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- 1º, Dia Mundial de Luta contra a AIDS e de combate ao 
preconceito em relação aos portadores do vírus HIV 
(vírus humano de imunodefi ciência) - Não apenas in-
formar as pessoas sobre os sintomas, perigos e formas 
de se prevenir da doença, o Dia Mundial de Luta contra 
a AIDS também tem a função de auxiliar no combate 
contra o preconceito que os portadores de HIV - vírus 
humano de imunodefi ciência - sofrem na sociedade por 
causa da doença.

- De 30/11 à tarde a 02/12 até o meio-dia, reunião presencial 
dos Bispos do Regional Sul 3 da CNBB (4 Arquidio-
ceses e 14 Dioceses do Rio Grande do Sul), em Passo 
Fundo.

- 04,  às 19h30, Crismas na igreja N. Sra. Aparecida, São 
Francisco de Assis, Bairro Progresso, Erechim.

- 05, às 16h, Crismas na igreja N. Sra. do Rosário, Barão de 
Cotegipe.

- 06 - 2º D. Adv. A – Festa da padroeira e 66 anos da Paró-
quia N. Sra. da Salette, Três Vendas, Erechim; festa da 
Imaculada Conceição e de N. Sra. da Saúde e crismas, 
na sede paroquial Sagrado Coração de Jesus, Viadutos.

- 07, às 08h30, reunião do Apostolado da Oração, no Centro 
Diocesano; às 9h30, encontro de Dom Adimir com os 
padres de 30 a 40 anos de ordenação presbiteral, na casa 
episcopal; 19h, reunião da Coordenação da Ação Evan-
gelizadora, no Centro Diocesano.

- 08, Solenidade da Imaculada Conceição de Nossa Senhora.
- 10, Dia Universal dos Direitos Humanos – 
- 12, às 16h, Dom Adimir, missa nas Irmãs da Sagrada Famí-

lia; às 19h30, Crismas em Gaurama.  
- 12 e 13, reunião da Coordenação Regional da Pastoral da 

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

- 13- 3º D. Adv. A, encerramento da Campanha da Evange-

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

lização com a respectiva coleta 
- Festa da Padroeira da Paróquia 
Santa Luzia, Bairro Atlântico, 
Erechim (novena, de 04 a 12); às 
10h, Dom Adimir, missa e festa 
de São Roque, dos padroeiros 
das comunidades e das capeli-
nhas na sede paroquial Sagrado 
Coração de Jesus, Paulo  Bento 
(transferida de agosto);

- 19, às 16h, na Catedral São José, 
instituição do seminarista Leo-
nardo Fávero no ministério de acólito.

- 19 e 20, retiro da Coordenação Diocesana da Pastoral da 
Juventude, com início às 8h, no Santuário Nossa Senho-
ra da Salette em Marcelino Ramos/RS. 

- 20 - 4º D. Adv. A – 10h, Crismas na igreja Santa Ana, em 
Carlos Gomes; 19h, celebração do jubileu de prata de 
ordenação presbiteral do Pe. Valtuir Bolzan, na igreja 
Imaculada Conceição, Getúlio Vargas; 

- 21, às 09h30, no Lar Sacerdotal, no Seminário de Fátima, 
encontro de Dom Adimir com os padres com mais de 40 
anos de ordenação presbiteral.

- 23, Vigília da Juventude, das 22h às 06h do dia 24, na Ca-
pela da Reconciliação do Santuário Nossa Senhora de 
Fátima.

- 24, 20h, Dom Adimir, missa na Catedral.
- 25 – NATAL, às 08h, Dom Adimir, missa no Santuário N. 

Sra. de Fátima.
- 27, Sagrada Família, Jesus, Maria e José, às 9h, Dom 

Adimir, missa na igreja Santa Isabel da Hungria, Três 
Arroios.

- 31, Dom Adimir, às 19h, missa no Santuário N. Sra. de 
Fátima.

Feliz Natal
No Natal deste ano em que fomos chamados a cuidar da vida, dom e com-

promisso, ameaçada pela pandemia e outros males, a você, estimado/a irmão/ã, 
à sua família, à sua comunidade, a paz do “Menino de Belém”, nascido da 
Virgem Maria, por obra do Espírito Santo. Envolvidos pela bondade de Deus, 
possam viver o novo ano confi rmados na fraternidade, pois somos “todos ir-
mãos”, como nos lembra o Papa. Votos de Dom Adimir Antonio Mazali, Bispo 
Diocesano, da Cúria Diocesana, da Coordenação Diocesana de Pastoral.
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“Fratelli tutti”, a Encíclica social do Papa Francisco
Resenha do Vatican News de 04/10/2020

Fraternidade e amizade so-
cial são os caminhos indicados pelo 
Pontífice para construir um mundo 
melhor, mais justo e pacífico, com 
o compromisso de todos: pessoas e 
instituições. Reafirmado com vigor o 
não à guerra e à globalização da in-
diferença.

Quais são os grandes ideais, 
mas também os caminhos concre-
tos para aqueles que querem construir um mundo mais jus-
to e fraterno nas suas relações quotidianas, na vida social, na 
política e nas instituições? Esta é a pergunta à qual pretende 
responder, principalmente, “Fratelli tutti”: o Papa define-a 
como uma “Encíclica Social” (6) que toma o seu título das 
“Admoestações” de São Francisco de Assis, que usava essas 
palavras “para se dirigir a todos os irmãos e irmãs e lhes pro-
por uma forma de vida com sabor do Evangelho” (1). A Encí-
clica tem como objetivo promover uma aspiração mundial à 
fraternidade e à amizade social. No pano de fundo, há a pan-
demia da Covid-19 que - revela Francisco - “irrompeu de for-
ma inesperada quando eu estava escrevendo esta carta”. Mas 
a emergência sanitária global mostrou que “ninguém se salva 
sozinho” e que chegou realmente o momento de “sonhar como 
uma única humanidade”, na qual somos “todos irmãos”. (7-8).

No primeiro de oito capítulos, intitulado “As sombras 
dum mundo fechado”, o documento debruça-se sobre as mui-
tas distorções da época contemporânea: a manipulação e a de-
formação de conceitos como democracia, liberdade, justiça; o 
egoísmo e a falta de interesse pelo bem comum; a prevalência 
de uma lógica de mercado baseada no lucro e na cultura do 
descarte; o desemprego, o racismo, a pobreza; a desigualdade 
de direitos e as suas aberrações como a escravatura, o tráfico 
de pessoas, as mulheres subjugadas e depois forçadas a abor-
tar, o tráfico de órgãos (10-24). Estes são problemas globais 
que requerem ações globais, sublinha o Papa, apontando o 
dedo também contra uma “cultura de muros” que favorece a 
proliferação de máfias, alimentadas pelo medo e pela solidão 
(27-28).

A muitas sombras, porém, a Encíclica responde com um 
exemplo luminoso, o do bom samaritano, a quem é dedicado 
o segundo capítulo, “Um estranho no caminho”. Nele, o Papa 
assinala que, numa sociedade doente que vira as costas à dor e 
é “analfabeta” no cuidado dos mais frágeis e vulneráveis (64-
65), somos todos chamados a estar próximos uns dos outros 
(81), superando preconceitos e interesses pessoais. De fato, 
todos nós somos corresponsáveis na construção de uma socie-
dade que saiba incluir, integrar e levantar aqueles que sofrem 
(77). O amor constrói pontes e nós “somos feitos para o amor” 
(88), acrescenta o Papa, exortando em particular os cristãos a 
reconhecerem Cristo no rosto de cada pessoa excluída (85). O 
princípio da capacidade de amar segundo “uma dimensão uni-
versal” (83) é também retomado no terceiro capítulo, “Pensar e 

gerar um mundo aberto”: nele, Fran-
cisco exorta cada um de nós a “sair 
de si mesmo” para encontrar nos 
outros “um acrescentamento de ser” 
(88), abrindo-nos ao próximo segun-
do o dinamismo da caridade que nos 
faz tender para a “comunhão univer-
sal” (95). Afinal – recorda a Encíclica 
- a estatura espiritual da vida humana 
é medida pelo amor que nos leva a 

procurar o melhor para a vida do outro (92-93). O sentido da 
solidariedade e da fraternidade nasce nas famílias que devem 
ser protegidas e respeitadas na sua “missão educativa primária 
e imprescindível” (114).

O direito a viver com dignidade não pode ser negado 
a ninguém, afirma ainda o Papa, e uma vez que os direitos 
são sem fronteiras, ninguém pode ser excluído, independen-
temente do local onde nasceu (121). Deste ponto de vista, o 
Papa lembra também que é preciso pensar numa “ética das 
relações internacionais” (126), porque cada país é também 
do estrangeiro e os bens do território não podem ser negados 
àqueles que têm necessidade e vêm de outro lugar. O direito 
natural à propriedade privada será, portanto, secundário em 
relação ao princípio do destino universal dos bens criados 
(120). A Encíclica também coloca uma ênfase específica na 
questão da dívida externa: embora se mantenha o princípio de 
que toda a dívida legitimamente contraída deve ser paga, espe-
ra-se, no entanto, que isto não comprometa o crescimento e a 
subsistência dos países mais pobres (126).

Ao tema das migrações é, ao invés, dedicado em parte 
o segundo e todo o quarto capítulo, “Um coração aberto ao 
mundo inteiro”: com as suas “vidas dilaceradas” (37), em fuga 
das guerras, perseguições, catástrofes naturais, traficantes sem 
escrúpulos, arrancados das suas comunidades de origem, os 
migrantes devem ser acolhidos, protegidos, promovidos e inte-
grados. Nos países destinatários, o justo equilíbrio será entre a 
proteção dos direitos dos cidadãos e a garantia de acolhimento 
e assistência aos migrantes (38-40). Especificamente, o Papa 
aponta algumas “respostas indispensáveis” especialmente 
para aqueles que fogem de “graves crises humanitárias”: in-
crementar e simplificar a concessão de vistos; abrir corredores 
humanitários; oferecer alojamento, segurança e serviços es-
senciais; oferecer possibilidade de trabalho e formação; fa-
vorecer a reunificação familiar; proteger os menores; garantir 
a liberdade religiosa. O que é necessário acima de tudo” - lê-se 
no documento -, é uma legislação (go vernance) global para 
as migrações que inicie projetos a longo prazo, indo além das 
emergências individuais, em nome de um desenvolvimento 
solidário de todos os povos (129-132).

O tema do quinto capítulo é “A política melhor”, ou seja, 
a que representa uma das formas mais preciosas da caridade 
porque está ao serviço do bem comum (180) e conhece a im-
portância do povo, entendido como uma categoria aberta, dis-
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ponível ao confronto e ao diálogo (160). Este é o popularismo 
indicado por Francisco, que se contrapõe ao “populismo” que 
ignora a legitimidade da noção de “povo”, atraindo consen-
sos a fim de instrumentalizar ao serviço do seu projeto pessoal 
(159). Mas a melhor política é também a que protege o tra-
balho, “uma dimensão indispensável da vida social” e procura 
assegurar que cada um tenha a possibilidade de desenvolver 
as suas próprias capacidades (162). A verdadeira estratégia 
contra a pobreza, afirma a Encíclica, não visa simplesmente a 
conter os necessitados, mas a promovê-los na perspectiva da 
solidariedade e da subsidiariedade (187). A tarefa da política, 
além disso, é encontrar uma solução para tudo o que atenta 
contra os direitos humanos fundamentais, tais como a exclusão 
social; tráfico de órgãos, e tecidos humanos, armas e drogas; 
exploração sexual; trabalho escravo; terrorismo e crime orga-
nizado. Forte o apelo do Papa para eliminar definitivamente 
o tráfico de seres humanos, “vergonha para a humanidade”, 
e a fome, porque é “criminosa” porque a alimentação é “um 
direito inalienável” (188-189).

A política da qual há necessidade, sublinha ainda Fran-
cisco, é aquela centrada na dignidade humana e que não está 
sujeita à finança porque “o mercado por si só, não resolve 
tudo”: os “estragos” provocados pela especulação financeira 
mostraram-no (168). Assumem, portanto, particular relevância 
os movimentos populares: verdadeiros “torrentes de energia 
moral”, devem ser envolvidos na sociedade, de uma forma 
coordenada. Desta forma - afirma o 
Papa -, pode-se passar de uma políti-
ca “para” os pobres para uma política 
“com” e “dos” pobres (169). Outro 
desejo presente na Encíclica diz re-
speito à reforma da ONU: perante o 
predomínio da dimensão econômica, 
de fato, a tarefa das Nações Unidas 
será dar uma real concretização ao 
conceito de “família de nações”, tra-
balhando para o bem comum, a erradicação da pobreza e a 
proteção dos direitos humanos. Recorrendo incansavelmente à 
“negociação, aos mediadores e à arbitragem” - afirma o docu-
mento pontifício - a ONU deve promover a força da lei sobre 
a lei da força (173-175).

Do sexto capítulo, “Diálogo e amizade social”, emerge 
também o conceito de vida como “a arte do encontro” com to-
dos, também com as periferias do mundo e com os povos orig-
inais, porque “de todos se pode aprender alguma coisa, nin-
guém é inútil, ninguém é supérfluo” (215). Particular, então, a 
referência do Papa ao “milagre da amabilidade”, uma atitude a 
ser recuperada porque é “uma estrela na escuridão” e uma “lib-
ertação da crueldade, da ansiedade que não nos deixa pensar 
nos outros, da urgência distraída” que prevalecem em época 
contemporânea (222-224). Reflete sobre o valor e a promoção 
da paz, o sétimo capítulo, intitulado “Percursos dum novo en-
contro”, no qual o Papa sublinha que a paz é “proativa” e visa 
formar uma sociedade baseada no serviço aos outros e na bus-
ca da reconciliação e do desenvolvimento mútuo. A paz é uma 
“arte” em que cada um deve desempenhar o seu papel e cuja 
tarefa nunca termina (227-232). Ligado à paz está o perdão: 

devemos amar todos sem exceção - lê-se na Encíclica -, mas 
amar um opressor significa ajudá-lo a mudar e não permitir 
que ele continue a oprimir o seu próximo (241-242). Perdão 
não significa impunidade, mas justiça e memória, porque per-
doar não significa esquecer, mas renunciar à força destrutiva 
do mal e da vingança. Nunca esquecer “horrores” como a Sho-
ah, os bombardeamentos atómicos em Hiroshima e Nagasaki, 
perseguições e massacres étnicos - exorta o Papa - devem ser 
sempre recordados, novamente, para não nos anestesiarmos e 
manterem viva a chama da consciência coletiva. E também é 
importante fazer memória do bem. (246-252). 

Parte do sétimo capítulo se detém, então, sobre a guerra: 
“uma ameaça constante”, que representa a “negação de to-
dos os direitos”, “o fracasso da política e da humanidade”, “a 
vergonhosa rendição às forças do mal”. Além disso, devido 
às armas nucleares, químicas e biológicas que afetam muitos 
civis inocentes, hoje já não podemos pensar, como no pas-
sado, numa possível “guerra justa”, mas temos de reafirmar 
fortemente “Nunca mais a guerra! A eliminação total das ar-
mas nucleares é “um imperativo moral e humanitário”; em 
vez disso - sugere o Papa - com o dinheiro do armamento de-
veria ser criado um Fundo Mundial para acabar de vez com a 
fome (255-262). Francisco expressa uma posição igualmente 
clara sobre a pena de morte: é inadmissível e deve ser abo-
lida em todo o mundo. “O homicida não perde a sua digni-
dade pessoal - escreve o Papa – e o próprio Deus Se constitui 

seu garante” (263-269). Ao mesmo 
tempo, a necessidade de respeitar “a 
sacralidade da vida” (283) é reafir-
mada onde “partes da humanidade 
parecem sacrificáveis “, tais como 
os nascituros, os pobres, os deficien-
tes, os idosos (18).

No oitavo e último capítulo, o 
Pontífice se detém sobre “Religiões 
ao serviço da fraternidade no mun-

do” e reitera que o terrorismo não se deve à religião, mas a in-
terpretações erradas de textos religiosos, bem como a políticas 
de fome, pobreza, injustiça e opressão (282-283). Um camin-
ho de paz entre a religiões é, portanto, possível; por isso, é 
necessário garantir a liberdade religiosa, direito humano fun-
damental para todos os crentes (279). Uma reflexão, em par-
ticular, a Encíclica  faz sobre o papel da Igreja: ela não relega 
a sua missão à esfera privada e, embora não fazendo política, 
não renuncia à dimensão política da existência, à atenção ao 
bem comum e à preocupação pelo desenvolvimento humano 
integral, segundo os princípios evangélicos (276-278).

Enfim, Francisco cita o “Documento sobre a fraterni-
dade humana em prol da paz mundial e da convivência co-
mum”, assinado por ele mesmo em 4 de fevereiro de 2019 
em Abu Dhabi, junto com o Grande Imã de Al-Azhar, Ahmad 
Al-Tayyib: desta pedra miliar do diálogo inter-religioso, o 
Pontífice retoma o apelo para que, em nome da fraternidade 
humana, o diálogo seja adoptado como caminho, a colabo-
ração comum como conduta, e o conhecimento mútuo como 
método e critério (285).

Fonte: Vatican News
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PAPA FRANCISCO AUDIÊNCIA GERAL

O Presépio
Sala Paulo VI, quarta-feira, 

18 de dezembro de 2019
Prezados irmãos e irmãs, 

bom dia!
Daqui a uma semana será 

Natal. Nestes dias, enquanto se 
corre para preparar a festa, po-
demos perguntar-nos: “Como 
me preparo para a natividade do 
Aniversariante?”. Uma maneira 
simples mas eficaz de se preparar 
é fazer o presépio. Este ano tam-
bém eu segui este caminho: fui a 
Greccio, onde São Francisco fez o primeiro presépio, com 
os habitantes do lugar. E escrevi uma carta para recordar o 
significado desta tradição, o que significa o presépio no tem-
po do Natal.

Com efeito, o presépio «é como um Evangelho vivo» 
(Carta ap. Admirabile signum, 1). Leva o Evangelho aos lug-
ares onde se vive: aos lares, às escolas, aos locais de trabalho 
e de encontro, aos hospitais e às casas de repouso, às prisões 
e às praças. E o lugar onde vivemos recorda-nos algo essen-
cial: que Deus não permaneceu invisível no Céu, mas veio 
à Terra, tornando-se homem, uma criança. Fazer o presépio 
significa celebrar a proximidade de Deus. Deus esteve sem-
pre perto do seu povo, mas quando se encarnou e nasceu, es-
tava muito perto, deveras próximo. Fazer o presépio signifi-
ca celebrar a proximidade de Deus, é redescobrir que Deus 
é real, concreto, vivo e palpitante. Deus não é um senhor 
distante, nem um juiz afastado, mas é Amor humilde, que 
desceu até nós. O Menino no presépio transmite-nos a sua 
ternura. Algumas imagens representam a “Criancinha” de 
braços abertos, para nos dizer que Deus veio para abraçar 
a nossa humanidade. Então, é bom permanecer diante do 
presépio e ali confiar ao Senhor a vida, falar com Ele sobre 
as pessoas e as situações que nos estão a peito, fazer com 
Ele um balanço do ano que chega ao fim, compartilhar as 
expetativas e preocupações.

Ao lado de Jesus vemos Nossa Senhora e São José. Po-
demos imaginar os pensamentos e sentimentos que eles tin-
ham quando o Menino nasceu na pobreza: alegria, mas tam-
bém consternação. E podemos convidar a Sagrada Família 
para a nossa casa, onde há alegrias e preocupações, onde 
todos os dias acordamos, comemos e dormimos ao lado dos 
nossos entes queridos. O presépio é um Evangelho domésti-
co. A palavra presépio significa literalmente “manjedoura”, 
enquanto que a cidade do presépio, Belém, significa “casa 
do pão”. Manjedoura e casa do pão: o presépio que fazemos 

em casa, onde compartilhamos al-
imento e afetos, recorda-nos que 
Jesus é a nutrição, o pão da vida 
(cf. Jo 6, 34). É Ele que alimenta o 
nosso amor, é Ele que dá às nossas 
famílias a força para ir em frente e 
para nos perdoarmos.

O presépio oferece-nos outro 
ensinamento de vida. Nos ritmos 
por vezes frenéticos de hoje, é um 
convite à contemplação. Recor-
da-nos a importância de parar, pois 
só quando sabemos recolher-nos 

podemos acolher o que conta na vida. Somente quando 
deixamos fora de casa a confusão do mundo, nos abrimos 
à escuta de Deus, que fala no silêncio. O presépio é atu-
al, é a atualidade de cada família. Ontem ofereceram-me o 
pequeno santinho de um presépio especial, com esta frase: 
“Deixemos que a mãezinha descanse”. Estavam representa-
dos Nossa Senhora adormecida e José com o Menino, que o 
embalava. Quantos de vós deveis dividir a noite entre mari-
do e esposa, para cuidar do menino ou da menina que chora, 
chora, chora. “Deixai que a mãezinha descanse” é a ternura 
de uma família, de um matrimónio.

O presépio é atual como nunca, enquanto todos os dias 
se fabricam no mundo tantas armas, com imagens violentas, 
que entram nos olhos e no coração. O presépio é, ao con-
trário, uma imagem artesanal da paz. Por este motivo é um 
Evangelho vivo.

Amados irmãos e irmãs, do presépio podemos extrair, 
em última análise, um ensinamento sobre o próprio senti-
do da vida. Vemos cenas quotidianas: pastores com ovelhas, 
ferreiros que trabalham o ferro, moleiros que fazem o pão; 
às vezes inserem-se paisagens e situações dos nossos ter-
ritórios. É correto, porque o presépio nos recorda que Jesus 
entra na nossa vida concreta. E isto é importante! Fazer um 
pequeno presépio em casa, sempre, porque é a recordação 
de que Deus veio até nós, nasceu de nós, nos acompanha 
na vida, é homem como nós, tornou-se homem como nós. 
Na vida de todos os dias já não estamos sozinhos, Ele vive 
connosco. Não muda magicamente as coisas, mas se o aceit-
armos, tudo pode mudar. Então, desejo-vos que fazer o 
presépio seja uma ocasião para convidar Jesus para a vida. 
Quando fazemos o presépio em casa, é como abrir a porta 
e dizer: “Entra, Jesus!”, é como tornar concreta esta prox-
imidade, este convite a Jesus para que entre na nossa vida. 
Porque se Ele habitar a nossa vida, a vida renascerá. E se a 
vida renascer, será realmente Natal. Feliz Natal a todos!
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PAPA FRANCISCO

São José
a sua esposa, tê-la-ia exposto a graves con-
sequências, até mesmo à morte. Tem plena 
confiança em Maria, que ele escolheu como 
sua esposa. Não entende, mas procura outra 
solução.

Esta circunstância inexplicável le-
va-o a questionar o seu vínculo; por isso, 
com grande sofrimento, decide separar-se 
de Maria sem criar escândalo. Mas o Anjo 
do Senhor intervém para lhe dizer que a 
solução por ele imaginada não é a dese-
jada por Deus. Aliás, o Senhor abriu-lhe 
um novo caminho, uma senda de união, de 
amor e de felicidade, dizendo-lhe: «José, 
filho de David, não temas receber Maria, 

tua esposa, pois o que Ela concebeu é obra do Espírito San-
to» (v. 20). 

Nesta altura, José confia totalmente em Deus, obedece 
às palavras do Anjo e recebe Maria. Foi precisamente esta 
confiança inabalável em Deus que lhe permitiu aceitar uma 
situação humanamente difícil e, num certo sentido, incom-
preensível. Na fé, José compreende que o menino gerado 
no ventre de Maria não é seu filho, mas o Filho de Deus, e 
ele, José, será o seu guardião, assumindo plenamente a sua 
paternidade terrena. O exemplo deste homem manso e sábio 
exorta-nos a elevar o olhar e a impeli-lo mais além. Trata-se 
de recuperar a surpreendente lógica de Deus que, longe de 
pequenos ou grandes cálculos, é feita de abertura a novos 
horizontes, a Cristo e à sua Palavra.

A Virgem Maria e o seu casto esposo José nos ajudem 
a pôr-nos à escuta de Jesus que vem e que pede para ser acol-
hido nos nossos projetos e nas nossas escolhas. 

ANGELUS – Praça São Pedro, 
domingo, 22 de dezembro de 2019

Estimados irmãos e irmãs, bom 
dia!

