia — mas não 
digo isto em sentido pejorativo — das especializações. Os 
especialistas são necessários, são necessários, contanto que 
estejam enraizados na sabedoria humana. Erradicados desta 
sabedoria, os especialistas são robôs. 

Recentemente, falando sobre a inteligência artificial 
— no Dicastério para a Cultura dispomos de um grupo de es-
tudo de nível alto, muito alto — uma pessoa perguntou-me: 
“Mas será a inteligência artificial capaz de fazer tudo?” — 
“Os futuros robôs serão capazes de fazer tudo o que uma 
pessoa faz. Exceto o quê? - disse eu — o que não poderão 
fazer?”. Ela refletiu um pouco e disse-me: “Só uma coisaeles 
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não poderão ter: ternura”. E a ternura é como a esperança. 
Como diz Péguy, trata-se de virtudes humildes. São virtudes 
que acariciam, que não afirmam... E creio — gostaria de res-
saltar — que, na nossa conversão ecológica, devemos tra-
balhar nesta ecologia humana; trabalhar na nossa ternura e 
capacidade de acariciar... Tu, com os teus filhos... A capaci-
dade de acariciar, algo ligado ao viver bem, em harmonia. 

Além disso, gostaria de dizer mais uma coisa sobre 
a ecologia humana. A conversão ecológica faz-nos ver a 
harmonia geral, a correlação de tudo: tudo está interligado, 
tudo está correlacionado. Nas nossas sociedades humanas, 
perdemos este sentido da correlação humana. Sim, há as-
sociações, grupos — como o vosso — que se reúnem para 
fazer algo... Mas refiro-me àquele relacionamento funda-
mental que cria a harmonia humana. E muitas vezes perdem-
os o sentido das raízes, da pertença. O sentido da pertença. 
Quando um povo perde o sentido das raízes, perde a própria 
identidade — Mas não! Somos modernos! Pensemos nos 
nossos avós, nos nossos bisavós... Coisas antigas! — Mas 
existe outra realidade, que é a história; existe a pertença a 
uma tradição, a uma humanidade, a um estilo de vida... Por 
isso, hoje é muito importante cuidar disto, cuidar das raízes 
da nossa pertença, para que os frutos sejam bons. 

Por isso, hoje do que nunca, é necessário o diálogo en-
tre avós e netos. Isto pode parecer um pouco estranho, mas 
se um jovem — sois todos jovens aqui — não tiver o sen-
tido de uma relação com os avós, o sentido das raízes, não 
terá a capacidade de continuar a própria história, a humani-
dade, e acabará por ceder a um acordo, a um compromisso, 
com as circunstâncias. A harmonia humana não tolera pac-
tos de compromisso. Sim, a política humana — que é outra 

arte necessária — faz-se desta forma, com compromissos, 
porque pode levar todos em frente. Mas a harmonia não. Se 
não tiveres raízes, a árvore não crescerá. Um poeta argenti-
no, Francisco Luis Bernárdez — já falecido, um dos nossos 
grandes poetas — diz: ”Todo lo que el árbol tiene de florido 
vive de lo que tiene sepultado”. Se a harmonia humana dá 
frutos, é porque tem raízes. 

E por que o diálogo com os avós? Posso falar com 
os pais, isto é muito importante! Falar com os pais é muito 
importante. Mas os avós têm algo mais, como o bom vinho. 
Quanto mais velho é o vinho, tanto melhor se torna. Vós, 
franceses, sabeis estas coisas, não é verdade? Os avós têm 
esta sabedoria. Sempre me impressionou o trecho do Livro 
de Joel: “Os avós sonharão. Os idosos sonharão e os jovens 
profetizarão”. Os jovens são profetas. Os idosos são sonha-
dores. Parece o contrário, mas não é assim! Contanto que 
os idosos e os avós falem uns com os outros. É nisto que 
consiste a ecologia humana. 

É uma lástima, mas temos de terminar, pois também 
o Papa é escravo do relógio! Mas eu quis dar este testemu-
nho da minha história, dizer estas coisas, para ir em frente. 
E a palavra-chave é harmonia. E a palavra-chave humana 
é ternura, a capacidade de acariciar. A estrutura humana é 
uma das numerosas estruturas políticas que são necessárias. 
A estrutura humana é o diálogo entre os idosos e os jovens. 

Obrigado pelo que levais a cabo. Aprouve-me enviar 
este [discurso escrito] para o vosso arquivo — lede-o mais 
tarde — e dizer, do fundo do coração, o que eu sinto. Pare-
cia-me mais humano. Desejo-vos o melhor. Et priez pour 
moi. J’en ai besoin. Ce travail n’est pas facile. Et que le 
Seigneur benisse vous tous!

Discurso preparado para a audiência
Excelência Senhoras e Sen-

hores!
É-me grato receber-vos e 

dar-vos as cordiais boas-vindas a 
Roma. Estou grato a D. de Mou-
lins Beaufort por ter tomado a ini-
ciativa deste encontro, a seguir às 
reflexões que a Conferência epis-
copal francesa promoveu sobre a 
Encíclica Laudato si’, reflexões 
em que participaram um certo número de peritos compro-
metidos na causa ecológica.

Fazemos parte de uma única família humana, chama-
dos a viver numa casa comum da qual, juntos, constatamos 
a preocupante degradação. A crise sanitária que atualmente 
a humanidade atravessa recorda-nos a nossa fragilidade. 
Compreendemos até que ponto estamos ligados uns aos out-
ros, inseridos num mundo cujo devir compartilhamos, e que 
maltratá-lo só pode comportar consequências graves, não 
apenas ambientais, mas inclusive sociais e humanas. 

É gratificante saber que uma 
tomada de consciência sobre a 
urgência da situação já é sentida 
um pouco em toda a parte, que o 
tema da ecologia permeia cada vez 
mais os modos de pensar, a todos 
os níveis, e começa a influenciar 
as opções políticas e económicas, 
embora ainda haja muito a fazer 
e ainda assistamos a demasiadas 

demoras e até a retrocessos. A Igreja católica, por sua vez, 
tenciona participar plenamente no compromisso de tutela da 
casa comum. Ela não tem soluções prontas a propor e não ig-
nora as dificuldades relativas às questões técnicas, económi-
cas e políticas em jogo, nem sequer todos os esforços que 
este compromisso implica. Mas quer agir concretamente 
onde for possível, e sobretudo formar as consciências a fim 
de promover uma conversão ecológica profunda e duradou-
ra, a única que pode responder aos importantes desafios que 
devemos enfrentar. 

Papa Francisco
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No que diz respeito a esta conversão ecológica, gostar-

ia de partilhar convosco o modo como as convicções de fé 
oferecem aos cristãos grandes motivações para a salvaguar-
da da natureza, bem como dos irmãos e das irmãs mais 
frágeis, pois estou certo de que a ciência e a fé, que propõem 
diferentes abordagens da realidade, podem desenvolver um 
diálogo intenso e fecundo (cf. Enc. Laudato si’, 62). 

A Bíblia ensina-nos que o mundo não nasceu do caos 
nem por acaso, mas de uma decisão de Deus que o chamou 
e o chama sempre à existência, por amor. O universo é belo 
e bom, e contemplá-lo permite-nos vislumbrar a infinita 
beleza e bondade do seu Autor. Cada criatura, até a mais 
efémera, é objeto da ternura do Pai, que lhe concede um 
lugar no mundo. O cristão não pode deixar de respeitar a 
obra que o Pai lhe confiou, como um jardim a cultivar, pro-
teger e fazer crescer segundo as suas potencialidades. E se 
o homem tem o direito de recorrer à natureza para os seus 
próprios fins, não deve de modo algum considerar-se seu 
proprietário nem déspota, mas apenas o administrador, que 
terá de prestar contas da sua gestão. Neste jardim que Deus 
nos oferece, os seres humanos são chamados a viver em har-
monia na justiça, na paz e na fraternidade, ideal evangéli-
co proposto por Jesus (cf. LS, 82). 
E quando se considera a natureza 
unicamente como objeto de lucro 
e de interesses — uma visão que 
consolida o arbítrio do mais forte 
— então rompe-se a harmonia e 
verificam-se graves desigualdades, 
injustiças e sofrimentos. 

São João Paulo II afirmou: «Não só a terra foi dada 
por Deus ao homem, que a deve usar respeitando a intenção 
originária de bem, segundo a qual lhe foi entregue; mas o 
homem é doado a si mesmo por Deus, devendo por isso re-

speitar a estrutura natural e moral, de que foi dotado» (Cen-
tesimus annus, 38). Portanto, tudo está interligado. São a 
própria indiferença, egoísmo, ganância, orgulho e pretensão 
de ser o dono e o déspota do mundo, que levam o ser huma-
no, por um lado, a destruir as espécies e a saquear os recur-
sos naturais e, por outro, a explorar a miséria, a abusar do 
trabalho das mulheres e das crianças, a deturpar as leis da 
célula familiar, a deixar de respeitar o direito à vida humana 
desde a concepção até ao fim natural. 

Portanto, «se a crise ecológica é uma expressão ou 
uma manifestação externa da crise ética, cultural e espiritu-
al da modernidade, não podemos iludir-nos de sanar a nossa 
relação com a natureza e o meio ambiente, sem curar todas as 
relações humanas fundamentais» (LS, 119). Por conseguinte, 
não haverá uma nova relação com a natureza sem um novo 
ser humano, e é só curando o coração humano que se pode es-
perar sarar o mundo das suas desordens sociais e ambientais. 

Prezados amigos, renovo o meu encorajamento pelos 
vossos esforços a favor da tutela do meio ambiente. Em-
bora as condições no planeta possam parecer catastróficas 
e algumas situações pareçam até irreversíveis, nós cristãos 
não perdemos a esperança, porque mantemos o nosso ol-

har voltado para Jesus Cristo. Ele 
é Deus, o Criador em pessoa, que 
veio visitar a sua criação e habitar 
entre nós (cf. LS, 96-100) para nos 
curar, para restabelecer a harmonia 
que perdemos, a harmonia com os 
irmãos, a harmonia com a natureza. 
«Não nos abandona, não nos deixa 

sozinhos, porque se uniu definitivamente à nossa terra e o seu 
amor sempre nos leva a encontrar novos caminhos» (LS, 245). 

Rogo a Deus que vos abençoe. E peço-vos, por favor, 
que rezeis por mim!

Papa Francisco

Papa: pandemia acirrou “pobreza farmacêutica”;                            
remédios e vacinas são direitos de todos 

Dia 19 de setembro, o Papa Fran-
cisco recebeu em audiência, no Vaticano, 
membros da Fundação Banco Farmacêu-
tico, presente na Itália e em outras nações, 
nos 20 anos de sua criação.

Em seu discurso, denunciou uma 
“marginalidade farmacêutica”, isto é, pes-
soas que carecem de medicamentos devi-
do à pobreza.

“Isso cria um ulterior abismo entre as nações e os povos. 
No plano ético, existe a possibilidade de curar uma doença com 
um medicamento, isto deveria estar disponível a todos, do con-
trário se cria injustiça”, afirmou ele.

 “Conhecemos o perigo da globalização da indiferença; 
eu lhes proponho, ao invés, a globalização do tratamento, a 
possibilidade de acesso àqueles medicamentos que poderiam 

salvar tantas vidas para todas as popu-
lações. Isso requer um esforço comum, 
uma convergência que envolva a todos.”

O Papa ressaltou que a saúde deve 
ser acessível sobretudo aos mais vul-
neráveis, observando:  “A recente ex-
periência da pandemia, além da grande 
emergência de saúde em que já morre-
ram quase um milhão de pessoas, está 

se transformando numa grave crise econômica, que gera mais 
pobres e famílias que não sabem como ir avante.”

Para ele, “seria trise se, ao fornecer a vacina, se desse 
prioridade aos mais ricos, ou se esta vacina se tornasse pro-
priedade desta ou daquela nação, e se não fosse mais para 
todos. Deverá ser universal, para todos.”

Fonte: Vatican News

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#62
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#82
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_01051991_centesimus-annus.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_01051991_centesimus-annus.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#119
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#96
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#245
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Homilia de Dom Adimir na celebração dos 174 anos                          
da aparição de N. Sra. da Salette

Santuário, Marcelino Ramos, 
19 de setembro de 2020 

1. Saudação: Pe. Renoir – Reit-
or do Santuário; demais padres, diáco-
nos, noviços, consagrados (as), devo-
tos e fiéis presentes neste Santuário 
(em número limitado devido à pan-
demia), fiéis que nos acompanham pe-
las redes sociais, ouvintes das rádios e 
outros meios de comunicação.

2. Com grande alegria venho pela primeira vez a este 
Santuário de Nossa Senhora da Salette aqui em Marcelino Ra-
mos. Como é bom estar na casa da mãe que se revela cheia 
de compaixão no seu grande amor para com todos os seus 
filhos e filhas e sua ternura que toca profundamente nossos 
corações. 

3. Há 174 anos, no dia 19 de setembro de 1846, Maria 
aparece a duas crianças chamadas Maximino e Melânia que 
pastoreavam rebanhos nos Alpes Franceses, em La Salette, na 
França. Eles se depararam com uma “Bela Senhora” que se 
encontrava chorando, o que teria chamado mais a atenção dos 
pequenos.

4. Foi então que se aproximaram dela, que por sua vez, 
através de suas lágrimas de reconciliação, transmitiu um pedi-
do para que fosse posteriormente difundido aos demais: eram 
palavras de conversão, de chamada de atenção, de Amor e 
Reconciliação. Por isso, Nossa Senhora da Salette é consid-
erada a Mãe Reconciliadora de todos os pecadores.

5. O contexto da Aparição de Maria na França era de 
um povo que se havia distanciado de Deus, blasfemava, que 
não guardava mais o domingo e que não vivia o mandamen-
to do amor a Deus. Tomados pelas preocupações do mundo 
esqueciam-se das coisas de Deus. Maria sofre e quer a con-
versão de seus filhos. Por isso pede a reconciliação. 

6. Hoje, embora aparentemente distante daquele mo-
mento, o mundo vive a realidade da pandemia marcando uma 
história de dor, de sofrimento, de angústia, de incertezas e de 
morte. Mas marcado também por um descuido das coisas de 
Deus quando preocupados demais com o mundo material, 
com o econômico e o bem estar social. Uma sociedade indi-
vidualista, autossuficiente e prepotente que acaba se dobrando 
diante de uma guerra silenciosa e invisível: a pandemia do 
Coronavírus. 

7. É neste contexto também, que a mensagem de Nossa 
Senhora da Salette se torna mais do que nunca atual. Cha-
ma-nos para uma conversão. Chama-nos para a importância 
da vida como dom de Deus; para o valor da pessoa humana; 
dos relacionamentos sinceros; do valor da solidariedade; do 
valor do tempo para o outro e para Deus. Mais humanidade 
e menos materialismo. Mais família e comunidade e menos 
individualismo. Mais saúde e menos vícios. Mais paz e menos 
violência. Mais vida e menos morte.

