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Agenda Pastoral 2021
Nota: Segue a programação recebida pela Coordenação Diocesana de Pastoral até o dia 13 de dezembro de 2020.

Pode ter havido erro de transcrição, mas alguns eventos estavam sem hora ou local.
Esta agenda está sujeita a modifi cações e acréscimos. Como nem sempre são comunicados, este jornal mensal Comunicação

Diocesana, o folheto dominical Comunidade em Oração, o livreto mensal das Celebrações da Palavra de Deus e o Informativo 
Diocesano Semanal acabam publicando sem as mudanças realizadas.

Conforme a evolução da pandemia Covid-19, pode haver cancelamento de atividades com participação presencial
e serem realizadas via online ou simplesmente canceladas. Ou ainda, haver mudança de local.

- Ano de São José
De 08 de dezembro de 2020 a 08 de dezembro 

de 2021
– Ano Jubilar de Ouro da Diocese de Erexim 

– criada em 27/5/1971, junto com Cruz Alta e Rio Gran-
de, e instalada em 1º/8/1971 - Diocese de Erexim, 50 
anos a serviço da fé e da vida – “Caminha conosco, Se-
nhor!” (Cfr. Lc 24, 29)

Ano B – Evangelho de São Marcos

Janeiro 
1º. – Solenidade da Santa Mãe de Deus, Maria - 54º Dia 
Mundial da Paz – “A cultura do encontro como caminho 
para a Paz - às 09h, Dom Adimir, missa na Catedral São José.
02, 19h30, Dom Adimir, missa na Comunidade de Floriano 
Peixoto, Paróquia Imaculada Conceição, Getúlio Vargas.
03 – Solenidade da Epifania – 09h, Dom Adimir, missa na 
Paróquia São Caetano, Severiano de Almeida.
05 – Epifania do Senhor
10 – Batismo do Senhor
13, Dia mariano e vocacional no Santuário de Fátima no ano 

jubilar de ouro da Diocese, com oração da manhã às 7h, 
oração do Angelus às 11h50, terço e missa às14h e às 
18h30.

15, 20h, Dom Adimir, missa na Paróquia São Pedro, Sede 
Dourado, município de Aratiba .

17 – 2º DTC-B, era aniversário de ordenação episcopal de 
Dom Girônimo Zanandréa (1988).

24 – 3º DTC-B – Domingo da Palavra, instituído pelo Papa 
Francisco no dia 30/9/2019 para lembrar os 1.600 anos da 
morte de São Jerônimo – falecido em 420.

26 a 28, Dom Adimir, Curso para Bispos via online.
31 – 4º DTC-B

Fevereiro
02 – Apresentação do Senhor – 25º Dia Mundial da Vida Con-

sagrada – Jubileu da Vida Consagrada na Diocese de 
Erexim em seus 50 anos de criação.

07 – 5º DTC-B, 10h, Dom Adimir, Crismas na Paróquia 
Santa Ana, Carlos Gomes. 

11 – 28º Dia Mundial do Doente 
13 – Dia mariano e vocacional no Santuário de Fátima no ano 

jubilar de ouro da Diocese, com oração da manhã às 7h, 
oração do Angelus às 11h50, terço e missa às 14h e às 
18h30.

13 e 14 – 86ª Romaria de N. Sra. de Lourdes, na gruta da 
Paróquia São Francisco de Assis, Mariano Moro.

14 – 6º DTC-B – Festa de N. Sra. de Lourdes e Romaria da 
Saúde em Paulo Bento.
17 – Quarta-feira de cinzas, abertura da Campanha da Fra-

ternidade - retorno dos seminaristas da fi losofi a e da te-
ologia e início das atividades 2021 no Seminário São 
José.

19, 19h30, Dom Adimir, Crismas na Paróquia Santa Luzia, 
Bairro Atlântico, Erechim.
20, 18h, Dom Adimir, Crismas na Paróquia Santa Luzia, 

Bairro Atlântico, Erechim.
21 – Primeiro Domingo da Quaresma – 09h e 18h, Dom 

Adimir, Crismas na Paróquia Santa Luzia,  
        Bairro Atlântico, Erechim.
22, início das atividades acadêmicas 2021 da Itepa Facul-

dades; 08h30, Reunião do Conselho de Formadores, no 
Centro Diocesano; 19h, Reunião do Conselho  Econô-
mico, no Centro Diocesano.

28 – Segundo Domingo da Quaresma



Diocese de Erexim - RS

3Programação Diocesana

Março
1º, 14h, Reunião do Conselho de Presbíteros, no Centro Dio-

cesano; 19h, Reunião da Coordenação da Ação Evangeli-
zadora, no Centro Diocesano; 20h, Reunião da equipe de 
Pastoral Vocacional, em Getúlio Vargas; 

02, 08h30, Reunião dos padres e diáconos, no Seminário de 
Fátima.

04, 08h30 a 15h, reunião dos coordenadores diocesanos e pa-
roquiais e vices da Pastoral da Pessoa Idosa, no Centro 
Diocesano.

07 – Terceiro Domingo da Quaresma – 09h, Dom Adimir, 
Crismas na Paróquia São Luiz Gonzaga, Gaurama.

08 – Dia Internacional da Mulher – 14h, Reunião das coor-
denações paroquiais da Animação Bíblico-catequética 
das Áreas Pastorais de Erechim e Jacutinga, no Centro 
Diocesano.

09, 10h, aula inaugural da Itepa Faculdades; às 14h - reunião do 
Conselho de Administração do Instituto de Teologia e Pas-
toral; 14h, Reunião das coordenações paroquiais da Anima-
ção Bíblico-catequética das Áreas Pastorais de Severiano de 
Almeida, Aratiba e Getúlio Vargas, no Centro Diocesano.

10 – 14h, Reunião das coordenações paroquiais da Animação 
Bíblico-catequética das Áreas Pastorais de Gaurama e 
São Valentim, no Centro Diocesano.

13, “24 horas para o Senhor”, tempo especial de preparação 
à Páscoa, com igrejas abertas e atendimento de confis-
sões; Jubileu da Misericórdia, com celebração de con-
fissões, no Santuário e Paróquias, dentro do ano jubilar 
de ouro da Diocese; Dia mariano e vocacional no Santuá-
rio de Fátima no ano jubilar de ouro da Diocese, com ora-
ção da manhã às 7h, oração do Angelus às 11h50, terço e 
missa às 14h e às 18h30; das 08h30 às 16h30, encontro 
de assessoras da Infância e Adolescência Missionária, no 
Centro Diocesano. 

14 – Quarto Domingo da Quaresma
16, 07h30, Dom Adimir, participação na reunião da Comis-

são Regional de Presbíteros na sede da CNBB em Porto 
Alegre, como bispo referencial da comissão; 13h30, no 
Centro Diocesano, reunião da Cáritas para as Paróquias 
de Erechim, no Centro Diocesano.

19 – Solenidade de São José, padroeiro da Diocese – 18h15, 
missa na Catedral Diocesana.

21 – Quinto Domingo da Quaresma
23, 13h30, no Centro Diocesano, reunião da Cáritas para as 

Paróquias de  Itatiba do Sul, Erval Grande, Benjamin 
Constant do Sul, São Valentim e Barão de Cotegipe.

25 – Solenidade da Anunciação do Senhor 
28 – Domingo de Ramos e da Paixão – Coleta da Solidarieda-

de (Campanha da Fraternidade   Ecumênica).
29, 08h30, Reunião do Colégio de Consultores, no Centro 
Diocesano.
31, 15h, encontro de reflexão e oração dos padres, no Semi-
nário de Fátima; 19h, missa do Crisma na Catedral São José, 

com jubileu de ouro do ministério ordenado no ano jubilar de 
ouro da Diocese. 

Abril 
1º. – Quinta-feira santa
02 – Paixão do Senhor – Coleta para a Terra Santa (Lugares 

Santos)
03 – Vigília Pascal
04 – Páscoa da Ressurreição do Senhor
05, Confraternização de Páscoa dos padres. 
10, 08h30 às 16h30, Curso de formação para assessores da 

Infância e a Adolescência Missionária (EFAIAM), no 
Centro Diocesano.

11 – Segundo Domingo da Páscoa – Domingo da Divina 
Misericórdia

13, Dia mariano e vocacional no Santuário de Fátima no ano 
jubilar de ouro da Diocese, com oração da manhã às 7h, 
oração do Angelus às 11h50, terço e missa às 14h e às 
18h30; 13h30, no Centro Diocesano, reunião da Cáritas 
para as Paróquias de Entre Rios do Sul, Campinas do Sul, 
Jacutinga, Paulo Bento (que inclui Quatro Irmãos).

13 a 23, 58ª Assembleia Geral Ordinária da CNBB, no Centro 
de Eventos e Santuário de Aparecida, SP. 

18 – 3º Domingo da Páscoa – 08h30 a 16h, retiro para todos 
os coordenadores e líderes da Pastoral da Pessoa idosa, 
pelos 15 da mesma e em comemoração do jubileu de 
ouro da Diocese, no Centro de Eventos do Seminário e 
no Santuário de Fátima.

20, 13h30, no Centro Diocesano, reunião da Cáritas para as 
Paróquias de Getúlio  Vargas, Estação, Severiano de Al-
meida, Viadutos, Gaurama.

21– Dia de Tiradentes
23, Das 09h às 15h, encontro vocacional, no Seminário N. 

Sra. de Fátima.
24, 08h30 às 16h30, Curso de formação para assessores da 

Infância e a Adolescência Missionária (EFAIAM), no 
Centro  Diocesano.

25 – 4º Domingo da Páscoa – Bom Pastor, 58ª Jornada 
Mundial de Oração pelas Vocações – Assembleia do 
Núcleo da Conferência dos Religiosos do Brasil da Dio-
cese de Erexim; festa na comunidade São João Batista, 
Quatro Irmãos, Paróquia Sagrado Coração de Jesus, Pau-
lo Bento lembrando seus 76 anos.

 
Maio 
1º. – São José Operário - Dia do Trabalhador/a – Festa 

do/a Trabalhador/a na sede paroquial Santa Luzia, Bairro 
Atlântico, Erechim; 16h, missa na Catedral.

02 – 5º Domingo de Páscoa
03, 14h, Reunião do Conselho de Presbíteros, no Centro Dio-

cesano; 19h, Reunião da Coordenação ampliada da Ação 
Evangelizadora, no Centro Diocesano.
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09 – 6º Domingo de Páscoa – 09h, Dom Adimir, missa na Paró-
quia São Cristóvão, comemorativa aos 40 anos da Paróquia.

10, 19h, Reunião do Conselho Econômico, no Centro Dioce-
sano.

11, 08h30, Reunião dos padres no Centro Diocesano (ou no 
Seminário de Fátima).

12 
13, Dia mariano e vocacional no Santuário de Fátima no ano 

jubilar de ouro da Diocese, com oração da manhã às 7h, 
oração do Angelus às 11h50, terço e missa às 14h e às 
18h30.

15, de manhã, encontro de formação com assessores/as dos 
coroinhas.

16 – ASCENSÃO DO SENHOR – Aniversário natalício de 
Dom Adimir (1966).
21, 19h30, Culto Ecumênico na semana de oração pela unidade 

cristã, na comunidade Espírito Santo, Catedral São José. 
22, 19h, Dom Adimir, crismas na Paróquia São Francisco de 

Assis, Mariano Moro.
23 – SOLENIDADE DE PENTECOSTES – 08h30 a 16h, 

encontro de formação para os coordenadores e vices da 
Pastoral da Pessoa Idosa, no Centro de Eventos do Semi-
nário de Fátima; 

  24, 20h, Reunião da equipe de Pastoral Vocacional, Colégio 
Franciscano São José, Erechim.

  24 a 28, Retiro dos padres no Recando da Medianeira, Ve-
ranópolis. 

25, 13h30, no Centro Diocesano, reunião da Cáritas. 
27, Data da criação da Diocese junto com a de Cruz Alta e Rio 

Grande, 1971; Atividades no Santuário e nas Paróquias 
dentro do ano jubilar de ouro da Diocese, destacando a 
presença das pastorais e movimentos.

30 – Santíssima Trindade – 09h30, Dom Adimir, crismas 
na Paróquia N. Sra. Medianeira, Barra do Rio Azul na 
festa da padroeira.

Junho
03 – Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo – Dia Eucarísti-

co, dentro do ano jubilar de ouro da Diocese 
05, Das 13h30 às 17h, curso de formação para assessores da 

Infância e a Adolescência Missionária (EFAIAM), no 
Centro Diocesano.

06 – 10º TCB 
07, Das 13h30 às 16h30, encontro das coordenações paro-

quiais da Animação Bíblico-catequética, local a ser de-
finido.

07 a 11, Encontro dos Bispos, Provinciais e Assembleia Regio-
nal da Ação Evangelizadora do Sul 3 da CNBB, no Centro 
de Espiritualidade Cristo Rei (CECREI), São Leopoldo.

11 – Sagrado Coração de Jesus 
12, Jantar italiano comemorativo aos 78 anos de paróquia e 19 

do município de Paulo Bento.

13 – 11º DTC-B – Início da 36ª Semana Nacional do Migrante; 
Dia mariano e vocacional no Santuário de Fátima no ano 
jubilar de ouro da Diocese, com oração da manhã às 7h, ora-
ção do Angelus às 11h50, terço e missa às 14h e às 18h30.

15, 07h30, Dom Adimir, participação na reunião da Comis-
são Regional de Presbíteros na sede da CNBB em Porto 
Alegre; 13h30, de forma virtual, reunião da Cáritas, para 
todas as paróquias.

18, Das 09h às 15h, encontro vocacional, no Seminário N. 
Sra. de Fátima.

20 – 12º DTC-B – 36º Dia Nacional do Migrante; Aniversário 
de ordenação episcopal de Dom Adimir Antonio Maza-
li (2020); 09h, Dom Adimir, missa na Comunidade São 
João Batista, Quatro Irmãos, Paróquia Sagrado Coração 
de Jesus, Paulo Bento, com festa do padroeiro e bênção 
de inauguração do salão comunitário.

21, 20h, Reunião da equipe de Pastoral Vocacional, na sede 
paroquial São Cristóvão.

22, 09h, Reunião da Província Eclesiástica de Passo Fundo, 
em Passo Fundo.

24 – Solenidade da Natividade de São João Batista 
25 a 03 de julho, Novena em preparação da festa do padroeiro 

na sede paroquial São Pedro, Erechim.
26, 08h30, Reunião do Conselho Diocesano da Ação Evange-
lizadora, no Seminário de Fátima.
27 – 13º DTC-B – aniversário de falecimento de Dom João Aloy-

sio Hoffmann (1998), primeiro Bispo da Diocese de Erexim.

Julho
04 – 14º DTC-B – Paróquia São Pedro, Sede Dourado, e São 

Pedro, Erechim, festa do padroeiro
05, 19h, Reunião do Conselho Econômico, no Centro Dioce-

sano.
11 – 15º DTC-B - Dia Mundial da População; Festa de São 

Cristóvão, com bênção de carros na sede paroquial São 
Roque, Itatiba do Sul.

12, Aniversário do início do ministério episcopal de Dom 
Adimir na Diocese de Erexim (2020)

12 a 14, Curso anual de formação permanente dos padres, no 
Seminário de Fátima.

13, Dia mariano e vocacional no Santuário de Fátima no ano ju-
bilar de ouro da Diocese, com oração da manhã às 7h, ora-
ção do Angelus às 11h50, terço e missa às 14h e às 18h30.

18 – 16º DTC-B – Festa do/a agricultor/a e do motorista na 
comunidade N. Sra. das Dores, Chapadão,  Paulo Bento.

19, 08h30, Reunião do Conselho de Formadores, no Centro 
Diocesano; 14h, Reunião do Conselho de Presbíteros, no 
Centro Diocesano.

25 – 17º DTC-B – Paróquia São Tiago, Aratiba, festa do pa-
droeiro; festa de São Cristóvão, do agricultor e do mo-
torista na sede paroquial São Francisco, Mariano Moro.

27, 13h30, no Centro Diocesano, reunião da Cáritas.
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Agosto
1º. – 18º DTC- B – Mês Vocacional, vocação ao Ministério 

ordenado; Aniversário de instalação da  
         Diocese de Erexim (1971) – 16h, na Catedral, missa 

festiva pelo Jubileu de Ouro da Diocese.
02, Confraternização dos padres pelo dia do padre; 19h, reu-

nião do Conselho Econômico, no Centro  
        Diocesano; 20h, reunião da equipe de Pastoral Vocacio-

nal, em Marcelino Ramos.
04 – Dia do Padre
06 – Dia de oração pelos cristãos perseguidos
07, 10h, Dom Adimir, crismas na Paróquia São Roque, Itatiba 

do Sul, na festa do padroeiro; 18h, Dom Adimir, crismas 
na Paróquia São Tiago, Aratiba, com comemoração dos 
70 anos da Paróquia.

08 – 19º DTC-B - Dia dos Pais - até dia 16, Vocação à vida 
matrimonial, Semana Nacional da Família – 09h, Dom 
Adimir, missa na Paróquia Santa Isabel da Hungria, Três 
Arroios, comemorativa aos 70 anos da Paróquia; 10h, 
missa festiva do padroeiro São Roque, Itatiba do Sul.

09, 08h30, Reunião do Colégio de Consultores, no Centro 
Diocesano; 19h, Reunião da Coordenação da

Ação Evangelizadora, no Centro Diocesano. 
10, 08h30, Reunião dos padres, no Centro Diocesano (ou no 

Seminário de Fátima).
13, Dia mariano e vocacional no Santuário de Fátima no ano ju-

bilar de ouro da Diocese, com oração da manhã às 7h, ora-
ção do Angelus às 11h50, terço e missa às 14h e às 18h30. 

14 e 15, Festa de São Roque, dos padroeiros e das capelinhas 
na sede paroquial Sagrado Coração de Jesus, Paulo Bento.

15 – 21º DTC-B - Assunção de N. Senhora, Vocação à Vida 
Consagrada – 09h e 18h, missa na Catedral São José, 
lembrando 102 anos da paróquia.

22 – 21º DTC-B – Vocação do Leigo e da Leiga na Igreja e 
no mundo.

23, às 19h30, Dom Adimir, reunião da Comissão Regional 
dos Presbíteros no Centro de Espiritualidade Cristo Rei 
(CECREI), São Leopoldo.

23 até primeiro de setembro, Curso Regional para Presbíteros 
no Centro de Espiritualidade Cristo Rei (CECREI), São 
Leopoldo – Dom Adimir marca presença por ser o bispo 
referencial da Comissão.

27, Das 09h às 15h, encontro vocacional, no Seminário N. 
Sra. de Fátima; 14h, encontro das coordenações paro-
quiais da Animação Bíblico-catequética das Áreas Pas-
torais de Gaurama e São Valentim, no Centro Diocesano.

29 – 22ºDTC-B - Dia nacional do e da catequista 
30, 14h, encontro das coordenações paroquiais da Animação 

Bíblico-catequética das Áreas Pastorais de Severiano de 
Almeida, Aratiba e Jacutinga, no Centro Diocesano.

31, 14h, encontro das coordenações paroquiais da Animação 
Bíblico-catequética das Áreas Pastorais de Erechim e 
Getúlio Vargas, no Centro Diocesano.

Setembro
04, 09h, Dom Adimir preside missa da peregrinação dos Mis-

sionários Saletinos ao Santuário de Aparecida; das 08h30 
às 17h, segundo Congresso Missionário Diocesano, em 
local a ser definido.