Neste quarto e último domingo de 
Advento, o Evangelho (cf. Mt 1, 18-24) 
guia-nos rumo ao Natal através da ex-
periência de São José, uma figura aparen-
temente secundária, mas em cuja atitude 
está encerrada toda a sabedoria cristã. 
Com João Batista e Maria, ele é um dos 
personagens que a liturgia nos propõe 
para o tempo de Advento; e dos três, é 
o mais modesto. Alguém que não prega, 
não fala, mas procura cumprir a vontade de Deus; e fá-lo 
no estilo do Evangelho e das Bem-Aventuranças. Pensemos: 
«Felizes os pobres em espírito, porque deles é o Reino do 
Céu» (Mt 5, 3). E José é pobre porque vive do essencial, 
trabalha, vive do trabalho; é a pobreza típica daqueles que 
estão conscientes de que em tudo dependem de Deus e nele 
depositam toda a sua confiança.

A narração evangélica de hoje apresenta uma situação 
humanamente constrangedora e contrastante. José e Maria 
são noivos; ainda não vivem juntos, mas ela está grávida 
de um menino por obra de Deus. Perante esta surpresa, nat-
uralmente José sente-se perturbado, mas em vez de reagir 
de maneira impulsiva e punitiva – segundo a tradição, dado 
que a lei o protegia – procura uma solução que respeite a 
dignidade e a integridade da sua amada Maria. O Evangel-
ho diz assim: «José, seu esposo, que era um homem justo 
e não queria difamá-la, resolveu deixá-la secretamente» (v. 
19). Com efeito, José sabia bem que se tivesse denunciado 

“Que o Emmanuel seja luz para toda a humanidade ferida”
Mensagem Urbi et Orbi do Natal de 2019

«O povo que andava nas trevas 
viu uma grande luz» (Is 9,1).

Queridos irmãos e irmãs, feliz 
Natal!

Nesta noite, do ventre da mãe 
Igreja, nasceu de novo o Filho de 
Deus feito homem. O seu nome é Je-
sus, que significa Deus salva. O Pai, 
Amor eterno e infinito, enviou-O ao 
mundo, não para condenar o mundo, 
mas para o salvar (cf. Jo 3, 17). O Pai no-Lo deu, com imen-
sa misericórdia; deu-O para todos; deu-O para sempre. E Ele 
nasceu como uma chamazinha acesa na escuridão e no frio 
da noite.

Aquele Menino, nascido da 
Virgem Maria, é a Palavra de Deus 
que Se fez carne; a Palavra que guiou 
o coração e os passos de Abraão rumo 
à terra prometida, e continua a atrair 
aqueles que confiam nas promessas 
de Deus; a Palavra que guiou os ju-
deus no caminho desde a escravidão 
à liberdade, e continua a chamar os 
escravos de todos os tempos, incluin-

do os de hoje, para sairem das suas prisões. É Palavra mais 
luminosa do que o sol, encarnada num pequenino filho de 
homem, Jesus, luz do mundo.
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Por isso, o profeta exclama: «O povo que andava nas 
trevas viu uma grande luz» (Is 9,1). É verdade que há trevas 
nos corações humanos, mas é maior a luz de Cristo; há trev-
as nas relações pessoais, familiares, sociais, mas é maior a 
luz de Cristo; há trevas nos conflitos económicos, geopolíti-
cos e ecológicos, mas é maior a luz de Cristo.

Que Jesus Cristo seja luz para tantas crianças que pa-
decem a guerra e os conflitos no Médio Oriente e em vári-
os países do mundo; seja conforto para o amado povo sírio, 
ainda sem o fim à vista das hostilidades que dilaceraram o 
país nesta década; sacuda as consciências dos homens de 
boa vontade; inspire os governantes e a comunidade interna-
cional, para encontrar soluções que garantam a segurança e 
a convivência pacífica dos povos da Região e ponham termo 
aos seus sofrimentos; seja sustentáculo para o povo libanês, 
para poder sair da crise atual e redescobrir a sua vocação de 
ser mensagem de liberdade e coexistência harmoniosa para 
todos.

Que o Senhor Jesus seja luz para a Terra Santa, onde 
Ele nasceu, Salvador do homem, e onde continua a expecta-
tiva de tantos que, apesar de cansados mas sem se perder de 
ânimo, aguardam dias de paz, segurança e prosperidade; seja 
consolação para o Iraque, atravessado por tensões sociais, e 
para o Iémen, provado por uma grave crise humanitária.

Que o Menino pequerrucho de Belém seja esperança 
para todo o continente americano, onde várias nações estão 
a atravessar um período de convulsões sociais e políticas; 
revigore o querido povo venezuelano, longamente provado 
por tensões políticas e sociais, e não lhe deixe faltar a ajuda 
de que precisa; abençoe os esforços de quantos se empen-
ham em favorecer a justiça e a reconciliação e trabalham 
para superar as várias crises e as inúmeras formas de pobre-
za que ofendem a dignidade de cada pessoa.

Que o Redentor do mundo seja luz para a querida Ucrânia, 
que aspira por soluções concretas para uma paz duradoura.

Que o Senhor recém-nascido seja luz para os povos da 
África, onde perduram situações sociais e políticas que, frequen-
temente, obrigam as pessoas a emigrar, privando-as duma casa 
e duma família; haja paz para a população que vive nas regiões 
orientais da República Democrática do Congo, martirizada por 
conflitos persistentes; seja conforto para quantos padecem por 
causa das violências, calamidades naturais ou emergências sani-
tárias; dê consolação a todos os perseguidos por causa da sua fé 
religiosa, especialmente os missionários e os fiéis sequestrados, 
e para quantos são vítimas de ataques de grupos extremistas, so-
bretudo no Burkina Faso, Mali, Níger e Nigéria.

Que o Filho de Deus, descido do Céu à terra, seja defe-
sa e amparo para todos aqueles que, por causa destas e outras 
injustiças, devem emigrar na esperança duma vida segura. 
É a injustiça que os obriga a atravessar desertos e mares, 
transformados em cemitérios; é a injustiça que os obriga a 
suportar abusos indescritíveis, escravidões de todo o género 
e torturas em campos de detenção desumanos; é a injustiça 
que os repele de lugares onde poderiam ter a esperança duma 
vida digna e lhes faz encontrar muros de indiferença.

Que o Emmanuel seja luz para toda a humanidade feri-
da. Enterneça o nosso coração frequentemente endurecido e 
egoísta e nos torne instrumentos do seu amor. Através dos 
nossos pobres rostos, dê o seu sorriso às crianças de todo o 
mundo: às crianças abandonadas e a quantas sofreram vi-
olências. Através das nossas frágeis mãos, vista os pobres 
que não têm nada para se cobrir, dê o pão aos famintos, 
cuide dos enfermos. Pela nossa frágil companhia, esteja 
próximo das pessoas idosas e de quantas vivem sozinhas, 
dos migrantes e dos marginalizados. Neste dia de festa, dê a 
todos a sua ternura e ilumine as trevas deste mundo.

Sagrada Família
ANGELUS, Praça São Pedro, domingo, 

29 de dezembro de 2019
Prezados irmãos e irmãs, bom dia!
E hoje é realmente um dia maravilhoso... 

Hoje celebramos a festa da Sagrada Família de 
Nazaré. O termo “sagrada” insere esta família no 
âmbito da santidade, que é dom de Deus, mas, 
ao mesmo tempo, é adesão livre e responsável 
aos desígnios de Deus. Assim aconteceu com a 
família de Nazaré: ela permaneceu totalmente 
aberta à vontade de Deus.

Como não nos surpreendermos, por exem-
plo, com a docilidade de Maria à ação do Espírito Santo, 
que lhe pede para se tornar a mãe do Messias? Pois Maria, 
como todas as jovens da sua época, estava prestes a realizar 
o seu projeto de vida, ou seja, casar-se com José. Mas quan-
do se dá conta de que Deus a chama para uma missão par-

ticular, não hesita em proclamar-se sua “serva” 
(cf. Lc 1, 38). Dela Jesus exaltará a grandeza, 
não tanto pelo seu papel de mãe, mas pela sua 
obediência a Deus. Jesus disse: «Felizes, antes, 
os que ouvem a palavra de Deus e a põem em 
prática» (Lc 11, 28), como Maria. E quando não 
compreende plenamente os acontecimentos que 
a envolvem, em silêncio Maria medita, reflete 
e adora a iniciativa divina. A sua presença aos 
pés da Cruz consagra esta disponibilidade total.

Além disso, no que diz respeito a José, o 
Evangelho não nos transmite nem sequer uma 

única palavra: ele não fala, mas age obedecendo. É o homem 
do silêncio, o homem da obediência. A página do Evangelho 
de hoje (cf. Mt 2, 13-15.19-23) recorda três vezes esta obe-
diência do justo José, referindo-se à fuga para o Egito e ao 
regresso à terra de Israel. Sob a orientação de Deus, repre-
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sentado pelo Anjo, José afasta a sua família das ameaças de 
Herodes, salvando-a. Desta forma, a Sagrada Família mos-
tra-se solidária para com todas as famílias do mundo que são 
obrigadas ao exílio, solidariza com todos aqueles que são 
forçados a abandonar a sua terra por causa da repressão, da 
violência, da guerra.

Por fim, a terceira pessoa da Sagrada Família, Jesus. 
Ele é a vontade do Pai: n’Ele, diz São Paulo, não havia 
“sim” e “não”, mas apenas “sim” (cf. 2 Cor 1, 19). E isto 
manifestou-se em muitos momentos da sua vida terrena. 
Por exemplo, o episódio no templo quando, aos pais que o 
procuravam angustiados, Ele respondeu: «Não sabíeis que 
devia estar em casa de meu Pai?» (Lc 2,  49); a sua repetição 
contínua: «O meu alimento é fazer a vontade daquele que 
me enviou» (Jo 4, 34); a sua oração no horto das oliveiras: 
«Meu Pai, se este cálice não pode passar sem que Eu o beba, 
faça-se a tua vontade» (Mt 26, 42). Todos estes acontecimen-
tos constituem a perfeita realização das próprias palavras de 
Cristo, que diz: «Tu não quiseste sacrifício nem oferenda 

[...]. Então eu disse: “Aqui estou [...] para fazer a tua vonta-
de”» (Hb 10, 5-7; Sl 40, 7-9).

Maria, José, Jesus: a Sagrada Família de Nazaré, que 
representa uma resposta coral à vontade do Pai: os três mem-
bros desta família ajudam-se uns aos outros a descobrir o 
plano de Deus. Eles rezavam, trabalhavam, comunicavam. 
E eu pergunto-me: tu, na tua família, sabes comunicar, ou 
és como aqueles jovens à mesa, cada qual com o telemóvel, 
enquanto conversam no chat? Naquela mesa parece que há 
um silêncio como se estivessem na Missa... Mas não comu-
nicam entre si. Temos que retomar o diálogo em família: 
pais, filhos, avós e irmãos devem comunicar entre si... Eis o 
dever de hoje, precisamente no dia da Sagrada Família. Que 
a Sagrada Família possa ser modelo das nossas famílias, a 
fim de que pais e filhos se ajudem mutuamente na adesão ao 
Evangelho, fundamento da santidade da família.

Confiemos a Maria “Rainha da família”, todas as famílias 
do mundo, especialmente aquelas provadas pelo sofrimento ou 
pela dificuldade, e invoquemos sobre elas o seu amparo maternal.

SOLENIDADE DE MARIA SANTÍSSIMA MÃE DE DEUS,
52º DIA MUNDIAL DA PAZ

PAPA FRANCISCO
ANGELUS
Praça São Pedro, terça-feira, 1° de ja-

neiro de 2019
Amados irmãos e irmãs, bom dia e bom 

ano a todos!
Hoje, oitavo dia depois do Natal, cele-

bramos a Santa Mãe de Deus. Como os pas-
tores de Belém, permaneçamos com o olhar 
fixo nela e no Menino que tem ao colo. E 
deste modo, mostrando-nos Jesus, o Salva-
dor do mundo, ela, a mãe, abençoa-nos. Hoje 
Nossa Senhora abençoa-nos a todos, a todos. Abençoa o 
caminho de cada homem e mulher neste ano que começa, e 
que será bom precisamente na medida em que cada um tiver 
acolhido a bondade de Deus que Jesus veio trazer ao mundo.

Com efeito, é a bênção de Deus que deve caracterizar 
todos os bons votos que são trocados nestes dias. E hoje a 
liturgia reconduz à antiquíssima bênção com a qual os sac-
erdotes israelitas abençoavam o povo. Ouçamos bem, recita 
assim: «O Senhor te abençoe e te guarde; o Senhor faça re-
splandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti; o 
Senhor sobre ti levante o seu rosto e te conceda a paz» (Nm 
6, 24-26). Esta é uma bênção muito antiga.

Por três vezes o sacerdote repetia o nome de Deus, 
“Senhor”, estendendo as mãos em direção do povo reunido. 
Com efeito, na Bíblia o nome representa a própria realidade 
que é invocada, e assim, “dar o nome” do Senhor a uma pes-
soa, a uma família, a uma comunidade significa oferecer-lhe 
a força benéfica que brota d’Ele.

Nesta mesma fórmula, menciona-se duas vezes o “ros-
to”, o rosto do Senhor. O sacerdote reza para que Deus o 

“faça resplandecer” e o “dirija” para o seu 
povo, e assim lhe conceda a misericórdia e a 
paz.

Sabemos que segundo as Escrituras o 
rosto de Deus é inacessível ao homem: nin-
guém pode ver Deus e permanecer em vida. 
Isto expressa a transcendência de Deus, a 
grandeza infinita da sua glória. Mas a glória 
de Deus é totalmente Amor, e por conse-
guinte, mesmo permanecendo inacessível, 
como um Sol para o qual não se pode olhar, 
irradia a sua graça sobre cada criatura e, de 
modo especial, sobre os homens e mulheres, 

nos quais mais se reflete.
«Quando chegou a plenitude do tempo» (Gl 4, 4), 

Deus revelou-se no rosto de um homem, Jesus, «nascido de 
mulher». E aqui voltamos ao ícone da festa de hoje, do qual 
partimos: o ícone da Santa Mãe de Deus, que nos mostra o 
Filho, Jesus Cristo, Salvador do mundo. Ele é a Bênção para 
cada pessoa e para toda a família humana. Ele, Jesus, é fonte 
de graça, de misericórdia e de paz.

Por isso o Santo Papa Paulo VI quis que 1 de janeiro 
fosse o Dia Mundial da Paz; e hoje nós celebramos o quin-
quagésimo segundo, que tem como tema: A boa política está 
ao serviço da paz. Não pensemos que a política esteja limit-
ada só aos governantes: todos somos responsáveis pela vida 
da “cidade”, pelo bem comum; e a política é boa também na 
medida em que cada um faz a sua parte ao serviço da paz. 
A Santa Mãe de Deus nos ajude neste compromisso diário.

Gostaria que todos a saudássemos agora, dizendo três 
vezes: “Santa Mãe de Deus”. Juntos: “Santa Mãe de Deus”, 
“Santa Mãe de Deus”, “Santa Mãe de Deus”.
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SOLENIDADE DA EPIFANIA DO SENHOR
PAPA FRANCISCO
ANGELUS
Praça São Pedro, Domingo, 

6 de janeiro de 2019
Prezados irmãos e irmãs, 

bom dia!
Hoje, solenidade da Epifania 

do Senhor, é a festa da manifes-
tação de Jesus, simbolizada pela 
luz. Nos textos proféticos, esta luz é promessa: promete-se a 
luz! Com efeito, Isaías dirige-se a Jerusalém com estas pala-
vras: «Levanta-te, sê radiosa, eis que vem a tua luz! A glória 
do Senhor resplandece sobre ti» (60, 1). O convite do profeta 
— a levantar-se, porque vem a luz — parece surpreendente, 
porque se insere imediatamente depois do difícil exílio e das 
numerosas vexações que o povo tinha experimentado.

Hoje este convite ressoa também para nós que cele-
bramos o Natal de Jesus e encoraja-nos a deixar-nos alca-
nçar pela luz de Belém! Também nós somos convidados a 
não limitar-nos aos sinais exteriores do acontecimento, mas 
a recomeçar a partir dele e a percorrer em novidade de vida 
o nosso caminho de homens e de crentes.

A luz que o profeta Isaías tinha prenunciado está pre-
sente e encontra-se no Evangelho. E Jesus, nascendo em 
Belém, cidade de David, veio para trazer a salvação aos 
próximos e distantes: a todos! O evangelista Mateus mostra 
vários modos como podemos encontrar Cristo e correspond-
er à sua presença. Por exemplo, Herodes e os escribas de 
Jerusalém têm um coração duro, que se obstina e rejeita a 
vinda daquele Menino. É uma possibilidade: fechar-se à luz. 
Eles representam quantos, inclusive nos nossos dias, têm 
medo da vinda de Jesus e fecham o coração aos irmãos e às 
irmãs que precisam de ajuda. Herodes receia perder o poder 
e não pensa no verdadeiro bem do povo, mas na própria van-
tagem pessoal. Os escribas e os chefes do povo têm medo 
porque não sabem olhar além das próprias certezas, e as-

sim não conseguem compreender 
a novidade ínsita em Jesus.

Ao contrário, a experiência 
dos Magos é muito diferente (cf. 
Mt 2, 1-12). Vindos do Oriente, 
eles representam todos os povos 
distantes da fé judaica tradicional. 
E no entanto, deixam-se guiar pela 
estrela e enfrentam uma viagem 
longa e perigosa, para alcançar a 

meta e conhecer a verdade sobre o Messias. Os Magos es-
tavam abertos à “novidade”, e a eles revela-se a maior e mais 
surpreendente novidade da história: Deus que se fez homem. 
Os Magos prostram-se diante de Jesus e oferecem-lhe dons 
simbólicos: ouro, incenso e mirra, porque a busca do Senhor 
implica não só a perseverança no caminho, mas também a 
generosidade do coração. E finalmente voltaram «para a sua 
terra» (v. 12); e o Evangelho diz que regressaram por “out-
ro caminho”. Irmãos e irmãs, cada vez que um homem ou 
uma mulher encontra Jesus, muda de caminho, passa a viv-
er de maneira diferente, volta renovado, “por outro camin-
ho”. Voltaram «para a sua terra» levando consigo o mistério 
daquele Rei humilde e pobre; nós podemos imaginar que 
contaram a todos a experiência vivida: a salvação oferecida 
por Deus em Cristo é para todos os homens, próximos e dis-
tantes. Não é possível “apoderar-se” daquele Menino: Ele é 
um dom para todos!

Também nós façamos um pouco de silêncio no nos-
so coração e deixemo-nos iluminar pela luz de Jesus, que 
provém de Belém. Não permitamos que os nossos receios 
fechem o nosso coração, mas tenhamos a coragem de nos 
abrirmos a esta luz, que é mansa e discreta. Então, como 
os Magos, sentiremos «uma profunda alegria» (v. 10), que 
não poderemos conservar para nós. Que nos ampare neste 
caminho a Virgem Maria, Estrela que nos conduz a Jesus, e 
Mãe que mostra Jesus aos Magos e a todos aqueles que se 
aproximam dela!

Atrás da janela, o olhar do Papa que reza por nós
Na manhã do dia de 17 de outubro, no encontro com a Arma 

dos Carabineiros da Companhia Roma-São Pedro no Palácio Apos-
tólico, o Papa Francisco revelou de modo informal aos presentes 
algo que o deixa mais próximo de todos nós:

“Todas as manhãs, quando chego ao meu escritório aqui na 
Biblioteca, rezo para Nossa Senhora e depois vou até à janela para 
olhar a Praça São Pedro, a cidade e, lá de cima, vejo vocês. Todas as 
manhãs saúdo todos vocês com o coração e lhes agradeço”

É bonito e comovedor pensar que todas as manhãs o Papa es-
pia entre as cortinas de seu escritório para olhar a praça e a cidade e 
nos abençoa, reza a Deus por todos nós, por toda a humanidade. Ele 
olha sem ser visto, pela janela onde todos os domingos aparece na 
TV em todo o mundo, e pensa em nossos trabalhos e sofrimentos, 

e dá graças por aqueles que fazem o bem, por aqueles que cuidam 
das pessoas mais frágeis.

Ela invoca sobre nós os dons do Espírito Santo, reza à nossa 
"mais terna Mãe" para que ela possa levar ao seu Filho todas as nos-
sas necessidades e expectativas: "Ela é mãe e, como todas as mães 
ela sabe como custodiar, como proteger, como ajudar".

Caminhando na Praça São Pedro, muitas vezes levantamos 
os olhos para aquela janela da qual tantos Papas olharam para fora. 
Agora sabemos que por trás das cortinas Francisco também está 
olhando para nós, cuidando de nós, rezando por nós.

É bom lembrar que Papa, no final de cada encontro, pede: "E por 
favor, não se esqueçam de rezar por mim". Sim, rezemos pelo Papa.

Fonte: Vatican News
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Homilia de Dom Adimir na abertura da 69ª Romaria de Fátima
Santuário, 02 de outubro de 2020

1. Saudação: Pe. Valter – Reitor deste 
Santuário; Mons. Cleocir Bonetti – vi-
gário geral de nossa Diocese, demais 
padres, diácono, seminarista, devotos e 
fiéis presentes neste Santuário (em nú-
mero limitado devido à pandemia), fiéis 
de perto e de longe, que nos acompa-
nham pelas redes sociais do Facebook 
ou Youtube e nossos ouvintes das rádios 
que colaboram com a transmissão desta 
celebração.

2. Estamos no Santuário Nossa Senhora de Fátima em nos-
sa Diocese de Erexim. Tão distantes do lugar da apari-
ção de Nossa Senhora aos pastorinhos em Fátima em 
Portugal, e tão distante no tempo (mais de cem anos), 
mas que recordamos a presença amorosa de Maria em 
nossa vida a nos transmitir o consolo, a paz, a esperança. 
A transmitir o amor misericordioso de seu Filho Jesus a 
todas as pessoas, de todos os tempos e lugares. O senti-
mento que toma conta de nós é de aconchego nos braços 
da mãe e o pulsar de um coração que ama verdadeira-
mente os seus filhos e filhas.

3.  Nossa devoção e confiança em Maria nos faz compre-
ender o sentido do Santuário: “Lugar do sagrado”. Lu-
gar do encontro mais profundo com Deus; lugar privi-
legiado do encontro entre o humano e o divino, pois é 
neste espaço, que embora físico, nos remete ao espaço 
espiritual como lugar de louvor, de súplica e de experi-
ência de Deus – o nosso coração. Lugar onde os romei-
ros – devotos..., buscam a paz, o consolo, a esperança e 
o fortalecimento de sua vida espiritual frente às crises e 
angústias geradas no contexto da vida hodierna. Lugar 
da promessa, lugar da aliança, lugar do compromisso 
com Deus que nos revela a sua vontade. Lugar da recon-
ciliação com Deus, com o outro e consigo mesmo.

4. Caríssimos irmãos e irmãs: Deus consola o seu povo 
com a mensagem que é transmitida em cada tempo e 
lugar. Para nós, neste tempo de pandemia do Coronavi-
rús, nesta festa de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, 
a mensagem que nos renova na fé está voltada para a 
saúde e a vida. Tendo como tema: “Com Maria, cuidar 
da vida e da saúde”, animando-nos com a iluminação 
da Palavra de Deus no lema que nos diz: “Coragem, a 
tua fé te salvou” (Mt 19,22).

5. Trazemos presente em nossas intenções, os 50 anos de 
nossa diocese e com Maria cantamos os louvores ao Se-
nhor que no meio de nós fez maravilhas. Também quere-
mos com Maria, vencer as consequências da pandemia 
do coronavirus cuidando da vida e da saúde, unidos em 
espírito de solidariedade aos doentes, aos idosos, aos 

profissionais de saúde e cuidadores, revi-
gorando nossa esperança e nosso compro-
misso de serviço aos mais necessitados e 
sofredores.
6. A liturgia que hoje ouvimos ajuda a 
reavivar o dom de Deus que nos foi con-
cedido. Pela imposição das mãos em nosso 
batismo, o dom da fé a qual somos chama-
dos a testemunhar, sustentados pela força e 
pela graça que vem de Deus. Ajuda-nos a, 
confiantes suplicar a graça do Senhor para 

que ela desça abundante sobre nós. Ajuda-nos a seguir 
os passos de Jesus compreendendo o seu projeto de vida 
e neste seguimento, vivendo também nós a programa 
que Ele traçou para si e para nós. Programa este que está 
baseado no anúncio da Boa Nova do Reino; no anúncio 
da libertação das situações que oprimem o ser humano: 
o pecado, a doença, a opressão, a cegueira física e espi-
ritual, a falta de liberdade plena. A proclamar o ano da 
graça do Senhor. Por isso, eis o tempo da graça, eis o 
tempo de Deus, eis o tempo do Deus que caminha co-
nosco.