8. Maria continua sofrendo e 
chorando por amor de seus filhos e fil-
has que somos todos nós. Maria nos 
interpela a uma volta para seu Filho 
Jesus que espera ser amado e recon-
hecido como Senhor da vida e da 
história e acima de tudo como o único 
sentido de nossa existência. Espera 
que o amor de Deus manifestado em 
seu Filho Jesus seja assumido na mes-
ma medida entre os seres humanos.

9. Na liturgia de hoje, vemos em Maria a serva do Sen-
hor que unida a seu Filho Jesus participa da obra da redenção 
em favor de toda a humanidade. Ela é a Arca da aliança fir-
mada com a humanidade para estabelecer um novo começo 
com todas as criaturas. Ela é o sinal visível de um Deus que 
fez aliança com seu povo como nos narra a leitura do livro 
do Gênesis, mas que vai além de um simples sinal, torna-se 
espaço, torna-se instrumento de Deus que se encarna para ren-
ovar e salvar a humanidade, pois como nos reforça também a 
segunda leitura que, se estamos em Cristo, somos uma nova 
criatura. Em Cristo somos reconciliados com Deus. E Paulo 
nos interpela dizendo: “deixai-vos reconciliar com Deus”.

10. Maria participa plenamente do projeto salvador de 
Deus quando se abre e diz sim para acolher o Mistério da En-
carnação. Um sim dado em cada passo de Jesus, um sim dado 
até a realização da Redenção no alto da cruz. Maria participa 
da dor de seu Filho Jesus e dada por Mãe da humanidade, as-
sume também as dores de todos e por isso quer também salvar 
de todos, conduzindo-nos a seu Filho Jesus.

11. Ao celebramos estes 174 anos da aparição de Nossa 
Senhora da Salette e a invocarmos como reconciliadora dos 
pecadores, supliquemos que ela, Mãe da Compaixão, se com-
padeça de todos nós seus filhos e filhas, intercedendo junto 
a seu Filho Jesus, a graça que necessitamos para trilharmos 
um caminho de santidade, imitando Maria e seguindo Jesus, 
solidários com nossos irmãos e irmãs mais sofredores, com-
partilhando também dos sofrimentos de Maria que há tanto 
tempo sofre por nós e há tanto tempo nos pede conversão.

12. Com nossos irmãos Saletinos, vivamos o Ano Mari-
ano para celebrarmos juntos no próximo ano, com a graça de 
Deus e a superação da pandemia, os 175 anos da Aparição 
de Maria em La Salette na França e sua presença amorosa de 
Maria no meio de nós. 

13. Com o coração confiante lembramos o que repeti-
mos na Oração:

Lembrai-vos, ó Nossa Senhora da Salette, das lágrimas 
que derramastes por nós no Calvário. Lembrai-vos também, 
dos cuidados que, sem cessar, tendes por vosso povo, a fim 
de que em nome de Cristo, se deixe reconciliar com Deus. 
Reconfortados por vossa ternura, ó Mãe, eis-nos aqui supli-
cantes; Não rejeiteis nossa oração, Ó Virgem Reconciliadora, 
mas volvei o nosso coração para o vosso Filho. Alcançai-nos 
a graça de amar Jesus acima de tudo. Amém!



COMUNICAÇÃO DIOCESANA - Novembro de 2020

12 Homilia e A Voz da Diocese

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)

 “Agora é tempo de ser Igreja”
(Voz da Diocese, 23/8/2020)

Ao celebra rmos este quarto domingo de 
agosto, recordando a vocação do leigo e leiga 
na Igreja, queremos agradecer a todos e todas 
que comprometidos com nosso plano de ação 
evangelizadora fazem acontecer a missão de 
nossa Igreja e torna fecunda sua ação na vida 
cristã com o testemunho de uma autentica fé.

Por isso, renovamos o convite a todos: 
“Agora é tempo de ser Igreja, caminhar jun-
tos, participar”!

O Documento de Aparecida recorda que os grandes 
desafios que temos que enfrentar é “revitalizar nosso modo 
de ser católico e nossas opções pessoais pelo Senhor”. “Tor-
nar nossa Evangelização muito mais missionária e não ter 
medo”. E ainda nos diz: “Conhecer a Jesus Cristo pela fé é 
nossa alegria; segui-Lo é uma graça, e transmitir este tesou-

ro aos demais é uma tarefa que o Senhor nos 
confiou ao nos chamar e nos escolher”.

 Assim, “somos chamados e enviados 
a anunciar o Evangelho do Reino da Vida e 
cumprir esta missão não é uma tarefa opcio-
nal, mas parte integrante da identidade cristã, 
porque é a difusão testemunhal da própria vo-
cação” (Cf. DAp. 144).

 Desta forma, os leigos e leigas, inseridos na realidade 
do mundo, devem também fazer resplandecer o rosto de Cris-
to em cada gesto de amor, de amizade e de fraterna união a 
fim de que Cristo seja conhecido, amado e seguido por todos 
aqueles e aquelas que vivem a esperança de um mundo novo.

Deus abençoe a todos!
Dom Adimir Antonio Mazali 
Bispo Diocesano de Erexim

CATEQUESE: UMA FORMAÇÃO QUE DURA A VIDA TODA
(A Voz da Diocese – 30/08/2020)

Neste 5º domingo de agosto, recorda-
mos com especial gratidão, nossos catequistas. 
Homens e Mulheres que se doam na trans-
missão da fé e no testemunho do seguimento 
a Cristo junto às nossas comunidades. Suas 
atividades, chamadas de catequese, dentro do 
contexto da Igreja além de bem definida, é o 
carro-chefe de toda a ação evangelizadora; 
ela tem uma importância incalculável porque 
visa um crescimento, um amadurecimento dos 
catequizandos no conhecimento da razão da fé, 
o próprio Jesus Cristo. 

Mas “a catequese é uma educação da fé das crianças, 
dos jovens e dos adultos, a qual compreende especialmente 
um ensino da Doutrina Cristã, dado em geral de maneira or-
ganizada e sistemática, com o fim de iniciá-los na plenitude 
da vida cristã” (Cathechesi Tradendae, 18). Quem aderiu a 
Jesus Cristo, de fato, inicia um processo de conversão per-
manente, que dura toda a vida. Aquele que encontrou Cristo 
deseja conhecê-Lo sempre mais, pois o amor por uma pes-
soa leva a desejar conhecê-la profundamente. Com este ideal 
a catequese deve levar o catequizando a amar e querer con-
hecer sempre mais a Jesus Cristo.

A vida cristã em comunidade não se improvisa e é pre-
ciso educar para ela, com cuidado. O crescimento interior da 

Igreja depende da catequese, por isso ela deve 
ser prioritária numa comunidade. Pelo batismo 
somos membros da Igreja e corresponsáveis 
pela evangelização e pela catequese, a qual é 
uma responsabilidade de toda a comunidade 
cristã. Não é somente responsabilidade dos 
catequistas, dos padres, mas de toda a comu-
nidade de fiéis. A comunidade tem a missão de 
acompanhar o processo de educação da fé das 
crianças, dos jovens e adultos e deve acolher 
cada um num ambiente fraterno, tanto aqueles 

que estão entrando na comunidade de fé através da Iniciação 
à Vida Cristã ou aqueles que buscam aprofundar a fé através 
da catequese permanente.

Portanto, vendo a catequese como processo, que dura 
a vida inteira, não se pode pensar que a mesma possa re-
stringir-se às crianças e adolescentes. A família tem que es-
tar envolvida nesta dinâmica, compreendendo que os pais 
são os primeiros catequistas e responsáveis pelo início deste 
processo (Cf. Cân. 774, §2) que culminará na vivência cristã 
dentro da comunidade paroquial.

Parabéns Catequistas! 
Dom Adimir Antonio Mazali 
Bispo Diocesano de Erexim

http://www.diocesedeerexim.org.br
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 “Bom cristão, bom cidadão”
(A Voz da Diocese, 06/9/2020)

Estamos  na primeira semana de setem-
bro e lembrando a caminhada litúrgica, este é 
chamado o mês da Bíblia. É a Palavra de Deus 
que orienta nossa vida e nos conduz no projeto 
de Deus a fim de realizarmos a sua vontade.

Na liturgia deste 23º domingo do tem-
po comum, nos deparamos com a reflexão so-
bre a responsabilidade que recai sobre nós na 
relação com aqueles que, de modo especial, 
estão com suas vidas ameaçadas e vulneráveis 
no contexto social em que vivemos.

O profeta Ezequiel os fala que foi colocado como vi-
gia para a casa de Israel, ou seja, para estar atento ao plano 
de Deus na vida do povo e os desvios do mundo que o su-
foca e leva à perdição é à morte. Assim, o projeto de Deus 
que conduz à vida precisa ser anunciado e a vida defendida 
diante destas ameaças do mundo.

Complementa São Paulo, na Carta aos Romanos, que 
o cristão deve conduzir sua vida baseada no amor mútuo, 
sinal do cumprimento da Lei, ou seja, dos mandamentos do 
Senhor, pois, o amor é o cumprimento perfeito da Lei.

Vivendo em comunidade, devemos ser 
responsáveis uns pelos outros, disse Jesus. 
Assim, o amor deve nos levar à capacidade 
de praticar a correção fraterna e a colaborar 
para que todos atinjam o objetivo esperado 
por Deus que é a vida e a felicidade, tomando 
consciência de seus erros e superando-os no 
diálogo fraterno com os irmãos e na súplica 
confiante ao Senhor que sempre está em nosso 
meio e escuta nossa voz.

Para que esta vida e esta alegria sejam plenas, o 26º 
Grito dos Excluídos e Excluídas deste dia 7 de setembro 
traz-nos como tema “a vida em primeiro lugar”. Portanto, 
como bons cristãos sejamos também bons cidadãos, pro-
movendo e defendendo a vida como dom maior de Deus em 
todos os tempos e lugares, tendo como meta a dignidade de 
toda pessoa e a felicidade plena em seu Reino. Amém!

Deus abençoe a todos.
Dom Adimir Antonio Mazali 
Bispo Diocesano de Erexim

A Igreja e a Palavra
(Voz da Diocese, 13.09.2020)

Prezados irmãos e irmãs!
Estamos no mês de setembro desta-

cando a importância da Palavra de Deus 
para a nossa vida cristã. Como Igreja, 
compreendemos a grande missão que o 
Senhor nos confiou: “anunciar o Evangel-
ho a toda criatura”.

É na Palavra de Deus que encon-
tramos a revelação do projeto salvador 
de Deus que se plenifica em Jesus Cristo, 
Palavra encarnada do Pai. “Muitas vezes e de muitos modos, 
falou-nos Deus outrora aos nossos pais pelos profetas. Ag-
ora, e nestes dias que são os últimos, falou-nos por meio de 
seu Filho” (Heb 1,1-2a).

Antes de ser uma comunidade eucarística e batismal, 
a Igreja deve ser uma comunidade evangélica, isto é, convo-
cada pelo Evangelho. Os Atos dos Apóstolos nos mostram 
uma comunidade primitiva fortalecida pela Palavra e com 
ela cresce. “Entretanto, a Palavra de Deus crescia e se es-
palhava sempre mais” (At 12,24). “Divulgava-se assim, a 
Palavra do Senhor por toda a região” (At 13,49).

Portanto, o anúncio da Palavra na Igreja é uma missão 
que deriva de um mandamento do Senhor e por isso, se a 
Igreja se cala, o mundo morre na ignorância da Salvação 
que lhe é oferecida. A pregação deve ser autêntica onde o 

essencial da revelação de Cristo é o amor 
do Pai. E se olhamos para a liturgia deste 
24º domingo do Tempo Comum, vamos 
encontrar a apresentação de um Deus 
que ama sem limites e sem medida, 
convidando-nos a assumirmos uma ati-
tude semelhante na relação com nossos 
irmãos e irmãs. Deus, cheio de bondade 
e de misericórdia, derrama sobre seus 
filhos e filhas o seu perdão sem limites. 

Não podemos querer o perdão de Deus sem o compromisso 
de também perdoar nossos semelhantes.

Assim, a Palavra de Deus deve ser atualizada na vida 
de nossas comunidades sem perder seu verdadeiro sentido e 
sem se contaminar com as ideias do tempo presente, levando 
todos à compreensão da grandeza do amor misericordioso 
de Deus. 

Valorizemos a Palavra de Deus em nossas comuni-
dades e deixemo-nos guiar por ela a fim de alcançarmos a 
graça da salvação. Amém!

Dom Adimir Antonio Mazali 
Bispo Diocesano de Erexim
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Nota de pesar da CNBB pelo falecimento de Dom Pedro Casaldáliga
Brasília, 08 de agosto de 2020
A Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil se solidariza com 
a Prelazia de São Félix do Araguaia 
e a Congregação dos Missionários 
Filhos do Imaculado Coração de 
Maria pelo falecimento, ocorrido 
hoje, de Dom Pedro Casaldáliga 
Plá, bispo Emérito da Prelazia de 

São Félix do Araguaia (MT) e Missionário Claretiano.
Dom Pedro marcou sua vida pela solidariedade em 

relação aos mais pobres e sofridos, fazendo de seu ministério, 
sua poesia e sua vida um canto à solidariedade. Preocupado 

em “nada possuir, nada carregar, nada pedir, nada calar e, 
sobretudo, nada matar”, contempla agora o Deus da Vida, a 
quem buscou servir em cada pobre, em cada sofredor.

Em Cristo,
Dom Walmor Oliveira de Azevedo - Arcebispo de 

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

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

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

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

Nota sobre a descriminalização do uso de drogas
“Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e teus descendentes”. (Dt 30,19)
 Tendo em vista informação de que es-

tariam ocorrendo atividades destinadas à de-
scriminalização do uso de drogas no Brasil, 
a CNBB reitera nota que divulgou em 26 de 
agosto de 2015, há exatos cinco anos, por-
tanto.

Afirmando-se contrária à descrimi-
nalização, destaca a importância de se voltar a atenção para 
políticas públicas de prevenção, apoio aos serviços de re-
cuperação, inclusive os mantidos por entidades religiosas, 
a prática da justiça restaurativa e o rigor em face dos que 
lucram com a venda de drogas.

Brasília-DF, 26 de agosto de 2020
Dom Walmor Oliveira de Azevedo - 

Arcebispo de Belo Horizonte (MG), Presi-
dente da CNBB

Dom Jaime Spengler - Arcebispo de Porto 
Alegre (RS), Primeiro Vice-Presidente da CNBB

Dom Mário Antônio da Silva - Bispo de Roraima 
(RR), Segundo Vice-Presidente da CNBB

Dom Joel Portella Amado - Bispo auxiliar da arquidio-
cese de São Sebastião do Rio de Janeiro (RJ), Secretário-ger-
al da CNBB

Nota da CNBB sobre o PL 1581/2020
A Conferência Nacional dos Bispos 

do Brasil – CNBB não participou da elabo-
ração, articulação ou discussão em relação 
ao PL 1581/2020, conhecido como o “pro-
jeto que perdoa dívida das igrejas”.