05 – 23º DTC-B
07 – Dia da Pátria – Grito dos Excluídos
08 – Natividade de Nossa Senhora
10 – Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio 
11, Reunião da equipe de Pastoral Vocacional, em Itatiba.
12 – 24º DTC-B – Festa das capelinhas na sede paroquial 
Santa Luzia, Bairro Atlântico, Erechim.
13, Dia mariano e vocacional no Santuário de Fátima no ano ju-

bilar de ouro da Diocese, com oração da manhã às 7h, ora-
ção do Angelus às 11h50, terço e missa às 14h e às 18h30. 

14 – Exaltação da Santa Cruz – 34ª Romaria de N. Sra. da 
Santa Cruz, Lajeado Paca, Erechim.
19 – 25º DTC-B – celebração dos 175 anos da aparição de N. 

Sra. da Salette, no Santuário em Marcelino Ramos.
24, 13h30, no Centro Diocesano, reunião da Cáritas para as 
Paróquias de Erechim. 
26 – 26º DTC-B
28, 13h30, no Centro Diocesano, reunião da Cáritas para as 

Paróquias de Itatiba do  Sul, Erval Grande, Benjamin 
Constant, São Valentim e Barão de Cotegipe. 

29 – 107º Dia Mundial do Migrante e do Refugiado 

Outubro
1º até 07 – Semana Nacional da Vida – Início da novena da 

70ª Romaria ao Santuário de Fátima – Erechim.
03 – 27º DTC-B – Festa do padroeiro na sede paroquial São 

Francisco de Assis, Mariano Moro.
08 – Dia do Nascituro 
09 – Romaria da Criança ao Santuário N. Sra. de Fátima, Ere-

chim.
10 – 28º DTC-B – 70º Romaria Diocesana de Fátima, encer-

ramento do ano jubilar de ouro da Diocese.
12 – Solenidade de N. Sra. Aparecida, Padroeira do Brasil
13, Dia mariano e vocacional no Santuário de Fátima no ano ju-

bilar de ouro da Diocese, com oração da manhã às 7h, ora-
ção do Angelus às 11h50, terço e missa às 14h e às 18h30.

16, Das 08h30 às 17h, Missão Diocesana, em local a ser de-
finido; 18h, crismas na Paróquia N. Sra. Aparecida, Bela 
Vista, Erechim.

17 – 29º DTC-B – 09h, crismas na Paróquia N. Sra. Apareci-
da, Bela Vista, Erechim com festa da padroeira; 

17 a 25, à noite, via faecebook, novena missionária, no San-
tuário de Fátima. 

18, 14h, Reunião do Conselho de Presbíteros, no Centro Dio-
cesano; 19h, Reunião da Coordenação ampliada da Ação 
Evangelizadora, no Centro Diocesano. 

19, 09h, Reunião da Província Eclesiástica de Passo Fundo, 
em Passo Fundo; 13h30, no Centro Diocesano, reunião 
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da Cáritas para as Paróquias de Entre Rios do Sul, Cam-
pinas do Sul, Jacutinga, Paulo Bento (que inclui Quatro 
Irmãos).

23, 18h, Dom Adimir, crismas na Paróquia N. Sra. da Salet-
te, Bairro  Três Vendas, Erechim.

24 – 30º DTC-B – Dia Mundial das Missões e da Pontifícia 
Obra da Infância Missionária - coleta missionária - 

09h e 18h, Dom Adimir, crismas na Paróquia N. Sra. da Sa-
lette, Bairro  Três Vendas, Erechim.

25, 19h, Reunião do Conselho Econômico, no Centro Dio-
cesano.  

26, 13h30, no Centro Diocesano, reunião da Cáritas para 
as Paróquias de Getúlio Vargas, Estação, Severiano de 
Almeida, Viadutos, Gaurama; 19h, Reunião da Coor-
denação ampliada da Ação Evangelizadora, no Centro 
Diocesano.

28, Das 19h às 22h, estudo sobre Evangelho, no Centro Dio-
cesano.

29, Das 08h30 às 16h, Reunião da Pastoral da Criança, no 
Centro Diocesano.

31 – 31º DTC-B

Novembro
02 - Finados
03, Aniversário de falecimento de Dom Girônimo Zanan-

dréa, segundo Bispo Diocesano de Erexim (2019). 
06, Das 09h às 15h, encontro vocacional, no Seminário N. 

Sra. de Fátima; 19h, Dom Adimir, crismas. na Comu-
nidade N. Sra. dos Navegantes, Ponte Preta, Paróquia 
Santo Antonio, Jacutinga.

07 – Solenidade de Todos os Santos – 10h, Dom Adimir, 
crismas na Paróquia N. Sra. de Fátima, Entre Rios do Sul.

08, Das 13h30 às 16h30, encontro das coordenações paro-
quiais da Animação Bíblico-catequética, local a ser de-
finido. 

09, 08h30, Reunião dos padres e diáconos, no Seminário de 
Fátima.

11, de 08h30 às 15h, reunião de avaliação do ano de 2021 e 
planejamento para 2022 dos coordenadores e vices da 
Pastoral da Pessoa Idosa, no Centro Diocesano.

13, Das 08h às 11h30, encontro das assessoras da Infância e 
Adolescência Missionária, no Centro Diocesano.

14 – 33º DTC-B - Quinto Dia Mundial dos Pobres (instituí-
do pelo Papa Francisco na Carta Apostólica Misericordia 
et misera, de 20/11/2016) – 09h, crismas na Paróquia Sa-
grado Coração de Jesus, Paulo Bento.
14 a 17, Encontro Regional de Presbíteros, no Centro de 
Espiritualidade Cristo Rei (CECREI), São Leopoldo com 
a presença de Dom Adimir como Bispo referencial da co-
missão.

15 – Proclamação da República 
16, 08h30, retiro da Cáritas, no Seminário.

21 – Solenidade de Nosso Senhor Cristo Rei do Universo 
- início da Campanha para a Evangelização.

22, 20h, Reunião da equipe de Pastoral Vocacional, na sede 
paroquial de Barão de Cotegipe. 

23, 13h30, no Centro Diocesano, reunião da Cáritas para to-
das as Paróquias.  

25 – Dia Nacional de Ação de Graças 
27, 08h30, Reunião do Conselho Diocesano da Ação Evan-
gelizadora, no Seminário de Fátima.
28 – 1º Domingo do Advento C
29, 08h30, Reunião do Conselho de Formadores, no Centro 
Diocesano.

Dezembro
1º. – Dia Mundial de Luta contra a AIDS e de combate ao 

preconceito em relação aos portadores do vírus HIV (ví-
rus humano de imunodeficiência). 

03, 19h30, Dom Adimir, crismas na Comunidade de Flo-
riano Peixoto, Paróquia Imaculada Conceição, Getúlio 
Vargas.

03 a 11, Novena em preparação à festa da padroeira, sede 
paroquial Santa Luzia, Atlântico, Erechim.

04, Assembleia paroquial e almoço de confraternização na 
Catedral; 18h, Dom Adimir, crismas na Paróquia Ima-
culada Conceição, Getúlio Vargas.

05 – 2º Domingo do Advento C – Aniversário de ordenação 
presbiteral de Dom Adimir (1992) – 09h, Dom Adimir, 
crismas na Paróquia N. Sra. dos Navegantes,  Campinas 
do Sul; 18h, Dom Adimir, crismas na Paróquia Imacu-
lada Conceição, Getúlio Vargas.

06, 14h, Reunião do Conselho de Presbíteros, no Centro 
Diocesano; 19h, Reunião da Coordenação da Ação 
Evangelizadora, no Centro Diocesano.

07, 19h, Reunião do Conselho Econômico, no Centro Dio-
cesano.

08 – Imaculada Conceição de Nossa Senhora - Encerra-
mento do Ano de São José – às 18h15, missa na Cate-
dral Diocesana.

10 – Dia Universal dos Direitos Humanos
12 – 3º Domingo do Advento C – encerramento da Campa-
nha da Evangelização com a respectiva coleta; missa e festa 
de Santa Lúcia na sede paroquial São Roque, Itatiba do Sul; 
missa e festa da padroeira na sede paroquial Santa Luzia, 
Bairro Atlântico, Erechim.
13, 08h30, Reunião do Colégio de Consultores, no Centro 

Diocesano. 
15, 19h30, Encontro ecumênico de Natal, na Catedral Dioce-

sana.
19 – 4º Domingo do Advento C
25 – NATAL de Nosso Senhor Jesus Cristo
26 – Festa da Sagrada Família, Jesus, Maria e José
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Papa convoca o “Ano de São José”
Para celebrar os 150 anos da declaração 

do Esposo de Maria como Padroeiro da Igreja 
Católica, o Papa Francisco convoca o "Ano 
de São José" com a Carta apostólica “Patris 
corde – Com coração de Pai”. 

Pai amado, pai na ternura, na obediência 
e no acolhimento; pai com coragem criativa, 
trabalhador, sempre na sombra: com estas pa-
lavras, o Papa Francisco descreve São José. E 
o faz na Carta apostólica “Patris corde – Com 
coração de Pai”, publicada hoje por ocasião 
dos 150 anos da declaração do Esposo de Ma-
ria como Padroeiro da Igreja Católica.

Com o decreto Quemadmodum Deus, 
assinado em 8 de dezembro de 1870, o Beato 
Pio IX quis dar este título a São José. Para celebrar esta data, 
o Pontífice convocou um “Ano” especial dedicado ao Pai 
putativo de Jesus a partir de hoje até 8 de dezembro de 2021.

Protagonismo sem paralelo
A Carta apostólica traz os sinais da pandemia da 

Covid-19, que – escreve Francisco – nos fez compreender 
a importância das pessoas comuns, aquelas que, distantes 
dos holofotes, exercitam todos os dias paciência e infundem 
esperança, semeando corresponsabilidade. Justamente como 
São José, “o homem que passa desapercebido, o homem da 
presença cotidiana discreta e escondida”.

E mesmo assim, o seu é “um protagonismo sem para-
lelo na história da salvação”. Com efeito, São José expres-
sou concretamente a sua paternidade ao ter convertido a sua 
vocação humana “na oblação sobre-humana de si mesmo ao 
serviço do Messias”. E por isto ele “foi sempre muito amado 
pelo povo cristão” (1).

Nele, “Jesus viu a ternura de Deus”, que “nos faz aceit-
ar a nossa fraqueza”, através da qual se realiza a maior parte 
dos desígnios divinos. Deus, de fato, “não nos condena, mas 
nos acolhe, nos abraça, nos ampara e nos perdoa” (2). José 
é pai também na obediência a Deus: com o seu ‘fiat’, salva 
Maria e Jesus e ensina a seu Filho a “fazer a vontade do Pai”, 
cooperando “ao grande mistério da Redenção” (3).

Exemplo para os homens de hoje
Ao mesmo tempo, José é “pai no acolhimento”, porque 

“acolhe Maria sem colocar condições prévias”, um gesto im-
portante ainda hoje – afirma Francisco – “neste mundo onde 
é patente a violência psicológica, verbal e física contra a 
mulher”. Mas o Esposo de Maria é também aquele que, con-
fiante no Senhor, acolhe na sua vida os acontecimentos que 
não compreende com um protagonismo “corajoso e forte”, 
que deriva “da fortaleza que nos vem do Espírito Santo”.

Através de São José, é como se Deus nos repetisse: 
“Não tenhais medo!”, porque “a fé dá significado a todos os 
acontecimentos, sejam eles felizes ou tristes”. O acolhimen-

to praticado pelo pai de Jesus “convida-nos 
a receber os outros, sem exclusões, tal como 
são”, com “uma predileção especial pelos 
mais frágeis” (4).

“Patris corde” evidencia, ainda, “a 
coragem criativa” de São José, “o qual sabe 
transformar um problema numa oportuni-
dade, antepondo sempre a sua confiança na 
Providência”. Ele enfrenta os “problemas 
concretos” da sua Família, exatamente como 
fazem as outras famílias do mundo, em es-
pecial aquelas migrantes. Protetor de Jesus 
e de Maria, José “não pode deixar de ser o 
Guardião da Igreja”, da sua maternidade e do 
Corpo de Cristo: todo necessitado é “o Meni-

no” que José continua a guardar e de quem se pode aprender 
a “amar a Igreja e os pobres i” (5).

A dignidade do trabalho
Honesto carpinteiro, o Esposo de Maria nos ensina 

também “o valor, a dignidade e a alegria” de “comer o pão 
fruto do próprio trabalho”. Esta acepção do pai de Jesus 
oferece ao Papa a ocasião para lançar um apelo a favor do 
trabalho, que se tornou uma  “urgente questão social” até 
mesmo nos países com certo nível de bem-estar.

“É necessário tomar renovada consciência do signifi-
cado do trabalho que dignifica”, escreve Francisco, que “tor-
na-se participação na própria obra da salvação” e “oportuni-
dade de realização” para si mesmos e para a própria família, 
“núcleo originário da sociedade”. Eis então a exortação que 
o Pontífice faz a todos para “redescobrir o valor, a importân-
cia e a necessidade do trabalho”, para “dar origem a uma 
nova «normalidade», em que ninguém seja excluído”. Em 
especial, diante do agravar-se do desemprego por causa da 
pandemia da Covid-19, o Papa pede a todos que se empen-
hem para que se possa dizer: ”Nenhum jovem, nenhuma 
pessoa, nenhuma família sem trabalho!” (6).

“Não se nasce pai, torna-se tal”
“Não se nasce pai, torna-se tal”, afirma ainda Francis-

co, porque “se cuida responsavelmente” de um filho assum-
indo a responsabilidade pela sua vida. Infelizmente, na so-
ciedade atual, “muitas vezes os filhos parecem ser órfãos de 
pai” que sejam capazes de “introduzir o filho na experiência 
da vida”, sem  prendê-lo “nem subjugá-lo”, mas tornando-o 
“capaz de opções, de liberdade, de partir”.

Neste sentido, José recebeu o apelativo de “castíssi-
mo”, que é “o contrário da posse”: ele, com efeito, “soube 
amar de maneira extraordinariamente livre”, “soube descen-
tralizar-se” para colocar no centro da sua vida Jesus e Maria. 
A sua felicidade está no “dom de si mesmo”: nunca frustrado 
e sempre confiante, José permanece em silêncio, sem lam-
entações, mas realizando “gestos concretos de confiança”. 
A sua figura, portanto, é exemplar, evidencia o Papa, num 
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mundo que “precisa de pais e rejeita os dominadores”, re-
jeita quem confunde “autoridade com autoritarismo, serviço 
com servilismo, confronto com opressão, caridade com as-
sistencialismo, força com destruição”.

Na décima nota, “Patris corde” revela também um 
hábito da vida de Francisco: todos os dias, o Pontífice reza 
uma oração ao Esposo de Maria “tirada dum livro francês de 
devoções, do século XIX, da Congregação das Religiosas 
de Jesus e Maria”. Trata-se de uma oração que “expressa 
devoção e confiança” a São José, mas também “certo de-

safio”, explica o Papa, porque se conclui com estas pala-
vras: “Que não se diga que eu Vos invoquei em vão, e dado 
que tudo podeis junto de Jesus e Maria, mostrai-me que a 
vossa bondade é tão grande como o vosso poder”. A Carta 
apostólica “Patris corde” é acompanhada da publicação do 
Decreto da Penitenciaria Apostólica, que anuncia o “Ano de 
São José” especial convocado pelo Papa e a relativa con-
cessão do “dom de Indulgências especiais”.

Fonte: Vatican News

Encontro Internacional em prol da Paz no espírito de Assis:
"Ninguém se salva sozinho. Paz e Fraternidade" 

Promovido pela comunidade de Santo Egídio com o 
tema “Ninguém se salva sozinho - Paz e Fraternidade”. Ela 
anualmente celebra, de cidade em cidade, esta iniciativa de 
oração e diálogo em prol da paz, entre os fiéis de várias 
religiões, a fim de recordar o encontro convocado por São 
João Paulo II, em 1986, em Assis.

Basílica de Aracoeli - Praça do Capitólio, 20 de out-
ubro de 2020

Homilia do Papa Francis-
co durante a oração dos cristãos 

 Rezar juntos é uma dádi-
va. Agradeço e saúdo afetuosa-
mente a todos vós, em particular 
a Sua Santidade meu irmão Bar-
tolomeu, o Patriarca Ecumêni-
co, e ao amado Bispo Heinrich, 
Presidente do Conselho da Ig-
reja Evangélica na Alemanha. 
Infelizmente, o Reverendíssimo 
Arcebispo de Cantuária Justin não pôde vir por causa da 
pandemia.

O trecho da Paixão do Senhor, que escutamos, tem lu-
gar pouco antes da morte de Jesus e fala da tentação que se 
abate sobre Ele, exausto na cruz. Encontrando-Se no ponto 
mais alto do sofrimento e do amor, muitos, sem piedade, 
lançam contra Ele o estribilho: «Salva-Te a Ti mesmo!» (Mc 
15, 30). Trata-se duma tentação crucial que ameaça a todos, 
mesmo a nós cristãos: a tentação de pensar só em defend-
er-se a si mesmo ou ao próprio grupo, ter em mente apenas 
os próprios problemas e interesses, ao passo que tudo o mais 
não conta. É um instinto muito humano, mas mau, e consti-
tui o último desafio a Deus crucificado.

Salva-Te a Ti mesmo: os primeiros a dizê-lo são «os 
que passavam» (15, 29). Eram pessoas comuns, que ouviram 
Jesus falar e fazer prodígios. Agora dizem-Lhe: «Salva-Te a 
Ti mesmo, descendo da cruz». Não tinham compaixão, mas 
desejo de milagres, de O ver descer da cruz. Talvez nós tam-
bém preferíssemos às vezes um deus espetacular em vez de 
compassivo, um deus poderoso aos olhos do mundo, que se 

impõe pela força e desbarata quantos nos querem mal. Mas 
este não é Deus; é o nosso eu. Quantas vezes queremos um 
deus à nossa medida, em vez de nos configurarmos nós à 
medida de Deus; um deus como nós, em vez de nos tornar-
mos nós como Ele! Mas, desta forma, preferimos o culto do 
eu à adoração de Deus. É um culto que cresce e se alimenta 
mediante a indiferença para com o outro. De facto, àqueles 
que passavam, só lhes interessava Jesus para satisfazer os 

seus desejos. Mas assim reduzi-
do a um desperdício na cruz, já 
não lhes interessava. Estava di-
ante dos seus olhos, mas longe 
do seu coração. A indiferença 
mantinha-os longe do verdadeiro 
rosto de Deus.

Salva-Te a Ti mesmo: os 
segundos a lançar este estribilho, 
são os príncipes dos sacerdotes 
e os escribas. Foram os mesmos 

que condenaram Jesus, porque representava um perigo para 
eles. Mas todos somos peritos em colocar os outros na cruz, 
contanto que nos salvemos a nós mesmos. Pelo contrário, 
Jesus deixa-Se crucificar, para nos ensinar a não descarregar 
o mal sobre os outros. Aqueles líderes religiosos tomavam 
precisamente os outros como motivo para O acusar: «Salvou 
os outros, mas não pode salvar-Se a Si mesmo!» (15, 31). 
Conheciam Jesus, lembravam-se das curas e libertações por 
Ele realizadas e fazem uma dedução maliciosa: insinuam que 
salvar, socorrer os outros não traz bem algum; Ele que tanto 
Se prodigara pelos outros, perde-Se a Si mesmo! A acusação 
é feita em tom de escárnio e serve-se de termos religiosos, 
usando duas vezes o verbo salvar. Mas o «evangelho» do 
salva-te a ti mesmo não é o Evangelho da salvação. Antes, 
é o evangelho apócrifo mais falso, que coloca as cruzes aos 
ombros dos outros. Ao contrário, o Evangelho verdadeiro 
assume as cruzes dos outros.