7. Em tempo de pandemia que se apresenta como sinal de 
morte, Maria se apresenta para nós como intercessora 
para nos dar esperança da vida, para nos mover ao com-
promisso com a vida, para reconhecer que recebemos a 
vida como presente e dela devemos cuidar, cuidando da 
saúde, não só saúde física, mas uma saúde de corpo 
e de alma. Nos convida a olharmos para Jesus, seu Fi-
lho e renovar nossa esperança Naquele que tudo pode 
e que sem reservas confia em nós, olha para nós com 
misericórdia e continua a nos dizer: “Coragem, a tua fé 
te salvou”.

8. Que este tempo da novena a Nossa Senhora do Rosário 
de Fátima, não seja apenas um tempo para pedir segun-
do nossos interesses e necessidades, mas um tempo para 
renovar em nós a fé e a gratidão a Deus pelo dom maior 
que Ele nos concedeu: a vida, promovendo-a e defen-
dendo-a em todas as situações.

9. Caríssimos irmãos e irmãs: Em nossa vida marcada pe-
las inseguranças e dificuldades, lembremos que nunca 
estamos sozinhos. Maria é caminhante conosco e nos 
quer conduzir a salvação em seu Filho Jesus. Com este 
espírito e com ela então, exultemos de alegria nos Se-
nhor e...

10.  Com devoção e fé, a invoquemos: Nossa Senhora do 
Rosário de Fátima! Rogai por nós!

Dom Adimir Antonio Mazali
Bispo Diocesano de Erexim
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Homilia de Dom Adimir na missa da manhã da 69ª Romaria de Fátima
1. Saudação: Mons. Cleocir 

Bonetti – vigário geral de nos-
sa Diocese, Pe. Valter, Reitor 
deste Santuário; caríssimos 
padres, diáconos, consagra-
das, seminaristas, devotos e 
fiéis presentes neste Santu-
ário, bem como aqueles que 
nos acompanham pelas redes 
sociais do Santuário e nossos 
ouvintes das rádios que trans-
mitem esta celebração de nossa 69ª Romaria.

2. Caríssimos irmãos e irmãs: Outubro, mês das missões, 
mas também um mês mariano. Recordamos diversos 
títulos de Maria: no dia 07, celebramos a memória de 
Nossa Senhora do Rosário; amanhã, dia 12, celebrare-
mos Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Rainha e 
Padroeira do Brasil; dia 13, celebramos, recordando a 
última das aparições de Nossa Senhora do Rosário de 
Fátima em Portugal. Particularmente em nossa Diocese 
estamos vivendo a Romaria ao nosso Santuário Dio-
cesano onde veneramos Maria com o título de Nossa 
Senhora do Rosário de Fátima.

3. Em sintonia com o nosso Jubileu de Ouro e no contexto 
de pandemia, rezamos devotamente e confiantes com 
o tema: “Com Maria, cuidar da vida e da saúde”. 
E inspirados nas Sagradas Escrituras refletimos com 
o lema: “Coragem, A tua fé te salvou!” (Mt 19,22). 
Assim, somos chamados a cuidar da vida e saúde, se-
guindo as orientações sanitárias para o bem de todos,  
renovamos nossa fé na intercessão de Maria que nunca 
abandona seus filhos e filhas nas situações mais difíceis 
da vida. Ela é mãe querida, carinhosa e intercessora a 
cuidar de cada um de nós.

4. A devoção a Maria nos vem dos primórdios da Igre-
ja. Nossa confiança na sua intercessão já nos é desper-
tada nas Sagradas Escrituras, onde ela esteve cuidando 
e acompanhando Jesus em sua missão. Logo após a 
anunciação do anjo, Maria com seu filho no ventre vai 
ao encontro de sua prima Isabel para servi-la e Isabel 
já a reconhece como a “mãe do meu Senhor”, Mãe do 
salvador;  nas Bodas de Caná da Galiléia, intercedendo 
pelos noivos junto a Jesus; aos pés da cruz permanece 
firme e acolhe a nova missão: ser mãe da humanidade, 
consoladora nas horas de aflições e morte e ainda na sua 
presença junto aos apóstolos no dia de Pentecostes que 
nos lembra sua ação na Igreja nascente. Maria, mãe e 
discípula, a primeira evangelizadora.

5. Desta forma, vemos que ao longo da história foram 
muitas as manifestações de Maria como intercessora 
de graças em favor de seu povo, ganhando inumeráveis 
títulos, embora saibamos que é sempre a Mãe de Jesus. 

Sua presença se tornou constante na 
vida de todos e sua veneração reali-
zada das mais diversas formas.
6. Eis a Romaria como uma das 
formas de manifestar a Maria nossa 
confiança, nosso amor filial, pois ela 
nos acolhe, nos anima, nos conforta e 
nos conduz no caminho que fazemos 
rumo a seu Filho Jesus. A Romaria é 
um gesto do peregrinar, do caminhar, 
do ir ao encontro da graça do Senhor 

ou para agradecer as bênçãos recebidas. Um caminhar 
para Cristo com Maria e imitando Maria, reconhecendo 
como ela que em nós o Senhor fez e faz grandes coisas. 
Podemos manifestar nosso carinho a Maria também de 
outra forma, na oração cotidiana do terço ou do rosário, 
que simboliza uma coroa de rosas oferecidas a ela e com 
ela ir contemplando ao mesmo tempo, todo o mistério 
da salvação operado por Deus pela Encarnação de Jesus.

7. Nesta Romaria, a Palavra de Deus que ouvimos nos 
traz aspectos importantes na sintonia com estas inten-
ções que celebramos: A primeira leitura fala do ano ju-
bilar; tempo para louvar a Deus pelas maravilhas que 
realizou e realiza em nossa vida, renovando nossos 
compromissos com ele; o salmo expressa nosso desejo 
de que o Senhor esteja sempre conosco em nossas do-
res e tribulações. A segunda leitura nos narra, de ma-
neira plena, a cura do coxo pela ação dos apóstolos que 
manifestam o amor compassivo de Deus e reforçamos 
a compreensão no Evangelho que nos indica Maria 
como a Serva do Senhor que se abre ao seu projeto de 
salvação, colocando-se a serviço de Isabel. Ela reco-
nhece também a ação de Deus na sua vida. É o Senhor 
que age na sua vida. 

8.  Que Maria, Mãe da Igreja, Mãe da esperança, a Senhora 
do Rosário de Fátima, nos ensine a caminhar no amor, 
na fidelidade a seu filho Jesus, no amor ao próximo, cui-
dando da vida e da saúde, ouvindo a voz do Senhor que 
nos diz: “Coragem, a tua fé te salvou!”.  Amém!

Dom Adimir Antonio Mazali
Bispo Diocesano de Erexim

No final da missa, lançamento de um dia
mariano e vocacional

Todo dia 13 de cada mês, independentemente do dia 
da semana – Dia Mariano e Vocacional no Santu-
ário Diocesano, com Oração Manhã as 07h; Oração 
do Ângelus às 12h; Terço e Missa às 14h com bênção 

da saúde e Terço e Missa às 18h30.
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Rezar com a Palavra de Deus
A Voz da Diocese (20.09.2020)

Caríssimos irmãos e irmãs!
 “Tornai-vos praticantes da Palavra e 

não simples ouvintes, enganando-vos a vós 
mesmos” (Tg 1,22).

Inspirados nesta expressão da Carta 
de São Tiago, queremos convidar todos a re-
zar com a Palavra de Deus, aproveitando este 
mês de setembro para assumir um compromisso ainda maior 
na busca do conhecimento da vontade de Deus manifestada 
nas Sagradas Escrituras.

O conhecimento da Palavra de Deus alimenta nossa 
vida cristã e a sua meditação possibilita um estado espiritual 
de superação dos momentos de agitação, de stress, de triste-
za, de dúvidas, de insegurança, ainda mais neste contexto da 
pandemia do coronavirus, que inviabiliza uma atitude mais 
profunda de oração. Estar tranquilo e sereno para vencer as 
situações que impedem a paz de espírito e que também não 
contribuem para a prática de oração. Estando no isolamento 
social e distante de nossas comunidades pode gerar um vazio 
interior e um abandono da vida de fé e de intimidade com 
Deus. A prática da oração faz bem para a saúde de todos nós, 

nos aproxima de Deus e dos irmãos e alimen-
ta nosso espírito.

Por isso, conforme proposto em nos-
so Plano de Ação Evangelizadora, no núme-
ro 66, queremos convidar a todos para um 
exercício da Oração com a Palavra de Deus 
com o método da Leitura Orante, chamada 

também de Lectio Divina, método praticado na Igreja desde 
seus primórdios, usado pelos padres da Igreja e por muitos ao 
longo da história até os dias de hoje. São quatro passos para 
isso: a) Leitura do texto; b) Meditação: compreender o texto; 
c) Oração: Rezar com a mensagem assimilada e d) Contem-
plação: contemplar a presença de Deus, deixar Deus tomar 
conta do coração, dos sentimentos, das emoções, da vida.

Portanto, queremos convidar a todos mais uma vez 
a rezar com a Palavra de Deus e mergulhar, através dela, no 
mistério profundo do amor de Deus por nós para alcançar-
mos a fortaleza de espírito. 

Que Deus abençoe a todos!
Dom Adimir Antonio Mazali

Bispo Diocesano de Erexim

Semana Nacional da Vida
(A Voz da Diocese - 27.09.2020)

Caros irmãos e irmãs.
De 1º a 08 de outubro celebramos a 

Semana Nacional da Vida encerrando com 
o Dia do Nascituro. Por isso gostaria de 
trazer presente o tema proposto para esta 
semana, citando o texto de Dom Ricardo 
Hoepers, Bispo de Rio Grande, RS, Pre-
sidente da Comissão Episcopal Pastoral 
para a Vida e a Família da CNBB, na apre-
sentação do livro de encontros para esta 
semana, chamado “Hora da Vida”. Em tempo de pandemia, 
mais do que nunca, valorizar a vida é nosso compromisso.

Dom Ricardo diz: “Neste ano, o tema da Semana Na-
cional da Vida retoma a Campanha da Fraternidade “Vida: 
dom e compromisso”. Somos convidados a viver cada dia 
dessa semana com disposição interior de levarmos o Evan-
gelho da Vida aos corações que precisam de cuidado e aten-
ção. Se estamos tentando superar uma crise sanitária e so-
cial, é bem verdade que também estamos numa crise moral. 
O Papa São João Paulo II já apontava uma causa de toda 
essa crise moral: um ataque desenfreado contra a família, 
a célula da sociedade, o santuário da vida. A família “é o 
lugar onde a vida, dom de Deus, pode ser convenientemente 
acolhida e protegida contra os múltiplos ataques a que está 
exposta e pode desenvolver-se segundo as exigências de um 

crescimento humano autêntico” (São João 
Paulo II, Centesimus annus, 39). Com a 
crise da família, a sociedade toda entra 
em colapso. Por isso, o Papa apresentava 
a família como um valor imprescindível: 
“Determinante e insubstituível é e deve 
ser considerado o seu papel para promo-
ver e construir a cultura da vida (São João 
Paulo II, Evangelium vitae, 92) contra a 
difusão de uma autocivilização destruido-

ra” (São João Paulo II, Gratissimam sane, 13). Os encontros 
foram pensados e elaborados com muito carinho e amor para 
que todos possam fortalecer a fé e vivenciar, nas famílias e 
comunidades, uma consciência cada vez maior em prol da 
vida. “Ele viu, sentiu compaixão e cuidou” (Lc 10,33-34), 
portanto, façamos nossa parte: escolhe, pois a vida, é tempo 
de cuidar”. (Hora da Vida, texto digital, CNBB).

A vida é dom de Deus e precisa ser promovida, cui-
dada e defendida da concepção ao seu fim natural. Cada pa-
róquia, cada comunidade incentive as famílias a refletirem e 
a rezarem intensamente, de modo especial nesta semana em 
favor da vida. Este é nosso compromisso com o dom maior 
que Deus nos deu: a Vida.

Dom Adimir Antonio Mazali
Bispo Diocesano de Erexim
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Dia do Nascituro
(A Voz da Diocese - 04.10.2020)

Prezados irmãos e irmãs.
Estamos na Semana Nacio-

nal da Vida que encerra no dia 08 de 
outubro quando celebramos o dia 
do Nascituro. Mas muitos se per-
guntam: Quem é o nascituro? “Nas-
cituro é aquele que irá nascer e que 
foi gerado e não nasceu ainda. Nas-
cituro é o feto, um ser humano já 
concebido e ainda está no ventre da 
mãe pronto para nascer” (Artigo 2º do Estatuto do Nascituro).

Por isso, o dia do nascituro tem como objetivo olhar 
com carinho a conscientização das pessoas sobre o valor da 
vida e os riscos que as crianças correm desde a sua concep-
ção até o nascimento. Também está ligado ao trabalho de 
Promoção e Defesa da Vida que recorda a necessidade de 
promover, cuidar e defender a vida da concepção até o seu 
fim natural. 

A Comissão Vida e Família da CNBB diz que “a ativi-
dade da Semana Nacional da Vida e Dia do Nascituro é uma 
feliz iniciativa da Igreja. Busca ecoar na consciência, não só 
dos católicos, mas também de todos os homens e mulheres de 

nossa sociedade, o quão é necessá-
rio criar uma cultura da vida numa 
realidade que, muitas vezes, passou 
a considerar certas condições huma-
nas como descartáveis”.

Diante de uma cultura de 
morte em que vivemos, recordamos 
que o Estatuto do Nascituro afirma 
que é “dever da família, da socieda-
de e do Estado assegurar ao nasci-

turo, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, ao 
desenvolvimento, à liberdade e à família, além de colocá-lo 
a salvo de toda forma de negligência, discriminação, explora-
ção, violência, crueldade e opressão” (Art. 5º.)

Assim, somos convocados a promover e defender a vida, 
da concepção ao seu fim natural e comprometidos com a mesma, 
nos unamos em oração para que o mundo, a sociedade valorize, 
sempre mais, este dom precioso que Deus nos concedeu.

“Que todos tenham vida e vida em abundância” (Jo 
10, 10b).

Dom Adimir Antonio Mazali
Bispo Diocesano de Erexim

A devoção a Maria
(A Voz da Diocese - 11.10.2020)

Prezados irmãos e irmãs.
Outubro, mês das missões, mas 

também um mês mariano. Recordamos 
diversos títulos de Maria muito próxi-
mos: no dia 07, a memória de Nossa 
Senhora do Rosário; no dia 12, Nos-
sa Senhora da Conceição Aparecida, 
Padroeira do Brasil; dia 13, mais uma 
vez a recordação de Nossa Senhora do 
Rosário de Fátima, e particularmente em nossa Diocese que 
está vivendo a sua Romaria anual ao Santuário Diocesano.

Em sintonia com o nosso Jubileu de Ouro, no con-
texto de pandemia, rezamos devotamente em nossa Romaria 
com o tema: “Com Maria, cuidar da vida e da saúde”. Ainda 
inspirados no lema bíblico: “Coragem! A tua fé te salvou”! 
Assim, somos chamados a cuidar da vida e saúde, seguindo 
as orientações sanitárias para o bem de todos.

A devoção a Maria nos vem dos primórdios da Igre-
ja. Nossa confiança na sua intercessão já nos é despertada 
nas Sagradas Escrituras, como por exemplo, nas Bodas de 
Caná da Galileia, na identificação com a dor de seu Filho 
aos pés da cruz onde ela nos é dada por mãe; na sua presença 
junto aos apóstolos no dia de Pentecostes.

Ao longo da história foram 
muitas as manifestações de Maria 
como intercessora de graças e com isso 
os inumeráveis títulos que ela recebeu, 
embora saibamos que é sempre a Mãe 
de Jesus. Sua presença se tornou cons-
tante na vida do povo e sua veneração 
realizada das mais diversas formas. 

Eis a Romaria como uma das 
formas de manifestar a Maria nossa confiança, nosso amor 
filial, pois ela nos anima, nos consola, nos conforta e nos 
conduz sempre a seu Filho Jesus. Ainda podemos manifestar 
nosso carinho a Maria na oração cotidiana do terço ou do 
rosário, como uma coroa de rosas oferecidas a ela e nele 
contemplar todo o mistério da salvação operado por Jesus. 
Por Maria e com Maria, caminhamos sempre para Jesus.

Que Maria, venerada em sua diversidade de títulos, 
mas entre nós, em nosso Santuário Diocesano, como Nossa 
Senhora do Rosário de Fátima, interceda por todos nós, aju-
dando-nos a cuidar da vida e da saúde.

Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós!
Dom Adimir Antonio Mazali

Bispo Diocesano de Erexim
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Dia Mundial das Missões “Eis-me aqui, envia-me” (Is 6,8)
(A Voz da Diocese - 18/10/2020)

Estimados irmãos e irmãs. 
 Mês de outubro é o mês das missões na 
reflexão da Igreja e ao terceiro domingo é dado 
um acento como Dia Mundial das Missões. Por 
isso, nesta ocasião trazemos presente alguns 
pontos da mensagem do Papa Francisco para 
esta ocasião. Ele nos diz:
 “Neste ano, marcado pelas tribulações e 
desafios causados pela pandemia do covid-19, 
este caminho missionário de toda a Igreja conti-
nua à luz da palavra que encontramos na narra-
ção da vocação do profeta Isaías: ‘Eis-me aqui, 
envia-me” (Is.6,8). É a resposta, sempre nova, à 
pergunta do Senhor: ‘Quem enviarei?’ (Is.6,8)). Esta chamada 
vem do coração de Deus, da sua misericórdia, que interpela 
quer a Igreja quer a humanidade na crise mundial atual”.
 Recordando os discípulos no barco em meio à tempes-
tade, prossegue o papa: “Estamos verdadeiramente assustados, 
desorientados e temerosos. O sofrimento e a morte fazem-nos 
experimentar a nossa fragilidade humana; mas, ao mesmo tem-
po, todos nós nos reconhecemos participantes dum forte desejo 
de vida e de libertação do mal. Neste contexto, a chamada à 
missão, o convite a sair de si mesmo por amor de Deus e do 
próximo aparece como oportunidade de partilha, serviço, inter-
cessão. A missão que Deus confia a cada um faz passar do ‘eu’ 
medroso e fechado ao ‘eu’ resoluto e renovado pelo dom de si”.
 O papa recorda a entrega de Cristo por amor da huma-
nidade e no mistério de sua cruz a realização de sua missão, 
sinal do amor de Deus pelo mundo. Assim, “a Igreja, sacra-
mento universal do amor de Deus pelo mundo, prolonga na 
história a missão de Jesus e envia-nos por toda a parte para 

que, através do nosso testemunho da fé e do 
anúncio do Evangelho, Deus continue a mani-
festar o seu amor e possa tocar e transformar 
corações, mentes, corpos, sociedades e culturas 
em todo o tempo e lugar. A missão é resposta, 
livre e consciente, à chamada de Deus. Mas esta 
chamada só a podemos sentir quando vivemos 
numa relação pessoal de amor com Jesus vivo 
na sua Igreja”.
 O papa questiona-nos fortemente nossa ca-
pacidade de responder ao que realmente Deus 
nos pede, com prontidão, coragem e disposição. 
Prossegue ele: “A compreensão daquilo que 

Deus nos está a dizer nestes tempos de pandemia torna-se um 
desafio também para a missão da Igreja. Desafia-nos a doença, 
a tribulação, o medo, o isolamento. Interpela-nos a pobreza de 
quem morre sozinho, de quem está abandonado a si mesmo, 
de quem perde o emprego e o salário, de quem não tem abri-
go e comida. Obrigados à distância física e a permanecer em 
casa, somos convidados a redescobrir que precisamos das re-
lações sociais e também da relação comunitária com Deus”.
 Em meio a esta realidade, como batizados, chamados 
a ser discípulos missionários de Jesus Cristo, vem-nos a per-
gunta; “quem enviarei? ” e a nossa resposta deve ser, “Eis-me 
aqui, envia-me”.
 Que as palavras do Papa Francisco nesta mensagem 
do Dia Mundial das Missões, nos anime e nos fortaleça no 
cumprimento da missão evangelizadora da Igreja frente os de-
safios de nosso tempo. Amém!

 Dom Adimir Antonio Mazali
Bispo Diocesano de Erexim

Francisco: "Cristãos chamados a ser presença viva na sociedade"
A passagem do Evangelho de São Mateus, na qual Je-

sus luta contra a hipocrisia de seus adversários que o elogiam, 
inspirou a reflexão do Papa no Angelus do 29º Domingo do 
Tempo Comum, quando recordou que Jesus sabia que queriam 
“colocá-lo em apuros ao fazer-lhe a pergunta insidiosa: ‘É líci-
to, ou não, pagar imposto a César?’”. “Porém Jesus, conhece 
a malícia e sai da armadilha. Pede a eles que lhe mostrem a 
moeda do imposto, ele a toma em suas mãos e pergunta: de 
quem é esta imagem impressa. Eles respondem que é de César, 
ou seja, do Imperador. Então Jesus responde: "Devolvei o que 
é de César a César e a Deus o que é de Deus".

Então o Papa explica:
“Com esta resposta, Jesus coloca-se acima da polêmica. 

Por um lado, ele reconhece que o imposto a César deve ser pago, 
porque a imagem na moeda é sua; mas, acima de tudo, ele lem-
bra que cada pessoa traz dentro de si uma outra imagem, a de 
Deus, e por isso é a Ele, e somente a Ele, que todos estão endivi-
dados com sua própria existência”.

Francisco pondera que nesta sentença “encontramos não 
apenas o critério da distinção entre as esferas política e reli-

giosa, mas também diretrizes claras para a missão dos crentes 
de todos os tempos, até mesmo para nós hoje". Assim como 
o pagamento de impostos é um dever do cidadão, continua o 
Pontífice, o mesmo acontece com a afirmação da “primazia de 
Deus na vida e na história humana, respeitando o direito de 
Deus ao que lhe pertence”.

Presença viva na sociedade
Francisco pondera: “Disso deriva a missão da Igreja e 

dos cristãos: falar de Deus e dar testemunho dele aos homens e 
mulheres de seu tempo”.

“Cada um, em virtude do Batismo, é chamado a ser uma 
presença viva na sociedade, animando-a com o Evangelho e 
com a força vital do Espírito Santo”

Que Maria Santíssima ajude a todos a fugir de toda hi-
pocrisia e a serem cidadãos honestos e construtivos. E sustente 
a nós, discípulos de Cristo na missão de testemunhar que Deus 
é o centro e o sentido da vida”.

Fonte: Vatican News
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Notas e Orientações

Mensagem da CNBB sobre as queimadas em território brasileiro
 “As feridas causadas 

à nossa mãe terra são feridas 
que também sangram em nós.
(Papa Francisco –). Mensagem ao 
presidente da Colômbia, por ocasião 
do Dia Mundial do Meio Ambiente

1. A Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil acompanha indignada 
a devastação causada pelas queimadas 
nos biomas Amazônia, Cerrado e Pantanal. Une-se às diversas 
manifestações de entidades católicas feitas nos últimos dias 
e enaltece todos que cuidam, com esmero, da Casa Comum, 
de modo especial os que bravamente combatem os focos 
de incêndio e trabalham pela preservação da vida nas áreas 
afetadas. A CNBB se solidariza com todos os voluntários 
que arriscam a própria vida, atuando com poucos recursos 
no combate ao crime socioambiental que está ocorrendo e 
na tentativa de salvar a fauna restante que não foi consumida 
pelo fogo.

2. Mesmo diante de tamanha destruição, o Governo 
Federal paradoxalmente insiste em dizer que o Brasil está 
de parabéns com a proteção de seu meio ambiente. Esta 
atitude encontra-se em nítida contramão da consciência 
social e ambiental, na verdade benefi ciando apenas grandes 
conglomerados econômicos que atuam na mineração e no 
agronegócio.

3. O Ministério Público mostrou ao Governo Federal 
os lugares mais sensíveis onde o desmatamento e a queimada 
aconteceriam de forma mais evidente. Até mesmo ações 
judiciais foram propostas. Nada, entretanto, surtiu efeito que 
evitasse essa tragédia socioambiental.

4. Não é possível permanecer em silêncio diante, por 
exemplo, dos cortes orçamentários no Ibama e no ICMBio, 
bem como do sucateamento dos órgãos de combate e 
fi scalização. O orçamento liberado para fi scalização do 
desmatamento no ano de 2019 foi de 102 milhões de reais 
e ainda sofreu um bloqueio de 15,6 milhões. Neste ano de 
2020, o recurso foi ainda menor: conforme o Projeto de 
Lei Orçamentária (PLOA), aprovado, foram previstos 76,8 
milhões para as ações de controle e fi scalização ambiental 
do Ibama. Isso signifi ca ter 25,2 milhões de reais a menos!