Um tema tão complexo como o trat-
amento tributário dado às organizações 
religiosas não pode ser discutido de modo 
incidental e praticamente silencioso, sob o risco de surgirem 
interesses particulares que maculem a própria discussão.

É preciso compreender o alcance das características 
tributárias dos entes religiosos e o Estado deve, definitiva-
mente, abraçar os direitos, sem abandonar o seu dever de com-
bater os eventuais abusos de toda e qualquer organização.

A CNBB coloca-se ao dispor para, de maneira franca, 
transparente e ética, enfrentar essa temática, evidenciando as 
lacunas e até mesmo injustiças e equívocos que a legislação 
apresente.

A CNBB desde muito reclama trata-
mento adequado por parte do governo em 
relação a demandas históricas e até hoje 
não atendidas.

Que isso se faça, portanto, separando 
os casos condenáveis daqueles que reúnem 
clamores legítimos e justos respeitando a 
verdade, a justiça e o bem social.

Brasília, 12 de setembro de 2020
Walmor Oliveira de Azevedo - Arcebispo de Belo Hori-

zonte, MG, Presidente
Jaime Spengler - Arcebispo de Porto Alegre, RS, 1º 

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

Vice-Presidente
Joel Portella Amado - Bispo auxiliar do Rio de Janeiro, 

RJ, Secretário-Geral
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Bispos dos Regionais Oeste 1 e 2 emitem Carta Aberta                     
sobre a queimada do Pantanal

A Igreja se une num forte gri-
to pela defesa, promoção e cuidado 
com a Vida, em todas as suas for-
mas e expressões. É preciso conter 
e apagar o fogo que vai avançando 
com poder destruidor, e assim sal-
var o Pantanal.

CARTA ABERTA
18 de setembro de 2020.
“A Criação geme e sofre dores 

de parto” (Rm 8,22)
Os Regionais Oeste 1 e Oeste 2 da CNBB, especial-

mente através de suas Dioceses pantaneiras: Diocese de 
Corumbá/MS, Diocese de Jardim/MS, Diocese de Coxim/
MS, Diocese de São Luiz de Cáceres/MT e Diocese de Ron-
donópolis/Guiratinga/MT, registram profunda preocupação 
com as terríveis queimadas no Pantanal.

Manifestamos nossa solidariedade e compromisso 
com todos que estão sensibilizados e envolvidos com a cau-
sa ambiental: militares, bombeiros, brigadistas, servidores e 
voluntários, bem como os irmãos e irmãs ribeirinhos, panta-
neiros e indígenas, que dependem diretamente deste bioma 
para sua sobrevivência. Lamentamos, ao mesmo tempo, o 
desmonte das instâncias de fiscalização e punição e denun-
ciamos as providências insuficientes e tardias que favore-
cem este incêndio sem controle e que está queimando tudo 
e matando a Vida.

Há um pedido de socorro, um grito que não quer e não 
pode se calar, dos humanos sensíveis e conscientes, das co-
munidades tradicionais, das populações indígenas, da terra, 
dos animais, das aves, das águas, das plantas, da vegetação 
nativa, de árvores centenárias. E um clamor para que os po-
vos tradicionais sejam valorizados e apoiados, a fim de con-
tinuarem sendo agentes de proteção e cuidado da natureza.

Reivindicamos que as autori-
dades se empenhem e se mobilizem 
com a máxima urgência e que seja 
feita uma investigação séria, re-
sponsabilizando e punindo os pos-
síveis culpados com a reparação 
justa e necessária pelos danos cau-
sados. As ações emergenciais são 
necessárias, mas não bastam; é pre-
ciso desenvolver e aplicar políticas 
públicas sérias de prevenção e de 

proteção a curto, médio e longo prazo.
A Igreja se une num forte grito pela defesa, promoção 

e cuidado com a Vida, em todas as suas formas e expressões. 
É preciso conter e apagar o fogo que vai avançando com 
poder destruidor, e assim salvar o Pantanal.

”Hoje, a voz da criação incita-nos, alarmada, a regres-
sar ao lugar certo na ordem natural, lembrando-nos que so-
mos parte, não patrões da rede interligada da vida.” (Papa 
Francisco)

Dom Dimas Lara Barbosa – Arcebispo de Campo 
Grande e Presidente do Regional Oeste 1

Dom Canísio Klaus – Bispo de Sinop e Presidente do 
Regional Oeste 2

Dom João Aparecido Bergamasco (Bispo de Corumbá)
Dom João Gilberto de Moura (Bispo de Jardim)
Dom Antonino Migliore (Bispo de Coxim)
Dom Jacy Diniz Rocha (Bispo de Cáceres)
Dom José Vieira de Lima (Bispo Emérito de Cáceres)
Dom Juventino Kestering (Bispo de Rondonópo-

lis-Guiratinga)

ORIENTAÇÕES PARA AS ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2020
Arquidiocese de Belo Horizonte, MG
Amadas e amados de Deus,
1. Aproximam-se as eleições municipais deste ano, realizadas em meio à mais grave crise 

sanitária dos últimos tempos. No Brasil, mais de cem mil pessoas já perderam a vida, o que causa 
grande consternação a todos nós. Unimo-nos, em orações e solidariedade, aos familiares e a todos 
aqueles irmãos e irmãs que sofrem com a perda de seus entes queridos.

2. À dor da morte acrescenta-se o temor ante os prejuízos e privações que ameaçam nossa 
segurança. Por isso, ao mesmo tempo em que erguemos aos céus o nosso olhar esperançoso, man-
temos também nosso compromisso de obedecer à Palavra Divina que nos ordena socorrer os que 
se encontram mais desvalidos; combater o opressor garantindo o direito do oprimido e fazer justiça 
aos desamparados (Cf. Is 1,11-18).

3. A gravidade do momento atual requer que mantenhamos, nestas eleições, as marcas dis-
tintivas do cristão: o amor, a fé e a esperança. Não podemos nos eximir de um efetivo exercício 
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da caridade, com moderação e serenidade de palavras e de ati-
tudes. Não é ação cristã aquela que conclama à violência e à 
discórdia, mas sim aquela que produz a paz.

4. Como ensinou o papa Bento XVI, os cristãos, “con-
scientes de sua responsabilidade na vida pública, devem estar 
presentes na formação dos consensos necessários e na oposição 
contra as injustiças”. A Igreja não substitui e nem se identifi-
ca com os políticos ou com os interesses dos partidos, mas não 
pode se eximir de sua vocação primordial de se apresentar como 
incansável “advogada da justiça e dos pobres”.

5. Esse princípio deve se concretizar no indispensável 
compromisso de mulheres e homens cristãos com o respeito às 
leis, com a lealdade na disputa eleitoral e o apreço incondicional 
às regras da democracia. Para os católicos que pretendem dispu-
tar as eleições como candidatos, é sempre importante lembrar 
das palavras do papa Francisco, segundo as quais “a política não 
é a mera arte de administrar o poder, os recursos ou as crises. A 
política é uma vocação de serviço.” Sendo assim, nossa partic-
ipação, inspirada nos princípios aqui mencionados, deve obser-
var os seguintes aspectos:

COMPROMISSO DOS CANDIDATOS COM AS 
POLÍTICAS PÚBLICAS

6. A participação política vai muito além do voto no dia 
da eleição. É fundamental, porém, que até mesmo esse ato de es-
colher um candidato seja orientado pelos valores inspirados pela 
Palavra de Deus. Como ensina o Evangelho, “uma árvore é con-
hecida por seu próprio fruto” (Lc 6,44). Esse é o critério a partir 
do qual podemos escolher um candidato: não segue a Palavra de 
Deus o candidato que, em sua trajetória pessoal, não se mostra 
comprometido com a promoção de uma ecologia integral, com o 
bem comum e com a proteção dos pobres e excluídos.

7. Nestas eleições municipais, ganham particular relevân-
cia as propostas para sanar o enorme déficit habitacional que 
deixa, em nossas cidades, milhares de cidadãos sem direito a um 
teto. Precisamos estar atentos à acolhida e à inclusão das pessoas 
que, em crescente número, passam a morar nas ruas de nossas ci-
dades. Também necessitamos, urgentemente, de políticas públi-
cas que melhorem as condições de vida em aglomerados e nas 
comunidades mais pobres.

8. Os prefeitos e vereadores eleitos têm o dever de con-
tribuir com ações melhores e mais eficazes no campo da saúde, 
da educação, da segurança, do transporte e do direito à alimen-
tação. Darão bons frutos os políticos que priorizarem o bem co-
mum e a vida dos cidadãos. Ao contrário, geram a morte aqueles 
que fazem da violência e da extinção de políticas públicas a sua 
plataforma de propostas. Não pode produzir bons resultados o 
político que faz campanha eleitoral defendendo o recurso às ar-
mas, o uso da violência, que não se compromete com os excluí-
dos e que, diante da morte de pessoas e das graves feridas do 
meio ambiente, se mostra indiferente. Não deve merecer o voto 
de bons cidadãos e cidadãs aqueles candidatos que só fazem 
compromissos “genéricos”, sem dizer o que farão concretamente 
e se o que farão é de fato atribuição sua.

PASTORAIS E MOVIMENTOS DEVEM FAVORE-
CER O CONHECIMENTO DOS CANDIDATOS E DE SUAS 
PROPOSTAS

9. É fundamental conhecer a fundo as ideias que um can-
didato ou candidata defende e as políticas públicas que ele se 
propõe a apoiar e implantar. Candidato sem proposta de políti-
cas públicas é candidato sem proposta alguma. É igualmente 
necessário saber se as ideias e propostas apresentadas durante a 
campanha são coerentes com suas trajetórias de vida.

10. Neste ano, a campanha eleitoral direta estará bas-
tante prejudicada, devido ao necessário distanciamento social 
imposto pela pandemia. Portanto, é muito importante que as 
pastorais e os movimentos organizados na Igreja estimulem e 
favoreçam a participação em eventos por meio da internet, de 
modo a facilitar a divulgação de candidatos que atendam aos 
princípios aqui descritos. Também devem atuar na fiscalização, 
denunciando à Justiça Eleitoral eventuais abusos cometidos 
por candidatos(as) ou partidos. Dentro dos limites expostos, 
deve ser dada aos leigos e leigas, candidatos em nossas comu-
nidades e paróquias, a oportunidade de organizar e congregar 
grupos virtuais.

CUIDADO COM AS NOTÍCIAS FRAUDULENTAS E 
O MAU USO DAS REDES DIGITAIS

11. A experiência das últimas eleições – tanto no Brasil 
como em outras nações – tem demonstrado que é necessário ter 
um especial cuidado com o efeito nefasto do uso antiético das 
redes sociais digitais. A má utilização das redes sociais é uma 
ameaça real e perigosa, na medida em que permite enganar e 
induzir os cidadãos. O próprio Senhor nos ensina que o diabo é 
o pai da mentira (Jo 8, 44) e que quem dela se serve não pode 
provir de Deus.

12. A difusão de notícias fraudulentas (as chamadas fake 
news) exige, contudo, um cuidado ainda maior. Não é apenas 
nas redes sociais que elas se espalham. A imprensa exerce um 
papel inestimável na preservação da democracia. Deve-se, con-
tudo, ter presente que uma agência de notícias tem seus próprios 
interesses. Daí a atenção necessária de não aceitar prontamente 
uma informação como verdadeira, sem antes haver se informado 
e estudado sobre o assunto.

13. Acima de tudo, não devemos compartilhar notícias es-
petaculosas. Cada um de nós deve assumir a responsabilidade 
de interromper a rede de mentiras e de difamação. Desconfiar 
daquelas informações que parecem exageradas e improváveis; 
buscar alternativas e comparar uma mesma notícia em mais de 
uma fonte tornam-se hábitos muito importantes para não nos 
deixarmos enganar.

PARTICIPAÇÃO DE LEIGOS NA CAMPANHA 
ELEITORAL

14. Leigos e leigas de nossas comunidades que se can-
didatarem para as eleições, desde que para atuarem pelo bem 
comum e em favor dos mais pobres, com propostas concretas de 
políticas públicas, poderão permanecer em suas funções minis-
teriais e pastorais, mas não devem fazer, de seu serviço na Igreja, 
um espaço de propaganda eleitoral. Portanto, não devem portar, 
em funções litúrgicas, quando for o caso, nem vestes, nem outros 
objetos de propaganda. Também não devem ser impedidos de 
continuar sua participação e serviços nas comunidades, o que 
seria contraditório ao incentivo que a Igreja faz a que, leigos e 
leigas, entrem no mundo da política.
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PARTICIPAÇÃO DOS BISPOS, PADRES E DIÁCO-
NOS NA CAMPANHA ELEITORAL

15. Em respeito à nossa missão de ministros ordenados 
da Igreja e pelos balizamentos canônicos que não nos permitem 
envolvimento partidário, está terminantemente proibido o uso de 
fotos, textos e imagens do arcebispo metropolitano, dos bispos 
auxiliares, vigários episcopais, padres e diáconos permanentes e 
transitórios em material de propaganda eleitoral. Também não é 
permitida a propaganda eleitoral contendo publicidade partidária 
ou de candidatos nos eventos da Arquidiocese, nas celebrações 
litúrgicas e nos locais de culto das paróquias católicas.

CAMPANHA DE FORMAÇÃO POLÍTICA DURANTE 
O PERÍODO ELEITORAL

16. Como é nosso costume em anos eleitorais, o Núcleo 
de Estudos Sociopolíticos da PUC Minas (Nesp), instituição da 
Arquidiocese de Belo Horizonte, realizará, a partir deste mês de 
setembro, uma campanha de estímulo à discussão política. Neste 
ano, ela traz o mote “Eleições 2020: porque é na cidade que a 
gente vive”. Consiste de uma série de vídeos formativos breves 
que poderão ser veiculados nas redes sociais da Arquidiocese 
(www.arquidiocesebh.org.br) , da PUC (www.facebook.com/

pucminasoficial) e do próprio Nesp (www.nesp.pucminas.br), 
além da divulgação em canais de televisão católicos.

17. Também há outras informações e materiais adicio-
nais sobre a campanha no site do Nesp, produzidos em parce-
ria com o Conselho Nacional do Laicato do Brasil (CNLB), o 
Centro Nacional de Fé e Política Dom Hélder Câmara (Cefep) 
e a Comissão Brasileira Justiça e Paz (CBJP).

18. Guiada por esses princípios, a Igreja Católica, na 
Arquidiocese de Belo Horizonte, exorta aos cristãos leigos e 
leigas para que participem ativamente no processo eleitoral. 
Precisamos melhorar muito a qualidade das pessoas que ocu-
pam lugares nas câmaras de vereadores e nas prefeituras. Isso 
depende de todos nós, eleitores e eleitoras. A sociedade mais 
justa e solidária que desejamos só pode ser alcançada se ex-
pressarmos uma verdadeira adesão aos valores do Evangelho 
em ações políticas.