Salva-Te a Ti mesmo: por fim, também os crucificados 
com Jesus se associam ao ambiente de desafio contra Ele. 
Como é fácil criticar, falar contra, ver o mal nos outros e 
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não em nós mesmos, chegando-se ao ponto de descarregar 
as culpas sobre os mais fracos e marginalizados! Mas, por 
que motivo aqueles crucificados atacam Jesus? Porque não 
os tira da cruz. Dizem-Lhe: «Salva-Te a Ti mesmo e a nós 
também» (Lc 23, 39). Procuram Jesus somente para resolver 
os problemas deles. Mas Deus vem não tanto para nos livrar 
dos problemas, que sempre reaparecem, como sobretudo 
para nos salvar do verdadeiro problema: a falta de amor. 
Esta é a causa profunda dos nossos males pessoais, sociais, 
internacionais, ambientais. Pensar apenas em si mesmo é 
o pai de todos os males. Mas um dos malfeitores põe-se a 
observar Jesus, admirando, n’Ele, a amorosa mansidão. E 
obtém o Paraíso, fazendo apenas uma coisa: deslocando a 
atenção de si mesmo para Jesus, de si mesmo para Quem 
estava ao seu lado (cf. 23, 42).

Amados irmãos e irmãs, no Calvário, aconteceu o 
grande duelo entre Deus que veio salvar-nos e o homem que 
quer salvar-se a si mesmo, entre a fé em Deus e o culto do 
eu, entre o homem que acusa e Deus que desculpa. E chegou 
a vitória de Deus; a sua misericórdia desceu sobre o mun-
do. Da cruz, brotou o perdão, renasceu a fraternidade: «A 
cruz torna-nos irmãos» (Bento XVI, Alocução no final da 
Via-Sacra, 21/III/2008). Os braços de Jesus, abertos na cruz, 
assinalam uma mudança radical, porque Deus não aponta o 
dedo contra ninguém, mas abraça a cada um. Pois só o amor 

apaga o ódio, só o amor vence completamente a injustiça. 
Só o amor dá espaço ao outro. Só o amor é o caminho para a 
plena comunhão entre nós.

Com os olhos postos em Deus crucificado, peçamos-Lhe 
a graça de ser mais unidos, mais fraternos. E, quando nos sen-
tirmos tentados a seguir as lógicas do mundo, recordemos as 
palavras de Jesus: «Quem quiser salvar a sua vida, há de per-
dê-la; mas, quem perder a sua vida por causa de Mim e do 
Evangelho, há de salvá-la» (Mc 8, 35). Aquilo que, aos olhos 
do homem, é uma perda, para nós é a salvação. Aprendamos 
do Senhor, que nos salvou esvaziando-Se (cf. Flp 2, 7), fa-
zendo-Se outro: de Deus fez-Se homem; de espírito, carne; de 
rei, servo. E convida, também a nós, a «fazer-nos outros», a 
ir ao encontro dos outros. Quanto mais estivermos agarrados 
ao Senhor Jesus, tanto mais seremos abertos e «universais», 
porque nos sentiremos responsáveis pelos outros. E o outro 
será o caminho para nos salvarmos a nós mesmos: cada um 
dos outros, cada ser humano, seja qual for a sua história e 
o seu credo, a começar pelos pobres, pelos mais parecidos 
com Cristo. O grande arcebispo de Constantinopla, São João 
Crisóstomo, escreveu que, «se não tivéssemos os pobres, a 
nossa salvação estaria em grande parte arruinada» (Sobre a 
II Carta aos Coríntios, XVII, 2). Que o Senhor nos ajude a 
caminhar juntos pela senda da fraternidade, para sermos teste-
munhas credíveis do Deus vivo.

Discurso do Papa Francisco
 Queridos irmãos e irmãs!
 É motivo de alegria e 

gratidão a Deus poder encontrar 
aqui no Capitólio, no coração de 
Roma, ilustres líderes religiosos, 
distintas autoridades e numero-
sos amigos da paz. Rezamos, uns 
próximos dos outros, pela paz. 
Saúdo o Presidente da República 
Italiana, Senhor Sérgio Mattarel-
la. E estou feliz por me encontrar 
com o meu irmão, Sua Santidade o Patriarca Ecuménico 
Bartolomeu. Muito aprecio o facto de que ele e outras per-
sonalidades, não obstante as dificuldades de viajar, tenham 
querido participar neste encontro de oração. No espírito do 
Encontro de Assis, convocado por São João Paulo II em 
1986, a Comunidade de Santo Egídio celebra anualmente, 
de cidade em cidade, este evento de oração e diálogo em 
prol da paz entre crentes de várias religiões.

Naquela visão de paz, havia uma semente profética 
que, graças a Deus, foi amadurecendo, passo a passo, com 
encontros inéditos, iniciativas de pacificação, novos pens-
amentos de fraternidade. Com efeito, olhando para trás, ao 
mesmo tempo que nos deparamos infelizmente, nos anos 
passados, com factos dolorosos como conflitos, terrorismo 
ou radicalismo, às vezes em nome da religião, temos tam-

bém de reconhecer os passos frutuosos no diálogo entre as re-
ligiões. É um sinal de esperança que nos incita a trabalhar juntos 

como irmãos: como irmãos. Assim 
chegamos ao importante Documen-
to sobre a Fraternidade Humana 
em prol da Paz Mundial e da Con-
vivência Comum, que assinei com 
o Grande Imã de al-Azhar, Ahmed 
al-Tayyeb, em 2019.

De facto, «o mandamento da 
paz está inscrito nas profundezas 
das tradições religiosas» (Francis-
co, Enc. Fratelli tutti, 284; em se-

guida, FT). Os crentes compreenderam que a diversidade de 
religião não justifica a indiferença nem a inimizade. Antes 
pelo contrário, a partir da fé religiosa, é possível tornar-se 
artesãos de paz e não espectadores inertes do mal da guerra 
e do ódio. As religiões estão ao serviço da paz e da fraterni-
dade. Por isso, também este encontro impele os líderes reli-
giosos e todos os crentes a rezarem insistentemente pela paz, 
não se resignarem jamais com a guerra e agirem mediante a 
força suave da fé para pôr fim aos conflitos.

Há necessidade de paz! Mais paz! «Não podemos ficar 
indiferentes. Hoje o mundo tem uma sede ardente de paz. 
Em muitos países, sofre-se por guerras, tantas vezes esque-
cidas, mas sempre causa de sofrimento e pobreza» (Fran-
cisco, Discurso no Dia Mundial de Oração pela Paz, Assis, 
20/IX/2016). O mundo, a política, a opinião pública correm 
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o risco de habituar-se ao mal da guerra, como companheira 
natural da história dos povos. «Não fiquemos em discussões 
teóricas, tomemos contacto com as feridas, toquemos a carne 
de quem paga os danos. (...) Prestemos atenção aos prófu-
gos, àqueles que sofreram radiações atómicas e os ataques 
químicos, às mulheres que perderam os filhos, às crianças 
mutiladas ou privadas da sua infância» (FT, 261). Hoje, as 
tribulações da guerra são agravadas também pela pandemia 
do Coronavírus e pela impossibilidade, em muitos países, de 
se ter acesso aos tratamentos necessários.

Entretanto os conflitos continuam e, com eles, o sofri-
mento e a morte. Pôr fim à guerra é dever inadiável de todos 
os responsáveis políticos perante Deus. A paz é a prioridade 
de qualquer política. Deus pedirá contas a quem não procurou 
a paz ou fomentou as tensões e os conflitos, de todos os dias, 
meses, anos de guerra que passaram assolando os povos.

Há uma palavra do Senhor Jesus que se impõe pela 
sua profunda sabedoria: «Mete a tua espada na bainha – diz 
Ele –, pois todos quantos se servirem da espada morrerão à 
espada» (Mt 26, 52). Quantos empunham a espada, crendo 
talvez que resolvem rapidamente situações difíceis, experi-
mentarão em si mesmos, nos seus entes queridos, nos seus 
países a morte que vem da espada. «Basta!» (Lc 22, 38): 
diz Jesus, quando os discípulos Lhe mostram duas espadas 
antes da Paixão. «Basta!»: é uma resposta inequívoca a toda 
a violência. Aquele «basta» de Jesus atravessa os séculos e 
chega, forte, até nós hoje: basta com as espadas, as armas, a 
violência, a guerra!

Em 1965, nas Nações Unidas, São Paulo VI deu eco a 
este apelo quando afirmou: «Nunca mais a guerra!». Esta é a 
súplica de todos nós, dos homens e mulheres de boa vonta-

de. É o sonho de todos os indagadores e artesãos da paz, bem 
cientes de que «toda a guerra deixa o mundo pior do que o 
encontrou» (FT, 261).

Como sair de conflitos intermináveis e gangrenados? 
Como desenvencilhar os nós emaranhados de tantas lutas 
armadas? Como prevenir os conflitos? Como pacificar os 
senhores da guerra ou quantos confiam na força das armas? 
Nenhum povo, nenhum grupo social pode alcançar, sozinho, 
a paz, o bem, a segurança e a felicidade. Ninguém. A lição da 
pandemia atual, se quisermos ser honestos, é «a consciência 
de sermos uma comunidade mundial que viaja no mesmo 
barco, onde o mal de um prejudica a todos. Recordamo-nos 
de que ninguém se salva sozinho, que só é possível sal-
var-nos juntos» (FT, 32).

A fraternidade, que brota da consciência de sermos 
uma única humanidade, deve penetrar na vida dos povos, 
nas comunidades, no íntimo dos governantes, nos foros in-
ternacionais. Deste modo, fará crescer a consciência de que 
só nos salvamos juntos, encontrando-nos, negociando, de-
sistindo de combater-nos, reconciliando-nos, moderando a 
linguagem da política e da propaganda, desenvolvendo per-
cursos concretos para a paz (cf. FT, 231).

Estamos juntos, nesta tarde, como pessoas de difer-
entes tradições religiosas, para comunicar uma mensagem 
de paz. Isto mostra claramente que as religiões não querem a 
guerra; pelo contrário, desmentem quem sacraliza a violên-
cia, pedem a todos que rezem pela reconciliação e atuem 
para que a fraternidade abra novas sendas de esperança. De 
facto, com a ajuda de Deus, é possível construir um mun-
do de paz e, assim, irmãos e irmãs, salvarmo-nos juntos. 
Obrigado!

Estender a mão e ver Jesus nos pobres
DIA MUNDIAL DOS POBRES
SANTA MISSA - HOMILIA 

DO PAPA FRANCISCO
Basílica de São Pedro, XXXIII 

Domingo do Tempo Comum, 15 de no-
vembro de 2020

A parábola que ouvimos apre-
senta um início, um centro e um fim, 
que iluminam o início, o centro e o fim 
da nossa vida.

 O início. Tudo parte de um bem avultado: o dono não 
guarda as suas riquezas para si, mas entrega-as aos servos: a 
um cinco talentos, a outro dois, e ao terceiro um, «a cada qual 
conforme a sua capacidade» (Mt 25, 15). Calcula-se que um 
único talento equivalia aproximadamente ao salário de vinte 
anos de trabalho: era um bem superabundante, que então dava 
para uma vida inteira. Aqui está o início: também connosco 
tudo começou com a graça de Deus – tudo, sempre, começa 
com a graça de Deus, não com as nossas forças – com a graça de 
Deus, que é Pai e colocou um bem tão grande nas nossas mãos, 

confiando a cada um talentos diversos. 
Somos portadores duma grande rique-
za, que não depende da quantidade de 
coisas que temos, mas daquilo que so-
mos: a vida recebida, o bem que há em 
nós, a beleza intangível com que Deus 
nos dotou. Feitos à imagem d’Ele, 
cada um de nós é precioso a seus ol-
hos, cada um de nós é único e insub-
stituível na história! É assim que Deus 
nos vê, é assim que Deus nos sente.

Como é importante lembrarmo-nos disto! Muitas vezes, 
olhando para a nossa vida, vemos só o que nos falta e lam-
entamo-nos daquilo que nos falta. Então cedemos à tentação 
do «quem dera…»: quem dera que eu tivesse aquele emprego, 
quem dera que eu tivesse aquela casa, quem dera que eu tivesse 
dinheiro e sucesso, quem dera que eu não tivesse tal proble-
ma, quem dera que eu tivesse pessoas melhores ao meu redor! 
Mas a ilusão do «quem dera» impede-nos de ver o bem e faz-
nos esquecer os talentos que possuímos. É verdade que tu não 
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tens aquilo, mas tens isto, e o «quem dera» faz com que nos 
esqueçamos disto. Mas Deus confiou-no-los, porque conhece 
cada um de nós e sabe aquilo de que somos capazes; confia 
em nós, apesar das nossas fragilidades. Confia até naquele ser-
vo que esconderá o talento: Deus espera que também ele, não 
obstante os seus medos, utilize bem aquilo que recebeu. Em 
suma, o Senhor pede que nos empenhemos no tempo presente 
sem nostalgia do passado, mas na diligente expetativa do seu 
regresso. Sem aquela nostalgia ruim, que é como o humor ama-
relo, o humor negro que envenena a alma, fazendo-a olhar sem-
pre para trás, sempre para os outros, e nunca para as próprias 
mãos, para as possibilidades de trabalho que o Senhor nos deu, 
para as nossas condições, inclusive para as nossas pobrezas.

Chegamos assim ao centro da parábola: a atividade dos 
servos, isto é, o serviço. E serviço é também a nossa atividade, 
aquilo que faz frutificar os talentos e dá sentido à vida: de fac-
to, quem não vive para servir, não serve para viver. Devemos 
repetir isto e repeti-lo muito: quem não vive para servir, não 
serve para viver. Devemos meditar nisto: quem não vive para 
servir, não serve para viver. Mas qual é o estilo do serviço? 
Servos bons, no Evangelho, são aqueles que arriscam. Não se 
mostram exageradamente cautelosos e precavidos, não conser-
vam intacto o que receberam, mas usam-no. Com efeito o bem, 
se não se investir, perde-se, já que a grandeza da nossa vida não 
depende de quanto amealhamos, mas do fruto que produzimos. 
Quantas pessoas passam a vida só a acumular, pensando mais 
em estar bem do que em fazer bem! Como é vazia, porém, uma 
vida que se preocupa das próprias necessidades, sem olhar para 
quem tem necessidade! Se temos dons, é para nós sermos dom 
para os outros. Neste ponto, irmãos e irmãs, perguntemo-nos: 
preocupo-me só das necessidades, ou sou capaz de olhar para 
quem tem necessidade? Para quem passa necessidade? A minha 
mão é assim [mostra-a aberta] ou assim [a mão fechada]?

Note-se que os servos que investem, que arriscam, qua-
tro vezes são chamados «fiéis» (Mt 25, 21.23). Segundo o 
Evangelho, não há fidelidade sem risco. «Mas, padre, ser cris-
tão significa arriscar?» – «Sim, querido ou querida, arriscar. Se 
tu não arriscas, acabarás como o terceiro [servo]: enterrando as 
tuas capacidades, as tuas riquezas espirituais, materiais, tudo». 
Arriscar: não há fidelidade sem risco. Ser fiel a Deus é gastar a 
vida, é deixar que os nossos planos acabem transtornados pelo 
serviço. «Eu tenho este plano, mas se me ponho a servir…» 
Deixa que fique transtornado o plano; tu, serve. É triste quando 
um cristão se coloca à defesa, prendendo-se apenas à observân-
cia das regras e ao respeito dos mandamentos. Aqueles cristãos 
«comedidos» que nunca dão um passo fora das regras; nunca, 
porque têm medo de arriscar. E – permiti-me a imagem – as 
pessoas que estão de tal modo atentas a si mesmas que nunca 
arriscam, elas começam na vida um processo de mumificação 
da alma, e acabam como múmias. Isto não basta! Não basta 
observar a regras; a fidelidade a Jesus não consiste apenas em 
não cometer erros; esta é a parte negativa. Assim pensava o 
servo preguiçoso da parábola: desprovido de iniciativa e cria-
tividade, esconde-se atrás dum medo inútil e enterra o talento 
recebido. O dono classifica-o de «mau» (25, 26). E, contudo, 
não fez nada de mal… É verdade! Mas, de bom, também não 
fez nada. Preferiu pecar por omissão do que correr o risco de 
errar. Não foi fiel a Deus, que gosta de Se dar; e fez-Lhe a ofen-
sa pior: devolver-Lhe o dom recebido; «deste-me isto, e é isto 
que eu Te dou». Ao contrário, o Senhor convida a envolver-nos 
generosamente e a vencer o temor com a coragem do amor, a 

superar a passividade que se torna cumplicidade. Nestes tem-
pos de incerteza, nestes tempos de fragilidade que correm, não 
desperdicemos a vida pensando só em nós mesmos, assumindo 
uma atitude de indiferença. Não nos iludamos dizendo «paz e 
segurança!» (1 Ts 5, 3). São Paulo convida-nos a olhar a reali-
dade de frente, a não nos deixarmos contagiar pela indiferença.

Então como é servir segundo a vontade de Deus? O 
dono explica-o ao servo infiel: «Devias ter levado o meu din-
heiro aos banqueiros e, no meu regresso, teria levantado o meu 
dinheiro com juros» (25, 27). No nosso caso, quem são estes 
«banqueiros» capazes de nos proporcionar juros duradouros? 
São os pobres. Não o esqueçais: os pobres estão no centro do 
Evangelho; o Evangelho não se compreende sem os pobres. A 
personalidade dos pobres é igual à de Jesus que, sendo rico, 
aniquilou-Se a Si mesmo, fez-Se pobre, fez-Se pecado, a pior 
pobreza. Os pobres garantem-nos um rendimento eterno e per-
mitem, já agora, enriquecer-nos no amor. Com efeito, a maior 
pobreza que devemos combater é a nossa pobreza de amor. A 
maior pobreza que devemos combater é a nossa pobreza de 
amor. O livro dos Provérbios elogia uma mulher diligente e 
caritativa, cujo valor é superior ao das pérolas; devemos imitar 
aquela mulher que, como diz o texto, «abre a mão ao indigen-
te» (Prv 31, 20): esta é a grande riqueza daquela mulher. Em 
vez de exigir o que te falta, estende a mão a quem passa neces-
sidade: assim multiplicarás os talentos que recebeste.

Aproxima-se o período do Natal, o tempo das festas. 
E a pergunta que muitas vezes as pessoas se colocam é: «O 
que posso comprar? Que mais posso ter? Preciso de ir às lojas 
comprar». Digamos a outra versão: «O que posso dar aos out-
ros?». Para ser como Jesus, que Se deu a Si mesmo e até nasceu 
naquele presépio.

Chegamos, assim, ao final da parábola: haverá quem 
tenha em abundância e quem tenha malbaratado a vida ficando 
pobre (cf. 25, 29). Em suma, no fim da vida, esta desvendar-se-á 
como é na realidade: declinará a ficção do mundo – segundo a 
qual o sucesso, o poder e o dinheiro é que dão sentido à ex-
istência –, enquanto o amor, aquilo que tivermos dado, surgirá 
como a verdadeira riqueza. Aquelas coisas declinarão, ao passo 
que o amor sobressairá. Como escrevia um grande Padre da Ig-
reja, «assim acontece na vida: quando chega a morte, acaba-se 
o espetáculo; todos tiram a máscara da riqueza e da pobreza 
ao deixarem este mundo. E são julgados apenas com base nas 
suas obras, resultando uns realmente ricos, outros pobres» (São 
João Crisóstomo, Discurso sobre o pobre Lázaro, II, 3). Se não 
queremos viver pobremente, peçamos a graça de ver Jesus nos 
pobres, servi-Lo nos pobres.