5. De acordo com o Fundo Mundial para a Natureza 
– WWF-Brasil, apesar da criação do Conselho da Amazônia, 
com a promessa de melhor controle no bioma por parte das 
Forças Armadas, agosto deste ano repetiu e mesmo superou 
a tragédia vivida em 2019, com um pico assustador no 
número de focos de incêndio. Essa agressão à Casa Comum, 

teve como resultado, nos anos de 
2019 e 2020, recordes na quantidade 
de focos de queimadas no Cerrado 
(50.524 e 41.674), no Pantanal (6.052 
e 15.973) e na Amazônia (66.749 e 
71.499), totalizando, segundo dados 
do INPE, 123.325 focos em 2019 e 
129.146 até 20 de setembro de 2020, 
correspondendo a um aumento de 

5.821, destruindo grande parte da biodiversidade nestes 
biomas, ameaçando povos originários e tradicionais. Tudo 
isso se constitui num processo de verdadeiro desmonte das 
leis e sistemas de proteção do meio ambiente brasileiro.

6. Em meio a toda essa devastação – cujas 
consequências chegam aos países vizinhos – também o 
bom senso é agredido tanto pelo o negacionismo explícito e 
reincidente por parte de nossas lideranças governamentais, 
quanto pela acusação de que povos e grupos seriam 
os responsáveis por algumas das queimadas. Esta 
criminalização, feita perante o mundo, camufl a, na fumaça 
das fake-news, o esforço desses povos por sobrevivência, 
além de trazer o caos da desinformação.

7. Não basta, porém, apenas constatar com tristeza a 
destruição ambiental e o desrespeito ao ser humano. Por isso, 
a CNBB convoca a sociedade brasileira a se unir ainda mais 
em torno do Pacto pela Vida e pelo Brasil, reforçando a voz 
dos que desejam um país mais justo e solidário, empenhados 
na proteção da Casa Comum, partindo dos mais vulneráveis. 
A efetiva superação dessa caótica situação só se dará por 
meio de forte fi scalização, investigação e responsabilização 
dos culpados, obrigação de refl orestamento, recuperação 
integral da natureza devastada e reorganização da estrutura 
econômica.

8. Em meio a nossas diferenças, permaneçamos 
fi rmes na esperança e na união, solidifi cados na certeza de 
que a vida, em especial a vida humana, é o valor maior que 
nos cumpre preservar.

Brasília, DF, 23 de setembro de 2020
Walmor Oliveira de Azevedo - Arcebispo de Belo 

Horizonte, 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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Orientações para a celebração do Sacramento
da Crisma na Diocese de Erexim

Na medida em que é retomada 
a celebração dos sacramentos, com a 
participação restrita da comunidade, faz-
se necessário organizar e articular alguns 
aspectos para que tudo transcorra dentro 
das orientações da Igreja e das autoridades 
sanitárias. Por isso, especificamente na 
aproximação das Crismas em nossas 
paróquias e comunidades, pedimos atenção 
para algumas indicações:

• Haja boa preparação dos crismandos, 
familiares e padrinhos para que estejam bem contextualiza-
dos da forma e do sentido da celebração;

• Insista-se para que tenham especial cuidado de não 
convidarem pessoas de grupos de risco para a celebração 
e de outras em número que ultrapasse o previsto para cada 
igreja. Dentro do possível, pode-se articular transmissões 
pelos meios de comunicação social, para que essas e outras 
pessoas possam acompanhar de onde estiverem;

• Na entrada da igreja, estejam algumas pessoas acol-
hendo e orientando quanto ao distanciamento e aos lugares 
previstos para sentar, ao obrigatório uso da máscara e à hi-
gienização das mãos. A máscara só deverá ser retirada no 
momento da comunhão eucarística;

• Antes da homilia, para que a reflexão seja mais di-
rigida aos crismandos, faça-se a apresentação deles e seus 
padrinhos;

• Depois da homilia, seja feita a ren-
ovação das promessas batismais. Procu-
rar não fazer antes para evitar outras cele-
brações. Poder-se-á fazer motivação para, 
com mão estendida, voltarem-se para o Círio 
Pascal, evitando-se o uso de outras velas;

• Para a unção sacramental, use-se um 
pouco de algodão embebido do Santo Cris-
ma para cada unção, tendo o bispo ou seu 
representante o cuidado de não tocar direta-
mente na fronte do crismando. A saudação 

da paz limitar-se-á ao diálogo, sem contato. Após a cele-
bração, o algodão utilizado na unção será incinerado;

• Os padrinhos aproximam-se dos afilhados e, com 
máscara, dizem o nome do afilhado ao bispo ou seu repre-
sentante evitando-se, porém, de tocar no seu ombro, a não 
ser que sejam do mesmo convívio familiar;

• Quanto às fotos, insistir que alguns minutos antes de 
iniciar a celebração não sejam feitas, nem durante a homilia 
e nos momentos nos quais os crismandos não estejam dire-
tamente envolvidos. 

Que a celebração da Crisma ajude a todos a 
confirmarem sua fé, expressa no compromisso com a Igreja 
e na solidariedade fraterna com os mais necessitados, na 
caminhada do ano jubilar de ouro de nossa Diocese.

Erechim, 28 de setembro de 2020.
Dom Adimir Antonio Mazali – Bispo Diocesano

Orientações para agendamento de audiências - Eleições 2020
Erechim, 05 de outubro de 2020
A todos quantos estas orientações virem, fazemos 

saber que, considerando que estamos num tempo de 
grande importância para a democracia, num contexto de 
inseguranças, incertezas e medos gerados pela pandemia do 
Coronavírus, com as eleições municipais que se aproximam:

1. Como Igreja apoiamos todas as iniciativas que visem 
o bem comum de nosso povo e o desenvolvimento de 
nossa sociedade;

2. Acolhemos todas as propostas que visem o bem maior, 
ou seja, a construção de uma sociedade justa, fraterna 
e solidária, promovendo a vida com dignidade e 
defendendo-a em todas as circunstâncias.

3. Que procurem responde às necessidades e os anseios 
de nossa população.

Sendo assim, estamos abertos a acolher e dialogar 
com todos e sem distinção entre a diversidade de 

segmentos e propostas, estabelecemos que o agendamento 
para este diálogo deverá respeitar o seguinte:

1. Serão atendidos todos os 
interessados, com prévio 
agendamento;

2. O agendamento será feito uma 
única vez;

3. O tempo disponível para cada 
atendimento será de 30 minutos;

4. Devido à pandemia, o atendimento será somente 
individualizado ou no máximo duas pessoas (sem 
comitivas);

5. Não serão permitidas gravações ou fotografias no 
espaço da Mitra Diocesana.

Contando com a compreensão de todos, reiteramos 
nosso desejo de uma campanha eleitoral realizada em 
espírito de união e respeito mútuo, com sucessos em seus 
mandatos aos que forem eleitos nos cargos que almejam. 
Com as bênçãos de Deus, despedimo-nos.

Atenciosamente.
Dom Adimir Antonio Mazali

Bispo Diocesano de Erexim
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Orientações da Diocese de Erexim para as eleições municipais 2020.
“A política é a forma mais perfeita da 

caridade” (Papa Pio XI)
Aos Irmãos e Irmãs, Sacerdotes, Reli-

giosos(as), Lideranças Leigas, Fiéis Católicos da 
Diocese de Erexim!

Neste ano teremos eleições municipais, 
momento oportuno para o exercício da cidadania 
em vista do bem comum. 

Recordamos alguns princípios e esta-
belecemos algumas orientações para o período 
eleitoral nas paróquias e comunidades da Diocese de Erexim.

1. A Igreja não tem partido, nem candidatos. Considera 
que toda pessoa, enquanto cidadã, tem o direito de fazer suas 
opções políticas. Ao mesmo tempo, a Igreja tem a missão de 
iluminar, pelo Evangelho, a vida das pessoas. 

2. A participação na política é importante, sendo uma 
forma privilegiada de exercer a cidadania. É fundamental co-
nhecer bem os candidatos e suas propostas para uma escolha 
livre e consciente. 

3. Como cristãos, devemos contribuir para o bem co-
mum, escolhendo candidatos que promovam a vida, desde o 
seu início até seu término natural e fortaleçam as organizações 
sociais, principalmente as de comprovado serviço ao outro. 

4. A Lei 9.840/99, conhecida como lei contra a corrup-
ção eleitoral, possui um papel fundamental para a conquista de 
um sistema político mais democrático. É importante conhecê-
-la e divulgá-la.  Voto não se “vende”, não é objeto de troca, 
pois isso é procedimento ilegal e um desvio da moral cristã. 

5. Pode-se, de modo prudente, promover, nos espaços 
comuns da paróquia (com exceção do interior do templo), a 
reflexão sobre determinados assuntos ligados ao bem comum, 
sendo dada a possibilidade de todos os partidos participarem, 
mediante a aprovação do Pároco e do Conselho Paroquial de 
Pastoral.

6. Não é permitido, especificamente no 
interior de nossos templos, apresentar nomes de 
candidatos a cargos para o poder executivo ou le-
gislativo, bem como o uso de imagens dos espa-
ços religiosos para propaganda política.

7. Em nossas comunidades católicas, du-
rante a campanha eleitoral, os que disputarem 
cargos para o poder executivo e legislativo, bem 
como os que estiverem atuando diretamente na 
campanha eleitoral (coordenadores de campa-

nha, cabos eleitorais...) não devem exercer seus ofícios na co-
munidade. Os eleitos só poderão retornar ao ofício na comuni-
dade depois de terem cumprido o mandato.

8. Não é permitido, em nossas comunidades católicas, 
aceitar qualquer tipo de doação dos candidatos que possa co-
notar favorecimento eleitoral.  

9. Aconselha-se aos cristãos católicos candidatos a 
procurar seus párocos para um diálogo objetivo, a fim de que 
possam apresentar suas motivações políticas e serem orienta-
dos quanto à sua participação na vida da comunidade durante a 
campanha eleitoral (Ver Orientações para Agendamento Elei-
ções 2020 já enviadas).

10. É sempre bom lembrar a necessidade de incenti-
var católicos idôneos a que se candidatem e assumam a políti-
ca como um projeto de vida, que viabilize uma função social 
transformadora em benefício da vida integral da pessoa huma-
na, conforme a Doutrina Social da Igreja.

Pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima e de São 
José, Deus abençoe a todos(as!

Erechim, 13 de outubro de 2020
Dom Adimir Antonio Mazali,
Bispo Diocesano
Pe. Antonio Valentini Neto,
Chanceler da Cúria Diocesana

O serviço à Política
565 Para os fiéis leigos, o compromisso político é uma 

expressão qualificada e exigente do compromisso cristão ao 
serviço dos outros[1183]. A persecução do bem comum em 
um espírito de serviço; o desenvolvimento da justiça com 
uma atenção particular para com as situações de pobreza e 
sofrimento; o respeito pela autonomia das realidades terre-
nas; o princípio de subsidiariedade; a promoção do diálo-
go e da paz no horizonte da solidariedade; são estas as ori-
entações que os cristãos leigos devem inspirar a sua ação 
política. Todos os crentes, enquanto titulares de direitos e 
deveres de cidadãos, estão obrigados a respeitar tais orien-
tações; aqueles que têm encargos diretos e institucionais na 
gestão das complexas problemáticas da coisa pública, seja 
nas administrações locais, seja nas instituições nacionais e 
internacionais, deverão tê-los especialmente em conta.

566 Os encargos de responsabilidade nas instituições 
sociais e políticas exigem um empenho severo e articulado, 
que saiba pôr de manifesto, com os contributos de reflexão ao 
debate político, com o planejamento e com as opções oper-
ativas, a absoluta necessidade de uma qualificação moral da 
vida social e política. Uma atenção inadequada à dimensão 
moral da vida social e política. Uma atenção inadequada em 
relação a dimensão moral conduz à desumanização da vida 
associada e das instituições sociais e políticas, consolidando 
as «estruturas de pecado». «Viver e agir politicamente em 
conformidade com a própria consciência não significa aco-
modar-se passivamente em posições estranhas ao empenho 
político ou numa espécie de confessionalismo; é, invés, a 
expressão com que os cristãos dão o seu coerente contributo 
para que, através da política, se instaure um ordenamento 
social mais justo e coerente com a dignidade da pessoa hu-
mana». (Compêndio da Doutrina Social da Igreja)
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69ª Romaria Diocesana de Fátima
Com participação restrita, Diocese de Erexim realiza 

novena e Romaria de Fátima
Na situação atípica decorrente da pandemia da Covid-19, 

no dia 02 de outubro, dia dos santos Anjos da Guarda, a Dio-
cese de Erexim iniciou a novena preparatória de sua 69ª Ro-
maria de Fátima, com a seguinte programação: às 6h30, missa 
no Santuário, às 12h, oração do Ângelus, no Santuário, às 20h 
procissão motorizada com partida de 
pontos diversos da cidade a cada noite, 
culminando com missa no Santuário. 
As missas tiveram participação limita-
da a 30% da capacidade do Santuário, 
em torno de 100 pessoas. A missa da 
manhã e a oração do Ângelus tiveram 
transmissão pelo facebook e o canal do 
Youtube do Santuário. A procissão e a 
missa da noite foram transmitidas pelos 
mesmos meios e por rádios, entre elas 
Virtual, Difusão AM e FM, Tchê Erechim e Aratiba.

Tema e lema da Romaria
 No contexto da pandemia, do ano jubilar de ouro da 

Diocese e da Campanha da Fraternidade sobre a Vida, dom 
e compromisso, o tema da novena e da Romaria de Fátima 
deste ano foi: Com Maria, cuidar da vida e da saúde, e o 
lema: Tua fé de salvou, a palavra de Jesus para a mulher 
doente havia 12 anos que tocou nas vestes dele na certeza de 
ser curada. Tema e lema serão refletidos em diversos aspec-
tos durante a novena. Na primeira noite, o enfoque foi “Com 
Maria, Romaria em tempo de pandemia e ano jubilar”. Nas 
noites seguintes, foi contemplado o cuidado da família; do 
trabalho e do meio-ambiente; da Igreja, especialmente da 
comunidade a que se pertence; da infância, adolescência e 
juventude; dos doentes; dos idosos, cuidadores e profission-
ais da saúde; da fé; da esperança e da caridade. 

Intenções da Romaria
Cada romeiro, com participação presencial ou à distân-

cia, tem seus agradecimentos e seus pedidos a Deus por meio de 
Maria. Mas a todos são propostas três intenções comuns: - para 
proclamarmos, com Maria, as maravilhas de Deus em nossa 
Diocese em seus 50 anos e para sermos sempre mais Igreja de 
comunhão e participação; - para vencermos, com o auxílio N. 
Sra. de Fátima, as consequências da pandemia Covid-19, com 
permanente cuidado com a vida e a saúde; - para que, com a 
graça divina e a nossa solidariedade, os doentes e idosos se 
sintam fortalecidos na esperança e os seus cuidadores e profis-
sionais da saúde, revigorados no serviço a eles.

O hino da Romaria
Como em diversas outras Romarias, Pe. José Carlos 

Sala, Pároco da Paróquia Santa Luzia, Atlântico, Erechim, 
integrante da Comissão Diocesana de Liturgia, Música e 
Arte Sacra e da Assessoria de Música da CNBB, compôs o 
hino desta Romaria.

É tempo de cuidar, cuidar da vida 
que é sagrada, nosso bem maior!
Que vem de Deus e Ele nos conduz,
seguimos o caminho guiados por sua luz!

1. Maria, mãe bondosa, com teu materno auxílio
   ouvimos o Senhor que nos diz:
   Coragem, tua fé te salvou!
2. Maria, mãe querida, por tua intercessão
   ouvimos o Senhor que nos diz:
   Coragem, tua fé te salvou!
3. Saúde dos enfermos, por tua proteção
   ouvimos o Senhor que nos diz:
   Coragem, tua fé te salvou! 

Ele também compôs um breve canto de reconhecimen-
to aos profissionais da saúde e cuidadores, com o qual o Pe. 
Cleocir Bonetti, Vigário Geral da Diocese iniciou e conclu-
iu a homilia da sexta noite da novena, “Com Maria, cuidar 
dos idosos, dos doentes e dos cuidadores e profissionais da 
saúde. Pe. Sala o incluiu na procissão do dia da romaria.

Cuida da vida, da vida tão frágil
da vida doente, do irmão sofredor!
E Deus te proteja e te recompense
por tanto cuidado, por tanto amor!
Atendimento no Santuário de Fátima durante a no-

vena da Romaria
 Como não havia a costumeira procissão da Catedral 

ao Santuário, ele esteve aberto desde as 06h para a oração 
dos devotos, com oportunidade de bênção e confissão. Quem 
tinha sua promessa de participar da procissão foi convidado 
a dirigir-se a pé ao Santuário, fazer sua oração e, se desejar, 
pedir a bênção ou para ser atendido em confissão. 

O trajeto da procissão em cada noite da novena de 
Fátima

 Pelos protocolos de prevenção à pandemia, não podia 
haver aglomeração de pessoas. Por este motivo, não houve a 
procissão a pé da Catedral ao Santuário nas noites da novena e 
no dia da Romaria de Fátima. Em vista disso, houve procissão 
motorizada, com a imagem de N. Sra. num carro de som, se-
guida por devotos em seus veículos. Na esplanada, houve a 
bênção dos motoristas e dos carros e, se havendo vaga, po-
diam ficar no estacionamento e acompanhar a missa. 

No relato sobre cada noite da novena se informa o 
ponto de partida da procissão.
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Primeiro dia:
Com Maria, Romaria em tempo de pandemia e ano jubilar
Com missa às 06h30 do dia 

02 de outubro, Diocese inicia no-
vena de sua Romaria de Fátima

Na primeira sexta-feira de 
outubro, dia 02, comemoração dos 
Anjos da Guarda, às 06h30, no San-
tuário, Pe. Valter Girelli, Reitor do 
Seminário e do Santuário, presidiu 
a missa do primeiro dia da novena 
da 69ª Romaria de Fátima da Dio-
cese de Erexim. A missa foi con-
celebrada pelo Pe. Giovani Momo, 
formador do Curso Propedêutico, Coordenador da Pastoral 
Vocacional e do Lar Sacerdotal, e teve animação dos cantos 
do Pe. José Carlos Sala, Pároco da Paróquia Santa Luzia, 
Bairro Atlântico, Erechim, integrante da Comissão Diocesana 
de Liturgia, Música e Arte Sacra, compositor do hino desta 
Romaria, como de diversas outras. 

Em sua homilia, Pe. Valter referiu-se à situação excep-
cional da Romaria deste ano. Por causa da pandemia, ela terá 
participação presencial restrita de devotos e tem programação 
um pouco diferente. Mencionou o tema e o lema da Romaria 
– Com Maria, cuidar da vida e da saúde – “Coragem tua fé te 
salvou”. O tema está ligado à Campanha da Fraternidade que 
tratou da vida, dom e compromisso. Lembrou que no início de 
outubro, a Igreja Católica no Brasil vive a Semana Nacional 
da Vida. O tema é motivado também pela pandemia Covid-19, 
que afeta a saúde do mundo inteiro. Nesta situação angustiante 
que vem vindo desde o início do ano, é confortador lembrar 
a palavra de Cristo àquela mulher 
doente havia 12 anos e que procu-
rou tocar nas vestes dele na cer-
teza de ser curada: “Coragem, tua 
fé de salvou”. Citou as intenções 
da Romaria, relacionadas acima. 
Destacou a recomendação de São 
Paulo a Timóteo, conforme a lei-
tura da missa, de renovar o dom 
de Deus que havia recebido e que 
a Romaria é justamente tempo de 
renovação espiritual. Em relação 
ao Evangelho proclamado, narrando a presença de Jesus na 
sinagoga, quando diz que viera para anunciar a boa nova aos 
pobres, dar vista aos cegos, fazer os surdos ouvir, os coxos 
andar e proclamar o ano da graça, ressaltou que a Romaria 
é tempo especial da graça divina. Observou que não se pode 
apenas apresentar a Maria pedidos de ajuda por necessidades 
diversas, mas também perguntar a ela o que espera de cada 
um de seus devotos. Ela sempre está perto de todos e neste 
ano, de modo especial, como muitos que gostariam de estar 
no seu Santuário não poderão, ela chega à casa de cada um 

com mensagem de esperança e de 
conforto. Exortou a todos a abrir-
lhe a porta do coração e da casa para 
acolher sua visita.

 Dom Adimir ressalta na-
tureza do Santuário e temática da 
novena de Fátima

Às 20h primeira sexta-fei-
ra de outubro, dia 02, do Mês das 
Missões, dia dos Anjos da Guarda, 
no Santuário de Fátima, Dom Adi-

mir deu início à procissão e à missa da primeira noite da no-
vena de Fátima deste ano. A celebração foi concelebrada pe-
los Padres Cleocir Bonetti, Vigário Geral da Diocese, Valter 
Girelli, Reitor do Santuário, André Lopes e Lucas Stein, da 
Paróquia da Salette, Bairro Três Vendas, Erechim. 

A imagem de Fátima, em cima de um carro de som e 
acompanhada de devotos em seus veículos, partiu da Catedral 
São José. Na chegada à Esplanada do Santuário, os condu-
tores e veículos receberam a bênção e enquanto houve lugar 
permaneceram no estacionamento, para acompanhar a missa 
por rádio ou pelas redes sociais.  

No início de sua homilia, Dom Adimir, que participa 
pela primeira vez da novena de Fátima em nossa Diocese, pois 
a assumiu em 12 de julho passado, relacionou este Santuário 
com o da Cova da Iria, em Portugal, onde Nossa Senhora 
transmitiu a mensagem do amor misericordioso de seu Filho 
para as pessoas de todos os tempos de lugares, há mais de 100 
anos. Depois, apresentou aspectos da natureza do santuário 

como espaço sagrado para o encon-
tro com Deus, a renovação da vivên-
cia cristã, da reconciliação e da mi-
sericórdia, observando que ele remete 
ao coração o espaço sagrado de cada 
pessoa para o encontro íntimo com 
Deus. Despois, refletiu sobre o tema 
e o lema da novena, “Com Maria, 
cuidar da vida e da saúde” e “Cora-
gem, tua fé te salvou”, no contexto do 
ano jubilar da Diocese e da pandemia 
que assola o mundo. Enfatizou que a 

vida é o dom maior de Deus, a ser preservado e promovido 
em todas as suas manifestações e etapas, como propõe a Se-
mana Nacional da Vida em andamento no Brasil. Mencionou 
também as intenções da novena, o louvor a Deus pelo jubileu 
de ouro da Diocese e o pedido para que seja sempre mais Ig-
reja de comunhão e participação; a superação, com o auxílio 
de N. Sra. de Fátima, das consequências da pandemia, com o 
cuidado da vida e da saúde; solidariedade com os doentes e 
idosos e a dedicação revigorada dos cuidadores e profissionais 
da saúde a eles.
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Segundo dia: Com Maria, cuidar da família
Novena de Fátima recor-

da a necessidade de cuidar da 
família

Pe. José Carlos Sala, Pároco 
da Paróquia Santa Luzia do Bairro 
Atlântico, em Erechim, integrante 
da Comissão Diocesana de Liturg-
ia, Música e Arte Sacra e da equipe 
de assessoria de música da CNBB, 
presidiu a missa da manhã do se-
gundo dia da novena de Fátima, 
às 06h30 do dia 03 de outubro, no Santuário, com equipe 
de animação daquela comunidade. Os padres do Seminário, 
Giovani concelebrou a missa e Valter ficou à disposição das 
confissões.

Pe. Sala iniciou sua homilia cantando o refrão do hino 
do Centenário das aparições de Nossa Senhora na Cova da 
Iria, Portugal, composto por ele, em 2017: /:Ó mãe de Fáti-
ma, rogai por nós!/ Que em todas as famílias reinem o amor 
e a paz!:/ Caracterizou a romaria como tempo de graça e a 
novena como oportunidade de caminhar na intimidade com 
o Senhor na ternura de Maria. Recordou o tema da Romaria, 
cuidar da vida e da saúde, dons sagrados, mas frágeis. Porém 
nas fragilidades da vida, como na atual situação de pandemia, 
o lema da Romaria nos exorta a termos coragem, iluminada 
pela fé e a esperança. Prosseguiu abordando o cuidado com 
a família, primeiro espaço de educação da fé e formação 
para a vida em sociedade. Cuidado que encontra na fé jeito 
especial de ser realizado. A família tem em Josué, conforme 
a leitura da celebração, profun-
da inspiração de fidelidade na fé. 
Diante do abandono de muitos ao 
Deus vivo e verdadeiro, procla-
mou com determinação que ele e 
sua família serviriam ao Senhor. 
Nesta fidelidade a Deus, a família 
se torna forte. Fica como a casa 
construída sobre a rocha, segundo 
o evangelho da mesma celebração. 
No caso, construída sobre a rocha 
do amor e  não da areia movediça de sentimentos vãos. Ex-
ortou aos pais a falarem de Deus aos filhos, a irem com eles 
para a igreja, a lerem com eles a Palavra de Deus, a serem 
os verdadeiros catequistas da casa. Apontou para coisas sim-
ples que fazem a felicidade da família: pedir licença, pedir 
desculpas, pedir perdão, agradecer, ser grato quando alguém 
da família faz algo de bom, não levantar a voz por questões 
tão banais, silenciar nos momentos em que os ânimos ficam 
acirrados, conversar durante as refeições, em determinados 
momentos, deixar o celular, o computador e a tv e sentar 

para conversar... Concluiu sua re-
flexão fazendo referência ao salmo 
proclamado após a leitura: será as-
sim abençoado todo homem, toda 
mulher, toda a família que teme o 
Senhor. O Senhor te abençoe cada 
dia de tua vida. o Senhor abençoe 
a minha família, a sua família, 
abençoe todas as famílias....