Dom Walmor Oliveira de Azevedo - Arcebispo Metropolitano
Dom Joaquim Giovani Mol Guimarães - Bispo Auxiliar
Dom Geovane Luís da Silva - Bispo Auxiliar
Dom Vicente de Paula Ferreira - Bispo Auxiliar

Diocese de Bagé, RS 
Prezados irmãos e Irmãs, Sacerdotes, Religiosos, Lideranças Leigas Fiéis católicos da Diocese de Bagé - Saúde e Paz! 

Esse ano teremos Eleições Munici-
pais, momento oportuno para o exercício 
da cidadania em vista do bem comum. As 
seguintes orientações devem ser obser-
vadas nas paróquias e comunidades da Di-
ocese de Bagé, durante o período eleitoral. 

1. A Igreja não tem partido nem candidatos. Considera 
que, toda pessoa, enquanto cidadão, tem o direito de fazer suas 
opções políticas. Ao mesmo tempo, a Igreja tem a missão de 
iluminar a vida das pessoas com a luz do Evangelho e dos va-
lores do Reino de Deus. Recordo as palavras do Papa Paulo VI: 

Política com P maiúsculo. “... política é a forma mais 
perfeita da caridade. Com minha generosidade posso aliviar a 
fome de um pobre hoje, mas ele pode ter fome amanhã. Só a 
política pode acabar com a fome”.

2. A participação na política é importante, correto e mais 
nobre exercício da cidadania. Uma das melhores formas de 
participar na política é, justamente, conhecer bem os candida-
tos antes de votar e, depois das eleições, acompanhar os políti-
cos, para cobrar deles, porque com o voto, o eleitor não abdica 
de seus direitos e deveres, mas nomeia como seu representante, 
aquele que vai defender os valores, nos quais acredita. 

3. Em nossas comunidades católicas, durante as cam-
panhas eleitorais, aqueles que disputam a candidatura para 
cargos dos poderes executivo ou legislativo, durante o perío-
do eleitoral, não devem exercer seus ofícios na comunidade. 

4. É vetada, de acordo com a lei civil no. 9.504/97, a veicu-
lação de propaganda com fins eleitorais de qualquer natureza nos 
espaços comuns das comunidades católicas. Não será permitido, 
especificamente no interior de nossos templos, apresentar nomes 
de candidatos a cargos no poder Executivo ou Legislativo. 

5. Pode-se, de modo prudente, promover nos espaços 
comuns das paróquias (com exceção do interior do templo), a 
reflexão sobre determinados argumentos relevantes ao bem co-
mum com a participação dos candidatos, desde que se dê a pos-
sibilidade de participação a todos os partidos, mediante prévia 
aprovação do Pároco e do Conselho Paroquial de Pastoral.

6. Não é permitido, em nossas comunidades, aceitar 
qualquer tipo de doação por parte dos candidatos que possa 
conotar privilégio em função de favorecimento eleitoral. 

7. Aconselha-se aos cristãos católicos candidatos, a 
procurar seus párocos para um franco diálogo, a fim de que 
possam apresentar suas motivações políticas e serem instruídos 
quanto ao limite de sua participação na vida da comunidade 
durante a vigência da campanha. 

8. Procure-se, no seio das comunidades, incentivar católi-
cos idôneos que se candidatem e assumam a política como um 
projeto de vida que viabilize uma função social e transforma-
dora em benefício da vida integral da pessoa humana conforme 
a Doutrina Social da Igreja. 

9. Recorda-se, além disso, que, de modo algum, um 
católico pode utilizar de seu voto como objeto de troca pessoal 
para o favorecimento deste ou daquele candidato, sem com isto 
se desviar da moral cristã. (Cf. Compêndio da Doutrina Social 
da Igreja, n.164 e 167). 

10. Como Cristãos devemos contribuir para o bem co-
mum. A Lei 9.840/99, conhecida como lei contra a corrupção 
eleitoral, deve ser conhecida e divulgada nos ambientes de nos-
sas comunidades.

Dom Frei Cleonir Paulo Dalbosco – Bispo Diocesano
Pe. Jair da Silva – Coordenador Diocesano de Pastoral.
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Campanha para a Evangelização 2020
Em vista de as celebrações 

litúrgicas em quase todo este ano, por 
causa da pandemia Covid-19, terem 
sido com participação restritiva, não 
foram realizadas as coletas com des-
tino prévio, a CNBB alterou as datas 
das coletas da Campanha da Fraterni-
dade, Terra Santa, Óbolo de São Pe-
dro. A das Missões está prevista para 
o terceiro domingo de outubro. As 
coletas da Campanha da Fraternidade 
e da Campanha para a Evangelização, 
em caráter extraordinário, neste ano, 
estão sendo unificadas numa só, 
chamada “Coleta do Bem”, nos dias 
21 e 22 de novembro, solenidade de 
Cristo Rei. O Regional Sul 3 realiza também a coleta para 
seu projeto missionário em Moçambique e Amazônia, que 
também não foi realizada.

A Campanha para a Evangelização tem como tema: 
“É tempo de Cuidar da Evangelização” e como lema “Con-
heceis a generosidade de Cristo” (2 Cor 8,9).  Propõe re-
fletir, ao longo do mês de novembro, sobre três realidades: 
evangelização dos Pobres; Anúncio da Palavra e Vida em 
plenitude.

“O que inspira esse cuidado é a própria generosidade 
de Cristo que sendo rico, como diz São Paulo, esvaziou-se 
de si mesmo e se doou a nós nos ensinando a fazer de nossas 
vidas uma oferta generosa da presença de Deus que é bondo-
so, compassivo e carinhoso (Sl 102). Como Igreja cuidamos 
do Anúncio da Palavra, dos Pobres e da Vida, dom de Deus 
para ser cultivado e compromisso a ser assumido”, afirma 
padre Patriky Samuel Batista, secretário executivo das Cam-
panhas da CNBB.  “Cada cristão é chamado a viver e refle-
tir essa generosidade com amor, fé e corresponsabilidade”, 
acrescenta ele, garantindo ainda que a inspiração do lema 
veio também das últimas catequeses feitas pelo Papa Fran-
cisco, que tratam da solidariedade na perspectiva cristã.

As coletas com destinação específica nas Arquidio-
ceses e Dioceses do Rio Grande do Sul

Como se informou e motivou (Cfr. Comunicação Di-
ocesana de setembro, p. 20 e 31; Comunicação Diocesana 
de outubro, p. 2; Informativo Diocesano Semanal de 20 de 
setembro) os Bispos do Rio Grande do Sul acolheram sug-
estão da equipe de elaboração do roteiro para os encontros 
de Advento e Natal de reunir as seis coletas com destinação 
prévia deste ano, mencionadas acima, na colocação da guir-
landa de Natal no valor de R$ 5,00, que terão a seguinte 
destinação: um real para a Paróquia de cada colaborador, um 
para a Diocese do mesmo, um para cobrir os custos da im-
pressão e ajudar na manutenção anual do Secretariado Re-
gional da CNBB Sul 3 e dois para as coletas. 

Se cada pessoa desse R$ 5,00 
em cada coleta, estaria colaboran-
do com R$ 30,00 em todo este ano, 
além, é claro do seu dízimo e de suas 
ofertas em coletas de celebrações de 
que participou ou venha a participar 
e em outras promoções. 

Cada Paróquia já fez seu pe-
dido de guirlandas. Mas pode fazer 
outros. O Secretariado Regional Sul 
da CNBB sugere a data de 05 de ou-
tubro para uma segunda encomen-
da. No dia 18 de setembro, Dom 
Adimir enviou correspondência aos 
padres solicitando que cada um veja 
a possibilidade deste novo pedido. 

Para todos sentirem-se motivas, ele propõe considerar: uma 
Paróquia solicitou inicialmente 150 guirlandas. Já pediu 
mais 450. Uma senhora, do Conselho Econômico de uma 
comunidade, vendo a explicação do padre nas redes sociais, 
foi pedir 120 unidades para oferecer a famílias. Dois dias 
depois, informou que já havia colocado todas e que queria 
mais um determinado número. Conclui dizendo: “Continue-
mos empenhando-nos ativamente neste ‘grande projeto de 
partilha e solidariedade da e com a Igreja do Rio Grande do 
Sul’ em ‘espírito de comunhão e participação’, como expres-
sa o comunicado do Regional Sul 3 da CNBB”.

Hino da Campanha para a Evan-
gelização - “É tempo de cuidar”

Dom Ricardo Hoepers – Letra e melodia
 Arranjos e interpretação – Francis da Silva 

Prates, Ângelo Schenque e Emílio Piva
É tempo de cuidar,/ Olhar bem ao redor,/ Mover-se 

em compaixão.
É tempo de sonhar/ Um mundo mais humano,/ 

Fraterno, mais irmão.
É tempo de ser pão,/ Doar-se e repartir/ Com quem 

não tem mais nada.
Nos passos de Jesus,/ Ser alento e conforto/ Na es-

curidão, ser luz.
A VIDA É TÃO BELA,/ PRESENTE DE DEUS/ 

QUE NA CRUZ MORREU PARA NOS SALVAR.
SAGRADA E TÃO SINGELA,/ ESCOLHE, POIS 

A VIDA,/ É TEMPO DE CUIDAR!
SAGRADA E TÃO SINGELA,/ ESCOLHE, POIS 

A VIDA!/ A QUEM AMA, SEMPRE É TEMPO DE 
CUIDAR!
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Grito dos Excluídos na Diocese de Erexim

Carta motivadora do Bispo e coorde-
nadores de Pastorais Sociais e Cáritas

Em sintonia 
com o 14º Plano 
Diocesano da Ação 
Evangelizadora, que 
nos indica a neces-
sidade de sermos 
Igreja Diocesana de 
comunhão e partici-
pação e que, em um 
dos seus horizontes, 

nos estimula a estarmos a serviço da vida plena, as Pasto-
rais Sociais de nossa Diocese convidam para a celebração do 
26º Grito dos Excluídos, dia sete de setembro, na comemo-
ração do 198º Aniversário da Independência do Brasil. Neste 
ano, tem como tema “Vida em Primeiro Lugar” e a uma só 
voz grita: “BASTA DE MISÉRIA, PRECONCEITO E RE-
PRESSÃO! QUEREMOS TRABALHO, TERRA, TETO E 
PARTICIPAÇÃO!”.

Em reunião, no dia 28 de agosto, alguns membros de 
Pastorais, juntamente com representantes do Movimento de 
Atingidos por Barragens (MAB) e do Levante Popular da 
Juventude, definiram algumas atividades e orientações para 
esta celebração. No dia sete, às 16h, será realizada a cel-
ebração do Ofício Divino das Comunidades, no Santuário 
Nossa Senhora de Fátima. Na esplanada do Santuário serão 
expostos elementos visuais como banners, faixas e um varal 
de fotos que retratam as situações de miséria, preconceito 
e repressão. De comum acordo, decidiu-se também realizar 
uma coleta de materiais de higiene pessoal – como sabone-
tes, pastas e escovas de dentes, toalhas, entre outros – para 
o Presídio Estadual de Erechim. Haverá, na esplanada, um 
lugar apropriado para as doações, que serão recebidas com 
a ajuda da Cáritas Diocesana e repassadas ao Presídio pela 
Pastoral Carcerária.

Pensou-se também em incentivar todas as paróquias 
da Diocese a um ato semelhante, de forma a manifestar a 
nossa unidade. Sugere-se a celebração de uma Missa pela 
Pátria, no domingo, dia seis, e/ou no dia sete. Sendo celebra-
da no dia da Independência, poder-se-á tomar os textos da 
Missa pela Pátria presentes no Missal Romano. Também se 
convida às paróquias a promover a coleta para o presídio – 
que poderão ser deixadas na sala da Cáritas ou na Paróquia 
Nossa Senhora da Salette – e a realizar-se oportuna reflexão 
a respeito do Grito dos Excluídos nos informativos paroqui-
ais e em outros meios de comunicação. Pede-se que se reflita 
a respeito do verdadeiro sentido de sermos um país multi-
cultural e plural, que respeita as diferenças entre seus habi-
tantes, que procura gestar uma cultura de paz e solidariedade 
e combater a desigualdade social que gera exclusão e violên-

cia. Precisamos mostrar a falácia de um patriotismo estéril 
que busca privilegiar somente um grupo social e que divide 
nosso país. Também pede-se que se reflita sobre a realidade 
prisional, da falta de estruturas básicas nos presídios, do pre-
conceito para com os detentos e ex-detentos e da necessi-
dade de iniciativas que combatam a criminalidade em sua 
raiz e que não apenas trabalhem o viés punitivo.

Certos da compreensão e esperançosos da cooperação, 
agradecem as Pastorais Sociais e demais movimentos par-
ticipantes.

Dom Adimir Antonio Mazali, Bispo Diocesano de Er-
exim;

Pe. Lucas André Stein, Coordenador da Pastoral 
Carcerária;

Rocheli Koralewski, Secretária Liberada da Pastoral da 
Juventude;                                                                          

João Agnoleto, Coordenador da Cáritas Diocesana.

Oficio Divino no 26º Grito dos Excluí-
dos no Santuário de Fátima

Mesmo com a chuva torrencial na tarde do dia 7 de 
setembro, dia da Pátria, as pastorais sociais da Diocese de 
Erexim, especialmente da Pastoral da Juventude, celebraram 
o Ofício Divino comemorando o 26º Grito dos Excluídos, na 
Capela da Reconciliação do Santuário de Fátima. 

A cele-
bração foi presi-
dida pelo Pe. Lu-
cas Stein, Vigário 
Paroquial da 
Paróquia N. Sra. 
da Salette, Bairro 
Três Vendas, e co-

ordenador da pastoral carcerária e foi transmitida pelo Face-
book e canal do Youtube do Santuário. 

O Ofício Divino é celebração litúrgica mais apropri-
ada para as comunidades da Liturgia das Horas, oração dos 
salmos, com leituras bíblicas, cânticos, hinos e preces, pre-
scrita de obrigação para os ministros ordenados e religiosos. 
Possibilita ao povo situar-se na grande tradição litúrgica da 
Igreja, adaptada à  sua realidade cultural e religiosa.

Após cantos iniciais, na motivação introdutória, Pe. 
Lucas convidou os participantes presenciais e conectados a 
celebrar o momento de oração em solidariedade com os ex-
cluídos e com os encarcerados, especialmente os do Presídio 
Estadual de Erechim, para os quais estava sendo feita uma 
coleta de material de higiene. 

O momento seguinte foi penitencial, com pedidos de 
perdão pelas falhas na construção de um mundo melhor, na 
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escuta dos apelos de Deus história, pela indiferença com os 
excluídos, pelas palavras de ódio, pelas manifestações con-
trárias ofensivas à iniciativa do dia. 

Seguiram-se agradecimentos pelas iniciativas de sol-
idariedade em favor dos necessitados, também pelas mani-
festações de apoio ao ato em andamento. 