Quero agradecer a tantos servos fiéis de Deus, que vivem 
assim, servindo, e de quem não se fala. Penso, por exemplo, no 
padre Roberto Malgesini. Este padre não fazia teorias; simples-
mente, via Jesus no pobre; e o sentido da vida, em servir. Enx-
ugava lágrimas com mansidão, em nome de Deus que consola. 
O início do seu dia era a oração, para acolher o dom de Deus; 
o centro do dia, a caridade para fazer frutificar o amor recebi-
do; o final, um claro testemunho do Evangelho. Aquele homem 
compreendera que devia estender a sua mão aos inúmeros po-
bres que encontrava diariamente, porque em cada um deles via 
Jesus. Irmãos e irmãs, peçamos a graça de ser cristãos não em 
palavras, mas em obras... para dar fruto, como Jesus deseja. 
Assim seja.
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Jovens: a Igreja precisa de vocês 
(A Voz da Diocese  - 25/10/2020)

Saudação a todos os ouvintes, par-
ticularmente a todos os jovens a quem me 
dirijo com especial carinho neste final de 
semana por ocasião do Dia Nacional da 
Juventude.

Caros Jovens!
 Nossas comunidades precisam de 
homens e mulheres que na oferta de si ao 
Senhor encontram a plena justificação da 
própria existência e assumem a tarefa de ser “SAL DA TER-
RA” e “LUZ DO MUNDO”, construtores de esperança para 
quantos vivem na angústia e na solidão, especialmente em 
tempo de pandemia.
Se você está entre aqueles que estão à procura, numa busca 
sem tréguas, descobrir o significado do chamado que Deus 
lhe faz, queremos, iluminados pela Palavra de Deus, contri-
buir com você para que possa aprofundar o sentido de sua 
busca. Citamos um texto escrito pelo saudoso, agora santo, 
São João Paulo II por ocasião da 29ª Jornada Mundial de 
Orações pelas vocações:
 “Dirijo-me aos jovens de hoje, e digo-lhes: ‘Deixai-
-vos seduzir pelo Eterno’, repetindo as palavras do antigo 
profeta: ‘Vós me seduzistes, Senhor... dominastes-me e ob-
tivestes o triunfo’” (Jer. 20,7).
 “Deixai-vos seduzir por Cristo; deixai-vos atrair 
pelo seu exemplo que mudou a história do mundo e orientou 
a vida para uma meta extraordinária. Deixai-vos amar pela 
caridade do Espírito, que quer desviar os vossos olhos dos 

modelos propostos pela vida terrena, para 
iniciar em vós um caminho novo, criado 
em conformidade com Deus na justiça e 
na santidade verdadeiras (cf. Ef. 4,24). 
Enamorai-vos de Jesus Cristo, para viver 
a sua mesma vida, a fim de que o nosso 
mundo possa ser e ter a vida na luz do 
Evangelho”.
 Caros jovens, neste dia 25 de outu-

bro, celebramos o Dia Nacional da Juventude que neste ano 
nos convida a refletir o tema: “Fraternidade e Vida: Dom e 
Compromisso” retomando a Campanha da Fraternidade para 
continuar valorizando a vida e seus relacionamentos madu-
ros e sinceros como um compromisso de toda vida cristã. 
Também a inspiração bíblica no lema: “Ouviu e junto com 
eles caminhou” (cf. Lc 24,15-17), baseado na passagem dos 
Discípulos de Emaús. 

Que seja uma oportunidade de dar o testemunho de 
sua alegria, coragem e disponibilidade à construção de um 
mundo melhor, consciente do “valor irrevogável da vida e 
tendo-a como a obra mais perfeita que Deus criou e que so-
mos responsáveis uns pelos outros”.

Deixem que a alegria de servir seja a sua referência e 
recordem-se que a Igreja precisa de vocês para a construção 
de uma nova sociedade. Deus abençoe a todos.

 
Dom Adimir Antonio Mazali
Bispo Diocesano de Erexim

Comemoração dos fiéis defuntos: Esperança da vida cristã
(A Voz da Diocese  - 1º/11/2020)

Prezados irmãos e irmãs: Uma vez 
mais saudamos a todos os que nos acom-
panham neste momento, Voz da Diocese.

Na liturgia deste domingo dia 1º 
de novembro, a Igreja nos convida a ce-
lebrarmos a solenidade de todos os San-
tos e Santas, nossos intercessores junto de 
Deus e modelos de vida cristã.  Mas no 
contexto da pandemia do Coronavirus, é oportuno refletir 
sobre a comemoração de finados, nesta segunda-feira, dia 
02 de novembro. Deixo, então, o tema da santidade para o 
próximo domingo.

Recordamos com carinho e amor nossos entes queri-
dos que, já tendo cumprido sua missão, partiram para a casa 
do Pai. Este dia não é para chorar pelos mortos, embora hu-
manamente, às vezes seja difícil conter as lágrimas quando 
se recorda os momentos vividos na família, no trabalho, na 
comunidade.

Impossível, neste ano, não sentir 
a dor profunda de tantos que, em meio à 
pandemia, não puderam sequer despedir-
-se dignamente de um pai, de uma mãe, 
de um esposo ou esposa, de um filho, de 
um irmão, de um amigo. Não podemos 
negar este sentimento que tem marcado a 
vida ao nosso redor. 

 Mas em Jesus Cristo vivemos a esperança na res-
surreição. Como noz diz o prefácio da liturgia, “... aos que 
a certeza da morte entristece, a promessa da imortalidade 
consola”. E segue: “Senhor, para os que creem em vós, a 
vida não é tirada, mas transformada”. Esta é a nossa certeza.

Caríssimos irmãos e irmãs, ao participar da celebra-
ção em sufrágio dos mortos, duas coisas devem nos mover 
interiormente: reconhecer a bela história construída, às ve-
zes com muito sacrifício, mas com dedicação por tantos que 
já deixaram nosso convívio, agradecendo o dom de suas vi-
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das. De outro lado, Jesus nos convida a estarmos vigilantes 
para vivermos em seu seguimento e de acordo com seus en-
sinamentos a fim de alcançar n’Ele a graça da ressurreição. 

Lembramos ditados populares escritos em muitos ce-
mitérios que nos alertam para o valor e a brevidade da vida: 
“Nós fomos o que tu és e vós sereis o que nós somos”. “Tu 
és pós e ao pós hás de tornar”. Alimentemos nosso compro-
misso com a vida e a nossa esperança cristã sendo solidários 
com os sofredores.

Em meio à pandemia, cuidemos mais de nossa vida 
e de nossos irmãos, seguindo as orientações sanitárias para 
que não abreviemos ainda mais esta vida que o Senhor nos 
deu e rezemos: “Ó Deus, escutai com bondade as nossas pre-
ces e aumentai a nossa fé no Cristo ressuscitado, para que 
seja mais viva a nossa esperança na ressurreição dos vossos 
filhos e filhas”. Amém!

Dom Adimir Antonio Mazali
Bispo Diocesano de Erexim

Solenidade de todos os Santos
“Ser santo porque Deus é Santo”

(A Voz da Diocese  - 08/11/2020)
este dia 1º de novembro, a 

Igreja celebra a solenidade de to-
dos os Santos. Muitos santos são 
recordados em uma data específica 
ao longo do ano, mas muitos outros 
não têm comemoração própria. As-
sim, a Igreja celebra, numa só sole-
nidade, todos os santos.

Esta festa nos convida: “An-
tes, como é santo aquele que vos 
chamou, tornai-vos santos, também vós em todo o vosso 
comportamento, porque está escrito: ‘Sede santos porque eu 
sou santo’” (1Pd 1,15-16).

A santidade é um dom e um chamado para todos e 
isto não significa fazer grandes coisas, mas ter a capacidade 
de tornar grandes as coisas que se faz. Ser santo é viver com 
o coração voltado para Deus e para os irmãos, de forma que 
o amor que devotamos a Deus se expresse em gestos concre-
tos de amor aos irmãos, especialmente os mais sofredores e 
necessitados. 

Santidade é viver de maneira que tudo o que se faz 
seja agradável a Deus, não sendo melhor que ninguém, mas 
estando aberto à graça que o Senhor nos oferece. É viver a 
alegria, a esperança, a confiança, é viver a vida com toda a 

beleza que ela contém, não obstante 
as dificuldades que devem ser aco-
lhidas como meio de purificação de 
nossos limites e transformadas em 
fonte de vida nova. 

Portanto, ser santo é reco-
nhecer os próprios limites e lutar 
contra eles, particularmente o peca-
do que nos afasta de Deus, de nós 
mesmos e dos irmãos. É viver com 

humildade sem ser coitadinho ou até se fazer de vítima. É 
viver plenamente aquilo que se é, “imagem e semelhança de 
Deus”. Viver de tal modo, como nos diz São Paulo: “Já não 
sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim” (Gal 2,20).

Ser santo é viver a vida como testemunha do amor de 
Deus presente num coração capaz de transbordar de amor, 
diante de todos e em todos os momentos da vida, construin-
do um caminho que dura toda a nossa existência. 

Que todos os santos sejam inspiração para nossa vida 
cristã que tem como meta final a santidade. 

Todos os santos e santas de Deus, intercedei por nós!

Dom Adimir Antonio Mazali
Bispo Diocesano de Erexim 

4º Dia Mundial dos Pobres
“Estende a tua mão ao pobre” (Sir 7,32) 

(A Voz da Diocese  - 15/11/2020)
Prezados irmãos e irmãs. A vocês que nos acompanham em Voz da Diocese, 

nossa saudação e paz em Nosso Senhor Jesus Cristo.
 Estamos celebrando o 33º domingo do tempo comum, às portas de encerrar este 
tempo litúrgico e a Igreja nos convida a avaliarmos nossos resultados diante dos dons 
que recebemos. Todos somos administradores de bens, recebidos de Deus, com o dever 
de não desperdiçá-los, mas de fazê-los produzir de acordo com aquilo que Ele espera de 
nós. É isto que nos relata a parábola dos talentos no Evangelho deste final de semana. 
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 O resultado de nosso trabalho também deve ter como 
direção o “pobre” que ajuda a direcionar nossa vida cristã e a 
aplicação de recursos para uma riqueza que ultrapassa as re-
alidades materiais. Assim, o “Dia do Pobre”, instituído pelo 
Papa Francisco, neste domingo, ajuda a refletir belos com-
portamentos cristãos que fazem a diferença na construção 
de uma sociedade humana e fraterna. “A generosidade que 
apoia o vulnerável, consola o aflito, mitiga os sofrimentos, 
devolve dignidade a quem dela está privado, é condição para 
uma vida plenamente humana”. E justifica esta data, dizendo 
o papa: “Todos os anos, com o Dia Mundial dos Pobres, vol-
to a esta realidade fundamental para a vida da Igreja, porque 
os pobres estão e sempre estarão conosco (cf. Jo 12,8) para 
nos ajudar a acolher a companhia de Cristo na existência do 
dia a dia”.
 Este tema proposto: “Estende a tua mão ao pobre” 
(Sir 7,32), segundo a mensagem do Papa, recorda que “a 
sabedoria antiga dispôs estas palavras como um código sa-
cro que se deve seguir na vida”. (...) “É, pois, um convite à 

responsabilidade, sob a forma de empenho direto, de quem 
se sente parte do mesmo destino. É um encorajamento a as-
sumir os pesos dos mais vulneráveis, como recorda São Pau-
lo: ‘Pelo amor, fazei-vos servos uns dos outros. É que toda 
a Lei se cumpre plenamente nesta única palavra: ama o teu 
próximo como a ti mesmo. (...) Carregai as cargas uns dos 
outros’” (Gal 5,13-14; 6,2).
 Caríssimos! Toda a preocupação meramente egoísta, 
voltada somente aos próprios interesses e mesmo todo bem 
voltado a nós mesmos morre conosco. Mas todo bem, por 
pequeno que seja, voltado a um de nossos irmãos mais so-
fredores se tornará eterno. 

Pensemos mais uma vez no que diz o Papa: “Não po-
deremos ser felizes enquanto mãos que semeiam morte não 
forem transformadas em instrumentos de justiça e paz para 
o mundo inteiro”.  Então; “estende a tua mão ao pobre”! 
Amém!

Dom Adimir Antonio Mazali
Bispo Diocesano de Erexim 

Solenidade de Jesus Cristo Rei do Universo
“Dia Nacional dos cristãos leigos e leigas: seu protagonismo no mundo”

(A Voz da Diocese  - 22/11/2020)
Neste dia 22 de novembro, quan-

do a Igreja celebra a solenidade de Jesus 
Cristo Rei do Universo e o encerramen-
to do Ano Litúrgico, nossa saudação a 
todos os ouvintes da Voz da Diocese e 
especialmente, neste Dia Nacional dos 
cristãos leigos e leigas, a todos os que 
são chamados a se fazerem presentes e 
operantes em sua dupla missão: na Igre-
ja e fora dela, sendo “sal da terra e luz do 
mundo” (Mt 5,13-14).

Liturgicamente, somos chamados a reconhecer a rea-
leza de Jesus Cristo e a renovar nosso compromisso com os 
valores do seu Reino, no serviço à Igreja e aos irmãos. Por 
isso, volta-se nosso olhar a este importante papel que exer-
cem nossos leigos e leigas na diversidade de lugares a que a 
Igreja instituição não tem alcance de chegar.

Queremos lembrar que no ano de 2018, a Igreja no 
Brasil, celebrando o Ano do Laicato, convocava a todos a 
um grande objetivo: “Como Igreja Povo de Deus, celebrar 
a presença e a organização dos cristãos leigos e leigas no 
Brasil; aprofundar a sua identidade, vocação, espiritualidade 
e missão; testemunhar Jesus Cristo e seu Reino na socieda-
de”. Um olhar a este objetivo precisa ser retomado diante 
dos novos desafios provenientes da situação da pandemia 
do Coronavirus e que a Igreja criativamente precisa ser pre-
sença e resposta junto aos mais vulneráveis que mais sofrem 
as consequências desta realidade. Só assim poderá o Reino 
acontecer.

O Documento n. 105 da CNBB, 
Cristãos Leigos e Leigas na Igreja e na 
Sociedade – Sal da Terra e Luz do Mun-
do, diz que eles precisam acreditar na sua 
própria vocação, chamados a uma mis-
são na Igreja e na sociedade, conscientes 
de sua responsabilidade batismal. Aco-
lhendo os desafios com alegria, sendo 
protagonistas da construção do Reino de 
Deus que é o reino da verdade, da vida, 

da justiça, do amor e da paz (cf. Doc. 105, 277).
Os cristãos leigos, vivendo sua vocação específica, 

buscam o Reino de Deus e o tornam concreto em sua ação 
no mundo, que além do espaço na Igreja, deve ser assumido 
na família, no trabalho, no lazer, na política, e na sociedade 
como um todo, procurando, na coerência de vida, tornar-se 
verdadeiramente “homens e mulheres da Igreja no cora-
ção do mundo, e homens e mulheres do mundo no cora-
ção da Igreja” (Cf. Documento de Puebla, 786).

Obrigado a todos que fazem acontecer a evangeliza-
ção numa Igreja em saída, com uma Igreja presença, numa 
Igreja compromisso com o Reino de Jesus Cristo, Aquele 
que é o Rei do Universo e que deve reinar em todos os co-
rações.

Dom Adimir Antonio Mazali
Bispo Diocesano de Erexim 
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1º Domingo do Advento
Advento: “Vem, Senhor Jesus”!

(A Voz da Diocese  - 29/11/2020)
Saudações em Cristo a todos os ou-

vintes da Voz da Diocese. 
Neste dia 29 de novembro inicia-

mos um novo tempo litúrgico na Igreja. O 
tempo do Advento marca este início como 
um caminho de preparação ao Natal. É tem-
po de espera, é tempo de esperança, de es-
tarmos alertas e vigilantes para a vinda do 
Senhor.

Advento significa aproximar-se, vir 
chegando aos poucos. Serão quatro semanas de Advento nas 
quais preparamos o Natal. Eis que o Senhor vem para salvar 
o seu povo. É um tempo de mergulharmos no verdadeiro 
sentido que este tempo nos traz: olhar para o Deus que veio, 
para o Deus que vem e o Deus que virá. Historicamente nos 
coloca diante da dupla vinda do Senhor, ou seja, a vinda de 
Deus entre os homens no mistério de sua encarnação e a sua 
vinda ao fim dos tempos.

A liturgia deste primeiro domingo do advento nos faz 
entrar no espírito deste tempo que é de vigilância, de prepa-
ração para o Natal. Preparar o coração para acolher o Cristo 
que vem nos trazer alegria e esperança; trazer vida nova. 
Isaías, o profeta por excelência deste tempo, desabafa com 
Deus e suplica a vinda de um Salvador para reaproximar o 
povo de Israel que endureceu seu coração e se distanciou 
da aliança. Suplica que o Senhor volte atrás de sua ira para 
recriar o seu povo dando-lhe um coração novo.

O Evangelho de Marcos nos coloca 
na centralidade da mensagem deste tem-
po que é o convite à vigilância e a aten-
ção aos sinais dos tempos: “Cuidado! Ficai 
atentos, porque não sabeis quando chegará 
o memento” (Mc 13,33). Um alerta para 
que não nos deixemos iludir pelas falsas 
propostas de felicidade e bem-estar para a 
nossa vida, dimensionado nossa existência 
apenas neste mundo e com os bens mate-

riais. Precisamos olhar para a vida a partir da proposta do 
Reino de Deus. 

Caríssimos irmãos e irmãs, o Natal cristão não é a 
festa de comidas e bebidas, de presentes e de luzes em nossas 
casas. O Natal é a luz da esperança que se acende nos cora-
ções daqueles que amam a Deus e o acolhem com o coração 
sincero, traduzindo em seus gestos e ações, os verdadeiros 
valores que são: a paz, a fraternidade, a esperança e o amor; 
estes que alimentam nossos relacionamentos como verdadei-
ros irmãos e irmãs amados por Deus que é nosso Pai.

Caminhemos à luz do advento e transformemos nos-
sos corações numa manjedoura de amor para acolher Cristo 
que vem, pois Natal é a acolhida com amor do “Deus Amor” 
que vem para nos salvar, exclamando: “Vem, Senhor Jesus”!

Dom Adimir Antonio Mazali
Bispo Diocesano de Erexim

No Ano de São José, o dom das Indulgências
Decreto da Penitenciaria Apostólica, Organ-

ismo da Cúria Romana de assessoria ao Papa, do dia 
08 de dezembro de 2020, oferece a possibilidade de, 
até 8 de dezembro de 2021, receber Indulgências 
especiais ligadas à figura de São José, “chefe da 
celeste Família de Nazaré”, nas condições habitu-
ais: confissão sacramental, comunhão eucarística e 
oração de nas intenções do Papa.

Formas de se obter a indulgência plenária
- meditar “por pelo menos 30 minutos a oração do Pai-Nosso”; 
- participar de um retiro espiritual, mesmo por um dia “que inclui 

uma meditação sobre São José”, homem de fé que convida “a redescobrir 
nossa relação filial com o Pai, a renovar a fidelidade à oração, a ouvir e 
corresponder com profundo discernimento à vontade de Deus”;

- realizar “uma obra de misericórdia corporal ou espiritual”, se-
guindo o exemplo de São José, “depositário do mistério de Deus”, que 
“nos exorta a redescobrir o valor do silêncio, da prudência e da lealdade 
no cumprimento de nossos deveres”; 

- Rezar o Terço em família e entre namorados recriando “a mes-
ma atmosfera de comunhão íntima, de amor e oração que se vivida na 
Sagrada Família”;

- contemplar o “artesão de Nazaré” e rezar a 
ele com confiança para encontrar trabalho e para que 
todos tenha oportunidade de trabalhar;

- rezar a ladainha de São José ou outra oração 
própria das tradições litúrgicas em favor da Igre-
ja perseguida e pelo alívio de todos os cristãos que 
sofrem perseguição, recitar qualquer oração legitima-
mente aprovada em honra a São José, especialmente 

nas festas de 19 de março, primeiro de maio, Sagrada Família de Jesus, 
Maria e José, no dia 19 de cada mês e toda quarta-feira em que se lembra 
de modo especial do pai adotivo de Jesus. 