O cuidado e a promoção da 
família na segunda noite da no-

vena de Fátima
A procissão e a missa da segunda noite da novena 

de Fátima, no dia 03 de outubro, dentro do seu tema ger-
al, “Com Maria, cuidar da vida e da saúde”, destacaram o 
cuidado e a promoção da família. A celebração foi presidi-
da pelo Pe. Valtuir Bolzan, Pároco da Paróquia Imaculada 
Conceição, de Getúlio Vargas, acompanhado pelo Pe. Isali-
no Rodrigues, Pároco da Paróquia São Roque, de Itatiba do 
Sul, e assistente diocesano do movimento Encontro de Ca-
sais com Cristo. Pe. Giovani Momo, do Santuário, orientou 
a procissão e concelebrou a missa.

A procissão motorizada partiu da igreja N. Sra. Apa-
recida, Bairro Jabuticabal, Paróquia da Salette, Bairro Três 
Vendas, de Erechim, passando em frente ao Hospital Santa 
Terezinha e Clínica Santa Mônica.

Na homilia, Pe. Bolzan observou que a pandemia não 
impediu os devotos de Maria voltar o olhar e o coração a 

ela nesta novena com participação 
presencial restrita, mas com grande 
acompanhamento pelas redes soci-
ais e por diversas rádios. Lembrou 
que Deus, por seu amor, nos criou 
à sua imagem e semelhança e nos 
fez sua família, na qual todos par-
tilham alegrias, dificuldades, sofri-
mentos e tudo o que faz parte da 
vida de cada integrante. Destacou 
a sublimidade da família, santifica-
da por Jesus Cristo na que nasceu 

e viveu na Sagrada Família de Nazaré. Alertou que a socie-
dade de hoje não promove a família; pelo contrário, agride-a 
constantemente. Porém, a família constituída sobre a rocha 
que é Jesus Cristo, conforme o evangelho da celebração, re-
siste a qualquer tempestade, a qualquer ataque. Por isso, Ele 
deve estar em primeiro lugar na família e não outras reali-
dades. Exortou a cada integrante da família a ter a firmeza 
de Josué, conforme a leitura da missa, que, diante de muitos 
que abandonavam Deus, proclamou com determinação: “eu 
e minha família serviremos o Senhor”.



Diocese de Erexim - RS

21Notícias

Terceiro dia: Com Maria, cuidar do trabalho
e do meio ambiente

O cuidado pelo meio ambi-
ente com o trabalho humano na 
novena de Fátima

A missa dominical das 08h 
no Santuário no dia 04 de outubro, 
dia em que é lembrado São Francis-
co de Assis, foi também a missa da 
manhã do terceiro dia da novena de 
Fátima. 

Pe. Valter Girelli, reitor do 
Santuário, presidiu a celebração se-
guindo o folheto do domingo da Diocese de Erexim, o 27º 
do tempo comum, cujo evangelho, na versão de São Mateus, 
apresenta a parábola da vinha, cujos trabalhadores se neg-
aram entregar seus frutos para o proprietário. Mais do que 
isto, mataram os enviados dele para receber a produção e 
quando lhes mandou o próprio filho decidiram matar tam-
bém a ele para herdar a propriedade. É alusão clara aos pro-
fetas que Deus enviou a seu povo e a seu próprio Filho, en-
viado para realizar a obra da redenção humana. 

Na homilia, Pe. Valter disse que na vinha se pode ver 
toda a criação, confiada por Deus aos homens e às mulheres, 
para cuidá-la e desenvolvê-la. Conforme a primeira leitura 
do dia, que também fala da vinha, Deus esperava uvas de 
verdade, mas só encontrou uvas selvagens, 
injustiça e iniquidade. Ressaltou que Deus 
espera nosso cuidado com sua obra, que é 
também o que propõe o terceiro da novena 
de Fátima, “com Maria, cuidar do trabalho 
e do meio ambiente”. Referiu-se aos insis-
tentes apelos do Papa Francisco a todos, 
também às autoridades das nações para o 
cuidado com o meio ambiente para se ter 
vida saudável. Lembrou que ontem, ele 
foi a Assis, na Itália, e junto ao túmulo de 
São Francisco, assinou sua terceira encí-
clica, intitulada “Fratelli Tutti”, inspirada 
naquele santo que chamava de irmão e irmã 
todas as criaturas. Exortou a todos deix-
ar-se tocar pela mística do cuidado. Cuida-
do na vida pessoal, evitando tudo o que 
prejudica a saúde. Cuidado nas relações, 
evitando sentimentos e atitudes de discórdia, ódio, ganância, 
dominação. Colocar os dons recebidos a serviço do cuidado 
da criação. Para ressaltar esta sensibilidade com o meio am-
biente, citou afirmação de um filósofo: o tigre nunca poderá 
se humanizar, mas o homem pode se desumanizar. 

Novena de Fátima ressalta o cuidado com a obra 
da criação

A procissão da noite do terceiro dia da novena de Fáti-

ma, no dia 04 de outubro, dia em 
que se lembra São Francisco de 
Assis, partiu da igreja Santa Lu-
zia, do Bairro Atlântico, em Ere-
chim. Ela e a missa foram pres-
ididas pelo Pe. Paulo Rogério 
Caovila, Pároco da Paróquia São 
Francisco de Assis, de Mariano 
Moro, e concelebrada pelos pa-
dres André Lopes e Lucas Stein, 
da Paróquia da Salette, de Ere-
chim, e pelo Pe. Valter Girelli, 

reitor do Santuário Diocesano. A animação dos cantos foi do 
Pe. José Carlos Sala, compositor do hino desta Romaria e de 
diversas outras, com a equipe de instrumentistas e cantores. 

O tema deste terceiro dia da novena era: “Com Maria, 
cuidar do trabalho e do meio ambiente”, considerado muito 
oportuno pelo Pe. Paulo no início de sua homilia. 

Na homilia, ele ressaltou que a Palavra de Deus nos 
fortalece neste tempo de tantos desafios e dificuldades, como 
as provenientes da pandemia Covid-19. Observou que se de-
vemos ter cuidado com as criaturas de Deus, devemos tam-
bém ter presente o cuidado que Ele tem por todas elas, espe-
cialmente por nós. Ele criou tudo com muito carinho como 

se fosse um jardim, o lugar para vivermos. 
Ele espera que tenhamos o mesmo carin-
ho para com a obra de sua criação. Para 
cultivarmos este carinho pelas criaturas de 
Deus, temos São Francisco como grande 
modelo. Ele viveu como Deus quer que 
vivamos, na simplicidade, no desapego, 
no desprendimento, como referiu a pas-
sagem do evangelho da missa. Francisco 
tinha presente que tudo era obra de Deus 
e que, como dizia a leitura da celebração, 
tudo era muito bom. Deus criou o homem 
e a mulher para se completarem mutua-
mente e os abençoou. Ele sempre abençoa 
a todos. Maria Santíssima, cuja imagem 
circula pela cidade nesta novena, também 
nos abençoa. Sempre em referência ao 
evangelho proclamado, que convidava a 

olhar os lírios do campo de grande beleza e as aves do céu 
alimentadas por Deus e exortava a não ter a preocupação 
obsessiva pelo comer e o vestir, Pe. Paulo motivou a todos 
a cultivar a confiança na Providência Divina, o que não dis-
pensa o próprio esforço permanente. A busca por ter sempre 
mais coisas, muitas desnecessárias, cria a insatisfação e tira 
a alegria da vida. Concluiu sua reflexão convidando a todos 
a se colocar nas mãos de Deus, contando com a intercessão 
de Nossa Senhora e de São Francisco de Assis.   
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Quarto dia: Com Maria, cuidar da comunidade, Igreja
Novena de Fátima ressalta 

o dom e o compromisso da per-
tença à comunidade cristã

Em seu quarto dia, 05 de ou-
tubro, a novena de Fátima convi-
dou os devotos de Maria a retomar 
sua pertença à comunidade cristã. 
Pe. Agostinho Dors, Pároco da 
Paróquia São Pedro, coordenador 
do Fraterno Auxílio Presbiteral de 
Erexim, presidiu a missa das 06h, 
concelebrada pelo Pe. Valter Gire-
lli, reitor do Santuário, com a participação do Diácono Al-
meri Bornelli, daquela Paróquia, e animação do canto pelo 
Pe. José Carlos Sala, da Paróquia Santa Luzia, Bairro Atlân-
tico e pequena equipe.

No início da homilia, Pe. Agostinho recordou que a 
romaria retrata a natureza da vida humana, peregrinação 
para Deus, que é amor, conforme a carta de São João. Nin-
guém estará em caminho com Cristo ao Pai sem o amor aos 
irmãos, distintivo dos seus discípulos. A partir do evangel-
ho da missa, a passagem em que Cristo se apresenta como 
videira verdadeira, da qual seus seguidores são ramos que 
devem dar frutos bons e abundantes, ressaltou a importân-
cia de cultivar permanentemente esta ligação com Ele, que 
se expressa na participação ativa na comunidade cristã, em 
gestos concretos de solidariedade 
aos irmãos e que se alimenta espe-
cialmente pela Palavra e pela Eu-
caristia. Citou as Diretrizes Gerais 
da Ação Evangelizadora da Igre-
ja no Brasil que fala dos 4 pilares 
da comunidade cristã, a Palavra – 
iniciação à vida cristã e animação 
bíblica da vida e da pastoral; o Pão 
- Liturgia e a espiritualidade; a cari-
dade – serviço à vida plena; e ação 
missionária – estado permanente de 
missão.  Referiu também o objetivo do Plano Diocesano da 
Ação Evangelizadora: Evangelizar, a partir da escuta e da 
vivência da Palavra de Deus, alimentados pela Eucaristia, 
fortalecendo uma Igreja diocesana de comunhão e partici-
pação, em saída, rumo à plenitude. 

Eucaristia, sinal e sustento 
no cuidado com a comunidade na 
novena de Fátima

A procissão motorizada 
partindo da igreja São Pedro, pas-
sando pelo Presídio Estadual e pelo 
Hospital de Caridade, culminando 
com missa no Santuário de Fátima, 
foram presididas pelo Pe. Ander-
son Faenello, Pároco da Paróquia 
São Cristóvão, no dia 05 de out-
ubro, comemoração de São Ben-

edito, o Negro e Santa Faustina Kowalska. A procissão foi 
animada pelo Pe. Lucas Stein, Vigário Paroquial da Salette, 
Três Vendas e o canto, pelo Pe. Sala e equipe. A celebração 
contemplou o cuidado da com unidade, da Igreja.

No primeiro momento de sua reflexão, Pe. Anderson 
ressaltou a figura e a presença de Maria na história da Igreja. 
Como ela gerou Cristo em seu seio e foi fiel discípula dele, 
também acompanhou a geração da Igreja, Por isso, para se 
cuidar da comunidade, da Igreja, como propõe este dia da 
novena, é necessário recorrer a Maria, modelo de fé firme 
e de esperança inabalável nas promessas divinas. Ressaltou 
que o cuidado da comunidade, da Igreja exige antes de tudo, 
entendê-la e promovê-la como espaço de encontro com Cris-
to, não tanto e nem apenas como lugar de encontro e partilha 

entre irmãos. O centro da Igreja é 
a Liturgia, cuja fonte e culminân-
cia é a Eucaristia. Por ela se renova 
o mistério pascal e se vive a ex-
periência dos discípulos de Emaús, 
que faz abrir os olhos e arder o 
coração para a intimidade com o 
Mestre e para dar bons e abundan-
tes frutos, conforme a passagem do 
evangelho da videira e dos ramos, 
proclamada na celebração. Citou o 
jovem beato Carlo Acutis, italiano, 

que será declarado santo no próximo sábado, dia 10, 14 anos 
após sua morte. Viveu tão somente 15 anos, mas tempo su-
ficiente para deixar um testemunho marcante de amor à Eu-
caristia, de devoção à Virgem Maria, de amor aos pobres, de 
zelo missionário, de compromisso com a Igreja.

Quinto dia: Com Maria, cuidar da infância,
da adolescência e da juventude (educadores)

Novena de Fátima propõe promoção da cultura do encontro para integração da geração jovem
Pe. Maicon Malacarne, Pároco da Paróquia N. Sra. Aparecida, Bela Vista e Coordenador Diocesano de Pastoral, 

presidiu a missa das 06h30 do quinto dia da novena de Fátima, dia 06 de outubro, concelebrada pelo Pe. Valter Girelli e 
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Pe Giovani Momo, do Seminário, com an-
imação de equipe daquela Paróquia e o Pe. 
Sala nos cantos. 

O enfoque deste dia é “Com Maria, 
cuidar das crianças, adolescentes e jov-
ens”. 

O evangelho da missa narra a ida de 
José e Maria em peregrinação ao Templo 
de Jerusalém quando Jesus tinha 12 anos. 
Como é bem lembrado, Jesus acabou fican-
do no Templo quando a caravana começou 
o retorno. Tendo andado um dia, José e 
Maria procuram o Menino entre os per-
egrinos. Não o encontrando voltaram ao 
Templo, onde, três dias depois, o avistaram 
conversando com os doutores da Lei. 

Partindo desta passagem, Pe. Maicon iniciou a homilia 
lembrando que Jesus se perdeu ou os pais o perderam. Quan-
do alguém se perde, precisa ser procurado. Os pais de Jesus 
refizeram o caminho para encontrá-lo. Nós também precisa-
mos refazer o caminho para reencontrar o senhor e para nos 
reencontrar-nos. Maria não entendia o que se passava, mas 
guardava tudo no coração. Nós também nem sempre enten-
demos o sentido de nossa vida. O Santuário é também a casa 
dos “perdidos”, não só dos que estão bem. Aqui podemos 
refazer o caminho do encontro com o Senhor, do sentido da 
vida. Sempre que alguém se perde, Deus apresenta oportuni-
dade de se encontrar. Mas, quem mesmo está perdido? No 
caso, era Jesus ou seus pais? Pe. Maicon passou então a con-
siderar o tema do dia: Com Maria, cuidar das crianças, dos 
adolescentes e dos jovens. Observou que muitas vezes se diz 
que a juventude está perdida, ou que os filhos são rebeldes, 
que não vão à missa.... Não se pode esquecer que a geração 
jovem é fruto da geração dos adul-
tos e ela procura algo novo. Cer-
tamente, crianças, adolescentes 
e jovens precisam de nossa pre-
sença, de nosso testemunho, da 
nossa proximidade. Citou então 
passagem da recente encíclica do 
Papa, Fratelli Tutti sobre a im-
portância e a necessidade do diálo-
go: Aproximar-se, expressar-se, 
ouvir-se, olhar-se, conhecer-se, es-
forçar-se por entender-se, procurar 
pontos de contato: tudo isto se resume no verbo «dialogar». 
Para nos encontrar e ajudar mutuamente, precisamos dialog-
ar. Não é necessário dizer para que serve o diálogo; é sufici-
ente pensar como seria o mundo sem o diálogo paciente de 
tantas pessoas generosas, que mantiveram unidas famílias 
e comunidades. O diálogo perseverante e corajoso não faz 
notícia como as desavenças e os conflitos; e, contudo, de 
forma discreta mas muito mais do que possamos notar, ajuda 
o mundo a viver melhor. Ainda segundo o Papa Francisco, 
ressaltou a importância de se viver a cultura do encontro, na 

qual os jovens se sintam acolhidos e enten-
didos.

Novena de Fátima e o cuidado da 
infância, adolescência e juventude

A igreja Sagrado Coração de Jesus do 
Bairro Polígono 21 de Abril, da Paróquia 
São Cristóvão, foi o ponto de partida da 
procissão motorizada da quinta noite no-
vena de Fátima, dia 06 de outubro, dentro 
da Semana Nacional da Vida. 

Ela foi orientada pelo Pe. Maicon 
Malacarne, Pároco da Paróquia N. Sra. 
Aparecida do Bairro Bela Vista. Pe. André 
Lopes, Pároco da Paróquia da Salette, Três 

Vendas, presidiu a celebração, concelebrada pelo Pe. Lucas 
Stein, Vigário Paroquial de lá, e pelo Pe. Valter Girelli, Re-
itor do Santuário.

Pe. André iniciou sua homilia lembran-
do que a Romaria é tempo de purificação e que o  
Santuário é espaço de expressão da fé em Deus e da con-
fiança em Maria. Referindo-se ao enfoque da noite, “Com 
Maria, cuidar da infância, da adolescência e da juventude”, 
ressaltou a importância e a riqueza de dons desta fase da 
vida de cada pessoa humana. Citou testemunho de uma 
mãe que lhe falava da necessidade de muito amor e carin-
ho, paciência e equilíbrio nas relações da família para que 
crianças, adolescentes e jovens possam desenvolver-se inte-
gralmente. Lembrou alguns males praticados especialmente 
contra as crianças, o trabalho infantil, o abuso e outros. Ci-
tou mensagem do Papa Francisco à Campanha pela erradi-
cação do trabalho infantil do Santuário de Aparecida, na qual 
declara:  "Como adultos não podemos roubar às crianças a 

capacidade de sonhar. Procuremos 
favorecer um contexto de esper-
ança, onde os seus sonhos cresçam 
e se compartilhem: um sonho com-
partilhado abre o caminho para um 
novo modo de viver".  Relacionou 
alguns dados estatísticos sobre esta 
realidade. Referiu-se ao evangel-
ho proclamado na missa, a ida ao 
Templo de Jerusalém da Sagrada 
Família, quando o Menino Jesus 
tinha 12 anos e ficou lá quando os 

pais voltaram para casa sem ele, mas retornaram a ele e o 
encontraram conversando com os doutores da Lei. Não en-
tenderam o que se passava com Ele e Maria guardava tudo 
em seu coração. Destacou a importância do silêncio, do sa-
ber ouvir a voz de Deus. Recordou que muitos pais e mães, 
também hoje, procuram encontrar seus filhos, que por algum 
motivo deles se distanciam. Concluiu exortando a todos a 
rezar pelas crianças, adolescentes e jovens, ajudando-os a 
alcançar a maturidade. 
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Sexto dia: Com Maria, cuidar dos doentes, idosos, 
cuidadores e profissionais da saúde

Doentes, Idosos, cuidadores e 
profissionais da saúde na novena de 
Fátima

Pe. Alvise Follador, Pároco da Cate-
dral São José, acompanhado pelo Pe. Glad-
ir Giacomel, Vigário Paroquial da mesma, 
e Pe. Valter Girelli, Reitor do Santuário, 
e dos Diáconos Pascoal Pozza e Jacir Le-
chinski, com equipe da Paróquia, presidiu 
a missa da manhã do sexto dia da nove-
na de Fátima, dia 07 de outubro, que con-
templou os doentes, idosos, cuidadores e 
profissionais da saúde. 

Como o evangelho da missa era de 
São Lucas, tido como médico pela tradição, Pe. Alvise, no 
início de sua homilia, lembrou duas características dele: re-
lato de muitas curas realizadas por Jesus e a manifestação 
da misericórdia dela pelo perdão a muitas pessoas. A seguir, 
caracterizou a mulher da passagem do evangelho, doente 
há 12 anos, que tocou na veste de Jesus na certeza de ser 
curada. Ela não só padecia da doença, mas também da re-
jeição da sociedade e da comunidade religiosa, pois, por sua 
situação era considera impura. Ninguém percebeu que ela 
tocou em Jesus, mas ele pergunta: quem me tocou? Sem ver, 
ele percebeu e a mulher disse que fora ela. Jesus não que-
ria apenas que fosse curada, mas que que fosse restabeleci-
da na confiança em si mesma, em sua própria dignidade e 
reintegrada no convívio social e religioso. E lhe assegura: 
tua fé te salvou, vai em paz. Pe. Alvise convidou a todos a 
refletir sobre as motivações pelas quais se procura Cristo e 
se não se está com relacionamentos comprometidos. Res-
saltou a  recomendação de São Ti-
ago, conforme a leitura da cele-
bração, em relação a quem estiver 
doente: rezar por ele, chamar os 
presbíteros da Igreja para ser un-
gido, seja perdoado, se levante e 
seja salvo. Concluiu sua reflexão 
exortando a confiar os doentes, os 
idosos, os cuidadores, os profis-
sionais da saúde, à intercessão de 
Maria.  

Novena de Fátima com 
música de reconhecimento aos profissionais da saúde e 
cuidadores

Tendo em vista que o sexto dia da novena de Fáti-
ma dava destaque aos doentes e idosos e seus cuidadores 
e profissionais da saúde, Pe. Jose Carlos Sala compôs este 
pequeno canto e respectiva música em reconhecimento a 
quem cuida da vida e da saúde dos outros: 

Cuida da vida, da vida tão frágil
da vida doente, do irmão sofredor!
E Deus te proteja e te recompense
por tanto cuidado, por tanto amor!

Ele cantou sua composição musical 
no início e no final da homilia da procissão 
e da missa da sexta noite da novena, dia 
07 de outubro, comemoração de N. Sra. do 
Rosário, presidida pelo Pe. Cleocir Bonet-
ti, Vigário Geral da Diocese, concelebrada 
pelos Pes. Giovani Momo, do Santuário, 
e Anderson Faenello, Pároco da Paróquia 

São Cristóvão que animou a procissão. Esta partiu da igreja 
Santo Antonio do Bairro do Linho, Paróquia N. Sra. Apare-
cida, Bairro Bela Vista.

Pe. Bonetti iniciou a homilia destacando a entrega, a 
dedicação, o cuidado dos profissionais da saúde neste tempo 
de pandemia e motivou o canto do Pe. Sala, já referido. De-
screveu a natureza e a necessidade do cuidado, citando dois 
filósofos. Fez referência à leitura da missa, da carta de São 
Tiago, que exorta a chamar os presbíteros da Igreja quan-
do alguém está doente para ungi-lo e abençoá-lo. Depois 
conduziu sua reflexão a partir do evangelho proclamado, no 
qual uma mulher, doente havia 12 anos, em meio à multi-
dão que seguia Jesus, tocou na veste, na certeza de que seria 
curada. Ouviu a palavra confortadora dele: “Coragem, tua fé 
te salvou”, que é o lema da novena e que lembra algo indis-
pensável neste tempo de pandemia. Ninguém viu o gesto da 

mulher, mas Jesus o percebeu e ela 
ficou curada. Pe. Bonetti motivou a 
todos a terem sempre confiança de 
procurar Jesus, tocar nele, pois ele 
restabelece quem coloca nele sua 
conmfiança em meio às provações 
da vida. Lembrou que Maria, em 
Fátima, recomendou aos pastorin-
hos de não terem medo. A exemplo 
de Lúcia, uma das videntes e que 
lhe pediu a cura de três pessoas, 
nesta novena, seus devotos lhe 

pedem pelos doentes, idosos, cuidadores e profissionais da 
saúde. Recordou aos profissionais da saúde palavras de seu 
padroeiro, São Camilo de Lélis, de colocar sempre coração 
nas mãos no inestimável serviço aos doentes e idosos. A 
estes observou que ser idoso não é doença, mas privilégio, 
conforme palavras do Papa Francisco, ele mesmo um idoso. 
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Sétimo dia: Com Maria, cuidar da fé
O cuidado da fé na Romaria 

de Fátima
O sétimo dia da novena de 

Fátima, primeiro do tríduo final, 8 
de outubro, Dia do Nascituro, abor-
dou o cuidado da fé. 

A missa das 06h30 foi presidi-
da pelo Pe. Antonio Valentini Neto, 
a serviço no Centro Diocesano, e 
concelebrada pelo Pe. Anderson 
Faenello, Pároco da Paróquia São Cristóvão, e pelo Pe. Valter 
Girelli, Reitor do Santuário, com a participação do Diácono 
Jacir Lechinski, também da Paróquia São Cristóvão. Como 
nos outros dias, a celebração teve transmissão pelo Facebook 
e pelo canal do Youtube do Santuário. 