Após a leitura do Evangelho do dia, narração da cura 
do homem da mão seca por Jesus num sábado, numa sina-
goga, a reflexão ressaltou o gesto dele de chamá-lo para o 
centro e de curá-lo, em contraste com a atitude condenatória 

dos fariseus legalistas, cumpridores de preceitos, mas indif-
erentes em relação aos sofredores. Motivou a perceber ati-
tudes semelhantes na realidade atual e a ter sempre atitudes 
de misericórdia e de cuidado com a vida de todos, especial-
mente com os descartados da sociedade, evitando que ten-
ham de gritar ainda mais fortemente para terem condições 
de sobrevivência. 

Na sequência, houve o momento de preces, concluídas 
com a oração do Pai nosso, invocação a Nossa Senhora e a 
bênção conclusiva.

Aparição de N. Sra. da Salette celebrada de forma                                 
restrita em Marcelino Ramos

No final do ano vocacional e 
início do ano mariano da Congre-
gação dos Missionários da Salette 
em preparação dos 175 anos da 
aparição de N. Sra. nas montanhas 
da Salette, em França, o Santuário 
de Marcelino Ramos desenvolveu 
atividades com a participação pres-
encial de poucas pessoas, neste 
sábado, 19, mas com a participação 
virtual de muitas outras pelas redes sociais e rádios, também 
de fora do País. 

A programação do dia foi a seguinte: Às 07h, oração 
da manhã; às 10h, missa solene presidida por Dom Adimir 
Antonio Mazali, Bispo Diocesano de Erexim, concelebrada 
por 5 padres saletinos e um diocesano, com a participação de 
um diácono, noviços e pessoas necessárias para as diversas 
funções; às 15h, recitação do terço; às 19h30, momento de fé 
e devoção com bênção com o Santíssimo Sacramento. Todos 
os atos foram transmitidos por redes sociais e por rádio. A 
missa teve mais de 8.000 visualizações. Mesmo o Santuário 
estando fechado por causa dos protocolos de prevenção à 
Covid-19, fiéis, com o devido distanciamento, ficaram em 
oração no espaço das imagens externas em frente ao recinto 
durante as celebrações, especialmente a missa. 

No início da missa, foram introduzidas as bandei-
ras do Brasil, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e 
de Marcelino Ramos para lembrar os devotos da Salette do 
País, dos 2 Estados e do Município. 

A celebração foi oportuni-
dade para Dom Adimir, que assum-
iu a Diocese de Erexim há pouco 
mais de dois meses, fazer sua pri-
meira visita ao Santuário da Salette 
daquela cidade. No início de sua 
homilia, disse que é muito bom es-
tar na casa da Mãe que revela com-
paixão, ternura e amor por todos 
os seus filhos e filhas. Referiu-se à 

sua aparição às crianças Maximino e Melânia há 174 anos 
em Salette, França, transmitindo pedido de reconciliação do 
povo com Deus a ser transmitido a todos, razão pela qual 
é chamada de Reconciliadora dos pecadores. Ela se mani-
festou porque o povo se havia distanciado de Deus por di-
versos motivos. Observou que hoje o mundo está aflito pela 
pandemia que causa dor, angústia e mortes, mas está tam-
bém marcado pelo descuido com as coisas de Deus. Neste 
contexto, a mensagem da Salette ganha especial atualidade. 
Ressaltou que Maria continua sofrendo e chorando por amor 
a seus filhos e filhas, interpelando-os a se voltarem para o 
seu Filho. À luz das leituras e do evangelho da celebração, 
destacou que ela participa plenamente do projeto salvador 
de Deus. Exortou a pedir à Mãe da Compaixão que interceda 
por todos junto a seu Filho e desejou que, com os irmãos sa-
letinos, se possa, vencida a pandemia, celebrar os 175 anos 
de sua aparição em Salette com a participação maciça de 
seus devotos.

Cáritas Internacional, oração e ação pelo bem da Casa Comum
Por ocasião do Dia 

Mundial de Oração pelo 
Cuidado com a Criação, a 
Cáritas Internacional emitiu 
nota ressaltando que ele é 

oportunidade para celebrar a riqueza da fé cristã que se 
expressa também na salvaguarda de nossa Casa Comum, 

para renovar nosso relacionamento com Deus, nosso 
coração e nossa mente. Refletindo sobre o difícil tempo 
vivido no mundo inteiro devido à pandemia do Coro-
navírus, observa como isso nos permitiu tomar consciên-
cia de uma humanidade comum e de todas as intercon-
exões presentes entre as dimensões “política, econômica, 
social, espiritual e cultural”. 
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Relatório da Cáritas Diocesana
Donativos das paróquias da Diocese – 1º semestre de 2020

Paróquia Ali-
men-
tos-Kg

Roupas
Pç

Calça-
dos

Cober
tores

Más-
caras

Fral-
das

Móveis
Eletrodom.

Kit-Hi-
giene

Mar-
mitas

Sabão R$: Famílias

N. Sra Aparecida
B. Vista Erexim

420 550 98 0 0 0 0 370 370 0 0 500

N. Srª da Salete 1.021 400 0 11 0 0 14 0 0 0 0 50
Santa Luzia 317 461 14 8 0 0 0 0 0 0 0 35
São Cristóvão 3.500 6.000 300 100 0 0 250 0 0 0 0 1.300
São José - Catedral 981 450 85 0 0 0 0 36 0 0 0 108
São Pedro - Erexim 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0 0 20
Imac.Conceição.         
- Getúlio Vargas

1.391 570 0 0 0 0 0 62 0 0 0 60

São Valentim 153 259 0 3 0 0 3 0 0 0 0 45
São Caetano           
-Severiano de Almeida

65 499 3 30 1.000 380 1 0 0 0 350,0 300

Sta. Teresinha       
-Estação

542 150 0 0 2.000 0 0 34 0 750 0 250

N. SRª Navegantes 
Campinas do Sul

750 500 300 0 380 0 0 5 0 0 0 100

Seminário São José – 
Passo Fundo

0 500 0 6 0 0 0 50 0 0 1.350,00 0

Cáritas Diocesana 4.494 1.962 77 58 200 120 40 0 0 0 0 546
Total 13.634 12.301 877 236 3.580 500 308 577 370 750 1.700, 3.314

Constituída Comissão do Jubileu de Ouro da Diocese
Através do Decreto 04/2020, Dom 

Adimir constituiu a Comissão para o 
Jubileu de Ouro da Diocese. Íntegra do 
Decreto.

Criada pela Bula “Cum Christus” 
do Papa Paulo VI em 27 de maio de 1971, 
junto com as Dioceses de Rio Grande e 
Cruz Alta, instalada no dia primeiro de 
agosto do mesmo ano, a Diocese de Er-
exim vive seu ano jubilar de ouro.

Conforme anunciado na missa solene de abertura deste 
ano jubilar no dia primeiro de agosto passado, na Catedral 
São José, concelebrada por 21 padres, com a participação 
de dois diáconos, religiosas, representantes de setores pas-
torais e outras pessoas, bem como em missa no Santuário 
Diocesano N. Sra. de Fátima, no dia seguinte, por este nosso 
Decreto constituímos a Comissão do Jubileu de Ouro da 
Diocese, com o objetivo de planejar e ajudar a desenvolver  
atividades de: 

- revigoramento da vida espiritual para a profunda ex-
periência de Deus que se manifesta sempre misericordioso 
para conosco, através da leitura orante da Palavra, de reflex-
ões e retiros;

- retomada da história das paróquias, comunidades, 
pastorais e movimentos, motivando novo impulso em suas 
atividades e fortalecimento da comunhão diocesana, à luz 

do 14º Plano Diocesano da Ação Evan-
gelizadora;

- celebrações litúrgicas em nível 
de comunidades, paróquias, pastorais, 
movimentos e em dois momentos partic-
ularmente solenes em nível diocesano: 
no dia primeiro de agosto e, de encerra-
mento, na Romaria de N. Sra. de Fátima, 
no dia 10 de outubro do próximo ano.

Integram esta Comissão, presidida pelo Bispo Dioce-
sano, da presente data até outubro do próximo ano:

- Pe. Cleocir Bonetti, Vigário Geral da Diocese;
- Pe. Maicon André Malacarne, Pároco da Paróquia N. 

Sra. Aparecida, Bela Vista, Erechim, Coordenador Diocesa-
no de Pastoral;

- Pe. Antonio Valentini Neto, Chanceler da Cúria Di-
ocesana e assessor de comunicação; 

- Pe. José Carlos Sala, Pároco da Paróquia Santa Luz-
ia, Bairro Atlântico, Erechim, membro da Comissão Dioce-
sana de Liturgia, Música e Arte Sacra;

- Pe. André Ricardo Lopes, Pároco da Paróquia N. Sra. 
da Salette, Três Vendas, Erechim, Coordenador da Comissão 
Diocesana de Liturgia, Música e Arte Sacra;

- Pe. Jean Carlos Demboski, Pároco da Paróquia N. 
Sra. do Monte Claro, Áurea, Assessor da Catequese; 
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- Pe. Paulo Cesar Bernardi, Pároco da Paróquia N. 
Sra. dos Navegantes, Campinas do Sul, Diretor Diocesano 
do Apostolado da Oração;

- Pe. Giovani Momo, Coordenador Diocesano da Pas-
toral Vocacional e formador do Propedêutico;

- Pe. Alvise Follador, Pároco da Catedral São José, 
Erechim;

- Diácono Almeri Bornelli, (da Paróquia São Pedro, 
Erechim), representante dos Diáconos Permanentes;

- Ir. Dalva Ana Kolling (Sociedade São Vicente de 
Paulo) e Ir. Irma Emer (Franciscanas da Sagrada Família de 
Maria) representantes dos religiosos;

- Olavo Mezzaroba (da Paróquia de Jacutinga), Wil-

iam Campos, Renato e Tânia Pavan (da Paróquia da Cate-
dral) representantes dos leigos.

A Comissão realizará sua primeira reunião no dia 28 deste 
mês de setembro, às 19h, no Centro Diocesano de Administração 
e Pastoral, na qual programará outras que forem necessárias den-
tro dos seus objetivos e no período de sua vigência.

Dado e passado sob o sinal do nosso selo em nossa 
Cúria Diocesana.

Erechim, 17 de setembro de 2020.
Dom Adimir Antonio Mazali
Bispo Diocesano
Pe. Antonio Valentini Neto, Chanceler da Cúria Dioc-

esana

Constituído Conselho de Formadores
Fazemos saber que, consid-

erando a urgência sempre maior da 
formação inicial e permanente dos 
presbíteros e diáconos permanentes, 
a necessidade de unidade e acompan-
hamento na mesma, por este nosso 
decreto, constituímos o Conselho de 
Formadores da Diocese de Erexim – 
RS, para o período de 11 de agosto de 
2020 a 10 de agosto de 2023, se nada 

mandarmos em contrário, conforme o Direito, presidido 
pelo Bispo Diocesano e formado pelos 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 Propedêutico e 

Promotor Vocacional

5. Pe. Maicon André Malacarne – 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, 
Filosofia, Teologia, Formação Permanente do Clero; For-
mação ao Diaconato Permanente e seu acompanhamento e 
outros assuntos correlacionados. 

Dada e passada sob o sinal do nosso selo em nossa 
Cúria Diocesana.

Erechim, 10 de agosto de 2020.
Dom Adimir Antonio Mazali, Bispo Diocesano
Pe. Antonio Valentini Neto, Chanceler da Cúria Diocesana

Papa Francisco publica sua terceira encíclica
No dia 4 de outubro, data da comem-

oração de São Francisco de Assis, o Papa 
Francisco irá a Assis, Itália, onde assinará 
e divulgará sua terceira encíclica intitulada 
“Fratelli Tutti” – todos irmãos, dedicada à 
fraternidade e à amizade social. 

O título da nova encíclica se inspira 
em palavras de São Francisco. Por ela o 
Papa pretende se dirigir a todas as suas irmãs e irmãos, todos os 
homens e mulheres de boa vontade que povoam a terra. 

Segundo editorial do noticioso da Sala de Imprensa do 
Vaticano, em um tempo marcado pelas guerras, pobreza, mi-
gração, mudança climática, crise econômica, pandemia, recon-
hecer-nos como irmãos e irmãs, reconhecer em quem encontra-
mos um irmão e uma irmã e para os cristãos, reconhecer no outro 

que sofre o rosto de Jesus, é uma forma de 
reafirmar a dignidade irredutível de todo 
ser humano criado à imagem de Deus. E é 
também uma maneira de nos lembrar que 
nunca poderemos sair sozinhos das dificul-
dades atuais, um contra o outro, Norte con-
tra Sul, ricos contra pobres”. 

O subtítulo da  nova encíclica, frater-
nidade e amizade social, indica o que une homens e mulheres, 
um afeto que se estabelece entre pessoas que não são parentes 
consanguíneos e se expressa através de atos benevolentes, com 
formas de ajuda e ações generosas nos momentos de necessi-
dade. Uma afeição desinteressada para com outros seres hu-
manos, independentemente de qualquer diferença e pertença, 
pois todos são irmãos.
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Mensagem do Papa à ONU

Papa com o Secretário Geral da 
ONU, Antonio Guterres

 O Diretor da Sala de Imprensa da San-
ta Sé comunicou que o Papa Francisco, no 
final deste mês de setembro, enviará men-
sagem à Assembleia Geral da Organização 
das Nações Unidas (ONU), em Nova York, 
Estados Unidos de forma virtual. 

Cinco anos atrás, em setembro de 
2015, o Papa visitou a sede da ONU em 
Nova York, uma etapa histórica na sua via-
gem pastoral aos Estados Unidos. Na oca-
sião dirigiu aos representantes de todas as nações um am-
plo discurso no qual pediu atenção especial aos pobres e à 
questão da mudança climática. 

No início desta assembleia da ONU, seu secretário ger-
al, o português Antonio Guterres, ressaltou: “Hoje o Coro-

navírus é a principal ameaça à segurança 
global em nosso planeta, e é por isso que, 
em março, eu pedi um cessar-fogo global”. 
Antecipando as questões que serão objeto da 
Assembleia, entre as quais a questão climáti-
ca, Guterres advertiu sobre a concentração 
excessiva de gases efeito estufa, que causou 
o verão mais quente já registrado e incêndi-
os devastadores. Ele também destacou que a 
Organização deverá a responder ao impacto 

imediato da pandemia do Coronavírus, fortalecendo os siste-
mas de saúde e apoiando o desenvolvimento e a distribuição 
equitativa de tratamentos e vacinas, mas também deverá 
preparar-se para construir uma forte retomada, com base na 
Agenda 2030 e no Acordo de Paris.

Congregação para a Educação Católica:                                                     
unir esforços numa ampla aliança educacional

Segundo alguns dados recentes 
fornecidos por agências internacionais, 
cerca de dez milhões de crianças não 
terão acesso à educação nos próximos 
anos, aumentando a lacuna educacional 
já existente.

A Congregação para a Educação 
Católica enviou uma circular às escolas, 
universidades e instituições educacionais, intitulada “Colo-
car no centro a relação com a pessoa concreta e real”.  