A indulgência é estendida particularmente aos idosos, doentes, 
agonizantes e a todos aqueles que por motivos legítimos não pode sair 
de casa, com a intenção de cumprir as três condições habituais, em sua 
própria casa ou onde o impedimento os detém. 

O Decreto dirige exortação aos sacerdotes para que “se ofereçam 
com espírito disposto e generoso à celebração do Sacramento da Penitên-
cia e administrem frequentemente a Sagrada Comunhão aos enfermos”.

O documento também lembra que Em 1º de maio de 1955, Pio XII 
instituiu a festa do santo “com a intenção de que a dignidade do trabalho 
fosse reconhecida por todos e que inspirasse a vida social e as leis, com base 
na divisão justa dos direitos e deveres”. (Cfr. Vatican News de 08/12/2010)
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Apelo de Paz
Feito pelos partici-

pantes do encontro de Oração 
pela Paz no Espírito de Assis, 
na tarde do dia 20 de outubro, 
na Praça do Capitólio, no cen-
tro de Roma, com a participa-
ção do Papa  Francisco. Teve 
como enfoque “Ninguém se 
salva sozinho - Paz e Frater-
nidade”. Foi promovido pela 
Comunidade de Santo Egídio 
que anualmente celebra, de ci-
dade em cidade, esta iniciativa de oração e diálogo em prol 
da paz, entre os fi éis de várias religiões, a fi m de recordar 
o encontro convocado por São João Paulo II, em 1986, em 
Assis.

Congregados em Roma no «espírito de Assis», uni-
dos espiritualmente aos crentes de todo o mundo e às mu-
lheres e homens de boa vontade, rezamos uns ao lado dos 
outros para implorar sobre esta nossa terra o dom da paz. 
Lembramos as feridas da humanidade, trazemos no coração 
a oração silenciosa de tantos atribulados, muitas vezes sem 
nome nem voz. Por isso comprometemo-nos a viver e pro-
por solenemente aos responsáveis dos Estados e aos cida-
dãos do mundo inteiro este Apelo de Paz.

Nesta Praça do Capitólio, pouco tempo depois do 
maior confl ito bélico de que há memória na história, as na-
ções que se guerrearam estabeleceram um Pacto, fundado 
sobre um sonho de unidade que em seguida se realizou: uma 
Europa unida. Hoje, neste tempo de desorientação, açoita-
dos pelas consequências da pandemia Covid-19, que ameaça 
a paz ao aumentar as desigualdades e os medos, digamos 
com força: Ninguém pode salvar-se sozinho, nenhum povo, 
ninguém!

A guerra e a paz, as pandemias e os cuidados da saú-
de, a fome e o acesso aos alimentos, o aquecimento global 
e a sustentabilidade do desenvolvimento, os deslocamentos 
de populações, a eliminação do risco nuclear e a redução das 
desigualdades não dizem respeito apenas a cada nação indi-
vidualmente. Compreendemo-lo melhor hoje, num mundo 
cheio de conexões, mas onde muitas vezes se perde o senti-
do da fraternidade. Somos irmãs e irmãos, todos! Peçamos 
ao Altíssimo que, depois deste tempo de provação, deixe 
de haver «os outros» para existir apenas um grande «nós» 
rico de diversidade. É tempo de voltar a sonhar, com ousa-
dia, que a paz é possível, a paz é necessária, um mundo sem 

guerras não é uma utopia. Por 
isso queremos dizer mais uma 
vez: «Nunca mais guerra!»

Infelizmente, aos olhos 
de muitos, a guerra voltou a 
aparecer como uma via possí-
vel para a solução das disputas 
internacionais. Não é assim. 
Antes que seja demasiado tar-
de, queremos lembrar a todos 
que a guerra sempre deixa o 
mundo pior do que o encon-

trou. A guerra é um falimento da política e da humanidade.
Apelamos aos governantes para que rejeitem a lin-

guagem da divisão, frequentemente apoiada por sentimentos 
de medo e desconfi ança, e não adotem caminhos sem retor-
no. Pensemos conjuntamente nas vítimas. Existem tantos, 
demasiados confl itos ainda em aberto.

Aos responsáveis dos Estados, dizemos: Trabalhe-
mos juntos numa nova arquitetura da paz. Unamos as forças 
em prol da vida, da saúde, da educação, da paz. Quanto aos 
recursos empregues na produção de armas cada vez mais 
destrutivas, fautoras de morte, chegou a hora de os utilizar 
para corroborar a vida, cuidar da humanidade e da nossa 
casa comum. Não percamos tempo! Comecemos por obje-
tivos atingíveis: unamos, já hoje, os esforços para conter a 
propagação do vírus até termos uma vacina que seja apro-
priada e acessível a todos. Esta pandemia veio lembrar-nos 
que somos irmãs e irmãos de sangue.

A todos os crentes, às mulheres e aos homens de boa 
vontade, dizemos: Com criatividade façamo-nos artesãos da 
paz, construamos amizade social, assumamos a cultura do 
diálogo. O diálogo leal, perseverante e corajoso é o antídoto 
contra a desconfi ança, as divisões e a violência. O diálogo 
dissolve, pela raiz, as razões das guerras, que destroem o pro-
jeto de fraternidade inscrito na vocação da família humana.

Ninguém pode deixar de se sentir envolvido. Todos 
somos corresponsáveis. Todos temos necessidade de per-
doar e ser perdoados. As injustiças do mundo e da história 
curam-se, não com o ódio e a vingança, mas com o diálogo 
e o perdão.

Que Deus inspire estes ideais a todos nós e este cami-
nho que percorremos juntos, plasmando o coração de cada 
um e fazendo-nos mensageiros de paz!

Roma, Capitólio, 20 de outubro de 2020.
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Mensagem ao Povo de Deus em tempo de pandemia
 Feliz aquele que supor-

ta a provação, porque, uma vez 
provado, receberá a coroa da 
vida, que Deus prometeu aos 
que o amam. (Tg 1,12)

Amado Povo de Deus, 
nós bispos do Brasil, reunidos 
num encontro virtual para re-
fletir sobre a atual presença e 
missão da Igreja, queremos ex-
pressar nossa mensagem de es-
perança e proximidade.

Neste ano irrompeu inesperadamente a pandemia 
da COVID19, alterando nossas rotinas, revelando outras 
enfermidades de nosso tempo e causando grande impacto 
num já fragilizado sistema de saúde, na seguridade social, 
nos sistemas produtivos, na educação, na vida familiar, so-
cial e religiosa em geral. O Papa Francisco alerta que “a 
tribulação, a incerteza, o medo e a consciência dos próprios 
limites, que a pandemia despertou, fazem ressoar o apelo 
a repensar os nossos estilos de vida, as nossas relações, a 
organização das nossas sociedades e, sobretudo, o sentido 
da nossa existência”. (Fratelli Tutti, 33)

Estamos num tempo de muitos questionamentos e 
cabe-nos escutar o que o Espírito tem a dizer para a Igreja 
(Ap 2,7) nesse contexto. A provação tem favorecido im-
portantes aprendizados e oportunidades para a vivência e 
o anúncio do Evangelho. Reconhecemos, com gratidão, o 
empenho de tantas comunidades cristãs que foram criativas 
para manter a ação evangelizadora, especialmente pelas 
mídias sociais, promovendo a transmissão de celebrações 
litúrgicas, catequeses e aconselhamento aos fiéis. A Igreja 
doméstica foi fortalecida, em sintonia com as Diretrizes 
Gerais da Ação Evangelizadora, que promovem a comuni-
dade cristã como Casa da Palavra, do Pão, da Caridade e 
da Missão. Percebe-se o protagonismo dos leigos e, espe-
cialmente, das mulheres na promoção da Igreja nas casas.

Igualmente somos impelidos pelo Evangelho a per-
severar na caridade. Nas paróquias, comunidades eclesiais 
missionárias e instituições religiosas de todo país, multi-
plicaram-se as redes de solidariedade em defesa da vida. 
Por isso, foi coloca em prática a ação solidária É Tempo de 
Cuidar, voltada a atender demandas de primeira necessida-
de das pessoas que se encontram em situação de vulnera-
bilidade social no contexto da pandemia. Unidos a outras 
entidades da sociedade civil, estamos buscando concretizar 
o Pacto pela Vida e pelo Brasil, conclamando toda a so-
ciedade para que, nesse tempo de pandemia, ninguém seja 
deixado para trás.

Como nos tem provocado o Papa Francisco, pre-
cisamos escutar o clamor das famílias, trabalhar por uma 

economia “mais atenta aos 
princípios éticos” (Fratelli Tut-
ti, 170), oferecer uma política 
melhor, sem desvios na garan-
tia do bem comum, propor uma 
educação humanista e solidária, 
comprometidos na permanen-
te construção da democracia. É 
urgente combater o racismo que 
se dissimula, mas não cessa de 
reaparecer. (Fratelli Tutti, 20) 

Queremos assegurar a vida desde a concepção até a morte 
natural, preservar o meio ambiente e trabalhar em defesa 
das populações vulneráveis, particularmente indígenas e 
quilombolas. Preocupa-nos o crescimento das várias for-
mas de violência, entre elas, o feminicídio. “Cada ato de 
violência cometido contra um ser humano é uma ferida na 
carne da humanidade; cada morte violenta “diminui-nos” 
como pessoas”. (Fratelli Tutti, 227)

Como discípulos missionários, queremos crescer 
nesse tempo difícil, empenhados em remover as desigual-
dades e sanar a injustiça. A humanidade aguarda uma vaci-
na que, distribuída com equidade, possa ajudar a garantir a 
vida e a saúde para todos.

Pedimos que Deus acolha junto a Si os que morre-
ram neste tempo e dê consolação e paz às famílias enluta-
das. Abençoamos especialmente os incansáveis profissio-
nais da saúde, os professores, os cuidadores e todos que 
atuam em serviços essenciais. Nossa prece também pelos 
presbíteros, diáconos permanentes, consagrados e consa-
gradas, leigos e leigas de nossas igrejas, para que se sintam 
encorajados.

O Advento é um tempo de renovar nossa esperança. 
Confiantes, afirmamos que a fé em Cristo nunca se limitou 
a olhar só para trás nem só para o alto, mas olhou sempre 
também para a frente (Spe Salvi, 41). Não desanimemos, 
não estamos sozinhos: o Senhor está conosco!

Acompanhe-nos a Santa Mãe de Deus, Senhora 
Aparecida, consolo dos aflitos, saúde dos enfermos e espe-
rança nossa! Invocamos sobre todos a bênção da Santíssi-
ma Trindade, que sua misericórdia continue fortalecendo e 
animando o povo brasileiro.

Brasília-DF, 25 de novembro de 2020
Dom Walmor Oliveira de Azevedo, Arcebispo de 

Belo Horizonte-MG, Presidente da CNBB 
Dom Mário Antônio da Silva, Bispo de Roraima-

-RR, 2º Vice-Presidente
Dom Jaime Spengler, Arcebispo de Porto Alegre-

-RS, 1º Vice-Presidente
Dom Joel Portella Amado, Bispo auxiliar do Rio de 

Janeiro- RJ, Secretário-Geral da CNBB
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Campanha da Fraternidade Ecumênica 2021
Tema: “Fraternidade e Diálogo: compromisso de amor”;

Lema: “Cristo é a nossa paz: do que era dividido, fez uma unidade” (Ef. 2.14);

A Comissão da Cam-
panha da Fraternidade 
Ecumênica – CFE 2021: 
é formada por represen-
tantes das igrejas-membro 
do CONIC, além da Igreja 
Betesda de São Paulo, como 
igreja observadora, e o Cen-
tro Ecumênico de Serviços 
à Evangelização e à Edu-
cação Popular (Ceseep), 
como membro fraterno. 
Igrejas-membro do CON-
IC: Aliança de Batistas do 
Brasil – ABB -  aliancade-
batistas.org; Igreja Católica 
Apostólica Romana – ICAR 
- www.cnbb.org.br; Igre-
ja Episcopal Anglicana do 
Brasil – IEAB - www.ieab.
org.br; Igreja Evangélica de 
Confissão Luterana no Brasil 
– IECLB - www.luteranos.
com.br; Igreja Presbiteriana 
Unida – IPU - www.ipu.org.
br ; Igreja Sirian Ortodoxa de 
Antioquia – ISOA -  www.
igrejasirianortodoxa.org 

Objetivo geral da CFE 2021: Através do diálogo am-
oroso e do testemunho da unidade na diversidade, inspirados 
e inspiradas no amor de Cristo, convidar comunidades de fé 
e pessoas de boa vontade para pensar, avaliar e identificar 
caminhos para a superação das polarizações e das violências 
que marcam o mundo atual.

 Objetivos específicos 
-  Denunciar as violências contra pessoas, povos e a 

Criação, em especial, as que usam o nome de Jesus;
-  Encorajar a justiça para a restauração da dignidade 

das pessoas, para a superação de conflitos e para alcançar a 
reconciliação social;

-  Animar o engajamento em ações concretas de amor 
à pessoa próxima;

-  Promover a conversão para a cultura do amor em 
lugar da cultura do ódio;

-  Fortalecer e celebrar a convivência ecumênica e in-
ter-religiosa.

Edições anteriores
A Campanha da Frater-

nidade Ecumênica (CFE) tem 
sido realizada, em média, a 
cada cinco anos. A iniciativa 
congrega diversas denomi-
nações cristãs, sempre de for-
ma ecumênica, valorizando o 
que cada Igreja tem de bom.

A primeira CFE foi or-
ganizada no ano 2000, e teve 
como tema “Dignidade huma-
na e paz”, e o lema escolhido 
foi: “Novo milênio sem ex-
clusões”.

A segunda edição, em 
2005 , falou sobre “Solidarie-
dade e paz”, com o lema: “Fe-
lizes os que promovem a paz”.

Em 2010, o tema ver-
sou sobre “Economia e 
Vida”, com o lema “Vocês 
não podem servir a Deus e ao 
dinheiro”.

A reflexão da CFE 
2016 surgiu a partir de um 
problema que afeta o meio 
ambiente e a vida de todos os 

seres vivos, que é a fragilidade e, em alguns lugares, a aus-
ência dos serviços de saneamento básico.

O cartaz da Campanha
da Fraternidade Ecumênica 2021
Proclamando que Cristo é a nossa paz, a identidade 

visual da CFE 2021 expressa a comunhão dos diversos dons 
e carismas presentes nas comunidades de fé. São dons que se 
movimentam por meio de uma ciranda onde não há primeiro 
nem último, onde todos se unem e, entre sinfonias variadas, 
buscam o mesmo compasso, a mesma sintonia, formando 
comunhão em movimento. A ciranda da vida coloca de mãos 
unidas as pessoas da Igrejas, mulheres e homens de boa von-
tade. A ciranda nos convida quando, entre a criança e o ca-
deirante, há um espaço aberto à espera das outras pessoas 
que desejam se unir à roda do diálogo. O lema bíblico em 
destaque está entre dois mosaicos que sinalizam a central-
idade da Palavra de Deus que nos une e indica a beleza da 
unidade na diversidade. No mosaico da esquerda, de forma 
discreta, encontramos o traço de uma cruz vazia, símbolo do 
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Cristo que vence a morte. Cristo Ressuscitado nos convida a 
testemunhar a paz como resposta para um mundo de muros 
e polarizações. Nele somos chamados a edificar pontes de 
fraternidade. A fé nos anima ao diálogo enquanto compro-
misso de amor. A fé é certeza que nos une e nos envia em 
missão como bem nos lembra a canção “Baião das Comu-
nidades”: “Somos gente nova vivendo a união, somos povo 
semente de uma nova nação. Somos gente nova vivendo o 
amor, somos comunidade, povo do Senhor.” Venham para a 
ciranda do amor! (Texto-base, p. 81)

Coleta da solidariedade
Nosso gesto concreto
A Campanha da Fraternidade expressa-se concreta-

mente pela oferta de doações em dinheiro na coleta da sol-
idariedade, realizada no Domingo de Ramos. É um gesto 
concreto da fraternidade, partilha e solidariedade, realiza-
do em âmbito nacional, em todas as comunidades cristãs, 
paróquias e dioceses. A Coleta da Solidariedade é parte inte-
grante da Campanha da Fraternidade. 

Dia Nacional da Coleta da Solidariedade – Domingo 
de Ramos, 28 de março de 2021

Bispos, padres, religiosos/as. lideranças leigas, agen-
tes de pastoral, colégios católicos e movimentos eclesiais 
são os principais motivadores e animadores da Campanha 
da Fraternidade. A Igreja espera que, com esta motivação, 
todos participem, oferecendo sua solidariedade em favor 
das pessoas, grupos e comunidades, pois ao longo de uma 
história de solidariedade e compromisso com as incontáveis 
vítimas das inúmeras formas de destruição da vida, a Igreja 
se reconhece servidora do Deus da vida. O gesto fraterno 
da oferta tem um caráter de conversão quaresmal, condição 
para que advenha um novo tempo marcado pelo amor e pela 
valorização da vida. 

O resultado integral das coletas realizadas nas cele-
brações do Domingo de Ramos, Coleta da Solidariedade, 
com ou sem envelope, deve ser encaminhado à respectiva 

Diocese. Do tal arrecadado pela Coleta da Solidariedade, a 
Diocese deve enviar 40% ao Fundo Nacional de Solidarie-
dade (FNS), gerenciado pela CNBB. A outra parte, 60%, 
permanece nas dioceses para atender projetos locais, pelos 
respectivos Fundos Diocesanos de Solidariedade (FDS). 

Doações para o Fundo Nacional de Solidariedade da 
CNBB, para aplicação em projetos sociais, podem ser efetu-
ads ao longo de todo o ano na conta: 

Fundo Nacional de Solidariedade (FNS)
Banco Bradesco, Agência: 0484-7, Conta Corrente: 

4188-2
O comprovante do depósito deve ser enviado para o 

endereço eletrônico: financeiro@cnbb.org.br ou via corre-
spondência para: SE/Sul Quadra 801 Conjunto B – 70200-
014 Brasília-DF.

Contato: (61) 21038311 (falar com departamento fi-
nanceiro).

As organizações que desejarem obter apoio do Fundo 
Nacional de Solidariedade (FNS), de acordo com os critérios 
de destinação previstos no Edital para a CFE 2021, devem 
fazer o cadastro da entidade e do projeto no site: www.fns.
cnbb.org.br e, depois, encaminhar a proposta de projeto, 
juntamente com a documentação exigida para análise prévia 
para o seguinte endereço: Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil – CNBB – Departamento Social/ Fundo de Nacio-
nal de Solidariedade (FNS) - SE/Sul Quadra 801 Conjunto 
B – 70200-014 Brasília-DF.

Contato: (61) 2103-8300 / e-mail: fns@cnbb.org.br 
Os projetos, após análise, serão submetidos ao Con-

selho Gestor do FNS. O Fundo Diocesano de Solidariedade, 
composto por 60% da coleta do Domingo de Ramos, é admin-
istrado pelo Conselho Gestor Diocesano, que pode ser consti-
tuído com a participação de uma pessoa da Cáritas Diocesana 
(onde ela existir), de um representante das Pastorais Sociais, 
da Coordenação de Pastoral Diocesana, da Equipe de Ani-
mação das Campanhas, do responsável pela administração da 
Diocese e de uma pessoa ligada à temática da CF. O Bispo 
Diocesano constitui este Conselho Gestor e o preside. 