Na homilia, o Presidente da celebração, inicialmente, 
situou o tema geral da novena, “Com Maria, cuidar da vida 
e da saúde” no contexto da Campanha da Fraternidade deste 
ano, da pandemia, da necessidade fundamental do cuidado de 
todos os seres vivos, do ensinamento do Papa sobre o cuidado 
com a Casa Comum. Relacionou os 
aspectos já abordados nos dias an-
teriores da novena. Recordando a 
leitura do dia, da carta aos Hebreus, 
ressaltou que é um hino à fé e ao 
exemplo de sua prática por figuras 
do Antigo Testamento. Em relação 
a Noé, chamou atenção para o de-
talhe: na fé, levou tudo a sério. Em 
relação ao evangelho, que apresen-
tava a fé da mulher cananeia, não 
pertencente ao povo de Abraão, Isac 
e Jacó, destacou o elogio de Cristo a ela: grande é a tua fé, em 
contraste ao que disse a Pedro, quando quis caminhar sobre a 
água e começando a afundar pediu socorro a Jesus: homem 
de pouca fé, por que duvidaste? Por fim, indicou meios para 
cultivar uma fé esclarecida e firme. 

Novena de Fátima e o cuidado permanente da fé
A procissão motorizada da sétima noite e primeira do 

tríduo final da novena de Fátima partiu da igreja N. Sra. Apa-
recida do Bairro Progresso, às 20h, alcançando a Avenida Sete 
de Setembro. Assim passou pelo Lar dos Idosos, pelo Hospi-

tal da Unimed, pela Reitoria e pelo 
Campus de Erechim da Universi-
dade Regional Integrada e outras 
instituições.

Pe. Dirceu Balestrin, Pároco 
da Paróquia São Tiago de Aratiba e 
Diretor da Rádio Aratiba, presidiu a 
celebração, concelebrada pelos pa-
dres Valter Girelli, Reitor do San-
tuário e Gladir Giacomel, Vigário 
Paroquial da Catedral, que animou 

a procissão. A parte musical esteve a cargo do Pe. José Carlos 
Sala e equipe de instrumentistas e cantores.

Dentro do tema geral da novena, o aspecto contemplado 
nesse dia foi: Com Maria, cuidar da fé. 

Refletindo sobre ele, Pe. Balestrin lembrou que há o 
cuidado com os doentes, com o meio ambiente, com a família 
e outros aspectos. Um dom precioso a ser cultivado perma-
nentemente é a fé. A leitura da missa apresentou personagens 
do Antigo Testamento, ressaltando as maravilhas de Deus na 

história da salvação, realizadas pela 
fé deles. Observou que os batizados 
foram iniciados na fé, mas que po-
dem perdê-la. Convidou a todos a 
se perguntarem como está a própria 
fé. O evangelho apresentou a fé de 
uma mulher estrangeira, que não 
era da descendência dos person-
agens citados e outros e clamava a 
Jesus em favor de sua filha doente. 
Os apóstolos pediram a Jesus que 
a mandasse embora, pois se sen-

tiam incomodados pelos gritos dela. Ele também parecia não 
dar atenção a ela. Mas o evangelista quis demonstrar a fé e 
a persistência da mulher que continuava implorando a ajuda 
de Jesus. E ele elogia a sua atitude e lhe diz: mulher, grande 
é tua fé. Seja feito o que desejas. Pe. Balestrin ressaltou que 
a oração da mãe é sempre poderosa. E motivou pais e filhos 
rezarem uns pelos outros. Também destacou que atendendo 
ao pedido daquela estrangeira, considerada pagã, Jesus revela 
que a universalidade da salvação. Deus não exclui ninguém. 
Concluiu exortando a todos a exercitar a fé pela oração, pela 
reflexão e pelo testemunho das obras.

 Como mãe preocupada com as tribulações dos filhos, Ela apareceu aqui com uma mensagem de consolação e espe-
rança para a humanidade em guerra e para a Igreja sofredora: «Por fim, o meu Imaculado Coração triunfará» (Aparição de 
julho de 1917). Por outras palavras: «Tende confiança! No fim, vencerão o amor e a paz, porque a misericórdia de Deus é 
mais forte que o poder do mal. O que parece impossível aos homens, é possível a Deus». E Nossa Senhora convida a alis-
tarmo-nos nesta luta do seu divino Filho, nomeadamente com a oração diária do terço pela paz no mundo. Porque, embora 
tudo dependa de Deus e da sua graça, é preciso agir como se tudo dependesse de nós, pedindo aVirgem Maria que o coração 
dos indivíduos, o lar das famílias, a caminhada dos povos e a alma fraterna da humanidade inteira Lhe sejam consagrados 
e colocados sob a sua proteção e guia. Ela quer gente entregue! «Se fizerem o que Eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas 
e terão paz» (Aparição de julho de 1917). Enfim, o que deverá vencer a guerra é um coração: o Coração da Mãe alcançará 
vitória, à frente de milhões dos seus filhos e filhas. (Papa Francisco, em Fátima, Portugal, 12/5/2017)
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Oitavo dia: Com Maria, cuidar da esperança
Novena de Fátima salienta a força 

da esperança a ser sempre renovada
A missa das 06h30 do oitavo dia da 

novena de Fátima, 09 de outubro, no San-
tuário de Fátima, foi presidida pelo Pe. 
Jóssi Golembiewski, Pároco da Paróquia 
São Francisco de Assis, Bairro Progres-
so, concelebrada pelo Pe. Giovani Momo, 
do Santuário de Fátima, com o Pe. Valter 
atendendo confissões.

Este dia da novena destacou a im-
portância e a necessidade de cultivar sem-
pre a esperança, a exemplo da Virgem Ma-
ria e por sua intercessão.

Iniciando a homilia, Pe. Jóssi observou que vivemos 
num tempo de muitas dificuldades e interrogações, no qual 
há necessidade de uma palavra para nos orientar e conduzir. 
A Igreja nos revela a luz de Cristo e nos garante que Deus 
Pai é compassivo e bondoso e nunca nos abandona. Ele é a 
razão e a fonte de toda a esperança. 
Convidou a todos a se perguntar 
qual a esperança de sua vida. Con-
tinuou sua reflexão referindo-se às 
bem-aventuranças, passagem do 
evangelho de São Mateus, procla-
mada na celebração. Elas anunci-
am a felicidade verdadeira. Reco-
mendou a todos a nunca perder a 
esperança, a cultivar o otimismo, a 
conservar a fé e a nunca baixar os 
braços. Com e como Maria, camin-
har na esperança.

Novena de Fátima propõe viver esperançosos em 
Cristo à luz das bem-aventuranças

O tema do penúltimo dia e segundo do tríduo final da 
novena de Fátima, em 09 de outubro, foi: Com Maria, culti-
var a esperança. 

A procissão iniciou na igreja N. 
Sra. da Salette, Bairro Três Vendas e foi 
animada pelo Pe. Agostinho Dors, Pároco 
da Paróquia São Pedro. Procissão e missa 
foram presidas pelo Pe. Clair Favreto, Re-
itor do Seminário Maior São José da Di-
ocese de Erexim em Passo Fundo, e con-
celebrada pelo Pe. Agostinho, Pe. Valter, 
Reitor do Santuário, e Pe. Lucas Stein, 
Vigário Paroquial da Paróquia da Salette, 
Três Vendas, Erechim, com animação 
musical do Pe. José Carlos Sala e equipe. 
Os seminaristas Leonardo Fávero, da Te-
ologia, e Lucas Bonh de Grandi, Lincoln 

Poltronieri e Welington Mikoanski, da filosofia, ajudaram na 
celebração e foram apresentados no final da mesma. 

Como nas outras noites, ao passarem pelo monumento 
da imagem de N. Sra. de Fátima na esplanada do Santuário, 
receberam a bênção e uma garrafinha de água benta. 

Na homilia, Pe. Clair referiu 
o significado das palavras cuidar 
e esperança. Cuidar, atitude de 
respeito e zelo por alguém ou por 
alguma coisa. Esperança pode ser 
entendida como aguardar algo ou 
como agir para alcançá-lo, sem 
nunca desistir, na força da fé. Res-
saltou que segundo a leitura da 
missa, da carta de São Paulo aos 
Romanos, o motivo da esperança 
é Jesus Cristo. Depois fez breve e 

concisa referência à passagem do Evangelho da celebração, 
as bem-aventuranças. Enfatizou que são “o coração do seu 
evangelho, pois traz o programa da vida de Jesus e a lógi-
ca do Reino de Deus”. Cristo as conclui com o convite à 
alegria. A propósito, citou o Papa Francisco, para quem “a 
alegria do Evangelho (título de um documento seu) enche o 
coração e a vida daqueles que se encontram com Jesus”. 

Nono dia: Com Maria, cuidar da caridade
Último dia da novena de Fátima lembra o sinal 

maior da vida cristã, a caridade
“Com Maria, cuidar da caridade” foi o enfoque do úl-

timo dia da novena de Fátima, em 10 de outubro.
A missa das 06h30 teve a presidência do Pe. Lucas An-

dré Stein, Vigário Paroquial da Paróquia N. Sra. da Salette, 
Bairro Três Vendas de Erechim. Concelebraram os padres 
André Ricardo Lopes, Pároco da mesma Paróquia, e Valter 
Girelli, Reitor do Santuário.

Pe. Lucas, falando aos participantes presenciais e aos 

seguidores do Facebook e canal do Yotube do Santuário, 
começou por lembrar a leitura da missa, do capítulo 13 da 
Carta de São Paulo aos Coríntios, o hino à caridade, que 
jamais passará, sem a qual não se pode agradar a Deus. A 
caridade é sinal do amor de Deus pela humanidade, pelo 
qual enviou seu Filho ao mundo para redimi-la do pecado e 
da morte. Por amor, a Virgem Maria, que viveu plenamente 
o amor, deu sim ao chamado de Deus para ser a Mãe do 
Redentor. Este proclamou que o maior mandamento é amar 
Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Re-
cordou a advertência severa da primeira carta de São João: 
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quem diz amar a Deus, que não 
vê, sem amar o próximo, que vê, 
é mentiroso. Pe. Lucas observou 
que o amor tem adoecido e a cari-
dade está sendo afetada de muitas 
maneiras negativas e não é vivida 
com a radicalidade necessária. Por 
outro lado, convidou a agradecer 
a Deus pelos gestos de caridade e 
de promoção humana presentes em 
nossas comunidades através da Cáritas, dos Vicentinos, das 
pastorais sociais e movimentos que atuam diretamente com 
pessoas em situação de pobreza e exclusão. Concluiu a hom-
ilia exortando a colocar mais amor 
em cada gesto e palavra, a exemplo 
de Maria, a serva da caridade, lem-
brados de que, conforme São João 
da Cruz, “no entardecer da nossa 
vida seremos julgados pelo amor”.

Missionários Saletinos ani-
mam última noite da novena de 
Fátima

Pe. Renoir Dalpizol, Reitor 
do Santuário e Seminário N. Sra. 
da Salette de Marcelino Ramos, presidiu a procissão e a 
missa da última noite da novena de N. Sra. de Fátima, 10 
de outubro,  concelebrada pelo Pe. Tiago Costa, com a par-
ticipação de um diácono e 4 noviços da mesma comunidade 
religiosa.

A procissão motorizada partiu da frente da capela e da 
casa provincial das Irmãs Franciscanas da Sagrada Família 
de Maria, na Rua Polônia, e foi orientada pelo Pe. André 
Lopes, da Paróquia da Salette, Bairro Três Vendas, Erechim. 
O Bispo Diocesano, Dom Adimir Antonio Mazali, que havia 
presidido a primeira noite da novena, participou dessa pro-
cissão. Em duas noites, ajudou na bênção dos motorists e 
veículos; nas outras cumpriu diversos compromissos, espe-
cialmente em paróquias da Diocese.

A homilia foi conduzida pelo 
Tiago Costa, refletindo o enfoque 
do último dia da novena, “com 
Maria, cuidar da caridade”. Iniciou 
dizendo que todos estavam convi-
dados a mergulhar no mistério des-
ta virtude teologal, exemplarmente 
vivida pelos primeiros cristãos, 
que se reuniam constantemente 
para a oração e zelavam para que 

ninguém passasse necessidade, praticando a partilha frater-
na dos bens. Exortou a todos a voltar a ser sinal do amor 
de Deus no mundo, a exemplo deles. A partir da leitura da 

missa, de São Paulo na Carta aos 
Coríntios, de não se ficar devendo 
nada a ninguém a não o amor, sa-
lientou a necessidade de se viver o 
cumprimento da lei no amor e na 
caridade, pois do contrário se vive 
o legalismo. Chamou atenção para 
o fato de cristãos, católicos, partic-
ipam da missa, confessam uma vez 
por ano e cumprem outras normas 
religiosas, sem o essencial, a cari-

dade, o amor a Deus e aos irmãos. Um não existe sem o 
outro. A propósito,  Pe. Tiago acentuou que a cruz tem duas 
hastes, uma vertical e outra horizontal. Também recordou 
que, segundo a Escritura, ao criar o ser humano, Deus disse 
façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele é amor 
e por isso o ser humano traz o amor no seu DNA. Para o 
Padre, na época da aparição de N. Sra. em Fátima como hoje 
também, falta o amor, o respeito pelo ser humano. Ela Não 
fez um grande pedido, mas algo muito simples a oração do 
rosário como caminho de retorno a Deus, com seus quatro 
conjuntos de mistérios, da alegria, da dor, da luz e da glória. 
Concluiu sua reflexão convidando a todos a pedir N. Sra. a 
ajuda para trilhar esse caminho.

Oração e bênção das crianças na novena de Fátima
Desde a década de 1990, na manhã 

do último dia da novena de Fátima, há 
a Romaria da Criança, com procissão da 
Praça Jayme Lago até a frente do San-
tuário, onde há celebração da missa. 

A manhã do dia 10 de outubro, teria 
sido maravilhosamente propicia para o even-
to, mas, por causa da pandemia Convid-19, 
não foi possível realizá-la. Porém, as crianças 
tiveram seu momento de oração e de bênção no Santuário, com 
transmissão pelo seu Facebook e seu canal do Youtube. 

A celebração foi presidida pelo Pe. Lucas Stein, da 
paróquia da Salette, Bairro Três Vendas, Erechim, com 

participação do Pe. Giovani Momo, do 
Santuário; da Ir. Geneci Dalmagro, co-
ordenadora da Infância e Adolescência 
Missionária e equipe e teve a animação 
dos cantos pelo Pe. José Carlos Sala.

Assim, as crianças tiveram seu mo-
mento próprio de celebração na véspera 
da Romaria, com cantos e preces do 
seu jeito, proclamação de passagem do 

evangelho, refletida pelo Pe. Lucas.
No final da celebração, houve distribuição de doces 

para elas. 
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Dia da 69ª Romaria Diocesana de Fátima
Romaria diocesana de Fátima com participação res-

trita dos devotos de Maria
 Dia 11 de outubro, numa manhã com todas as condições 

para uma Romaria diocesana de elevadíssimo número de 
devotos de Maria, em Erechim, como em muitos outros lug-
ares no Brasil nestes dias, a procissão foi motorizada e a par-
ticipação presencial na missa restrita por causa dos protocolos 
de prevenção à pandemia Covid-19, mas com acompanha-
mento aberto a todos por diversas rádios e pelo Facebook e 
canal do Youtube do Santuário de Fátima, como já fora na 
novena preparatória. 

Na passagem pelo monumento de N. Sra. na esplanada 
do Santuário, os e as motoristas e seus veículos receberam a 
bênção e um pequeno recipiente com água benta. 

Toda a celebração foi presidida por Dom Adimir Antonio 
Mazali que está há três meses à frente da Diocese, e concele-
brada por mais de 15 padres, com animação dos cantos pelo Pe. 
José Carlos Sala e equipe de instrumentistas e cantores. Ele foi 
também o compositor do hino desta e de diversas outras roma-
rias. Para esta, em vista do contexto da pandemia, compôs tam-
bém breve canto de reconhecimento 
aos profissionais da saúde.

Em sintonia com a Campanha 
da Fraternidade deste ano, sobre a 
vida, dom e compromisso, com o 
lema inspirado na passagem do bom 
samaritano, “viu, sentiu compaixão 
e cuidou dele”, no contexto do ano 
jubilar de ouro da Diocese e da  pan-
demia, o tema da Romaria foi “com 
Maria, cuidar da vida e da saúde”, 
com o lema “coragem, tua fé te sal-
vou”, a palavra confortadora e esperançosa de Cristo à mulher 
doente havia 12 anos que tocou nas vestes dele na certeza de 
ser curada. 

Na homilia, Dom Adimir lembrou títulos da veneração a 
Maria nestes dias, a devoção a ela desde o início da Igreja por 
sua participação na obra da redenção, Acentuou o significado de 
Romaria como peregrinação de fé a Cristo com e como Maria. 
Referiu-se ao tema e ao lema desta Roma diocesana e destacou 
alguns aspectos da Palavra de Deus proclamada na celebração. 
A primeira leitura, a instituição do jubileu no Antigo Testamen-
to; o salmo, a confiança na presença do Senhor nas dificuldades 
da vida; a segunda leitura, a cura de um paralítico pela ação dos 
apóstolos; o evangelho, a disponibilidade ao serviço da Virgem 
Maria na visita à sua prima Isabel, que a reconhece como a 
Mãe do Senhor e a proclama bem-aventurada por acreditar na 
realização das promessas de Deus.

Lançamento de dia mariano e vocacional no Santuário
No final da missa, no contexto do ano jubilar de ouro da 

Diocese e em continuidade dele, fez o lançamento de um “dia 
mariano e vocacional no Santuário” no dia 13 de cada mês, 
independentemente do dia da semana em que ocorrer. Terá 
a seguinte programação: às 07h, oração da manhã; às 12h, 
oração do Anjo do Senhor; às 14h, terço, missa e bênção da 
saúde; às 18h30, terço e missa.

Agradecimento do Reitor do Santuário
Antes da bênção final da missa, Pe. Valter Girelli, Reit-

or do Santuário e do Seminário de Fátima, bem como coorde-
nador geral da Romaria, agradeceu a todos pela participação 
neste dia e na novena preparatória – ao  Bispo, aos padres, 
aos diáconos e aos seminaristas, aos meios de comunicação, 
às empresas pelos patrocínios e doações, aos voluntários dos 
diversos serviços, ornamentação, cozinha e churrasco, no qual 
se destaca o grupo de Severiano de Almeida com atuação já 
há mais de 40 anos, às equipes de liturgia e de canto, esta com 
a presença permanente do Pe. José Carlos Sala, aos doadores, 
enfim, a todos os colaboradores.

Em missa com bênção com o Santíssimo, Dom Adi-
mir encerra sua primeira Romaria em Erexim

O último ato da 69ª Romaria de N. Sra. de Fátima da 
Diocese de Erexim foi a missa com bênção da saúde, dos ob-
jetos religiosos com o Santíssimo Sacramento,  às 19h do dia 
11 de outubro, dia que marca a memória de São João XXIII 
e véspera de N. Sra. Aparecida, padroeira do Brasil. Foi pre-
sidida por Dom Adimir Antonio Mazali que assim encerrou 
sua primeira Romaria em Erechim, dado que assumiu a Dio-

cese há 3 meses. Seis padres partici-
param da celebração que teve também 
a atuação do diácono Jacir Lichinski, 
da Paróquia São Cristóvão, que co-
laborou em diversos dias da novena, 
nas missas e nas bênçãos aos motoris-
tas e veículos. A animação dos cantos 
foi do José Carlos Sala, também pre-
sente em todas as celebrações, desde 
o dia 02 deste mês, início da novena. 
Os 4 seminaristas ajudaram na missa, 
como haviam ajudado na da manhã.

Na homilia, Dom Adimir contextualizou a Romaria com 
seu tema e lema – “com Maria, cuidar da vida e da saúde” – 
“Coragem, a tua fé te salvou” (Mt 9,22). Destacou a presença de 
Maria na missão de Jesus e da Igreja, bem como a devoção com 
que o povo a venera ao longo da história, que ela acompanha com 
carinho e auxílio. Propôs a oração do terço diariamente como for-
ma de prolongar a Romaria e de aprofundar a obra redentora de 
Deus em seu Filho Jesus, nascido da Virgem Maria pelas 4 séries 
de mistérios, da alegria, da dor, da luz e da glória. Referiu-se à 
Palavra de Deus proclamada na celebração. Concluiu desejan-
do “que Maria, Mãe da Igreja, Mãe da esperança, a Senhora do 
Rosário de Fátima nos ensine a caminhar no amor, na fidelidade a 
seu filho Jesus, no amor ao próximo, numa Igreja de comunhão e 
participação, cuidando da vida e da saúde, sempre ouvindo a voz 
do Senhor que nos diz: ‘Coragem, a tua fé te salvou!’”.

No final da celebração. Dom Adimir renovou o lança-
mento de um dia mariano e vocacional no Santuário Diocesa-
no no dia 13 de cada mês, recordando as aparições de N. Sra. 
em Fátima, Portugal,  justamente no dia 13 de maio a outubro, 
feito na missa da manhã. Este dia mariano e vocacional terá 
a seguinte programação: às 07h, oração da manhã; às 12h, 
oração do Anjo do Senhor: às 14h, terço, missa e bênção da 
saúde; às 18h30, terço e missa.

Pe. Valter, Reitor do Santuário e do Seminário renovou 
seu agradecimento aos colaboradores da novena e romaria, 
também feito na missa da manhã, reiterado por Dom Adimir.
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Dom Adimir faz visita informal a Paróquias
Dom Adimir Antonio Mazali 

realiza visitas informais a paróquias. 
De 08 a 10 de setembro, esteve em 
Caminas do Sul, Jacutinga e Viadu-
tos. No dia 11 de setembro, à tarde, 
esteve na Paróquia São Roque, de Ita-
tiba do Sul. Nos dias 12 e 13 de se-
tembro esteve na Paróquia N. Sra. do 
Monte Claro, de Áurea, que integra o 
município de Centenário.

Na visita em Viadutos, dia 10, além de presidir a costu-
meira “missa das almas” às 15h, na igreja Sagrado Coração 
de Jesus, conduzido pelo Pároco, Pe. Waldemar Zapelini, 
circulou pela cidade, parando no cemitério municipal onde 
estão sepultados o quinto e o oitavo Párocos, respectiva-
mente, Padres Henrique Koch e Estêvão Wonsowski. Por 
fim, visitou a casa das Irmãs da Sagrada Família de Maria, 
às quais dirigiu palavras de saudação fraterna, de apreço e 
estímulo.

Na homilia da missa, refletiu sobre o seguimento a Je-
sus Cristo, sabendo que leva à cruz, porta para a vida eter-

na. Se nossa confiança está nele, não 
desanimaremos frente às dificuldades, 
como as da atual pandemia Covid-19. 
Ressaltou que o seguimento a Cristo 
é feito vivendo seus ensinamentos, 
que, pelo evangelho do dia, propunha 
amar os inimigos, fazer bem aos que 
nos odeiam, bendizer os que nos 
amaldiçoam, rezar pelos que nos cal-
uniam... Lembrou também que o que 
fazemos tendo em vista a nós mesmos 

morre conosco, mas o que fazemos pelos outros se prolonga 
pela eternidade. Concluiu desejando que a atual pandemia 
não leve ninguém ao desânimo, na certeza de que o Senhor 
é nosso pastor e nada nos faltará e que a cada dia todos seja-
mos melhores e sinal mais visível do amor de Deus a todas 
as pessoas onde quer que nos encontremos.

No final da missa, a Secretária da Prefeitura Municipal, 
Odete Ortigara Soccol, entregou a Dom Adimir mensagem 
do Senhor Prefeito, Claiton Santos Brum, em quarentena por 
causa da Covid-19. 

Dom Adimir continua visita informal a Paróquias
Na noite do dia 14 de setembro, 

Dom Adimir esteve em São Valentim, 
presidindo missa da festa da Exal-
tação da Santa Cruz. 

No início da celebração, de-
pois da acolhida pelo Pároco, Pe. 
João Zappani, o Bispo expressou sua 
alegria em poder estar na Paróquia, 
como já esteve em diversas e estará 
em outras. 

Na homilia, destacou que a festa da Exaltação da San-
ta Cruz é muito antiga na Igreja. Foi instituída para bendizer 
a Deus pela salvação da humanidade realizada por Cristo no 
lenho sagrado. A cruz se tornou, por isso mesmo, sinal da 
identidade cristã, expressão viva do amor infinito de Deus. 
Exaltando a Santa Cruz, a Igreja assegura que os sofrimen-

tos são vencidos quando vividos em 
comunhão com Cristo crucificado. 
Todos os que o seguem serão vence-
dores como ele venceu a morte e o 
pecado, dando vida nova à humani-
dade. Salientou que louvando a cruz 
salvadora se deve também retomar 
o compromisso de fidelidade a Cris-
to, dando a vida pelo bem dos outros 
como ele. Recordando as palavras de 
Cristo aos discípulos, “coragem, eu 

venci o mundo”, exortou a todos a terem esta confiança pois 
também vencerão as dificuldades da vida.