Assinada pelo prefeito do organismo vaticano, cardeal 
Giuseppe Versaldi, e pelo secretário, dom Angelo Vincen-
zo Zani, e publicada pelo jornal da Santa Sé, L’Osservatore 
Romano, a carta enfatiza que a difusão da Covid-19 mudou 
profundamente a nossa existência e modo de viver. «Nos vi-
mos assustados e perdidos. Como os discípulos do Evangel-
ho, fomos surpreendidos por uma tempestade inesperada 
e furiosa. Acrescentaram-se aos problemas de saúde, os 
problemas econômicos e sociais. Os sistemas educacionais 
em todo o mundo sofreram com a pandemia, tanto no âm-
bito escolar quanto acadêmico. Em todos os lugares, foram 
feitos esforços para garantir uma resposta rápida por meio 
de plataformas digitais de educação à distância, cuja eficácia 
foi condicionada por uma marcada disparidade de oportuni-
dades educacionais e tecnológicas. Segundo alguns dados 
recentes fornecidos por agências internacionais, cerca de dez 
milhões de crianças não terão acesso à educação nos próx-
imos anos, aumentando a lacuna educacional já existente.

A isso se soma a situação dramática das escolas e uni-
versidades católicas que, sem o apoio econômico do Estado, 
correm o risco de fechar ou de redimensionamento radical. 
No entanto, as instituições educacionais católicas, escolas 

e universidades, se tornaram fronteira 
avançada da preocupação educacional, 
colocando-se a serviço da comunidade 
eclesial e civil, garantindo um serviço 
público educacional e cultural em 
benefício de toda a comunidade.

Educação e relação
Neste contexto, infelizmente ain-

da sem controle em diferentes partes do mundo, surgiram 
alguns desafios. Primeiramente, o ensino à distância, embo-
ra necessário neste momento extremamente crítico, mostrou 
como o ambiente educacional composto por pessoas que se 
encontram, interagindo diretamente e “em presença”, não é 
simplesmente um contexto acessório à atividade educacional, 
mas a essência dessa relação de intercâmbio e diálogo entre 
professores e alunos, indispensável para a formação da pessoa 
e para uma compreensão crítica da realidade. Nas classes, nas 
salas de aula e nas oficinas crescemos juntos e construímos 
uma identidade de relação. Em todas as idades da vida, porém 
ainda mais na infância, na adolescência e no início da vida 
adulta, o processo de crescimento psicopedagógico não pode 
se realizar sem o encontro com os outros e a presença do outro 
faz nascer as condições necessárias para que a criatividade 
e a inclusão floresçam. No campo da pesquisa científica, da 
investigação acadêmica e da atividade didática, as relações in-
terpessoais constituem o “lugar” onde a transdisciplinaridade 
e a interdisciplinaridade emergem como critérios culturais 
fundamentais para conter os riscos de fragmentação e desinte-
gração dos saberes, bem como para a abertura desses saberes 
à luz da Revelação.

O formação dos educadores
A ampla difusão e persistência da pandemia ao lon-
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go do tempo também criaram uma sensação generalizada de 
incerteza entre professores e educadores. A sua inestimável 
contribuição, que mudou profundamente ao longo dos anos, 
tanto do ponto de vista social quanto técnico, precisa ser 
apoiada através de uma sólida formação continuada que 
saiba ir ao encontro das necessidades dos tempos, sem per-
der a síntese entre fé, cultura e vida, que é a pedra angular 
peculiar da missão educacional implementada nas escolas e 
universidades católicas. Os professores têm tantas respons-
abilidades e seu compromisso deve cada vez mais se trans-
formar em ação real, criativa e inclusiva. Graças a eles, se 
alimenta um espírito de fraternidade e partilha não apenas 
com os alunos, mas também entre gerações, religiões e cul-
turas, assim como entre o homem e o meio ambiente.

A pessoa no centro
Para que isso aconteça, é sempre necessário colocar 

no centro da ação educacional a relação com a pessoa con-
creta e entre as pessoas reais que formam a comunidade ed-
ucacional; uma relação que não encontra casa suficiente na 
interação mediada por uma tela ou nas conexões impessoais 
da rede digital. A pessoa concreta e real é a alma dos proces-
sos educativos formais e informais, e uma fonte inexaurível 
de vida por sua natureza essencialmente relacional e comu-
nitária, que implica sempre duas dimensões: vertical (aber-
ta à comunhão com Deus) e horizontal (comunhão entre os 
homens). A educação católica, inspirada na visão cristã da 
realidade em todas as suas expressões, visa a formação inte-
gral da pessoa chamada a viver de maneira responsável uma 
vocação específica em solidariedade com outras pessoas.

Num mundo em que “tudo está intimamente relacio-
nado”, nos sentimos unidos na busca, segundo a antropolo-
gia cristã, de novos caminhos de formação que nos permi-
tam crescer juntos usando os instrumentos relacionais que 
a tecnologia atual nos oferece, mas sobretudo abrindo-nos 
à insubstituível escuta sincera da voz do outro, dando tem-
po para uma reflexão e planejamento comuns, valorizando 
histórias pessoais e projetos compartilhados, os ensinamen-
tos da história e a sabedoria das gerações passadas. Em tal 
processo de formação na relação e na cultura do encontro, 
a “casa comum” com todas as criaturas também encontra 
espaço e valor, pois as pessoas, assim como se formam para 
a lógica da comunhão e da solidariedade, já trabalham “para 
recuperar a serena harmonia com a criação”, e para configu-
rar o mundo como “espaço de uma verdadeira fraternidade”.

Serviço como um fim
A situação atual evidenciou fortemente a necessidade 

de um pacto educacional cada vez mais comunitário e partil-
hado que, extraindo força do Evangelho e dos ensinamentos 
da Igreja, contribua em sinergia generosa e aberta para a di-
fusão de uma autêntica cultura de encontro. Por esta razão, 
as escolas e universidades católicas são chamadas a formar 
pessoas dispostas a se colocar a serviço da comunidade. No 
serviço, podemos experimentar que há mais alegria em dar 
do que em receber e que o nosso não pode mais ser um tem-

po de indiferença, egoísmo e divisões: “O mundo inteiro está 
sofrendo e deve se unir para enfrentar a pandemia”, já que 
“o desafio que enfrentamos nos une a todos e não faz dif-
erença de pessoas”. A formação a serviço da sociedade para 
a promoção do bem comum convida todos a “unir esforços 
numa ampla aliança educacional para formar pessoas amad-
urecidas, capazes de superar fragmentações, contraposições 
e reconstruir o tecido de relações por uma humanidade mais 
fraterna”.

Trabalhar em rede
A evidência de que “a pandemia ressaltou quão vul-

neráveis e interligados somos”, convida as instituições 
educacionais, católicas e não-católicas, a contribuir na re-
alização de uma aliança educacional que, como num mov-
imento de equipe, tem o objetivo de “reencontrar o passo 
comum para reanimar o compromisso para e com as jovens 
gerações, renovando a paixão por uma educação mais aberta 
e inclusiva, capaz de escuta paciente, diálogo construtivo e 
compreensão mútua”. Isso pode ser favorecido por uma rede 
de cooperação mais integrada, que se configura como um 
ponto de partida para estabelecer e partilhar alguns objetivos 
essenciais para os quais convergir, de forma criativa e con-
creta, modelos alternativos de convivência aos de uma socie-
dade massificada e individualista. Trata-se de uma respons-
abilidade ampla e aberta a todos aqueles que se preocupam 
com a construção de um projeto educacional a longo prazo 
renovado, baseado em demandas éticas e normativas partil-
hadas. Uma contribuição valiosa pode ser dada pela pastoral 
escolar e universitária e pelos cristãos presentes em todas as 
instituições educacionais.

Conclusão
A Congregação para a Educação Católica, como já 

expresso no comunicado de 14 de maio de 2020, renova 
sua proximidade e expressa seu profundo apreço a todas as 
comunidades educacionais das instituições escolares e uni-
versitárias católicas que, apesar da emergência de saúde, 
garantiram o desempenho de suas atividades para não in-
terromper aquela cadeia educacional que está na base não 
só do desenvolvimento pessoal, mas também da vida social. 
Na perspectiva do planejamento escolar e acadêmico futuro, 
apesar das incertezas e preocupações, os responsáveis pela 
sociedade são chamados a dar maior importância à educação 
em todas as suas dimensões formais e informais, coordenan-
do esforços para apoiar e garantir, nestes tempos difíceis, o 
compromisso educacional de todos.

É hora de olhar para frente com coragem e esperança. 
As instituições educacionais católicas têm em Cristo, Camin-
ho, verdade e Vida, seu fundamento e uma fonte perene de 
“água viva” que revela o novo significado da existência e 
a transforma. Portanto, nos sustenta a convicção de que na 
educação reside a semente da esperança: uma esperança de 
paz e justiça.

Fonte: Vatican News
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Novo Diretório Geral para a Catequese
No dia 25 de junho passado, o Conselho 

Pontifício para a Promoção da Nova Evangeli-
zação apresentou o novo Diretório Geral para 
a Catequese, depois de ser aprovado pelo Papa 
Francisco em março deste ano. 

Este é o terceiro Diretório Geral da Cate-
quese, desde o Concílio Vaticano II. O primeiro, 
publicado em 1971, tinha como objetivo con-
cretizar as orientações do Concílio Ecumênico Vaticano II. 
Em 1997, o segundo Diretório introduziu orientações do Cate-
cismo da Igreja Católica publicado 5 anos antes, em 1992. 

Na perspectiva da renovação do catecumenato, dava 
indicações para diferentes itinerários de catequese dirigidos 
a distintas faixas etárias, como crianças, adultos, famílias. 
Este Terceiro Diretório Geral para a Catequese, foi redigido à 
luz da Assembleia do Sínodo dos Bispos sobre a Nova Evan-
gelização para a transmissão da Fé, em 2012 e da exortação 
apostólica do Papa Francisco “A Alegria do Evangelho”, de 
2013, escrita a partir daquela Assembleia sinodal. Procurando 

responder a desafios concretos do mundo atual, 
como a cultura digital e a globalização da cul-
tura, valoriza, no processo catequético, por um 
lado, a experiência do encontro interpessoal com 
Cristo e, por outro, o apoio indispensável da 
comunidade da Fé. Propõe relação estreita en-
tre evangelização e catequese, tendo presente a 
recomendação do Papa Francisco de que o pri-
meiro anúncio tem de estar presente em todo o 

processo catequético. Tendo como primeiros destinatários os 
bispos, as conferências episcopais, as comissões diocesanas 
de catequese e os catequistas, pretende que a catequese val-
orize principalmente o encontro pessoal e vivo com Cristo, 
que transforma a vida. Insiste na formação dos catequistas, no 
contributo da catequese para a inculturação da Fé e no qual a 
santidade é o grande objetivo do processo catequético. 

No Brasil, diversas editoras publicaram o novo Di-
retório no mês de julho. A Livraria Diocesana já adquiriu e 
forneceu às Paróquias e interessados mais de 120 exemplares. 

Presidente da CNBB apresenta à ONU                                                     
os riscos da mineração predatória

O arcebispo metropolitano de 
Belo Horizonte e presidente da Con-
ferência Nacional dos Bispos do Bra-
sil (CNBB), dom Walmor Oliveira de 
Azevedo, em vídeo apresentado na 
manhã desta segunda-feira, (21/09) 
durante a 45ª Sessão do Conselho de 
Direitos Humanos da Organização das 
Nações Unidas (ONU), disse que in-
stâncias governamentais continuam a flexibilizar as regras 
para a realização da atividade minerária, mesmo diante do 
risco de rompimento de 40 barragens em Minas Gerais.

Dom Walmor, na mensagem, alertou sobre a contam-
inação do solo e de rios no Pará, com produtos tóxicos da 

atividade minerária. “Pedimos ao gov-
erno brasileiro que cumpra com as 
suas obrigações internacionais, para 
garantir medidas de prevenção e de 
responsabilização das empresas que 
causaram tragédias”, disse o presiden-
te da CNBB.

A 45ª Sessão do Conselho de 
Direitos Humanos da Organização das 

Nações Unidas (ONU) está sendo realizada em Genebra, na 
Suíça, de 14 de setembro a 6 de outubro, em formato híbrido, 
com participações presenciais e em vídeo, respeitando o dis-
tanciamento social exigido para conter o avanço da covid-19.

Fonte: CNBB

Ação emergencial “É Tempo de Cuidar”                                                   
atinge a marca de 5 mil toneladas de alimentos arrecadados

21092020-acaoemergialA ação solidária 
emergencial “É Tempo de Cuidar” atingiu, na 
última semana, a marca de 5 mil toneladas de 
alimentos arrecadados. Coordenada pela Con-
ferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) 
e pela Cáritas Brasileira, diante da pandemia do 
novo Coronavírus, a campanha tem mobilizado 
ações em todo o país, ajudando milhares de pes-
soas que sofrem as consequências da crise sanitária da Covid-19.

De acordo com informações levantadas pela Cáritas Bra-
sileira, que tem recebido os registros das ações, foram arrecadados 

5.039.453 quilos de itens alimentícios. Os recur-
sos financeiros somam, até o momento, mais de 
R$ 4,2 milhões. Já os kits de higiene e limpeza 
com os equipamentos de proteção individual 
(EPIs) chegam juntos a mais de 727 mil unidades.

Confira alguns números: Itens ali-
mentícios: 5.039.453 kg; Recursos financeiros: 

R$ 4.285.829; Alimentos prontos para consumo: 643.721 uni-
dades; Roupas e calçados: 557.081 unidades; Kits de higiene e 
limpeza: 379.398 unidades; EPIs: 348.306 unidades

Fonte: CNBB
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Jovens com raízes: a partir da Exortação Apostólica                        
Pós-Sinodal Christus Vivit

Pe. Ari Antonio dos Reis, Pároco da Catedral N. Sra. 
Aparecida, de Passo Fundo e professor da Itepa Faculdades.  

Estamos acompanhando as reflexões sobre a Exortação 
Christus Vivit. A exortação é fruto de um amplo processo de 
escuta da juventude nas suas diferentes realidades e busca 
ser uma resposta amorosa aos desafios percebidos. O tema 
sugerido para esta reflexão é “jovens com raízes”, capítulo 
VI do documento. O Papa Francisco inicia o capítulo a partir 
da comparação da árvore que, mesmo parecendo imponen-
te e frondosa, não resiste aos ventos e tempestades porque 
tinha poucas raízes. Partilha a dor de ver jovens tentando 
construírem um futuro sem raízes. Em resposta vislumbra a 
necessidade de fomentar um amplo diálogo dos jovens com 
suas tradições comunitárias e familiares, raízes da sua fé e 
pertença eclesial, consideradas fundamentais na construção 
de uma existência equilibrada, em vista da sua realização 
plena. 