Comissão do Jubileu analisa logomarca, datas celebrativas 
e outras atividades nos 50 anos da Diocese de Erexim

Em reunião na noite do dia 19 
de outubro, no Centro Diocesano, a 
Comissão do Jubileu de Ouro da Dio-
cese de Erexim apreciou as sugestões 
dos seus grupos.

O da memória histórica apre-
sentou sugestões para as comunidades 
retomarem sua história, pesquisando 
quem foram os primeiros moradores, quando chegaram, 
como se organizaram, construção da igreja e escolha dos 
padroeiros, padres, diáconos e religiosos oriundos da comu-

nidade e outros aspectos. As pastorais 
e movimentos, a seu modo, fariam o 
mesmo. Os dados recolhidos nas co-
munidades seriam sintetizados pela 
respectiva Paróquia e em nível dioc-
esano fariam parte de uma publicação 
comemorativa ao Jubileu. Ver-se-á 
também a disponibilização de textos 

de fundamentação bíblica, teológica e pastoral do jubileu. 
Eventual publicação não deve ater-se ao aspecto histórico, 
mas tenha reflexão sobre alguns aspectos como a ação evan-
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gelizadora da Diocese nos seus 50 anos, sua ação na pro-
moção humana, sua presença na sociedade, a ação dos leigos 
leigas no período.

O grupo da comunicação apresentou a logomarca do 
Jubileu que terá como tema: “Diocese de Erexim, 50 anos a 
serviço da fé e da vida”. Ela será lançada no dia 13 de no-
vembro, Dia Mariano e Vocacional, no Seminário de Fátima. 
O grupo repassará aos outros os conteúdos produzidos. Verá 
a síntese do ano jubilar. (A logomarca está na capa final de-
sta edição de Comunicação Diocesana)

O grupo da celebração indicou diversas atividades, o 
dia vocacional e mariano no Santuário no dia 13 de cada 
mês com a programação já anunciada na Romaria; destaque 
na semana por ocasião do dia de ação de graças, 26 de no-
vembro, com cartão contendo oração e bênção da mesa a ser 
utilizado em todo o ano; jubileu da vida consagrada, dia 02 
de fevereiro de 2021; jubileu dos presbíteros, 31 de março, 
quarta-feira santa; por ocasião do dia da criação da Diocese, 
27 de maio, com roteiro simples, celebração nas famílias, nos 
grupos de famílias e nas comunidades, recordando a história 
delas e a centralidade da eucaristia para a sua vida, tendo 
presente a proximidade da Solenidade do Corpo e Sangue 
de Cristo, dia 03 de junho; encontro de oração ecumênica 
lembrando os 50 anos da Diocese na Semana de Oração pela 
Unidade Cristã, na Catedral; grande celebração comemora-

tiva do cinquentenário no dia da instalação da Diocese, 1º de 
agosto de 2021, com representantes das paróquias, pastorais, 
movimentos, com convite aos Bispos especialmente aos da 
Província Eclesiástica de Passo Fundo; encontros por áreas 
pastorais, entre julho e setembro de 2021, possibilitando a 
participação de mais pessoas em celebrações descentraliza-
das; encerramento do ano jubilar na romaria no dia 10 de 
outubro de 2021, como “encontrão diocesano”; sua novena, 
da segunda à oitava noite, poderia ser assumida pelas Áreas 
pastorais; símbolos a serem utilizados durante o ano jubilar.

Pe. Sala comporá o hino do jubileu. Haverá também a 
oração do jubileu. 

O grupo dos eventos sugeriu um churrasco beneficen-
te, cujo resultado financeiro será gesto concreto em favor de 
obra de promoção humana, em princípio, no dia primeiro de 
agosto; confecção de alguma lembrança do jubileu; conforme 
o processo próprio e o parecer do Conselho de formadores, 
ordenação de novos diáconos permanentes; Dia Eucarístico 
na solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo; “12 
horas de misericórdia” no Santuário de Fátima, dia 13 de 
março, no espírito da dimensão do perdão do ano jubilar.

A próxima reunião ficou marcada para o  dia 23 de no-
vembro, às 19h, no Centro Diocesano. (Com resenha do Pe. 
Maicon Malacarne, Pároco da Paróquia N. Sra. Aparecida, 
Bela Vista, Erechim e coordenador diocesano de Pastoral)

Padres de 10 a 20 anos de ordenação presbiteral
reunidos com Dom Adimir

Em seu segundo en-
contro com padres por tem-
po de ordenação, Dom Ad-
imir reuniu os que têm de 
10 a 20 de vida sacerdotal, 
na manhã do dia 19 de out-
ubro, em sua residência. Par-
ticiparam os padres André 
Lopes, Paróquia da Salette, 
Três Vendas, Erechim; Car-
los Pontel, Paróquia N. Sra. 
Medianeira, Barra do Rio 
Azul; Edinaldo dos Santos 
Bruno, em tempo de recuperação da saúde no Lar Sacerdo-
tal; Jóssi Golembiewski, Paróquia São Francisco, Progresso, 
Erechim; Mauro Parcianello, Paróquia  São Roque, Benja-
min Constant do Sul; Moacir Noskoski, Paróquia N. Sra. da 
Glória, Erval Grande; Paulo Cesar Bernardi, Paróquia N. 
Sra. dos Navegantes, Campinas do Sul; Renoir Dalpizzol, 
Reitor do Santuário da Salette, Marcelino Ramos.

Depois do tempo de oração, Dom Adimir acentuou a 
importância de cada padre em sua função na Diocese e de 
todos no Presbitério. Observou que olhando para os desa-

fios diocesanos, há pontos 
a aprofundar, como a val-
orização de cada um, o in-
centivo ao estudo e a outras 
atividades. 

Por sua vez, os padres 
puderam dialogar sobre di-
versos aspectos, entre os 
quais o das transferências, 
bem como sobre a estrutu-
ra das paróquias e comu-
nidades; a diminuição de 
dizimistas, o que dificulta a 

sua manutenção e o desenvolvimento de atividades pasto-
rais. Analisou também a necessidade de uma avaliação do 
patrimônio da Diocese e Paróquias em vista de melhor uti-
lização. 

Ao meio-dia, todos participaram de almoço preparado 
por padres da Pastoral Presbiteral, pelos 3 seminaristas da 
filosofia, que estão passando alguns dias na residência do 
Bispo, e pela servidora de sua casa, Ivete Krasuski. (Com 
informação do Pe. André Ricardo Lopes)
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Dom Adimir preside missa no Hospital de Caridade
pela passagem do Dia do Médico

São Lucas, que escreveu o Evangelho e o livro Atos dos 
Apóstolos, segundo a tradição, era médico. É o evangelista que 
mais relata milagres de cura de Jesus e dá destaque especial à 
sua ação misericordiosa, que restabelece a pessoa em sua integ-
ridade, na mente, no espírito e no corpo. Ele é celebrado no dia 
18 de outubro, que neste ano ocorreu em domingo.

No dia 21, o Hospital de Caridade promoveu missa pela 
passagem do Dia do Médico que foi presidida por Dom Adimir, 
participada por médicos, direção e servidores da instituição.

O Bispo ressaltou a vida de São Lucas e a missão do médico, especialmente em circunstâncias mais desafiadoras, 
como a da atual pandemia Covid-19.

Integrantes do novo Conselho Econômico da Diocese
refletem suas atribuições

Pe. Cleocir Bonetti, Vigário 
Geral da Diocese de Erexim, e Ildo 
Benincá, seu ecônomo realizaram re-
união prévia com os novos integrantes 
do Conselho de Assuntos Econômicos 
da mesma para refletirem sobre suas 
atribuições, no dia 29 de outubro.

Pe. Bonetti, inicialmente, expôs 
a finalidade do Conselho Econômico e o motivo da reunião 
prévia. 

Ildo Benincá falou da composição da Diocese, sua 
gestão econômica e plano de sustentabilidade; sua situação 
econômica, plano de investimento e autossustentabilidade. 
Expôs também a relação Diocese, Cúria, Seminário e diver-
sos de pastoral.

Os integrantes do  Conselho Econômico são os se-
guintes: Mons. Cleocir Bonetti, Vigário Geral

 Pe. Alvise Follador, Pároco da Catedral São José 
 Pe. André Ricardo Lopes, Pároco da Paróquia N. 

Sra. da Salette, Bairro Três Vendas, Erechim

Pe. Antonio Miro Serraglio, 
Pároco da Paróquia N. Sra. de Fáti-
ma, Entre Rios do Sul

Pe. Clair Favreto, Reitor do 
Seminário Maior São José, Passo 
Fundo

Cássio Kurzel, Arquiteto e 
Empresário

Claudiomiro Carus, Administrador, Psicólogo
Clédio Vogel, Contador
Ildo Benincá, Contador, Ecônomo da Diocese
Ivan Luiz Santin, Engenheiro Civil, Empresário da 

construção civil
Lasie Biolo, Engenheiro Eletricista e Advogado
Roberto Luiz Deboni, Empresário, Engenheiro Elet-

ricista e Administrador
Rosely Hachmann, Arquiteta e Empresária
Vanderlei Antonio Campos, Empresário 

Santa Sé pede melhorias no sistema global de patentes
para garantir acesso a vacinas para todos

O representante da Santa Sé na Organização das Nações Unidas, Dom Ivan Jurkovic, defendeu a importância de melhorias patentes 
como incentivo para a busca de tratamentos e vacinas e a necessidade de tornar os medicamentos acessíveis de forma justa e sustentável para 
todos, condições fundamentais para superar a atual crise de saúde mundial. Para ele, “Os direitos da propriedade intelectual devem estar sempre 
subordinados às necessidades do bem comum”, e não à lógica do mercado que deve ser monitorada com “mecanismos de controle adequados”, 
especialmente quando a saúde está em jogo.

O mencionado representante assim se pronunciou no dia 07 passado durante o debate sobre Patentes e Saúde promovido pelo Comitê Permanente da Organização 
Mundial da Propriedade Intelectual. Ele insistiu na necessidade de um sistema capaz de proteger “os direitos dos titulares de patentes, mas também os dos usuários dos me-
dicamentos patenteados” e “um equilíbrio de direitos e obrigações”.

A pandemia e a “corrida desagradável” de alguns Estados para obter as novas vacinas, “mostra que o acesso a medicamentos e vacinas a preços acessíveis não é 
mais um desafio apenas para os países menos desenvolvidos e outros em desenvolvimento, mas se tornou uma questão cada vez mais urgente também para os países desen-
volvidos”. Ele ressaltou que “a tragédia comum que a família humana está enfrentando este ano deve despertar o sentido de nossa interconexão como comunidade global”, 
lembrando, nas palavras do Papa Francisco na “Fratelli tutti”, que “estamos todos no mesmo barco, onde os problemas de uma pessoa são os problemas de todos”.
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Cancelada a Romaria da Salette de 2020

Santuário de Fátima de Erexim celebra
dia de finados com gesto sugerido pela CNBB

A Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil, na atual 
situação da pandemia Covid-19, 
propôs para todas as comunida-
des católicas do país, para o dia 
da comemoração de todos os fiéis 
defuntos, a campanha “É tempo 
de cuidar da saudade e da Casa 
Comum”, integrando a Ação 
Solidária Emergencial da Igreja Católica no Brasil “É Tem-
po de Cuidar”, criada pela mesma CNBB e pela Cáritas em 
abril passado. Além da oração pelos mortos, especialmente 
pelos falecidos por causa da pandemia e em solidariedade a 
seus familiares, a Campanha convidava a plantar uma árvore 
como forma de testemunhar a esperança de enfrentar a morte 

com gestos de amor, no compro-
misso do cuidado mútuo e da 
Casa Comum, de modo particu-
lar por causa das tragédias ambi-
entais que vêm ocorrendo neste 
ano, incêndios e devastação da 
Amazônia.

Concretizando a sugestão, 
padres e leigos do Santuário N. 

Sra. de Fátima de Erechim, após a missa das 08h do dia de 
finados, plantaram uma cerejeira japonesa e um ipê amarelo, 
junto a diversas outras árvores plantadas na revitalização da 
esplanada do mesmo, em 2017, na passagem do centenário 
das aparições de Maria em Fátima, Portugal.  

O Reitor do Santuário Salet-
te de Marcelino Ramos, Pe. Renoir 
Dalpizol, em nome da comunidade 
saletina do mesmo, em comunicado 
do dia 02 de novembro, informou 
o cancelamento da 85ª Romaria de 
Nossa Senhora da Salette, inicial-
mente marcada para os dias 19, 26 
27 de setembro de 2020 e adiada 
para os dias 05 e 06 do mesmo ano, 
com o tema “Salette, Mãe da Com-
paixão, interdedeipor nós!” Segundo Pe. Renoir, num teste-
munho eloquente da sensibilidade e do cuidado da Igreja com 
o bem do povo, o motivo é a gravidade do momento atual, 
sem perspectiva de melhora integral a curo prazo, o que exige 
prudência e resposnabilidade para salvaguardar valores funda-
mentais do Evangelho como o bem estasr comum e social, o 

cuidado com a vida e a segurança 
de todos. Observando rigorosamen-
te os protocolos sanitários atuais, o 
Santuário Salette acolhe os romei-
ros e peregrinos contanto que usem 
máscara, utilizem álcool em gel e 
respeitem o distanciamento. A co-
munidade saletina faz votos de que 
a instabilidade que atinge a todos 
se dissipe pouco a pouco também 
pela força da oração. De sua parte, 

naquele Santuário, dirige todos os dias preces e súplicas ao Se-
nhor pelo fim deste mal, esperando que no próximo ano todos 
possam render belas e dignas homenagens à Mãe de Deus e 
nossa. Exorta a todos a caminhar com coragem e perseverança, 
contando com a intercessão de N. Sra. da Salette por copiosas 
bênçãos junto a Deus para sseus devotos. 

Dom Adimir reúne terceiro grupo de padres
por tempo de ordenação

Na sensação climática diferente pela chuva, em-
bora reduzida, na manhã do dia 12 de novembro, pa-
dres de 20 a 30 anos de ordenação presbiteral partici-
param de encontro com Dom Adimir na sua residência. 

Após a oração, cada padre teve oportunidade de 
partilhar aspectos de sua vida, como as preocupações 
na situação da pandemia, como ser padre hoje, como 
vê a Diocese, as exigências pastorais frente aos desa-
fios atuais.
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Por sua vez, Dom Adimir encorajou a todos, desta-
cando a importância da espiritualidade, a presença do padre 
junto às famílias, sua atenção às pessoas, sabendo ouvi-las e 
solidarizar-se com suas necessidades prementes. 

Todos consideraram muito positivo e oportuno este 
encontro vivencial possibilitado pelo Bispo aos diversos 
grupos. 

Ao meio-dia, participaram do almoço preparado por 
padres da equipe da Pastoral Presbiteral e pela servidora da 
residência episcopal. 

Os 12 padres participantes foram: Clair Favreto, 
07/01/1995, Reitor do Seminário Maior São José da Di-
ocese de Erexim em Passo Fundo; Claudino Talaska, 
29/01/1994, atualmente sem função pastoral; Cleocir Bonet-

ti, 06/02/1999, Vigário Geral da Diocese; Davi Oliveira 
Pereira, 20/12/1998, Pároco da Paróquia Santa Ana, Carlos 
Gomes; Dirceu Dalla Rosa, 12/12/1992, Pároco da Paróquia 
Santa Terezinha, Estação; Ivacir João Franco, 30/01/1993, 
Pároco da Paróquia São Luiz Gonzaga, Gaurama; João Dir-
ceu Nardino, 05/03/1994, Pároco da Paróquia São Caetano, 
Severiano de Almeida; José Balbinotti, missionário saletino, 
08/12/1990, Pároco da Paróquia São João Batista, Marcelino 
Ramos; José Carlos Sala, 27/12/1997, Pároco da Paróquia 
Santa Luzia, Bairro Atlântico, Erechim; Maximino Tiburski, 
31/12/1992, Vigário Paroquial da Paróquia Santa Terezinha, 
Estação; Paulo Caovila, Pároco da Paróquia São Francisco 
de Assis, Mariano Moro; Valtuir Bolzan, 30/12/1995, Páro-
co da Paróquia Imaculada Conceição. Getúlio Vargas.

Conselho Diocesano da Ação Evangelizadora
realiza reunião virtual

Em vista do aumento 
do número de pessoas atingi-
das pela Covid-19 na região, 
por precaução, a reunião do 
Conselho Diocesano da Ação 
Evangelizadora, na manhã do 
dia 21 de novembro, foi real-
izada de forma virtual, com 
participação de Dom Adimir 
e mais de 30 padres, leigos e 
religiosas. 

Depois da oração e da abertura por Dom Adimir, Pe. 
Maicon Malacarne, coordenador diocesano de pastoral, con-
duziu a abordagem dos seguintes pontos da pauta da reunião:

- Ano jubilar de ouro da Diocese: A comissão consti-
tuída pelo Bispo diocesano definiu o tema e o lema: “Diocese 
de Erexim, 50 anos a serviço da fé e da vida” – “Caminha 
conosco, Senhor”. Definiu também a “logomarca”, formada 
por um círculo, tendo no centro o número 50 e um lírio, rep-
resentando São José, o tema e o lema, e em volta as fachadas 
das 30 paróquias da Diocese. Dom Adimir destacou dois as-
pectos do jubileu, gratidão a Deus pelo passado e perspectiva 
de futuro; a partir dos desafios atuais projetar a caminhada 
de agora em diante. Como os que nos precederam superaram 
os desafios encontrados, poderemos superar os atuais. Foram 
apresentadas algumas atividades programadas: o dia 13 de 
cada mês é dia mariano e vocacional no Santuário de Fáti-
ma; dia 02 de fevereiro do próximo ano, jubileu da presença 
da Vida Consagrada na Diocese; dia 13 de março, jubileu 
da misericórdia com celebração da confissão no Santuário 
e nas Paróquias; 31 de março, quarta-feira santa, jubileu da 
vida sacerdotal, na missa do Crisma na Catedral; 27 de maio, 
data da criação da Diocese, atividades no Santuário e nas 
Paróquias; dia 03 de junho, dia eucarístico, solenidade do 
Santíssimo Corpo de Deus; 1º de agosto, data da instalação 

da Diocese, celebração espe-
cial com convite aos Bispos 
do Regional; 10 de outubro, 
Romaria Diocesana, encerra-
mento do ano jubilar de ouro. 
Foi sugerido destaque especial 
ao jubileu nas festas paroqui-
ais dos padroeiros e padroeiras 
e que na novena de Fátima se 
celebre o jubileu das pastorais;

- continuidade do Pla-
no da Ação Evangelizadora na pandemia e depois dela: 
Acentuou-se que há grande desafio à criatividade. Não se 
pode esperar a pandemia passar. É necessário reinventar-se 
e neste final de ano planejar as atividades do próximo ano. 
É melhor programar mais do que não se prever o que deve 
ser feito. Pediu-se que cada paróquia e setor envie à coorde-
nação diocesana as atividades que gostariam que constas-
sem na agenda diocesana. Conforme a evolução da situação, 
serão realizados os cursos da Escola de Servidores iniciados 
neste ano em Erexim e em Jacutinga, bem como o Curso de 
Teologia para leigos em Aratiba, com possibilidade de ini-
ciar outro em Erechim. 