Após a celebração, conversou informalmente com 
ministros e membros da equipe de liturgia, incentivando, de 
modo especial, jovens a pensarem na vocação à vida religio-
sa e sacerdotal.

Pastorais Sociais da Província de Passo Fundo
realizam reunião virtual

Através de plataforma virtual, as pastorais sociais da Província de Passo Fundo realizaram 
reunião na noite do dia da árvore, 21 de setembro, às 19h30.

Juntamente com as lideranças que estão à frente das iniciativas de evangelização relaciona-
das a ação sociotransformadora das Dioceses de Erexim, Vacaria, Frederico Westphalen e da Ar-
quidiocese de Passo Fundo, Dom Sílvio Dutra (Bispo de Vacaria e Bispo Referencial da Comissão 
8 da CNBB Sul 3) e Roseli Pereira Dias (do Secretariado Regional da Cáritas Brasileira - RS) apre-
sentaram a pauta do encontro online com a participação de cerca de 17 pessoas e o conduziram. 
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A discussão girou em torno da articulação regional das 
pastorais sociais e também da 6ª Semana Social Brasileira 
(6ª SSB) que está acontecendo através de mutirões pela vida: 
por terra, teto e trabalho - conforme seu tema (2020-2022). 

De início, juntamente com o histórico das cinco Se-
manas Sociais Brasileiras que acontecem desde 1991, foi 
apresentado o vídeo oficial da 6ª SSB que pode ser acessado 
por meio do link: https://www.youtube.com/watch?v=oa1e-
giJsNm8. De 2020 a 2022, a proposta metodológica 
(ver-julgar-agir) tem o intuito de conduzir as comunidades, 
paróquias, pastorais e movimentos populares a realizar 
mutirões - da comunidade ao nacional - por vida digna para 
o povo.

Dom Sílvio enfatizou a necessidade de ações concre-
tas e processuais em nível das Dioceses, buscando os prin-
cipais desafios conjunturais e estruturais relacionados com 

a temática (terra, teto e trabalho) em cada realidade. Rep-
resentaram a Diocese de Erexim nessa reunião: Pe. Maicon 
Malacarne pela Coordenação Diocesana de Pastoral, Roche-
li Koralewski pela Pastoral da Juventude João Agnoletto, 
pela Cáritas, Marinês Agnoletto e Clari Cenci pela Pastoral 
da Criança. Seguindo o calendário regional, o próximo en-
contro está marcado para o dia 20 de novembro, das 8h30 
às 10h30. 

Mais informações sobre a 6ª Semana Social Bra-
sileira podem ser encontradas através das redes sociais:  
Facebook: https://www.facebook.com/ssbrasileira/

Instagram: https://www.instagram.com/ssbrasileira/
youtube: https://www.youtube.com/channel/UCrThF-

whiI1CLYWtgZg0xpjg
(Informação do Regional Sul 3 da CNBB)

Coordenação Diocesana da Ação Evangelizadora retoma
encaminhamentos para o 14º Plano Diocesano

No dia 24 de setembro, a Co-
ordenação Diocesana reuniu-se para 
encaminhamentos da vida pastoral da 
diocese. Pe. Maicon Malacarne, coor-
denador diocesano, iniciou acolhendo 
a todos e com breve oração. Acolheu 
também Dom Adimir Mazali que pela 
primeira vez participou dessa reunião. 

Em seguida, motivou pequena reflexão sobre a con-
ferência do Cardeal José Tolentino Mendonça intitulada 
“Espiritualidade em tempos de pandemia”. A perspectiva é 
reconhecer, na ação evangelizadora, a graça de Deus que se 
experimenta também em tempos de pandemia. Destacou-se 
que não é tempo apenas de ficarmos parados, mas de cri-
ativamente e com proposição buscar novos jeitos e novas 
linguagens para esse novo tempo histórico.

Na pauta estava o desafio da retomada da articulação 
dos grupos de trabalho definidos na 14ª Assembleia Dioc-

esana, bem como a necessidade de 
reaproximar das pessoas que os com-
põe. Marília Fochesatto, representante 
do grupo de trabalho sobre a Iniciação 
à vida cristã e formação permanente; 
Rosemary Rovani, representante do 
grupo de trabalho sobre a missão na 
cultura urbana e Rochele Koralewski, 

representante do grupo de trabalho sobre comunhão e par-
ticipação ficaram responsáveis por iniciar as rearticulações. 

Tratou-se também sobre a Semana Social Brasileira, 
proposta da Igreja do Brasil até 2022; da Campanha para a 
Evangelização 2020; a proposta das Guirlandas e Materi-
al do Advento do Regional Sul 3; a Campanha da Fraterni-
dade 2021 e a composição da agenda de 2021. Além disso, 
definiu-se que acontecerá a reunião do Conselho Diocesa-
no, em novembro, com público menor do que o tradicional. 
(Com informação do Pe. Maicon)

Dom Adimir reúne padres com menos de dez anos
de ordenação presbiteral

O Bispo iniciou os encontros de grupos de padres por tempo de 
ordenação presbiteral que anunciou na primeira reunião com todos eles, 
no dia 11 de agosto. 

No dia 28 de setembro, em sua residência, reuniu os padres orde-
nados nos últimos dez anos: Anderson Faenello, Pároco da Paróquia São 
Cristóvão, Erechim, e Vigário Judicial da Província Eclesiástica de Passo 
Fundo (ordenado padre dia 15/12/2012); Edegar Passaglia, Vigário Pa-
roquial em Getúlio Vargas (ord. 15/12/2018); Felipe Filippini, Vigário Pa-
roquial em Barão de Cotegipe (ord. 20/9/2019); Gilson Vanderlei Gomes 
Samuel, Pároco em Paulo Bento (ord. 29/12/2012); Giovani Momo, As-
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sistente do Propedêutico e Coordenador Diocesano da Pasto-
ral Vocacional (ord. 14/12/2013); Isalino Rodrigues, Pároco 
em Itatiba (ord. 21/02/2014); Jean Carlos Demboski, Pároco 
em Áurea (ord. 21/7/2018); Lucas André Stein, Vigário Pa-
roquial na Paróquia da Salette, Três Vendas, Erechim ord. 
21/12/2019); Maicon Malacarne, Pároco da Paróquia N. 
Sra. Aparecida, Bela Vista, Erechim (ord. 17/12/2011); Tia-
go Costa, missionário saletino, do Santuário e Seminário da 
Salette, Marcelino Ramos (ord. 14/01/2017).

Depois da oração inicial, animada pelo Pe. Lucas 
Stein, conduziu reflexão sobre a participação no sacerdócio 
de Cristo, exercido na terra mas que está entre as coisas do 
céu. O grande desafio do padre é viver sua identidade sac-
erdotal 24 horas por dia, revigorando-se permanentemente 
pela eucaristia diária, pela oração dos salmos e pela Palavra 
de Deus na Liturgia das Horas, na proximidade com Deus e 
com o povo. Ressaltou também a importância da integração 
na vida diocesana, a corresponsabilidade com a implemen-

tação do Plano Diocesano da Ação Evangelizadora, o cuida-
do com a formação permanente, o olhar e a atenção para a 
realidade vocacional, o procedimento na administração pa-
roquial, a disponibilidade para o serviço ao povo de forma 
integral. 

Dom Adimir recordou seu princípio de trabalhar, 
deixar trabalhar e fazer trabalhar. Assegurou a todos sua 
disposição de proximidade e amizade com os padres. Que 
cada um se sinta muito livre em procurá-lo para o diálogo 
e também para a refeição e hospedagem em sua residência. 
Para ele, o padre deve sentir-se feliz, viver alegre mesmo 
em meio às dificuldades, estar bem humana e afetivamente, 
sendo realmente homem de Deus. 

Ao meio-dia, todos participaram de almoço preparado 
por padres da pastoral presbiteral, Dirceu Balestrin, Agost-
inho Dors, Alvise Follador e João Dirceu Nardino, e pela 
servidora da casa do Bispo, Ivete Antonia Krasuski.

Comissão para o Jubileu de Ouro da Diocese de Erexim
realiza sua primeira reunião

Dom Adimir presidiu a primei-
ra reunião da Comissão que constitu-
iu para a animação do ano jubilar da 
Diocese de Erexim, na noite do dia 
28 de setembr, no Centro Diocesano. 

Após a oração inicial, mani-
festou sua alegria por poder começar 
as reuniões de planejamento das ativ-
idades comemorativas aos 50 anos da Diocese e agradeceu a 
todos pela disponibilidade em participar. 

Recordou o objetivo da Comissão, ajudar a planejar e a 
desenvolver atividades de revigoramento da vida espiritual, 
de retomada da história das comunidades, pastorais e movi-
mentos e de celebrações litúrgicas diversas, particularmente 
em dois momentos solenes em nível diocesano, primeiro de 
agosto e encerramento da Romaria de 2021. 

Seguiu-se um momento de considerações sobre a 
natureza do jubileu e de sugestões de atividades a serem 
desenvolvidas. Algumas sugestões de atividades foram: 
elaboração de um texto de reflexão com a dimensão bíbli-

ca, teológica e pastoral do jubileu; 
composição de um hino e ilustração 
de uma logomarca; contemplar a di-
mensão ecumênica e o diálogo com 
a sociedade civil, destacando a ação 
da Igreja na educação, na saúde, 
nas organizações do povo; organi-
zar vídeos com relato da história de 

comunidades, paróquias, pastorais e movimentos; destaque 
para algumas datas, dia de São José, da criação e instalação 
da Diocese; de criação e instalação das paróquias; definição 
de um tema e de um lema, sendo que este poderia estar liga-
do com a passagem do evangelho dos discípulos de Emaús, 
que iluminou a Assembleia Diocesana, da qual resultou o 
atual Plano da Ação Evangelizadora.

Por fim, foram definidos 4 núcleos de reflexão e ativ-
idades: celebração, memória histórica, eventos e comuni-
cação, com respectivos grupos de trabalho, formados entre 
os membros da Comissão. 

A próxima reunião ficou marcada para o dia 19 de ou-
tubro, às 19h, no Centro Diocesano.

Coleta para a Evangelização 2020: Nas comunidades católicas do Rio Grande do Sul, neste ano, em 
vista da pandemia e das celebrações com a participação presencial restrita, as coletas com destino prévio 
(Campanha da  Fraternidade, Terra Santa, Projeto Missionário Sul 3-Moçambique e Amazônia, Óbolo de São 
Pedro, Missões e Campanha para a Evangelização) são contempladas pelo valor da guirlanda de Advento-Na-
tal, que vem sendo oferecida a todos desde setembro. A doação para esta finalidade pode ser feita na secretaria 
paroquial. Se cada católico/a desse o valor de 1 guirlanda, R$ 5,00, em cada coleta, seriam R$ 30,00 no ano 
todo. Poderia ser o indicativo do mínimo para ajudar a Igreja, o Papa, as Missões, a Evangelização, a Paróquia 
e o Regional Sul 3 da CNBB.
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Coordenadoras da Pastoral da Pessoa Idosa
fazem consagração a Deus

Integrantes da Coorde-
nação Diocesana da Pastoral da 
Pessoa Idosa fizeram sua consa-
gração a Deus por meio de Maria 
na oração do terço e na missa no 
Santuário de Fátima, presidida 
pelo Pe. Valter Girelli, seu Reitor, 
no dia 12 de outubro, solenidade 
de N. Sra. da Conceição Apareci-
da, padroeira do Brasil.

As agentes dessa Pastoral 
realizaram 33 dias de retiro com a leitura, estudo, oração e 
meditação do livro “Para um Amanhecer Glorioso” de Pe. 

Michael Gaitley, MIC.  
O ato da consagração é ex-

pressão de fé, de confiança, mas 
também, um ato de amor e de es-
perança, no seguimento a Cristo, 
com Maria, mais seguro para se 
produzir bons frutos.

Na homilia, Pe. Valter in-
centivou as consagradas a camin-
harem firmes, com o auxílio de 
Maria, na missão junto aos irmãos 

idosos e outros até a casa do Pai.

Dom Adimir recepcionado carinhosamente
em Entre Rios do Sul

Em seus contatos com as Paróquias, Dom Adimir, acompanha-
do dos seminaristas da filosofia, esteve em Entre Rios do Sul na tarde 
do dia 10 de outubro. Foi recepcionado festivamente no pórtico da 
cidade, de onde seguiu acompanhado de carros até a igreja da sede 
paroquial N. Sra. de Fátima, onde presidiu a missa, concelebrada pelo 
Pároco, Pe. Antonio Miro Serraglio, que lhe deu as boas vindas e 
relatou para os participantes dados históricos de Dom Adimir. Por 
causa dos protocolos sanitários de prevenção ao novo Coronavírus, a 
participação foi restrita e todos com máscara e utilizando álcool em 
gel. (Com informação e foto de Carlos Jr. Della Pria

Notícias

Dom Adimir realiza encontro com os seminaristas e seu Reitor
Os 4 seminaristas da Diocese de 

Erexim, um da teologia e três da filo-
sofia e seu Reitor, Pe. Clair Favreto, 
viveram reunião com Dom Adimir, em 
sua residência, na manhã do dia 10 de 
outubro.

Após tempo de oração, Dom Adi-
mir convidou a todos para partilhar a sua 
história de vida e vocacional. Depois do 
relato de cada um dos seminaristas, Pe. 
Clair e o próprio Dom Adimir também colocaram em co-
mum sua experiência de vida. Dom Adimir detalhou como 
recebeu o comunicado de que o Papa o escolhera para ser 
Bispo da Diocese de Erexim. 

No final dessa partilha vivencial, Pe. Clair destacou 
que ela foi importante, pois assim podem se conhecer mel-
hor, especialmente os três que iniciaram a filosofia neste 

ano, pois não tiveram nem um mês de 
convívio no Seminário, em Passo Fundo. 
Por causa da pandemia, cada um acom-
panhou as aulas de suas casas via online. 

Até o dia 2 de novembro, os sem-
inaristas da filosofia, Lucas Bonh de 
Grandi, Lincoln Poltronieri e Welington 
Mikoanski, permanecerão na residência 
do Bispo, o acompanharão nas visitas às 
paróquias, ajudarão no Seminário de Fáti-

ma, além de acompanhar as aulas pela Internet. O seminarista 
da teologia, Leonardo Fávero, permanecerá na residência pa-
roquial São Cristóvão de Erechim, também acompanhando as 
aulas e ajudando na pastoral. Depois, retornarão ao Seminário 
São José da Diocese de Erexim em Passo Fundo para concluir 
o ano letivo, junto com seu Reitor. (Com informação do sem-
inarista Lincoln Tunni Poltronieri). 
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A Pastoral dos Jovens
Pe. Eberson Fontana -  Padre da Ar-

quidiocese de Passo Fundo e reitor do San-
tuário e Seminário Nossa Senhora Apareci-
da. 

A continuidade da reflexão a partir da 
Exortação Apostólica Cristo Vive, do Papa 
Francisco, contempla um olhar sobre a Pas-
toral Juvenil. As palavras do Papa são um 
convite a um olhar abrangente para a reali-
dade dos jovens, considerando a pluralidade 
de expressões juvenis e a busca por proces-
sos formativos profundos que marcam a 
vida. Diante das inúmeras crises dos tempos 
atuais, é possível pensar uma pastoral dos 
jovens?

O jovem em um mundo dinâmico   
A diversidade de compreensões sobre a vida, de ex-

pressões e preferências dos jovens do tempo presente podem 
assustar quem deseja pensar ou executar um projeto pastoral 
que os comtemple. Este dado que costuma ser apresentado 
como um dos desafios do tempo presente não é considerado 
desta forma pelo Papa Francisco. Pelo contrário, suas pala-
vras revelam um leque de oportunidades que abarcam diver-
sas expressões juvenis e consideram suas particularidades. 

O sétimo capítulo da Exortação Cristo Vive é muito 
realista ao admitir a falência de certas estruturas eclesiais 
pensadas para os jovens, especialmente daquelas que não 
consideram as inquietudes e dores dos jovens de hoje. Em 
meio a isso, emerge a proposta de uma pastoral pensada a 
partir dos jovens, de suas realidades, de sua criatividade e 
do seu jeito. A reflexão compreende a necessidade funda-
mental de um espírito de liberdade que desencadeia proces-
sos. Daí brota a necessidade de abrir-se ao Espírito e olhar 
com serenidade para as expressões que mais tem atraído os 
jovens. No número 207 da Exortação, o Papa utiliza a ima-
gem do poliedro, entrevendo uma Igreja multifacetada. Não 
é uma Igreja que meramente se molda à imagem do jovem, 
mas que permite o surgimento de múltiplas expressões juve-
nis, acolhendo o dom de Deus. 

A formação de processos pastorais
A Exortação destaca duas grandes linhas de ação para 

a pastoral dos jovens. A primeira delas é a busca. Para que 
este espírito surja entre os jovens, destaca a confiança na 
criatividade e nas inciativas dos próprios jovens. Consid-
erando os ambientes que os jovens frequentam e a realidade 
digital, sabe-se que, quando um jovem deseja atrair outros 
jovens, surgem iniciativas criativas capazes de surpreender. 
A gramática do amor e a linguagem da proximidade são os 

grandes destaques nesse processo (CV 211), 
pois o amor é cativante.  

A segunda linha de ação é mais desa-
fiadora quando se considera o quanto é preci-
so crescer. Se trata da busca pelo crescimen-
to e maturidade nos grupos já constituídos. 
O Papa insiste na necessidade de processos 
formativos. Todavia, é preciso ter o cuidado 
de não cair em uma formação que acentua 
questões morais ou doutrinais, ignorando a 
necessidade de aprofundar o querigma inicial 
que atraiu os jovens. Sublinha-se a importân-
cia de experiências profundamente humanas 
que sustentem a vida cristã. Ao invés de ca-

pacitar os jovens para defenderem a fé cristã a qualquer cus-
to, algo que pode ser constatado em alguns grupos, aponta 
na direção de um encontro mais profundo com a pessoa de 
Jesus Cristo, seja através da Palavra, da vida comunitária, da 
convivência entre irmãos e do serviço aos mais necessitados. 
Aprofundar a experiência de fé passa a ser um ato concre-
to, capaz de iluminar a vida do jovem. Ao invés da postura 
imediatista que deseja inculcar no jovem todos os valores da 
vida cristã de uma só vez, opta-se por oferecer um percurso 
que ilumina toda a vida. Nesta perspectiva, a Igreja não é um 
refúgio ou esconderijo em relação ao mundo, mas uma porta 
de entrada na realidade com um olhar diferente. 

Jovens missionários
A dimensão missionária torna-se um espaço constitu-

tivo da identidade juvenil. O Papa revela uma compreensão 
ampla da missão ao apresentar os jovens presentes nos grupos 
populares, distinguindo as posturas elitistas. Estes jovens, 
mesmo que sigam outros métodos e estilos, são valorizados. 
Cabe à Igreja fomentar espaços inclusivos, se aproximando 
e dando oportunidades a estes grupos populares. 

Num segundo momento, contempla a missão especí-
fica dos jovens que integram grupos eclesiais. Dirigindo-se 
a estes, enfatiza que a missão não é uma tarefa destinada 
a pessoas que se consideram prontas ou totalmente madu-
ras na fé. Ser missionário é parte integrante do processo do 
discípulo. Em outras palavras o discípulo vai se formando 
na visita às famílias, na missão junto às redes sociais, na 
presença junto aos pobres e nas opções cotidianas de Jesus. 

Há um longo caminho a ser percorrido pela pastoral 
dos jovens. Aprofundar o a Exortação Cristo Vive é um pas-
so importante para compreender processos em vista de jov-
ens livres e maduros, evitando posturas que os instrumental-
izam e não geram crescimento.
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Papa Francisco: A aposta na fraternidade 

Por Cardeal Odilo Pedro Scherer, 
Arcebispo de São Paulo

 “Fratelli tutti” (Todos sois 
irmãos): esse é o título da nova encí-
clica do Papa Francisco, publicada no 
último dia 4 de outubro. Trata-se de um 
documento de ensino social da Igreja, 
mediante o qual o Papa reflete sobre 
algumas questões sociais atuais, que 
afligem a humanidade. E o faz partindo 
do coração do Evangelho, onde o amor a Deus e o amor ao 
próximo encontram-se inseparavelmente vinculados. É con-
vicção cristã que a humanidade, apesar de suas diferenças, é 
uma grande família de irmãos, que tem Deus por pai e Jesus 
Cristo como irmão e mestre de todos. Essa é, por assim diz-
er, uma cláusula pétrea do ensinamento cristão, que também 
embasa todo discurso social, econômico e político da Igreja.

Francisco parte das situações dramáticas atuais vividas 
pela humanidade, destacando a fragmentação da consciência 
solidária e a afirmação sempre maior de uma cultura e de um 
estilo de vida individualistas. Aponta para a falta de projetos 
consistentes para alcançar o bem comum local e universal; 
refere-se à exclusão de amplos grupos de indesejados e des-
cartados; lamenta que os direitos humanos sejam cada vez 
menos universais e voltados, mais e mais, à afirmação de 
interesses particularistas; fala do desvirtuamento dos sonhos 
da globalização, do progresso e do desenvolvimento, bem 
como da dignidade negada a tantos seres humanos, da comu-
nicação “sem sabedoria, agressiva e despudorada” e da per-
da da esperança. E não deixa de se referir à crise ecológica 
e ambiental, que ameaça a destruição de nossa casa comum 
e o futuro da vida.

Que fazer diante disso? Francisco convida a repensar o 
mundo de forma mais aberta, apontando para os valores im-
prescindíveis do amor e da fraternidade. Não se pode contin-
uar a pensar e planejar o mundo para privilegiados, onde são 
deixados à margem tantos irmãos, que têm a mesma digni-
dade de todos. Nem basta continuar a afirmar teoricamente 
os princípios de liberdade, fraternidade e igualdade: se esses 
belos princípios estiverem orientados por uma prática indi-
vidualista, acabarão produzindo o contrário do que, teorica-
mente, significam. Deveriam estar animados pela força da 
solidariedade e a própria afirmação dos direitos, para não 
ser desvirtuada, precisa priorizar os direitos universais, sem 
fronteiras nem discriminação.

Num capítulo mais propositivo, o Papa trata da edi-
ficação de um mundo menos fechado e da necessidade de 
“corações abertos para o mundo inteiro”. A humanidade 

criou fronteiras de todo tipo, cavou 
trincheiras e levantou muros com a 
preocupação compreensível de se pro-
teger contra a invasão indevida do es-
paço da própria liberdade e contra toda 
forma de agressão. Mas quando essa 
preocupação é motivada pela rejeição 
do outro, pelo resguardo dos próprios 
privilégios e a pouca vontade de partil-
har, o mundo se torna cada vez menos 

fraterno e mais agressivo. O Pontífice fala de abertura ao 
outro, da gratuidade e intercâmbio de dons, onde o local e o 
universal não precisam estar em polos opostos, mas podem 
ser reciprocamente enriquecedores. Quem se fecha ao outro, 
empobrece e estreita os próprios horizontes.

Inevitável se torna a reflexão sobre o panorama políti-
co atual e o Papa não poupa críticas aos populismos e liber-
alismos, que estão na base de muitos dos graves problemas 
atuais da convivência local e internacional. E acena para ne-
cessidade de um “poder internacional”, capaz de moderar 
adequadamente as questões e conflitos políticos da comuni-
dade humana inteira. É uma reflexão difícil e a simples abor-
dagem desse tema provoca arrepios em certos ambientes do 
pensamento contemporâneo, ciosos defensores de poderes 
locais absolutos. Francisco volta ao tema da caridade políti-
ca, um tema recorrente no ensino social da Igreja: a verda-
deira política requer altruísmo e genuíno amor ao próximo. 
Não se trata de idealismo utópico, pois faltam testemunhas 
de verdadeira caridade social e política.

Francisco também foi buscar na filosofia grega anti-
ga dois elementos para uma renovada convivência social e 
política: a amizade social e o diálogo. A amizade social leva 
a respeitar e tratar bem cada cidadão, valorizando a sua con-
tribuição para a edificação do convívio social. O diálogo é a 
arte da superação de rupturas e distanciamentos, para tecer 
entendimentos e aproximação. Isso pode soar estranho para 
quem aposta na dialética do conflito, ou no liberalismo ab-
soluto para a edificação das relações sociais.