Significa a conexão profunda com a história a partir 
de um posicionamento critico diante das armadilhas co-
locadas à juventude esvaziando-a do sentido dos outros e 
de uma relação mais ampla com sua história de vida.  O 
caminho equivocado sugere o ser jovem como a plenitude 
da vida. O que não é jovem é classificado com detestável ou 
desatualizado. Esta falsa noção, que ameaça os jovens, se 
expressa sobretudo na ideia de corporeidade com a extrema 
valorização do culto ao corpo (cf. ChV 182). Este e outros 
equívocos hodiernos conduzem os jovens a uma vida super-
ficial e um caminho repleto de desilusões, sobretudo porque 
confunde beleza com aparência. O critério de beleza é mais 
amplo e profundo. Está justamente em situações e pessoas às 
quais a sociedade rotula como desprovidas de beleza, dentre 
elas a esposa despenteada e anciã, que permanece cuidado 
do seu esposo enfermo além das suas forças e de sua própria 
saúde (cf. ChV 183). 

Os jovens também são orientados no texto a não aderi-
rem a estratégia equivocada de culto à juventude, de assumir 
uma espiritualidade sem Deus ou de uma afetividade sem 
comunidade ou sem compromisso com os que sofrem. São 
ideologias que não os fazem mais jovens, mas sim escravos. 

O documento sugere algumas atitudes que partem do 
compromisso de os jovens cuidarem das raízes, porque delas 
vem a força que faz crescer, florescer e frutificar (cf. ChV 
186). Tem como referência a relação com os idosos, a partil-
ha de sonhos e visões e a coragem de arriscar juntos.  

Relação com os idosos
Permite o convite a ter presente a memória do pas-

sado, o saber a história pessoal e a história familiar. Para 
tanto é importante não perder o contato e o diálogo com os 

mais velhos. Neste caminho não 
se anula o senso crítico, mas at-
ravés do diálogo acolher a sabe-
doria que é partilhada porque 
a ruptura entre gerações não 
beneficia ninguém. O caminho 
possível para se manter o lega-
do da história é o diálogo entre 
gerações e a abertura aos apren-
dizados que brotam desta relação. 

Sonhos e visões 
O Papa afirma, a partir do texto da profecia de Joel 

que os idosos têm visões e os jovens sonhos (cf. Jl 3,1). É 
possível uma combinação maravilhosa, porque: os anciãos 
têm sonhos construídos com memórias, com imagens de tan-
tas coisas vividas...se os jovens se enraízam nesses sonhos 
dos anciãos logram ver o futuro, podem ter visões que lhes 
abrem o horizonte e mostram novos caminhos. Sem o sonho 
dos anciãos os jovens não podem ver claramente o horizonte 
(cf. ChV 193).  As recordações familiares simbolizadas em 
objetos, as narrativas dos anciãos, que exigem escuta e in-
terpretação são fundamentais, pois ali está a ponte com um 
passado que tem significado para os projetos futuros.

Arriscar juntos 
Não existe rompimento geracional quando existe o re-

speito a história.  Por isso é importante fortalecer os vínculos 
entre jovens e anciãos a partir do desafio de se arriscar con-
juntamente, pois se caminharem juntos, jovens e anciãos, 
poderão estar bem enraizados no presente e, a partir daqui, 
frequentar o passado e o futuro: frequentar o passado para 
aprender com a história e curar as feridas que, às vezes, nos 
condicionam; frequentar o futuro, para alimentar o entusias-
mo, suscitar profecias, fazer florescer esperanças (cf. ChV 
199). Dá-se a relação entre o ponto de apoio, as raízes, e a 
ponta de lança que permite avançar e encarnar-se no mundo 
para fazer algo novo. Ambas as situações são importantes 
porque permitem a firmeza e o revigoramento. 

O capítulo VI da exortação sugere o fortalecimento da 
comunhão histórica dos jovens com os anciões. Mais do que 
uma comunhão interpessoal é uma comunhão com a tradição 
familiar e comunitária em vista da construção do futuro. 

Nesta perspectiva a tradição dos povos africanos é 
ilustrativa esta riqueza. Compreende que toda a pessoa deve 
a sua existência aos que vieram antes, seus pais e avós. Por 
isso, em respeito a este querer anterior, deve fazer de tudo 
para dar continuidade a história que teve a oportunidade de 
partilhar. É o tributo aos que o precederam e o fortalecimen-
to dos laços geracionais.  As raízes familiares e comunitárias 
sustentam os jovens assim como sustentam as árvores.
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O cristão cidadão
Dom Rodolfo Weber, Arcebispo de Passo Fundo  

A Semana da Pátria é uma oportunidade 
para compreender melhor a finalidade de uma 
nação, como também para avaliar se ela está al-
cançando seus objetivos. O Brasil é uma nação 
plural onde convivem muitas visões diferentes 
sobre todos os assuntos, como também propos-
tas de como organizá-lo e governá-lo. Neste 
contexto, a Doutrina Social da Igreja orienta 
os fiéis católicos. Estas orientações, em grande 
parte, estão sintetizadas no capítulo oitavo de-
nominado de “A comunidade política”, do 
“Compêndio da Doutrina Social da Igreja” e que são válidas 
para todo o mundo. Os ensinamentos situam-se na linha de 
princípios norteadores. Com a pretensão de ser o mais fiel 
possível transcrevo alguns ensinamentos que cabem neste 
espaço.

A Doutrina Social da Igreja sempre parte de aspectos 
bíblicos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Jesus 
perguntado sobre a legitimidade de pagar imposto responde: 
“O que é de César, devolvei a César, e o que é de Deus, a 
Deus”. Jesus “condena implicitamente toda tentativa de di-
vinizar o poder temporal: somente Deus pode exigir tudo do 
homem. Ao mesmo tempo, o poder temporal tem o direito 
àquilo que lhe é devido: Jesus não considera injusto o tributo 
a César”. As mesmas orientações são dadas para as primei-
ras comunidades cristãs pelos apóstolos Paulo e Pedro que 
chamam os cristãos para os deveres cívicos, à obediência às 
autoridades legitimamente constituídas e a oração por elas.

“A mensagem bíblica inspira incessantemente o pens-
amento cristão sobre o poder político, recordando que ele 
tem sua origem em Deus, e como tal, é parte integrante da 
ordem criada. Tal ordem é percebida pelas consciências e se 
realiza na vida social mediante a verdade, a justiça e a soli-
dariedade, que conduzem à paz”.

O segundo item trata do fundamento e 
da finalidade da comunidade política. “A pes-
soa humana é fundamento e fim da convivência 
política”. “A comunidade política, realidade co-
natural aos homens, existe para obter um fim co-
mum, inatingível de outra forma: o crescimen-
to em plenitude de cada um de seus membros, 
chamados a colaborar de modo estável para a 
realização do bem comum, sob o impulso da sua 
tensão natural para a verdade e para o bem”.

A comunidade política tem sua referência 
em formar um povo. “O povo não é uma multidão amorfa, 
uma massa inerte a ser manipulada e instrumentalizada, mas 
sim um conjunto de pessoas, cada uma das quais – no próprio 
lugar e a seu modo – tem a possibilidade de formar a própria 
opinião a respeito da coisa pública e a liberdade de exprimir 
a sua sensibilidade política e de fazê-la valer em maneira 
consoante com o bem comum”. “O que, em primeiro lugar, 
caracteriza um povo é a partilha de vida e de valores, que é 
fonte de comunhão no âmbito espiritual e moral”.

“A comunidade política persegue o bem comum atuan-
do com vista à criação de um ambiente humano em que aos ci-
dadãos seja oferecida a possibilidade de um real exercício dos 
direitos humanos e de um pleno cumprimento dos respectivos 
deveres”. Portanto, o cidadão é portador de direitos e de de-
veres. “A plena realização do bem comum requer que a comu-
nidade política desenvolva, no âmbito dos direitos humanos, 
uma ação dúplice e complementar, de defesa e de promoção: 
‘Evite-se que, através de preferências outorgadas a indivíduos 
ou grupos, se criem situações de privilégio”.

Jesus deixou claro aos seus seguidores que não deveri-
am se afastar do mundo, mas serem nele uma presença ativa 
como o sal e a luz, promovendo uma convivência baseada na 
“amizade civil” e na fraternidade. 

O Cristão Cidadão – 2ª parte
Dom Rodolfo Luís Weber, Arcebispo de Passo Fundo

O mês de setembro iniciou com Semana da Pátria 
oportunizando estudos e reflexões sobre a finalidade de uma 
nação. No Rio Grande do Sul tem a Semana Farroupilha para 
preparar a significativa data de 20 de setembro. É uma opor-
tunidade para aprofundar a finalidade dos Estados dentro 
da nação brasileira. A presente reflexão é uma continuação 
do artigo “O cristão cidadão”. Apresento os ensinamentos 
que estão no capítulo oitavo denominado de “A comunidade 
política”, do “Compêndio da Doutrina Social da Igreja” e 
que são válidos para todo o mundo. Os ensinamentos situ-
am-se na linha de princípios norteadores.

O artigo anterior trazia algu-
mas reflexões bíblicas sobre a missão 
dos reis e seu modo de governar. 
Também foi lembrado que o funda-
mento e a finalidade da Comunidade 
Política é a pessoa humana e a real-
ização do bem comum. Outro tema 
abordado no capítulo oitavo é o siste-
ma democrático.

Em 1991, São João Paulo II publicou a encíclica “Cen-
tesimus annus” recordando os cem anos da encíclica “Rerum 
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Novarum” (Das coisas novas) de Leão XIII de 1891. Neste 
momento, o mundo vivia o contexto da queda do Muro de 
Berlim de 9/11/1989. A encíclica apresenta um explícito e 
articulado juízo sobre a democracia.

“A Igreja encara com simpatia o sistema da democ-
racia, enquanto assegura a participação dos cidadãos nas 
opções políticas e garante aos governados a possibilidade 
quer de escolher e controlar os próprios governantes, quer de 
os substituir pacificamente, quando tal se tornar oportuno; 
ela não pode, portanto, favorecer a formação de grupos res-
tritos de dirigentes, que usurpam o poder do Estado a favor 
dos seus interesses particulares ou dos objetivos ideológicos. 
Uma autêntica democracia só é possível num Estado de di-
reito e sobre a base de uma reta concepção da pessoa huma-
na. Aquela exige que se verifiquem as condições necessárias 
à promoção quer dos indivíduos através da educação e da 
formação nos verdadeiros ideais, quer da subjetividade da 
sociedade, mediante a criação de estruturas de participação 
e corresponsabilidade” (406).

“Uma autêntica democracia não é somente o resul-
tado de um respeito formal de regras, mas é fruto da con-
victa aceitação dos valores que inspiram os procedimentos 

democráticos: a dignidade da pessoa humana, o respeito 
dos direitos do homem, do fato de assumir o “bem comum” 
como fim e critério regulador da vida política” (407).

O sistema democrático também tem seus riscos, entre 
eles está, o “relativismo ético, que induz a considerar inex-
istente um critério objetivo e universal para estabelecer o 
fundamento e a correta hierarquia de valores”. Significa que 
“a verdade seja determinada pela maioria ou seja variável 
segundo os diversos equilíbrios políticos (…). A democra-
cia é fundamentalmente ‘um ordenamento’ e, como tal, um 
instrumento, não um fim. O seu caráter ‘moral’ não é au-
tomático, mas depende da conformidade com lei moral, à 
qual se deve submeter como qualquer outro comportamen-
to humano: por outras palavras, depende da moralidade dos 
fins que persegue e dos meios que usa” (407).

Sobre a relação dos poderes e a democracia é dito o se-
guinte: “O Magistério reconhece a validade do princípio con-
cernente à divisão dos poderes em um Estado: “É preferível 
que cada poder seja equilibrado por outros poderes e outras 
esferas de competência que o mantenham no seu justo lim-
ite. Este é o princípio do ‘Estado de direito’, no qual é so-
berana a lei, e não a vontade arbitrária dos homens” (408).

Cristãos na Política
Cardeal Sergio da Rocha, Arcebispo de Salvador

Um dos maiores desafios para o Cris-
tianismo no mundo de hoje é a presença efeti-
va dos cristãos na sociedade, assumindo com 
responsabilidade a vida política, econômica 
e cultural. Os cristãos, em virtude da fé pro-
fessada e celebrada, não podem assistir com 
indiferença ou passividade ao desenrolar 
da história, como simples espectadores ou 
vítimas. São chamados a serem sujeitos da 
história, contribuindo para a construção de 
uma sociedade fundada na fraternidade, na justiça e na paz. 
À luz da fé cristã, a pessoa humana não pode ser compreen-
dida como vítima de um destino cego que se abate sobre ela 
de modo inexorável. Ao invés da visão fatalista, o homem 
e a mulher são chamados a construir a própria vida e a vida 
social com consciência, liberdade e profundo senso de re-
sponsabilidade.

  “Sal da terra” e “Luz do mundo” são expressões em-
pregadas por Jesus, que expressam, com forte simbolismo, 
o ser e o agir dos seus seguidores no mundo. Não se pode 
relegar a fé à esfera privada ou ao interior dos templos. Tal 
postura equivocada ignora que a pessoa humana não pode ser 
concebida como indivíduo fechado sobre si, sobre sua liber-
dade e interesse próprio, mas como pessoa aberta ao “Outro”, 
que é Deus, e aberta ao “outro”, que é o próximo. A abertura 
ao outro faz parte da natureza do ser humano, o que inclui a 
sua dimensão social. A fé repercute não apenas nos círculos 

mais próximos, de cunho familiar ou comu-
nitário, mas se expressa também nos diversos 
ambientes e situações da sociedade.

Contudo, é preciso aprofundar criti-
camentea a presença cristã na política e em 
outros âmbitos da vida social, pois ela não 
pode ser vista apenas pela ótica quantitativa. 
O desafio está em atuar na política de modo 
coerente com o Evangelho, respeitando-se 

a justa autonomia das instituições religiosas e políticas. Ao 
invés do proselitismo religioso, do corporativismo e da pre-
tensão de dominação, devem nortear o agir político dos cris-
tãos o respeito, o diálogo e a busca do bem comum, com 
especial atenção aos que mais sofrem com os problemas so-
ciais. A afirmação da ética na política é tarefa permanente 
que desafia a todos, políticos e eleitores.

Apesar da influência condicionante dos diversos fa-
tores na política, é possível contribuir para a construção de 
novas relações sociais mais justas e fraternas. A participação 
na política através dos partidos, é muito importante, mas o 
exercício consciente da cidadania não se restringe à via par-
tidária e ao voto. A atuação da sociedade civil organizada 
tem-se revelado sempre mais relevante, exigindo maior in-
teresse e participação. É longo o caminho a percorrer, com 
passos constantes de respeito e diálogo. O caminho da agres-
sividade e da intolerância, nas ruas ou nas redes sociais, rep-
resenta a negação da política e da própria fé cristã.
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Algumas lições da pandemia do Coronavírus
Dom Vicente Costa, Bispo de Jundiaí (SP)

Estamos atravessando uma gravíssima 
crise mundial e nacional na saúde, na econo-
mia e na vida social devido ao impacto cau-
sado pela rápida propagação do “Coronavírus”. 
Porém, todos nós desejamos e precisamos o 
quanto antes superar esta crise na convivência 
social, na saúde, na economia e na política, em-
bora estudos apontem que a pandemia continue 
a ter efeitos pelos próximos anos, enquanto não 
se descubra uma vacina eficaz para combatê-la.