- outros assuntos: 1) Diaconato Permanente – serão 
dados os encaminhamentos em relação aos que concluíram 
o curso de preparação realizado em 2018 e 2019; 2) Advento 
e Natal – comentou-se o livreto dos encontros do Regional 
Sul 3 da CNBB e a guirlanda, pela qual se contribui para as 
6 coletas gerais que não foram realizadas neste ano (Cam-
panha da Fraternidade, Terra Santa, Projeto Missionário 
do Regional Sul 3 em Moçambique e Amazônia, Óbolo de 
São Pedro, Missões e Campanha para a Evangelização); 3) 
Novo livro de cantos da Diocese: terá três formatos, o do 
texto com o ordinário da missa e os cantos para os ciclos 
litúrgicos; o das partituras e o de cifras. Até o dia 25 deste 
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mês as paróquias podem fazer sua encomenda antecipada 
deste novo hinário. 4) Campanha da Fraternidade 2021, será 
ecumênica, com o tema “Fraternidade e Diálogo: compro-
misso de amor” e o lema “Cristo é a nossa paz: do que era 
dividido, fez uma unidade” (Ef 2.14). Texto-base e cartaz já 
foram enviados às paróquias conforme encomenda e estão à 
disposição na Livraria Diocesana; 5) cuidados na prevenção 

da pandemia: O Bispo insistiu na observância dos protoco-
los sanitários de prevenção à Convid-19, ressaltando que é 
preferível atividades não acontecerem a se correr o risco de 
contágio. 

Dom Adimir encerrou a reunião convidando a todos 
a invocar a intercessão de Virgem Maria e deu a bênção a 
todos.

Pastoral da Criança avalia ações em tempo de pandemia
Coordenadoras paroquiais e 

coordenação diocesana da Pasto-
ral da Criança, observando estri-
tamente os cuidados de prevenção 
da Covid-19, realizaram reunião no 
Centro Diocesano, dia 20 de no-
vembro, Dia Mundial de Oração e 
Ação pela Criança.

A passagem desse evento em 
20 novembro se deve ao fato de ser o dia em que, em 1989, 
a Organização das Nações Unidas adotou a Convenção dos 
Direitos da Criança. No Brasil, o dia foi instituído em ato so-
lene no Congresso Nacional em 2009. A data é oportunidade 
para celebrar o resultado das ações das tradições religiosas 
voltadas para o enfrentamento das situações que afetam os 
direitos das crianças mais vulneráveis. Entre outros, esses 
direitos são: ter certidão de nascimento, cuidado dos pais em 
casos de violência, liberdade para estudar, brincar e conviver 
na sociedade. 

Depois da oração inicial, Dom Adimir saudou o gru-
po e lhe dirigiu sua palavra de incentivo e agradecimento 
pela ação realizada junto às crianças e suas famílias. En-
tregou documento de nomeação de coordenadora diocesana 

da Pastoral da Criança para a Sra. 
Marinês Dori Rocha Agnoletto por 
mais 3 anos. Destacou também a 
presença na reunião do Pe. Giovani 
Momo, assessor desta Pastoral.

Seguindo a pauta da reunião, 
cada coordenadora paroquial par-
tilhou as ações desenvolvidas pela 
equipe de líderes de acordo com a 

demanda e possibilidades nas restrições da atual conjuntura. 
Ressaltou-se a importância do trabalho dos líderes, pois são 
eles que atuam diretamente nas comunidades, visitando as 
famílias e gestantes, promovendo mais vida para elas. 

A coordenadora estadual, Marli Ludwig, enviou áu-
dio mensagem às coordenadoras paroquiais, expressando 
sua gratidão pelo empenho de todas no cuidado com a vida, 
através de tantas ações de solidariedade, além de as ações 
básicas de saúde, nutrição, educação e cidadania neste tem-
po desafiador.

Finalizando o encontro, a coordenadora diocesana fa-
lou das perspectivas para o próximo ano e motivou reflexão 
conclusiva, através de uma estória, sobre a importância de se 
confiar sonhos, projetos e ações ao Espírito Santo.  

Conselho Deliberativo da Fundação Cultural de Aratiba 
realiza reunião ordinária com participação de Dom Adimir

Com os devidos cuidados de 
prevenção à pandemia, o Conselho 
Deliberativo da Fundação Cultur-
al de Aratiba realizou reunião or-
dinária na manhã do dia 23 de no-
vembro, no Centro Diocesano, por 
convocação e sob a coordenação de 
seu presidente, Pe. Alvise Follador. 

Participando pela primeira 
vez de reunião do referido Con-
selho, Dom Adimir expressou sua 
alegria de saudar a todos e ressaltou a importância da ativi-
dade da Fundação através da Rádio Aratiba, que chegou aos 
seus 60 anos. 

Como Bispo Diocesano, 
Dom Adimir é o Presidente do 
Conselho da Fundação Cultural de 
Aratiba.

A seguir, foram abordados os 
seguintes pontos da pauta: plano de 
ação e orçamento para o exercício 
2021, apresentados pela Diretoria 
Executiva; aprovação das indi-
cações para a composição do Con-
selho Deliberativo da Fundação 

para a gestão de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 
2024; eleição da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal 
para o mesmo período. 
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Comissão do Jubileu da Diocese analisa
calendário de atividades

Em reunião 
breve no final da 
tarde do dia 23 
de novembro, re-
speitando os pro-
tocolos sanitári-
os de prevenção 
da Covid-19 e o 
toque de recol-
her já em vigor em Erechim, Dom Adimir e membros da 
Comissão do Jubileu de Ouro da Diocese de Erexim anal-
isaram as principais atividades programadas para este ano. 

Entre as atividades estão: 
- dia mariano e vocacional no dia 13 de cada mês no 

Santuário de Fátima, com oração da manhã com salmos e 
cânticos às 07h; terço e missa às 14h; terço e missa às 18h30;

- dia 02 de fevereiro do próximo ano, jubileu da pre-
sença da Vida Consagrada na Diocese; 

- dia 13 de março, jubileu da misericórdia com cele-
bração da confissão no Santuário e nas Paróquias; 

- 31 de 
março, quar-
ta-feira san-
ta, jubileu do 
ministério orde-
nado, na missa 
do Crisma na 
Catedral; 

- 27 de 
maio, data da criação da Diocese, atividades no Santuário e 
nas Paróquias, destacando a presença das pastorais e movi-
mentos; 

- dia 03 de junho, dia eucarístico, solenidade do Santís-
simo Corpo de Deus; 

- 1º de agosto, data da instalação da Diocese, cele-
bração especial com convite aos Bispos do Regional; 

- 10 de outubro, Romaria Diocesana, encerramento do 
ano jubilar de ouro. 

Dom Adimir comunica novas funções de padres
na Diocese de Erexim

Depois de ouvir o Conselho de 
Presbíteros, Dom Adimir divulgou, dia 
30 de novembro, novas funções para 
padres da Diocese de Erexim a partir de 
fevereiro do próximo ano:

- Pe. Jóssi Golembiewski, con-
tinuando como Pároco da Paróquia São 
Francisco de Assis, Bairro Progresso, 
Erechim, Vigário Paroquial da Paróquia 
São Pedro e Capelão do Hospital de 
Caridade, Erechim; 

- Pe. Edgar Passaglia, atualmente 
Vigário Paroquial em Getúlio Vargas, 
será Vigário Paroquial na Paróquia N. Sra. da Salette, Três 
Vendas, Erechim;

- Pe. Giovani Momo, atualmente no Seminário de 
Fátima, será Vigário Paroquial da Paróquia Imaculada Con-
ceição de Getúlio Vargas; 

- Pe. Clair Favreto, Reitor do Seminário São José da 
Diocese de Erexim em Passo Fundo, conforme suas possi-
bilidades, também ajudará na Paróquia de Getúlio Vargas; 

- Pe. Maximino Tiburski, atualmente Vigário Paroqui-
al em Estação, exercerá a mesma função na Paróquia São 

Tiago, Aratiba; 
- É previsto a Paróquia Santa Ter-

esinha de Estação ter como Vigário Pa-
roquial Padre de Congregação Religiosa 
que pediu para vir para a Diocese por um 
tempo a fim de dar assistência à sua mãe.

- Pe. Lucas Stein, atualmente 
Vigário Paroquial na Paróquia N. Sra. Da 
Salette, Três Vendas, Erechim, trabalhará 
no Seminário e Santuário N. Sra. de Fáti-
ma e será Promotor Vocacional e Coor-
denador do Lar Sacerdotal e atenderá a 
capelania do Lar dos Idosos;

- Pe. Agostinho Francisco Dors, permanecendo Pároco 
da Paróquia São Pedro, será o Coordenador Diocesano de 
Pastoral.

Como a partir de agosto, Pe. Maicon André Malacarne 
estará fazendo curso de Mestrado em Teologia Moral em 
Roma, Mons. Cleocir Bonetti, permanecendo na função de 
Vigário Geral da Diocese, será Pároco da Paróquia N. Sra. 
Aparecida, Bairro Bela Vista, Erechim, função atual do Pe. 
Maicon. 
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Padres de 30 a 40 anos de ordenação da Diocese de Erexim 
se encontram com o Bispo 

É intenção do bispo Dom 
Adimir conhecer melhor cada 
padre que atua na diocese de Er-
exim. Por isso, está promovendo 
encontros com os padres conforme 
a faixa etária de ordenação. Na 
manhã do dia 07 de dezembro, na 
sua residência episcopal, ele acol-
heu 12 padres: Pe. Alvise Follador 
(31 anos de ordenação), pároco da 
catedral; Pe. Dirceu Balestrin, Pároco em Aratiba e Diretor 
da Rádio Aratiba (32); Pe. Gladir Giacomel (32), vigário pa-
roquial da catedral; Pe. Miro Antônio Serraglio (34), pároco 
de Entre Rios do Sul; Pe. Jorge Dall’Agnol (34), pároco de 
Sede dourado; Pe. Agostinho Dors (33), pároco da paróquia 
São Pedro – Erechim; Pe. Severino Orso (34), pertencente à 
Diocese de Coxim-MT, atualmente residindo em Paulo Ben-
to, perto de seus familiares; Pe. João Zappani (33), pároco de 
São Valentim; Pe. Valter Girelli (39) Reitor do Seminário de 
Fátima; Pe. Altair Steffen (34), pároco de Capo-Erê; Pe. Jair 
Carlesso (31), pároco de Barão de Cotegipe; e Pe. Olírio Stre-
her (39), pároco de Jacutinga. Dom Adimir, por sua vez, tem 
28 anos de ordenação presbiteral. 

O Encontro começou com a acolhida de Dom Adimir. Pe. 
Alvise Follador motivou a oração inicial, baseada no tema: EU-
CARISTIA: ENCONTRO E COMUNHÃO COM CRISTO. 

Dom Adimir manifestou seu grande desejo de ouvir seus 
padres. Cada padre teve o seu momento de contar a história de 
sua vocação, caminhada de formação, ordenação e a realidade 
enfrentada nos anos de seu ministério presbiteral. O que era 
pra ser até às 11h30 estendeu-se até 12h15.

Alguns aspectos importantes surgidos na conversa:
- Todos os padres tiveram a origem de sua vocação no 

berço familiar;
- Para entrar no seminário, foi determinante a visita de 

um promotor vocacional; 

- Percebe-se a diversidade 
de cursos, lugares, metodologias, 
experiências, na formação até a or-
denação; 

- Houve partilha de ex-
periências positivas, muito ricas 
no exercício do ministério; 

- Também apareceram no 
relato muitas dificuldades enfren-
tadas;

- Todos expressaram preocupação, angústia e desafios 
frente à situação da pandemia, que exige novos métodos e 
novas expressões na evangelização; 

- Alguns padres partilharam experiências de doença já 
passadas ou ainda enfrentadas; 

- Enalteceu-se a iniciativa bonita do Presbitério que é o 
Lar Sacerdotal no Seminário Nossa Senhora de Fátima, que 
acolhe padres idosos e doentes. 

 Por fim, Dom Adimir destacou a riqueza da partilha re-
alizada neste encontro. Manifestou sentir-se em casa mais do 
que nunca nesta Diocese. Sente-se desafiado a exercer bem o 
ministério episcopal. Por isso, tem sempre a intenção de fazer 
o processo em comunhão com os padres, em conversa fran-
ca e fraterna. Recomendou aos padres não cair no ativismo 
e fundamentar seu sacerdócio no Senhor Jesus pela oração e 
celebrações litúrgicas. Evite-se tornar-se “padre ativista” com 
o perigo de cair no vazio existencial e ministerial. O agir pas-
toral deve ser sempre consequência da oração. 

Para culminar o encontro, todos se dirigiram para uma 
sala especial onde foi partilhado o almoço preparado e ser-
vido pelo grupo da Pastoral Presbiteral, representado neste 
encontro pelos padres João Dirceu Nardino, Giovani Momo 
e Edegar Passaglia. Todos saíram do encontro mais contentes 
do que quando chegaram. (Texto de Pe. Olírio Luís Streher)

Comissões Justiça e Paz da Europa alertam para impacto da pandemia e defendem
vacinação como ato de «generosidade e solidariedade»

 As Comissões Justiça e Paz da Igreja Católica na Europa 
lançaram uma declaração comum, no Dia Internacional dos Direitos 
Humanos (10 de dezembro), alertando para o impacto da pandemia, 
a nível econômico e sanitário. O documento ressalta que a Covid-19, 
juntamente com os conflitos e as alterações climáticas, levará a um 
aumento da pobreza extrema em todo o mundo”. Defende que a 
vacinação contra a Covid-19 deve dar “preferência aos pobres” e 
funcionar como ponto de partida para “a recuperação econômica, social 
e cultural” das sociedades, após se ter atingido a imunidade coletiva. 
Tal preferência também pode incluir aqueles que cuidam dos mais 
vulneráveis, seja por razões profissionais ou familiares.

Os signatários do documento consideram que não pode 
haver “obrigação de vacinar”, mas sublinham que “cada cidadão é 

responsável pela sua saúde pessoal e pela saúde da sociedade, como 
um bem público partilhado”. “Embora a escolha de tomar a vacina seja 
pessoal, ela é ato de generosidade e solidariedade por parte de todos e 
de liderança moral por aqueles que têm responsabilidades em todos os 
setores da sociedade”.

O documento saúda o desenvolvimento de várias vacinas, “com 
bastante rapidez”, recordando que cada pessoa “não só tem o direito de 
receber, gratuitamente, uma vacina que seja segura e eficaz

“A luta contra a Covid-19 não pode ser vencida à custa dos 
Direitos Humanos”, advertem as organizações católicas. Fonte: 
Agência Ecclesia, 10/12/2020)
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Setor de Animação Bíblico Catequética 
realiza reunião pela Internet

A coordenadora dioc-
esana, Tânia Madalosso, e a 
maioria das coordenadoras pa-
roquiais do Setor de Animação 
Bíblico-catequética da Diocese 
de Erexim realizaram reunião 
online no dia 08 de dezembro, 
solenidade da Imaculada Con-
ceição de Maria. 

À luz da frase do Papa 
Francisco, “Na vida de cada 
um de nós, há sempre necessidade de recomeçar, de levan-
tar-se, de recuperar o sentido e a meta de sua existência", o 
grupo partilhou atividades do ano e projetou a caminhada 
para o próximo, tendo presente a atual realidade marcada 
pela pandemia Covid-19.  

Foram agendados encontros presenciais e virtuais de 
formação dentro das normas sanitárias que estiverem em vig-
or. Na reunião também foram abordadas adaptações nos en-
contros de formação com os catequizandos, visando unidade 
diocesana. 

Como  a Diocese está 
no seu ano jubilar de ouro, 
o setor propõe que as coor-
denações paroquiais façam 
apanhado histórico da 
caminhada catequética das 
respectivas comunidades 
nos últimos 50 anos. Pos-
teriormente, os dados serão 
reunidos num histórico di-
ocesano.

A coordenadora diocesana informou sobre encontros 
de formação oferecidos pelo Setor Regional de forma on-
line, com subsídios impressos a fim de se alcançar o maior 
número possível de catequistas. 

A reunião foi encerrada com momento de oração e de 
bênção, pedindo que Deus guarde e proteja a todos os par-
ticipantes, que se sentiram felizes pelo encontro, mesmo que 
realizado à distância. 

Paróquia São Luiz Gonzaga de Gaurama
inicia Escoteiros Católicos

No dia 29 de fevereiro deste 
ano, a Paróquia São Luiz Gonzaga de 
Gaurama iniciou seu primeiro agrupa-
mento de Escoteiros Católicos que é 
também o primeiro da região Sul do 
País. 

A iniciativa partiu de Sérgio 
Mosele, professor em Erechim e que 
participou do curso de preparação ao 
Diaconato da Escola São Lourenço 
de Bríndisi da Diocese de Erexim e 
da Arquidiocese de Passo Fundo, no 
Seminário de Fátima. Tendo ligação 
com a coordenação nacional do Movimento, motivou os 
colegas de curso da Paróquia de Gaurama para introduzi-lo 
naquela cidade. Juntos falaram com o Pároco, Pe. Ivacir João 
Franco, que acatou a sugestão. Com membros da paróquia 
dispostos a se engajarem no Movimento, foi realizado o pri-
meiro encontro de formação no clube de campo Santa Isabel 
de Gaurama, com quem foi feito uma parceria, com a par-
ticipação do Comissário Nacional de Escoteiros Católicos, 
Marcos Jolbert. Desde antão, o grupo vem se reunindo se-
manalmente em encontros de formação, com aulas teóricas 
e práticas.

O movimento Escoteiro sur-
giu na Inglaterra em 1907, criado por 
um militar, Baden Powell. Foi trazi-
do ao Brasil em 1910 por Oficiais da 
Marinha. Os primeiros grupos foram 
formados no Rio de Janeiro, espalhan-
do-se posteriormente por todo o país.

Em 1910 o francês, Venerável 
Padre Jacques Sevin SJ, encantado 
pelas técnicas escoteiras de Baden 
Powell, se deu conta que para formar 
um cidadão completo haveria necessi-
dade de incluir apenas a fé às técnicas 

escoteiras. Criou então o movimento Escoteiro Católico.
O método educacional de origem anglo-saxâ e protes-

tante passou ao contexto latino e católico de países da Euro-
pa sem modificá-lo. 

Baden Powell dizia: “nosso o método tem quatro 
objetivos: treinamento de caráter, senso prático, saúde e 
força e serviço aos outros”. O fundador do escotismo católi-
co enfatizou um quinto objetivo: “O sentido de DEUS”.

Na Europa, 90% das vocações religiosas são oriundas 
do Movimento Escotismo Católico. Em 2012, o Papa Bento 
XVI lhe deu status de Direito Pontifício.
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Os Dez Mandamentos – 1ª parte
Pe. Jair Carlesso, Pároco da Paróquia N. Sra. do Rosário, Barão de Cotegipe, Secretário e professor da Itepa Faculdades

“Guardai os mandamentos: quem os cumprir encontrará neles a vida” (Lv 18,5)!
1. A importância da Palavra de Deus

A Palavra de Deus é o “funda-
mento” (DV 18) da nossa fé e espir-
itualidade, da vida cristã e da missão 
da Igreja. Bento XVI diz que “a Igreja 
funda-se sobre a Palavra de Deus, na-
sce e vive dela”. Ao longo da história, 
o povo de Deus sempre encontrou nela 

a sua força. Hoje, a comunidade cristã “cresce na escuta, na 
celebração e no estudo da Palavra de Deus” (VD 3). 

O Papa Francisco salienta que “toda a evangelização 
está fundada sobre esta Palavra escutada, meditada, vivida, 
celebrada e testemunhada. A Sagrada Escritura é fonte da 
evangelização. Por isso, é preciso formar-se continuamente 
na escuta da Palavra. A Igreja não evangeliza, se não se 
deixa continuamente evangelizar. É indispensável que a Pa-
lavra de Deus ‘se torne cada vez mais o coração de toda a 
atividade eclesial’” (EG 174). 

2. Proposta de estudo dos Dez Mandamentos
Diante da importância da Palavra de Deus, as Dire-

trizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil 
2019-2023 apresentam-na como o primeiro Pilar da comuni-
dade cristã (n.88-92). Diante disso, propomo-nos, neste ano, 
retomar os Dez Mandamentos ou Decálogo. 