No entanto, os princípios da luta e do liberalismo ab-
soluto já deram mostras do que são capazes de produzir: o 
triunfo do mais forte sobre o fraco, o império da lei da sel-
va, violência, dor e sangue. Por que não apostar no diálogo, 
na busca do consenso orientado pela verdade e na amizade 
social, capazes de suscitar nova cultura e nova política, im-
pregnadas de altruísmo, amabilidade e fraternidade? Por que 
não acreditar numa verdadeira revolução cultural, para tor-
nar a convivência mais fraterna, verdadeiramente humana?
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A política melhor
Dom Walmor Oliveira de Azevedo

Contrapontos podem guardar a força 
capaz de reconfigurar interpretações e, con-
sequentemente, redefinir rumos, na vida 
pessoal ou na sociedade. Oportuno é, pois, 
se dedicar ao contraponto que o Papa Fran-
cisco estabelece entre a “política melhor” e 
a desacreditada política, no quinto capítulo 
de sua recente Carta Encíclica Fratelli Tut-
ti, sobre a fraternidade e a amizade social. Há um cres-
cente descrédito em relação à política, particularmente 
a partidária, conforme se percebe no Brasil. Essa ausên-
cia de credibilidade é um fenômeno que se consolidou 
ao longo da história, enraizando-se no imaginário dos 
cidadãos, impondo prejuízos à sociedade. Uma das con-
sequências graves desse descrédito com a política é a 
permissividade na lógica da economia. Cada vez menos 
considerada pelos cidadãos, a política fica à mercê do 
desgoverno excludente do dinheiro, que se torna o man-
datário maior. É preciso, pois, revigorar o exercício da 
cidadania, compreendendo que a “política melhor” é a 
que está a serviço do bem comum. Esse entendimento 
proposto pelo Papa Francisco exige reconhecer a incon-
testável importância da política.

Sabe-se, neste ano de eleições municipais, sobre a 
importância de se acertar nas escolhas. Há um quadro 
abundante de candidatos. Isso exige maior atenção dos 
eleitores para identificar aqueles que são capazes de ir 
além das promessas e efetivamente trabalhar pelo bem 
comum. O desafio é saber quem tem qualificação hu-
manística e competência para liderar em uma realidade 
desafiadora. Apesar de existir ampla lista de nomes a 
serem submetidos ao voto nas eleições, são raros os que 
reúnem essas necessárias qualidades. Ao invés disso, 
observa-se o desprezo sobre a situação dos mais pobres, 
camuflado sob o formato populista ou liberal para, dem-
agogicamente, instrumentalizar os mais vulneráveis e 
alcançar interesses egoístas.

É verdade que existem líderes populares capaz-
es de interpretar os anseios de um povo, a sua dinâmi-
ca cultural e as grandes tendências de uma sociedade, 
conforme reflete a Carta Encíclica Fratelli Tutti. “O 
serviço que prestam, congregando e guiando, pode ser 
a base para um projeto duradouro de transformação e 

crescimento.”  Mas, adverte o Papa Fran-
cisco: esse serviço pode se degenerar em 
um populismo insano. Isso pode acontecer 
quando a habilidade de alguém para atrair 
consensos busca instrumentalizar politica-
mente a cultura do povo e, assim, satisfaz-
er um projeto pessoal – que pode incluir a 
própria perpetuação no poder. Outras vezes, 

exerce-se a política somente para aumentar a populari-
dade, alimentando sentimentos e escolhas que se tornam 
armas destrutivas das bases do bem comum. É preciso, 
pois, ter redobrada atenção aos que até são capazes de 
identificar exigências populares, mas não efetivamente 
avançam na tarefa árdua e constante de proporcionar às 
pessoas os recursos para se desenvolverem, sustentarem 
a vida com o próprio esforço e criatividade, orienta a 
Carta Encíclica.

É incalculável o tamanho do desafio ante a urgên-
cia de operar mudança no coração humano para re-
configurar hábitos e estilos de vida. Modos de pensar 
estreitos e percepções limitadas a respeito do mundo 
inviabilizam avanços sociais, promovem o fenômeno 
da superficialização da política, trazendo prejuízos para 
o exercício da cidadania. Entre essas fragilidades hu-
manas, a Carta Encíclica sublinha a tendência constante 
para o egoísmo, que faz parte daquilo que a tradição 
cristã chama “concupiscência” – a inclinação do ser hu-
mano a fechar-se na imanência do próprio eu, do seu 
grupo, dos seus interesses mesquinhos. É hora de fazer 
nascer contrapontos à política desacreditada, enraiza-
da nas limitações humanas, a partir de vigorosa tare-
fa educativa. Essa tarefa seja capaz de inspirar hábitos 
solidários, a consideração da vida de modo integral, 
com relações mais humanizadas.

Nesse caminho, a própria sociedade reagirá às 
suas injustiças, às aberrações, aos abusos dos poderes 
econômicos, tecnológicos, políticos e midiáticos. Tor-
na-se, pois, urgente dedicar-se ao que é necessário para 
fazer prevalecer a “política melhor”. E a partir de novos 
sentidos, com narrativas edificantes, estabelecer dinâmi-
cas capazes de banir, definitivamente, obscurantismos 
e todas as práticas que inviabilizam a preservação da 
vida, da Casa Comum.



COMUNICAÇÃO DIOCESANA - Dezembro de 2020

36

Encíclica Fratell Tutti
 Dom Eurico dos Santos Veloso, Arcebispo emérito de Juiz de Fora (MG)

Fraternidade e amizade social
Dom Reginaldo Andrietta, Bispo de Jales

No último dia 3 de outubro, o mundo foi 
agraciado com mais uma encíclica social do 
Papa Francisco, intitulada em italiano, Fratelli 
Tutti, ou seja, “Todos Irmãos”. Nessa encícli-
ca, assim como na Laudato Si (Louvado Seja), 
de 2015, o Papa inspirou-se em São Francisco 
de Assis para propor à humanidade uma coex-
istência fundada na fraternidade e na amizade 
social, e suas implicações desafiadoras a to-
dos os setores da sociedade, especialmente às 
lideranças religiosas e políticas, e a todas as 
pessoas de boa vontade.

“Sonhemos como uma única humanidade, como 
caminhantes da mesma carne humana, como filhos des-
ta mesma terra que nos alberga a todos, cada qual com a 
riqueza da sua fé ou das suas convicções, cada qual com a 
própria voz, mas todos irmãos.” Assim se expressa o Papa, 
demonstrando a necessidade de toda a humanidade abraçar 
a causa da fraternidade universal para superar seus perpétu-
os conflitos culturais, econômicos e políticos, que se mani-
festam até mesmo na forma de “guerras fratricidas”.

Neste mundo globalizado, diz o Papa, “a política se 
torna cada vez mais frágil perante os poderes econômi-
cos transnacionais”. Por isso, questiona ele: “Qual sig-
nificado tem hoje palavras como democracia, liberdade, 
justiça, unidade? Foram manipuladas e desfiguradas para 
utilizá-las como instrumento de domínio, como títulos 
vazios de conteúdo”. Essa desfiguração de sentido da vida 
sociopolíticas e deve, sobretudo, à manipulação das con-
sciências dos jovens e à imposição de culturas de cunho 
consumista e individualista.

Difunde-se a cultura do conflito por meio de polar-
izações políticas acirradas, especialmente por quem de-
tém poderes. Desta forma, diz o Papa, “a política deixou 
de ser um debate saudável sobre projetos a longo prazo 
para o desenvolvimento de todos e o bem comum, lim-

itando-se a receitas efêmeras de marketing 
cujo recurso mais eficaz está na destruição do 
outro”.Essa afirmação contribui sobremaneira 
para o momento que vivemos no Brasil. Ela 
aponta como desafio construir um novo estilo 
de se fazer política.

Esse novo estilo de política correspon-
dente ao “amor social” que, conforme o Com-
pêndio da Doutrina Social da Igreja, citado 
pelo Papa, é uma “força capaz de suscitar no-
vas vias para enfrentar os problemas do mundo 

de hoje e renovar profundamente, desde o interior, as es-
truturas, organizações sociais, ordenamentos jurídicos”. A 
“boa política”, segundo o Papa, constrói comunhão, con-
tribui para projetos comuns, diferentemente da política na 
forma concorrencial que dilacera a convivência humana.

O amor social se traduz em atos de caridade que cri-
am instituições mais sadias e estruturas mais solidárias. 
Estruturar a sociedade, por exemplo, “de modo que o 
próximo não se venha a encontrar na miséria” é um ato de 
caridade que, segundo o Papa, tem a conotação de “amor 
político”. A política é o mais alto grau da caridade, afinal 
dar de comer a um desempregado é expressão de amor, 
mas assegurar o direito ao trabalho a muitos, pela ação 
política, é expressão intensa de amor porque os emancipa 
e os dignifica.

Embora a caridade política englobe a todos, “o nú-
cleo do autêntico espírito da política” é o “amor prefer-
encial pelos últimos”. Por isso, o Papa Francisco propõe 
à humanidade, particularmente às lideranças religiosas e 
políticas, a construção da cultura do diálogo, da reconcil-
iação e da paz, atuando juntos em favor do bem comum 
e a promoção dos mais pobres. Valorizemos seu convite 
para vivenciarmos a alegria de sermos irmãos e irmãs, 
filhos e filhas de um único Deus. Que nossas diferentes 
vozes forme um canto harmonioso!

O Santo Padre, o Papa Francisco, inspira-
do em São Francisco de Assis, santo no qual ele 
escolheu para guiar o seu Pontificado, escolhen-
do o nome do Santo como seu “onomástico”, es-
creve a essa Encíclica como o título de “Somos 
todos irmãos”, tema que vem “a calhar” diante do 
cenário atual que vivemos.

Essa é a terceira Encíclica do pontificado do 
Papa Francisco, a primeira publicada em 2013 no 
início de seu pontificado intitulada de “Lumen Fi-
dei” e a segunda intitulada de “Laudatò Si” pub-
licada em 2015, que se tratava do cuidado com a 
casa comum e com o meio ambiente. Seguindo 
nessa linha do cuidado com o meio ambiente e 
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do respeito com essa casa comum, que justamente não é só 
minha, mas igualmente do próximo, que o Papa nos apresen-
ta essa terceira Encíclica do seu pontificado nesse ano.

Se quisermos construir um mundo melhor para nós e 
nossos filhos e parentes eu tenho que respeitar o meio em 
que vivo de todas as formas, cuidando para que ela seja boa 
para mim e para o próximo. Eu começo cuidando bem dessa 
casa comum respeitando o meu próximo, tratando-o com re-
speito e como meu irmão.

Por isso essa Encíclica veio no momento certo, em que 
somos chamados a viver em um “novo normal” causado pela 
pandemia da Covid-19. Essa pandemia serviu para pararmos 
um pouco para pensar como está o trato com o próximo e 
com o meio ambiente e que as pessoas devem ter mais amor 
no coração, se respeitando umas as outras. Essa Encíclica 
vem nessa linha do “novo normal”, fazendo as pessoas pen-
sarem melhor em suas atitudes, seja para consigo mesma, 
com o meio em que vive e com o próximo.

No prefácio da encíclica o Papa Francisco começa ci-
tando que São Francisco usava essas palavras – fratelli Tutti 
–  ao se dirigir aos seus irmãos para lhes propor uma forma 
de vida de acordo com o Evangelho. Essa proposta é o amor 
que Jesus tanto ensinou enquanto esteve entre nós, o amor 
a Deus e consequentemente ao próximo. Somente assim na 
base do amor sem medidas que poderemos viver esse “novo 
normal” daqui para frente.

O Papa Francisco ainda diz que São Francisco não 
impunha nada a ninguém, não impunha doutrina, não fazia 
guerra dialética, mas comunicava o amor. Uma sociedade 
que permanece no amor, permanece com Deus. Foi diante 
de um mundo aonde as pessoas só pensavam em si mes-
mas e queriam ser melhores que as outras e ainda promov-
endo guerras, violências entre outras coisas, que suscitou no 
coração de São Francisco se “desprender” de tudo e levar o 
amor as pessoas.

 Semelhante ao que suscitou no coração de São Fran-
cisco há muitos anos atrás, suscitou agora o Papa Francisco 
ao escrever essa Encíclica e mesmo passado muitos anos a 
realidade de vida é quase a mesma. As pessoas estão viven-
do sem amor no coração e consequentemente sem Deus e 
pensando em guerras e uns querendo ser melhores que os 
outros. Por isso essa Encíclica vem neste momento oportuno 
em que o Papa Francisco quer se dirigir ao coração das pes-
soas, pedindo para que elas tenham mais amor no coração e 
consequentemente Deus no coração, cuidando delas mesmas 
e dos outros, respeitando essa casa comum.

O Papa Francisco alerta que precisa reconhecer cada 
pessoa em sua dignidade de filhos e filhas de Deus. Cada 
pessoa merece ter condições de vida digna, tendo casa, co-
mida na mesa, trabalho, estudo e uma família. Muitas vezes 
as pessoas não ligam umas para as outras e não se preocu-
pam com aqueles que não tem condições de subsistência.

Muitas pessoas se fecham em seus mundos, sobretudo, 
agora com o avanço da tecnologia e internet, o mundo ficou 
muito virtual e tecnológico, por um lado isso é bom, mas 

por outro nem tanto. Devemos usar a tecnologia para fazer o 
bem e não o mal, para aproximar as pessoas e não as afastar.

Esse é o alerta do Papa Francisco com essa Encícli-
ca, vivemos num mundo globalizado e devemos aprendera 
viver nele. Usando os avanços tecnológicos para o bem e a 
serviço de todos e desta maneira contribuindo para a con-
strução de um mundo melhor.

A Encíclica contém sete capítulos e ao longo desses 
capítulos o Papa Francisco destrincha de maneira clara aqui-
lo que já mencionamos até aqui. O intuito do Papa Francisco 
com essa Encíclica é que ela chegue até o maior número de 
pessoas possível e as pessoas possam se “abrir” mais para as 
outras, saindo desse “mundo” secularizado no qual vivemos, 
que cada pessoa saia do seu “mundinho” e busque mais val-
orizar e amar o próximo.

Que as pessoas possam preservar essa casa comum, 
cuidando de si mesmas, do meio em que vivem e do próxi-
mo. Essa Encíclica do Papa Francisco como já foi mencio-
nado é de certa forma uma “continuidade” da última e ainda 
bem atual Encíclica que o Santo Padre lançou intitulada de 
“Laudato Si”.

O Papa Francisco destrincha sobretudo nos capítulos 
três e quatro o que seria o que seria o “mundo ideal”, pau-
tado no amor e no diálogo entre os povos. O mundo e o 
coração de cada pessoa humana devem estar abertos para 
essa transformação.

No capítulo cinco o Romano Pontífice fala do que de-
veria ser a verdadeira política, essa política deve ser volta-
da para as pessoas, principalmente os mais necessitados e 
uma política sem corrupção, deve ser limpa e aquele político 
que foi eleito deve fazer de tudo para produzir frutos em seu 
governo. Assim o governo que está à frente da nação ou do 
seu estado, fará um melhor governo.

O Papa Francisco ainda diz na Encíclica que todas as 
religiões unidas num único propósito que é o “amor” podem 
construir um mundo melhor. As religiões não devem com-
petir qual é a melhor, mas todas devem se unir num único 
objetivo que é buscar a Deus, que é único e abençoa todas 
as religiões. De Deus brota o “amor” e todas as religiões de-
vem se unir, pegar esse amor que vem de Deus e transmitir 
as pessoas.

Por fim, o Papa Francisco termina a Encíclica fazendo 
a oração ao criador e a oração ecumênica, pois essa encícli-
ca é publicada pelo Papa, mas aberta a todas as religiões, 
assim como a anterior “Laudato Si”. Todas as pessoas que 
professam qualquer credo religioso devem ter acesso a essa 
Encíclica, e a partir da leitura tentar transformar em gestos 
concretos na sua vida o que foi lido.

Sejamos “Fatelli tutti!”. Que Deus nos abençoe e Ma-
ria Santíssima, a Doce Mãe, passe na frente e que por inter-
cessão de São Francisco de Assis podemos nos tratar todos 
como “irmãos” e juntos construir e edificar essa casa comum 
que Deus nos deu de presente, pautados pelo amor que vem 
dele.

Artigos
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Orquestra
Objetivo: Possibilitar conhe-

cimento de forma agradável e es-
pontânea.

Material: Um cartão contendo 
a gravura de um instrumento musical 
para cada pessoa. A gravura do in-
strumento pode se repetir.

Procedimento: Peça que os participantes se levan-
tem um após o outro para pegar os cartões com gravu-
ra, que estarão expostos sobre a mesa. Todos passarão, 
olharão as fi guras e escolherão uma. Quando estiverem 
com a fi gura dos instrumentos, o líder pede que cada 
músico faça a sua apresentação musical. A pessoa irá 
se levantar, tocará o seu instrumento fi ctício e se apre-

137ª Receita Culinária
Maria Busatta, integrante da Pastoral da Saúde

Variedades

Dinâmica do Setor de Animação Bíblico-catequética (133)
Tânia Madalosso

sentará de forma cantada, fa-
lando seu nome, onde mora, o 
que faz, seu estado civil, etc. 
Quando todos tiverem se apre-
sentado, o líder entoa um cân-
tico saudando os visitantes e 
todos irão tocar os seus instru-
mentos, formando uma grande 
orquestra imaginária. 

Os instrumentos poderão ser, por exemplo: pan-
deiro, triângulo, violino, violão, teclado, acordeão, ba-
teria, harpa, chocalho, instrumentos de sopro, etc. 

Para pensar: “A alegria contagia até os corações 
mais tristes, por isso a melhor maneira de viver é ex-
pressando a felicidade e dando alegria ao próximo”.

BISCOITO PARA
ÁRVORE DE NATAL
COLORIDOS

2/3 xícara de manteiga
1/3 xícara de açúcar
3 gemas
2 colheres (chá) de essência de laranja
2 xícaras de farinha de trigo
1 colher (chá) de fermento em pó
Bata a manteiga e o açúcar até fi car um creme. 

Junte as gemas e a essência de laranja. Peneire a farinha e o 
fermento em pó e junte ao creme. Sove ligeiramente e abra 
em superfície enfarinhada. Corte no formato desejado. Leve 
ao forno pré aquecido por cerca de 15 minutos. Deixe esfriar.

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 liquidifi cador, 

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.

BOMBOM DE AMEIXA
1 lata de leite condensado
300 g de ameixa sem caroço
Chocolate cobertura ao leite
Cozinhar o leite condensado em ponto médio.
Deixar esfriar.
Abrir as ameixas, sem separar as metades, e rechear 

com o doce de leite condensado.
Passar pelo chocolate cobertura derretido em banho maria.

BOLACHAS
8 ovos
2 pacotes de baunilha
400 g de manteiga
20 colheres  (sopa) de leite
2 colheres (sopa) de royal
400 g de açúcar
Farinha de trigo até dar ponto de passar na máquina. 

Amasse bem todos os ingredientes e asse em forno 200ºC.

BISCOITO ASSADO
4 ovos
1 xícara de banha
1 colher de sal
1 xícara (chá) cana
3 colheres de sal amoníaco
1 xícara de açúcar
Farinha de trigo até a massa ter consistência para 

espichar.
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Aniversários Novembro

Ervas e Plantas Medicinais – 133
Pe. Ivacir João Franco – CNF/MT nº. 0120.

- 1, Ildo Benincá - N
- 2, Sérgio Braciak N. 1952 (serviços gerais na Cúria).
- 4, Pe. Geraldo Moro, N. 1930

Rocheli Koralewski (Liberada p/a sec. da Past. da Juv.)
- 6, Pe. Jorge E. Dallagnol, O. 1986
- 8, Renoir Dalpizzol, (saletino) O. 2007

Pe. Geraldo Moro, O. 1956
Pe. Waldemar Zapelini, O. 1969
Jean Carlos Demboski, N. 1992
Pe. Vergínio Dall’Agnoll (saletino) O. 1952 

- 11, Pe. Antonio Valentini Neto, O. 1971
Pe. Paulo C. Bernardi, O. 2004

- 12, Pe. Dirceu Dalla Rosa, O. 1992
- 13, Pe. Valter Girelli, O. 1980
- 14, Giovani Momo, O. 2013

Cleusa Fatima Jakobowski N (da Cúria)
- 15, Pe. Anderson Faenello, O. 2012

Pe. Edegar Passaglia, O. 2018

Nogueira
Junglas regia, L.
Pertence à família das Juglandáceas

Também conhecida como: Noz, 
nogueira-do-inverno A Nogueira é uma 
planta adaptada também na região Sul e 
Estados onde ocorre o frio. Caduca no 
período do outono. Apresenta folhas dis-
postas geralmente em 5 médios folíolos 
de cor verde. O fruto é uma drupa envolta 
em uma casca verde que apresenta a cor 
marrom escura no processo do amadure-
cimento. A parte interna do fruto chama-
da noz é que serve para a alimentação e a 

produção de óleo para fi ns nutritivos. A sua reprodução é pelo plantio 
de suas sementes ou por estaquias. 

Propriedades medicinais
Utiliza-se as folhas, sementes, a casca do caule e a casca das 

nozes. 
O fruto da nogueira contém as vitaminas A, que é um mi-

cronutriente que desempenha papel essencial na visão, crescimento, 
desenvolvimento do osso, desenvolvimento e manutenção do tecido 
do organismo todo; B que é a maior responsável pela manutenção da 
saúde emocional e mental do ser humano; E, que é um antioxidante 
que protege as células do organismo contra danos de compostos quími-
cos reativos conhecidos como radicais livres e também os sais como, 
cálcio, que visa fortalecer os ossos e os dentes; fósforo, que ajuda no 
crescimento, na recuperação do organismo, proporciona energia, vigor, 
colaborando na metabolização das gorduras e amidos, atenua as dores 
da artrite, estimula dentes e gengivas saudáveis e iodo, que serve para 
limpar e desintoxicar as células e tecidos do organismo.

Consumida ao natural, fruta é adstringente, provoca constri-
ção dos tecidos e diminui as secreções de uma ferida; antisséptica, im-

pede a putrefacção ou o desenvolvimento de bactérias; cicatrizante, 
que favorece a cicatrização e a cura; tonifi cante, fortifi ca de modo em 
geral, vermífuga que combate verme e hipoglicemiante que diminui a 
glicose no sangue.

O consumo do fruto da mesma é indicado para combater para-
sitas intestinais e ao mesmo tempo regrar os mesmos. 

O seu fruto chamado noz é indicado para pessoas que sofrem 
de esgotamento mental ou psíquico, que apresentam astenia ou trans-
tornos do sistema nervoso. Também é ótimo alimento fortifi cante e 
preventivo para quem apresenta problemas ligados a tuberculose e fra-
queza orgânica. 

O fruto também é moderadamente vermífugo e auxilia o cére-
bro, o estômago e os intestinos no processo do crescimento. 

Com as suas folhas também pode ser feito um chá que é depu-
rativo do sangue e ao mesmo tempo auxilia a reforçar os ossos, dimi-
nuir a dor dos músculos cansados, combater vermes, a febre, a pressão 
alta. 

As suas folhas também em decocção podem ser usadas para 
diversas infl amações e doenças ligadas à pele, e ao mesmo tempo for-
talecê-la e embelezá-la.

A infusão das folhas da nogueira faz baixar as taxas de açúcar 
na urina, é usada nos intervalos do tratamento de insulina nos diabé-
ticos.

Nossos povos primitivos ainda hoje usam ferver a casca do 
fruto para auxiliar a controlar o diabetes, a diminuir a dor provocada 
na menstruação, sendo ótimo também para mulher na menopausa e o 
homem na andropausa. 

Obs.: O fruto da nogueira contém taninos e por isso seu uso 
deve ser moderado para pessoas que apresentam problemas estoma-
cais, hipersensibilidade ou irritação dérmica ocular.

- 16, Pe. Adelar Pedro De David, O. 1972
 Pe. Nelson C. Longo, O. 1978

- 17, Pe. Maicon Malacarne, O. 2011
-19, Pe. Valtuir A. Bolzan, N. 1966
- 20, Pe. João Zappani, O. 1986

Pe. Davi Oliveira Pereira, O. 1998
Pe. Mauro Parcianello, O. 2008

- 22, Pe. Carlos Pontel, O. 2002
- 25, Diác. Natalino José Parmeggiani, N. 1934
- 27, Pe. José C. Sala, O. 1997
- 28, Pe. Edinaldo dos S. Bruno, O. 2002

Pe. Gilson V. Samuel, O. 2012 30.
Pe. Valtuir Bolzan, O. 1995

- 31, Pe. Antonio Miro Serraglio, O. 1985
Pe. Altair J. Steff en, O. 1986
Pe. Alvise Follador, O. 1989
Pe. Maximino Tiburski, O. 1992

Pe. Dirceu Balestrin, O. 1988
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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

A Imagem de N. Sra. na novena e no dia da Romaria