Porém, gostaria de tirar algumas lições positivas ou de-
scobertas desta crise que atravessamos. Como diz o Apóstolo 
Paulo: “sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que 
amam a Deus” (Rm 8,28), ou seja, como diz o sábio ditado 
popular: às vezes, “Deus escreve certo por linhas tortas”.

Descoberta de nossa vulnerabilidade: A “tempestade” 
da pandemia revelou claramente a nossa vulnerabilidade, nos-
sas falsas seguranças. Diante de Deus, somos criaturas precio-
sas, mas frágeis: não somos “super-homens”, que resolvem 
todos os seus problemas com “a ponta dos dedos”.

Descoberta da compaixão e da misericórdia de Deus: 
Neste tempo de crise, muitos gritam: “Onde está o Deus a 
quem nos confiávamos?”. Porém, para quem crê, o silêncio 
de Deus Pai não é apatia, pois sente seu amor divino por nós 
a ponto de não livrar seu Filho da cruz e da morte por nossa 
salvação (cf. Rm 8,32).

Descoberta de saber criar disciplina, limites e hábi-
tos em nossa vida: Neste tempo de maior confinamento no 
lar, aprendemos a valorizar mais o tempo presente, o hoje, o 
cotidiano, o aqui e agora, e não perder tempo com futilidades 
e lamentações. Isto exige disciplina e mudança de certos rit-
mos aos quais estávamos acostumados.

Descoberta do valor inestimável da convivência comu-
nitária e familiar: Creio que estes tempos novos nos fizeram 
redescobrir o valor inestimável de conviver com os outros no 
trabalho, no cultivo da amizade, no respeito ao diferente. Prin-
cipalmente a família ganhou um novo destaque e até aumen-
tou a oração em família e fortaleceu-se a “Igreja nas casas”, as 

“Igrejas domésticas”.
Descoberta do valor da solidariedade: A 

dor que sofremos nesta pandemia nos irmana 
e nos torna mais humanos e solidários, desco-
brindo novas formas de praticar a caridade e as 
obras de misericórdia. Surgiram novos rostos 
de pessoas pobres e carentes e novos heróis da 
vida, pessoas que não deixaram a vida parar 
de forma alguma, principalmente os médicos, 
enfermeiros e profissionais de saúde, como 

também os jornalistas.
Descoberta da nova era digital: Neste distanciamento 

social, para muitos os meios mediáticos da internet foram in-
strumentos muito valiosos de comunicação, de transmissão de 
notícias e de demonstração de afetos. É uma descoberta que 
certamente ficará no futuro.

Descoberta de um novo modo de evangelizar: A pan-
demia nos obrigou a repensar nossa ação evangelizadora. 
Fomos obrigados a nos repensar para alcançar o povo, para 
continuar próximos às pessoas. A renovação de nossa ação 
pastoral, adotando as celebrações litúrgicas por via digital, 
não basta. A tecnologia moderna nos desafia a buscar novas 
formas de vivermos a fé e a caridade em nossas comunidades 
eclesiais missionárias.

Por fim, a fé e a Igreja não podem ficar “de quarente-
na”, não podem parar. Temos plena certeza de que esta crise 
é passageira e que devemos nos preparar e vislumbrar uma 
nova geração pós-pandêmica. O que vem depois desta pan-
demia? O Papa Francisco, numa carta dirigida aos movimen-
tos e organizações populares e divulgada na Páscoa deste ano 
(12/04/2002), nos ofereceu algumas dicas muito ricas: “Tam-
bém gostaria de convidá-los a pensar no ‘depois’, porque 
esta tempestade vai acabar e suas sérias consequências já es-
tão sendo sentidas. (…) Quero que pensemos no projeto de 
desenvolvimento humano integral que ansiamos, focado no 
protagonismo dos povos em toda a sua diversidade e no aces-
so universal aos três T que vocês defendem: terra e comida, 
teto e trabalho”.

Outra lição da pandemia
As restrições impostas pela pandemia têm obrigado as pessoas a repensarem e a reorganizarem sua vida cotidiana, ... fazendo-as redescobrir a 

beleza e a alegria da simplicidade de vida, um valor a ser resgatado e cultivado em qualquer situação.
Vida simples não decorre da recordação nostálgica de um passado idealizado.  O resgate da simplicidade de vida, deve inserir-se no atual contexto 

sociocultural. Viver uma vida simples não é um modismo alimentado pela busca frenética de novidade, mas algo de validade permanente. A simplicidade 
torna possível o discernimento do essencial, em meio ao amontoado de supérfluos que tornam a vida pesada e complicada; ... Viver na simplicidade permite 
refazer a experiência do valor dos detalhes e apreciar os pequenos gestos, numa cultura marcada pela busca do espetáculo, do fantástico e do extraordinário. 
Torna possível enxergar a beleza e a grandiosidade escondidas na aparente pequenez das coisas e das pessoas que nos rodeiam.

As restrições à aquisição de bens, devido ao distanciamento social, ..., têm demonstrado que é possível viver bem sem gastar tanto. Contudo, 
na pandemia ou fora dela, há muitos que não têm o necessário para viver, devido à pobreza e ao desemprego, dentre outros problemas sociais. Por fim, 
é preciso recordar-se de que a simplicidade é uma característica da vida cristã, que se exprime através da confiança na Providência, do desapego e da 
partilha. (Card. Sergio da Rocha, Arcebispo de Salvador, em texto “Viver na simplicidade”)
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A árvore 
Objetivo: Refletir sobre a forma 

de viver do Corpo de Cristo — a Igre-
ja. Observar se o princípio de unidade 
é bem compreendido pelos seus mem-
bros.

Material: Folha e lápis.
Procedimento: Inicie a dinâmica falando que a Bíblia 

tem uma definição muito clara sobre a igreja de Deus: 
“Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, 
aí estou eu no meio deles” (Mt 18.20). Essa afirmação preci-
sa ser bem compreendida, pois quando existem duas pessoas 
em unidade espiritual e afetiva, Deus está no meio. 

Assim, a Igreja de Deus já está estabelecida. Esse 
princípio pode ser bem aplicado no grupo familiar. Se a 
família viver unida em adoração a Deus e com um bom rela-
cionamento, a Igreja já estará estabelecida desde o lar, quan-
do chegar ao templo, quando as famílias se reúnem para cul-
tuar, a sua representatividade passa a ser tremenda no mundo 
espiritual e físico, assim ela torna-se uma potência na terra.

Depois da introdução, peça que desenhem uma árvore. 
No caule escreva o nome Igreja, depois, comece a desenhar 
as folhas de tamanho médio para que  ossa escrever o nome 
das pessoas que estão em unidade afetiva, social e espiritu-
al; pode começar com os membros da família e depois com 
as pessoas com as quais não possui laços familiares, mas 
que fazem parte do Corpo de Cristo, pois vivem em com-
pleta unidade, servindo a Deus plenamente. Oriente que só 

136ª Receita Culinária
Maria Busatta, integrante da Pastoral da Saúde

Variedades

Dinâmica do Setor de Animação Bíblico-catequética (132)
Tânia Madalosso

escrevam os nomes daquelas pessoas 
com quem realmente se relaciona, pois 
se não está em unidade plena e não vive 
em comunhão, não é corpo; se não é 
corpo, não é Igreja. Nas flores escreva 
o nome de realizações que têm feito como Corpo de Cris-
to, isto é, como Igreja. Por fim, desenhe os frutos e escreva 
neles as muitas conquistas colhidas pela Igreja. Quando a 
tarefa da árvore estiver concluída, fale sobre a importância 
da amizade, unidade, amor e fraternidade na igreja; não im-
porta se ela funcione no lar ou no tempo, a Igreja somente 
será estabelecida de fato, se houver firmeza de propósitos e 
profundo sentimento de unidade e amor; assim, crescerá e 
será firme, nem as portas do inferno vão prevalecer contra 
ela (Mt 16.18).

Ao terminar a tarefa, não deixe de observar o tamanho 
das árvores e o número de folhas, flores e frutos desenhados. 
A árvore definirá se a pessoa realmente compreende o que é 
a Igreja de Cristo, se vive inserida no corpo de Cristo ou vive 
uma fé individualista.

Para pensar: “Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai 
é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, a tira; e 
limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós 
já estais limpos, pela palavra que vos tenho falado. Estai em 
mim, e eu, em vós; como a vara de si mesma não pode dar 
fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não 
estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós, a varas; quem está 
em mim, e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim 
nada podereis fazer.

Bolo integral com banana
2 ovos
2 colheres (sopa) margarina light
1 copo de iogurte natural
1 xícara (chá) de açúcar mascavo
½ xícara (chá) de leite desnatado
1 xícara (chá) de farinha de trigo
1 xícara (chá) de farinha integral
1 xícara (chá) de aveia em flocos
1 colher de canela em pó
2 unidades de bananas em rodelas
1 colher (sopa) de fermento químico em pó
*Misture em uma tigela os ovos, a margarina, o 

iogurte, o açúcar mascavo. A seguir, acrescente o leite, as 
farinhas e a aveia, mexendo muito bem a cada adição. Por 
último, misture a canela em pó, as rodelas de banana e o 
fermento em pó.

*Coloque a massa em forma de buraco no meio, 

untada com margarina e farinha de 
trigo. Leve ao forno médio-alto, pré-
aquecido, por 20 minutos. Espete o 
garfo, se sair limpo está pronto.

Sirva ao natural ou polvilhado 
com açúcar e canela.

Bolo de banana com canela
10 colheres de sopa de farinha de trigo
1 colher de sopa de canela
1 colher de sopa rasa de fermento em pó
5 colheres de açúcar
6 bananas fatiadas
3 ovos
1 xícara de leite
Manteiga para untar a forma
Misturar a farinha, canela, fermento, e açúcar. Untar 
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Aniversários Novembro

Ervas e Plantas Medicinais – 132
Pe. Ivacir João Franco – CNF/MT nº. 0120.

Aniversário de novembro
- 4, Pe. Maicon Malacarne, N. 1986
      Pe. Antonio Valentini Neto, N. 1945
 - 5, Pe. Moacir L. Noskoski, N. 1972
- 7, Pe. Alvise Follador, N. 1961
- 23. Lilcoln Tunni Poltronieri, N. 2000 – 

seminarista, filosofia
- 25, Pe. Altair Steffen, N. 1959
- 26, Pe. Antonio Miro Serraglio, N. 1955
        Diác. Ludovino Polli, N. 1932
- 27, Pe. André R. Lopes, N. 1983
- 29. Vanessa Maria Klein, N. 1983 (servidora 

na secretaria da Cúria)

Melão de São Caetano
Momordica charantia, L.

Pertence à família das Cu-
curbitáceas

Também conhecido 
como: Erva-de-lavandeiras, fru-
to-de-cobra

O Melão de São Caetano 
é uma planta rasteira ou trepa-
deira adaptada em várias regiões 
do Brasil. Apresenta um caule 
fino, ramos quadrangulares e 
folhas alternadas. As suas flores 
são amarelas pálidas e brancas 
geralmente desenvolvidas em 
pequenos carimbos contendo 
neles a parte masculina e a parte 

feminina ao mesmo tempo. O seu fruto quando maduro é de 
cor vermelho-dourado contendo sementes.

Propriedades medicinais
O Melão de são Caetano beneficia as pessoas com as 

vitaminas B1, que é importante para o bom funcionamen-
to do sistema nervoso, dos músculos em geral; B2, que é 
muito importante para o equilíbrio da pele, metabolismo das 
enzimas, olhos, células nervosas; B3, ajuda a diminuir o co-
lesterol sanguíneo, sendo uma ótima alternativa para quem 
sofre de colesterol alto; C, que é um antioxidante que tem 
capacidade de proteger o organismo dos danos provocados 

a forma com manteiga e colocar metade dessa mistura. 
Em seguida, dispor metade das bananas fatiadas. Repetir o 
processo, por fim, bater os ovos, juntar o leite e derramar sobre 
a última camada de banana. Levar ao forno pré-aquecido, a 
180º. Quando o bolo estiver quase pronto, polvilhar açúcar e 
canela e voltar ao forno para caramelar.

Mousse mágico
3 caixas de gelatina
250 ml de água fervente
13 cubos de gelo
1 lata de creme de leite gelado
½ lata de leite condensado (opcional)
Nesta ordem, colocar os ingredientes no liquidificador, 

sendo que os cubos de gelo devem ser acrescentados um a 
um. Quando terminar de colocar passar para um refratário 
e o mousse estará pronto. Pode-se levar à geladeira por 10 
minutos para moldar.

pelo estresse, e equilibra o mesmo de modo geral; Magné-
sio, cuja finalidade é auxiliar e prevenir o envelhecimento e 
a morte das células do organismo todo; Ácido Fólico, que 
serve para combater hemorragias nasais, da pele e lesões no 
fígado, para prevenir derrame, câncer, ataques cardíacos ou 
defeitos na formação do feto e Zinco, que equilibra a par-
te hormonal tanto de homens quanto de mulheres, auxilia 
o paladar e o olfato, estimula a cicatrização de feridas e ir-
ritações cutâneas, sendo útil para acnes, queimadura, ajuda 
na proteção contra resfriados, gripes, conjuntivite e outras 
infecções e fortifica a pele e o couro cabeludo.

O consumo do fruto ao natural auxilia na cura das in-
flamações hepáticas, problemas de diabete, cólicas abdom-
inais, problemas de pele, hemorroidas internas e externas. 

Usa-se também o mesmo em forma de chá para acalm-
ar a prisão de ventre, a tosse, gripes, o catarro amarelo e 
febres intermitentes.

O consumo do mesmo ao natural é também anti-in-
flamatório, para oligomenorreias que auxilia a diminuição 
do fluxo menstrual, dismenorreias que neutraliza o efeito 
da menstruação dolorosa, como enemagogo que regula e 
provoca menstruação e antiespasmódico que acalma a dor 
do espasmo.

O banho o mesmo auxilia a combater e amadurecer 
furúnculos, nódulos abcessos resolutivos e inflamatórios. 
Pode-se também utilizar para compressas para acalmar dores 
nas articulações e acalmar nevralgias corporais. 

Observação: mulher gestante, lactante, crianças não 
devem consumir suas sementes e devem usar moderada-
mente o mesmo.
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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

Roteiro de preparação ao Natal e guirlanda à disposição 
na secretaria paroquial. A guirlanda, por R$ 5,00, 
substitui as 6 coletas com destino prévio deste ano 
– Campanha da Fraternidade, Terra Santa, projeto 
missionário do Regional Sul 3 da CNBB, Óbolo de 

São Pedro, Missões, Campanha para a Evangelização.          
Mas um real fica para a Paróquia e um para a Diocese.