Tratam-se de um dos assuntos mais conhecidos do An-
tigo Testamento, mas nem sempre muito aprofundados. Ao 
mesmo tempo, sempre foram uma temática da catequese. No 
processo da iniciação à vida cristã, eles não podem ficar es-
quecidos, pois, mais do que uma síntese da Lei de Deus, eles 
constituem-se no núcleo central da Lei. No Decálogo “pode-se 
encontrar, como em nenhum outro lugar [...], a suma da ética 
bíblica e, assim, também o ponto de partida da ética cristã” 
(Crüsemann, p.7). O Decálogo não se compara a nenhum outro 
documento da Bíblia. Um grande desafio, porém, é passar de 
uma interpretação meramente individualista para uma leitura 
comunitária, pois são leis de vida, em vista do bem do povo. 

3. Contexto e objetivos dos Dez Mandamentos
O contexto literário dos Dez Mandamentos é o “deser-

to”. Eles são apresentados como tendo sido entregues por 
Deus no Sinai ou Horeb, a montanha sagrada por excelên-
cia, antes da entrada na terra prometida. Ex 19 apresenta a 
chegada do povo hebreu ao Sinai/Horeb e descreve os pre-
parativos para a entrega da Lei. Moisés assume o papel de 
mediador entre Deus e o povo. “A atuação de Deus, tanto na 
libertação da escravidão como na entrega da lei, persegue 
uma finalidade [...]: para que o povo viva dignamente e em 
liberdade, para que não torne a cair na escravidão. Nessa 
perspectiva, a lei aparece como um verdadeiro dom de Deus 
ao seu povo” (López, p.160). 

Escrito e compilado posteriormente, possivelmente na 
segunda metade do século VIII a.C., o Decálogo foi escrito 
num contexto de profunda crise de Israel, sob o domínio do 
império assírio (740-609 a.C.), com a intenção de “recuperar 
as leis da autêntica justiça tribal para denunciar e corrigir o 
mau funcionamento da sociedade tributária” da época. Eles 
expressam “o protesto dos camponeses contra a violação da 
solidariedade tribal” (Silva, p.44-45). Diante disso, Carlos 
Mesters (p.10) propõe sete objetivos pelos quais os Dez 
Mandamentos foram escritos: para o povo

1. “nunca mais voltar a viver na escravidão”;
2. “conservar a liberdade que conquistou saindo do 

Egito”;
3. “viver na justiça e na fraternidade”;
4. “ser um povo organizado, sinal de deus no mundo”;
5. “organizado em comunidade ser uma resposta ao 

clamor de todo o povo”;
6. “ser um anúncio e uma amostra daquilo que Deus 

quer para todos”;
7. “chegar à prática perfeita do amor a Deus e ao próx-

imo”. 
4. Duas versões dos Dez Mandamentos 
A Sagrada Escritura contém duas versões do Decálo-

go. A primeira encontra-se em Ex 20,1-17. Essa versão pre-
cede as leis do Sinai/Horeb. A segunda versão encontra-se 
em Dt 5,6-21, precedendo as leis de Moab. As duas listas 
do Decálogo são abertas com a mesma expressão: “Eu sou 
Javé teu Deus, que te f sair da terra do Egito, da casa da es-
cravidão” (Ex 20,2; Dt 5,6). 

Com essas palavras, “Javé faz a sua auto-apresentação 
e se proclama como o Deus Libertador. Ele recorda, aos que 
fez sair do Egito, da casa da escravidão, que ele, no passado, 
agiu de modo libertador. E aos libertos da escravidão egípcia 
ele dirige as palavras em Ex 20,1-17 e Dt 5,6-21, como pala-
vras libertadoras, para que eles possam preservar e guardar 
a liberdade alcançada”. Tais palavras “visam evitar que os 
libertos da escravidão do Egito [e de todas as servidões] re-
caiam na opressão e dominação”. Por isso, nos dois relatos 
do Decálogo, as palavras de Javé “são Evangelho, notícia 
alegre e feliz, Boa-Nova que brota do coração libertador 
de Javé e corresponde aos anseios mais profundos de cada 
coração humano” (Kramer, p.104).

A autoridade desta lei encontra-se, portanto, nAquele 
que é a razão da fé e da esperança do povo, em todos os 
tempos e lugares, pois Ele é o “Deus vivo” (Dt 5,26), o Lib-
ertador por excelência, o autor da Lei. 
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A túnica e o jaleco branco a serviço da vida 
Dom Edson Oriolo, Bispo de Leopoldina (MG) 

A túnica e o jaleco são as indu-
mentárias características do sacerdote e do 
médico. Ambas são inteiramente brancas e 
o seu simbolismo provoca a reflexão sobre 
o desafio imposto pela crise sanitária vigen-
te, imposta pelo Covid-19.

A cor branca significa segurança, 
pureza, limpeza, paz, conforto e inocência. 

Em nossa cultura ocidental está associada com a alegria, vir-
tude e grande amor a Deus. Não menos importante que tais 
adjetivos, é salutar recordar que também evoca positividade, 
leveza e equilíbrio na dimensão espiritual. Mais do que nun-
ca, a túnica e o jaleco, em dimensões distintas e complemen-
tares instigam o pensamento sobre o cuidado e a valorização 
da vida: apontam para a presença amorosa do Bom Deus que 
caminha com o seu povo.

A túnica ou alva é conhecida como a indumentária que 
os clérigos (diáconos, sacerdotes e bispos) trazem sob os de-
mais paramentos para oficiar sacramentos e sacramentais. 
Não é um traje ordinário, de uso corriqueiro, mas destinado 
especificamente para a ação ritual-celebrativa. A túnica deve 
ser alva, isto é, branca. No entanto, o sentido do uso da túni-
ca é ainda mais profundo.

Ela é a “veste branca” recebida no dia de nosso ba-
tismo, demonstrando exteriormente a vida nova em Cristo. 
Todo batizado, não apenas o sacerdote, tem na túnica bran-
ca a sua indumentária própria e característica. O sacerdote 
veste a túnica antes dos demais paramentos propriamente 
sacerdotais também para recordar que ele, enquanto batiza-
do, participa do Povo de Deus.

O sacerdote usa a túnica, conjuntamente com os demais 
paramentos, para agir in persona Christi capitis (na pessoa 
de Cristo-cabeça), mas, por outro lado, todos os batizados, 
revestidos espiritualmente da túnica, que é a “veste batis-
mal”, são chamados a agir in persona Christi (na pessoa de 
Cristo), para cuidar, consolar e promover, em vista de dias 
melhores. Homens e mulheres de boa vontade, em função 
da vocação batismal, são constituídos verdadeiras “pedras 
espirituais” na edificação de um tempo de esperança.

Entre essas pessoas, homens e mulheres de boa von-
tade, destacam-se aqueles que exercem um “sacerdócio” 
específico. Eles também usam uma indumentária branca, 
característica do serviço que prestam à vida. Não usam a 
túnica, mas o jaleco. São médicos e médicas, enfermeiros 
e enfermeiras, fisioterapeutas, colaboradores e colaborado-
ras das instituições de saúde, farmacêuticos e farmacêuticas, 
pesquisadores e pesquisadoras.

O jaleco branco surgiu na Idade Média, como forma 
de proteger os médicos do contágio da peste bubônica que 
assolou a Europa. No início do século XX, o médico húnga-
ro Semmelweis (1818-1865), reconhecido por estudar mét-
odos para tratar a febre puerperal, foi o primeiro a chamar 
a atenção para a importância da assepsia. Os médicos, com 
as precárias condições de higiene à época, usavam o mesmo 
bisturi, sem esterilização, em vários pacientes. O referido 
médico distinguiu-se pelo abnegado esforço para a qualifi-
cação higiênica, assim, Semmelweis passou a ser consider-
ado “o pai do jaleco”.

Os sacerdotes e também os cristãos conscientes da 
missão de edificar o “Reino” estão exercendo sua missão, 
promovendo a solidariedade, o equilíbrio e a busca de forças 
e esperanças no transcendente, que comunica o mistério 
do Deus da vida. A espiritualidade é uma dimensão indis-
pensável em toda existência, quanto mais diante dos desafios 
que se apresentam. Os profissionais de jaleco branco estão 
entregando informações cruciais em uma velocidade incrível 
para melhorar as nossas vidas. Testam, rastreiam e tentam 
isolar o vírus. Criam frente de combate ao Coronavirus.

            Esses sinais exteriores nos ajudam a perceber 
que fé e razão caminham juntas, como serviços distintos, 
mas convergentes, na promoção da pessoa humana e da casa 
comum. A relação de complementaridade entre a túnica e o 
jaleco demonstram a necessidade de afastar o risco do fideís-
mo e, também, do cientificismo. Em tempo de crise sanitária, 
túnicas e jalecos brancos juntos nos convidam a valorizar a 
vida “para que todos a tenham e a tenham em abundância” 
(cf. Jo 10,10).

(Site da CNBB, acesso em 27/11/2020)
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Os jovens e a Vocação
Pe. Clair Favreto, Reitor do Seminário Maior São José e professor da Itepa Faculdades

Na continuidade dos artigos dos 
professores da Itepa Faculdades, sobre 
a Exortação Apostólica Christus Vivit 
(CV) do Papa Francisco, o que vamos 
refletir aqui é sobre a Vocação, tema do 
8º Capítulo. Este Documento procura 
dar mais um passo no caminho que já 
havia iniciado em 2016, através do qual 
a Igreja vem refletindo sobre os jovens, 
a fé e o discernimento vocacional. At-

ravés do diálogo com os jovens, vistos como protagonistas 
do nosso tempo e membros ativos da Igreja, o Papa quer 
chegar a cada pessoa humana para que reflita sobre a sua 
vocação, sobre o chamado a uma escolha concreta.

O Papa Francisco, já no primeiro parágrafo deste 
capítulo, nos faz entender que a vocação “situa toda a nossa 
vida diante de Deus” (CV 248). Neste sentido, a vocação é 
entendida justamente como um chamado da parte de Deus. E 
o primeiro chamado que ele faz é o chamado à vida. É Deus 
que chama cada pessoa humana à vida e Ele mesmo lhe dá 
a dignidade para ser feliz. Para isso, cada pessoa humana é 
gerada à sua imagem e semelhança (Gn 1,27). Em seguida, 
Deus chama à amizade com Ele. Por fim, chama cada pessoa 
para viver a vocação da santidade (CV 248), isso mesmo, 
“todos somos chamados a ser santos, vivendo com amor e 
oferecendo o próprio testemunho nas ocupações de cada dia, 
onde cada um se encontra” (GE 14).

É interessante entender, a partir da Christus Vivit, que o 
significado fundamental do chamado é justamente a amizade 
com Jesus e que, desta amizade profunda, brotam ações que são 
colocadas ao serviço dos outros (CV 250-258). Afirma o Papa: 
“somos chamados pelo Senhor para participar de sua obra cria-
dora, prestando nossa contribuição para o bem comum a partir 
das capacidades que recebemos” (CV 253). Neste sentido, a vo-
cação se concretiza em todos os serviços, por mais simples que 
sejam, mas sempre quando são prestados em favor dos outros. 
“Com efeito, a nossa vida na terra atinge sua plenitude quan-
do se transforma em oferta”, afirma Francisco (CV 254), oferta 
que “não se trata apenas de fazer coisas, mas fazê-las com um 
significado, com uma orientação” (CV 257). 

A partir deste horizonte, Francisco coloca três questões 
que mobilizam os nossos jovens: 1ª) o amor e a formação de 
uma nova família (CV 259-267); 2ª) o trabalho (CV 268-
273); 3ª) a vida consagrada (CV 274-277).

a) O amor e a família
O Papa Francisco, tendo como base a Exortação Amoris 

Laetitia (a alegria do amor), quer mostrar que um dos lugares 
mais concretos para viver bem a vocação é a família. Mesmo 
diante de uma cultura do provisório, Francisco afirma que 
“vale a pena apostar na família”, pois nela os jovens “encon-
trarão os melhores estímulos para amadurecer e as mais belas 

alegrias para compartilhar” (CV 263). Para isso ele insiste no 
Sacramento do Matrimônio, que envolve a benção da graça 
de Deus sobre o amor apaixonado dos esposos. A partir desta 
relação, o amor se torna dom, se torna certeza do chamado à 
vida matrimonial e os esposos podem começar, juntos e sem 
medo, uma nova família (CV 260-261).

b) O trabalho
“Peço aos jovens que não esperem viver sem trabalhar, 

dependendo da ajuda de outros. Isso não faz bem, porque ‘o 
trabalho é uma necessidade, faz parte do sentido da vida nes-
ta terra, é caminho de maturação, desenvolvimento humano 
e realização pessoal’” (CV 269). Por um lado, o Papa afir-
ma que o trabalho dignifica a pessoa, pois ele não deve ser 
apenas uma atividade para ganhar dinheiro, mas caminho de 
integração social, de estímulo de vida, de criatividade... (CV 
271). Por outro lado, “a falta de trabalho cerceia nos jovens a 
capacidade de sonhar e esperar, e priva-os da possibilidade de 
contribuir para o desenvolvimento da sociedade” (CV 270). 
Por isso é importante acertar na escolha da vocação ou na 
resposta ao chamado de Deus, pois acertar na vocação é tra-
balhar com significado e dedicação, é contribuir para o bem 
dos outros, é viver uma experiência de plenitude (CV 273).

c) A vida consagrada
Por fim, há muitos jovens que encontram sua verda-

deira vocação através da vida consagrada. A estes jovens, o 
Papa incentiva para “a possibilidade de consagrar-se a Deus 
no sacerdócio, na vida religiosa ou em outras formas de con-
sagração” (CV 276). Jesus continua, ainda hoje, chamando 
jovens e adultos para dedicar-se inteiramente ao serviço das 
comunidades, das pastorais e de tantas necessidades da Igreja.

A perspectiva do Papa Francisco, a partir deste capítu-
lo da Christus Vivit, deixa dois desafios muito concretos: a) 
para a Igreja – o Papa insiste que toda pastoral que envolve 
os jovens tem, como natureza, ser vocacional e missionária. 
Partindo deste pressuposto, efetivamente, diz ele que “deve-
mos pensar que toda a pastoral é vocacional, toda a for-
mação é vocacional e toda a espiritualidade é vocacional” 
(CV 254); b) para o jovem – mesmo no meio a um turbilhão 
de possibilidades, de estímulos velozes e de bombardeamen-
tos de informações, o Papa encoraja: “procure espaços de 
calma e silêncio que te permitem refletir, rezar, ver melhor 
o mundo que te rodeia, e então, sim, com Jesus, poderás 
reconhecer qual é a tua vocação nesta terra” (CV 277).

A vocação, portanto, é um chamado. E, por ser um 
chamado, “há algo mais do que uma mera escolha pragmáti-
ca nossa. É reconhecer o fim para o qual fomos feitos, o 
objetivo de nossa passagem por esta terra, o plano do Senhor 
para nossa vida” (CV 256). Diante desta afirmação do Papa 
Francisco, fica o desafio para cada um de nós rezar, refletir e 
discernir o que Deus quer para a nossa vida.
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O discernimento vocacional
Carta a um jovem que quer descobrir a sua vocação

Breve reflexão a partir do capítulo IX da Exortação Apostólica Pós-Sinodal Christus Vivit
Pe. Ivanir Antonio Rampon, Coordenador Arquidiocesano de Pastoral de Passo Fundo e professor da Itepa Faculdades

O Papa Francisco explicita critérios 
que são fundamentais para o discernimen-
to vocacional. O presente artigo explicita 
três aspectos e mantém a linguagem direta 
utilizada pelo Papa.

Em tua vida é muito importante ex-
ercitar o discernimento, pois sem ele, 
provavelmente te transformas em mario-
nete à mercê de tendências da ocasião. Sem 

ele, no mundo virtual, podes te deixar manipular por inter-
esses velados e espúrios. Precisas discernir o que é vinho 
novo que vem de Deus e o que é enganadora novidade do 
“espírito do mundo” ou do “espírito maligno”. O discerni-
mento inclui o uso da razão e a virtude da prudência, mas 
vai além: trata-se de refletir o mistério daquele projeto único 
e irrepetível que Deus tem para ti: o que Deus espera de ti? 
Que sentido o Pai que te conhece e ama dá para a tua vida?

Formação da consciência
Há um discernimento que é decisivo na tua vida: o 

vocacional. Para fazeres um bom discernimento vocacional 
precisas dedicar-te à formação da tua consciência. Nisto o 
exercício espiritual do “Exame da Consciência” continua vá-
lido e é de suma importância, não só para identificar os peca-
dos, mas para reconhecer a obra de Deus na tua própria vida, 
nas vicissitudes da história e das culturas e no testemunho de 
outros homens e mulheres que te precederam ou te acompan-
ham com a sua sabedoria. Através da formação da consciên-
cia – que requer o caminho da vida inteira – podes aprender 
a cultivar os mesmos sentimentos de Jesus Cristo, assumindo 
as Suas opções e intenções no decorrer da tua história.

Silêncio e oração
O discernimento é muito importante para reconheceres 

a tua própria vocação uma vez que esta é uma decisão pes-
soal que ninguém pode tomar por ti. Esta decisão exige silên-
cio e oração prolongada para poder julgar as inspirações que 
julgas ter recebido, para acalmar a ansiedade e recompor 

o conjunto da vida à luz de Deus. O silêncio orante não é 
uma forma de isolamento, mas é um colocar-se à escuta de 
Deus, das outras pessoas e da própria realidade que não ces-
sa de te interpelar. É um abrir-se, livremente, para acolher 
uma chamada que pode quebrar a tua segurança, a tua tran-
quilidade e a tua comodidade, a fim de que possas abraçar 
“algo a mais” que Deus pode querer te oferecer. No dizer 
do Papa Francisco: “Quando se trata de discernir a própria 
vocação, há várias perguntas que é preciso colocar-se. Não 
se deve começar por questionar onde se poderia ganhar 
mais dinheiro, onde se poderia obter mais fama e prestígio 
social, mas também não se deveria começar perguntando 
quais tarefas nos dariam mais prazer. Para não se enganar, 
é preciso mudar de perspectiva, perguntando: Conheço-me 
a mim mesmo, para além das aparências ou das minhas 
sensações? Sei o que alegra ou entristece o meu coração? 
Quais são os meus pontos fortes e as minhas fragilidades? 
E, logo a seguir, vêm outras perguntas: Como posso servir 
melhor e ser mais útil ao mundo e à Igreja? Qual é o meu 
lugar nesta terra? Que poderia eu oferecer à sociedade? 
E surgem imediatamente outras muito realistas: Tenho as 
capacidades necessárias para prestar este serviço? Em caso 
negativo, poderei adquiri-las e desenvolvê-las?”

A amizade com Jesus
Para fazer o discernimento é importante cultivar a tua 

amizade com Jesus, pois ele é o amigo que te oferece o mel-
hor. Ele te dá uma graça, um carisma, que te fará viver a tua 
vida transformada em uma pessoa útil para as outras pessoas. 
Isto te deixará realmente feliz no mais íntimo de ti mesmo. 
O dom da vocação certamente é exigente pois estimula a 
crescer, a optar e a amadurecer a fim de se transformar em 
dom para as outras pessoas. Um bom discernimento te le-
vará para além do gosto e dos desejos superficiais; te levará 
a buscar o que mais agrada a Jesus Cristo, vivendo com in-
tensidade suprema a tua vocação; te lançará num caminho de 
liberdade que fará aflorar a tua realidade única, tão pessoal, 
que só Deus conhece plenamente.

Estímulos da vida do beato Carlo Acutis
Dom Antonio de Assis, Bispo auxiliar de Belém, PA

Introdução
“POR ELES ME CONSAGRO”Jesus Cristo convocou 

seus discípulos à santidade dizendo-lhes: “sejam perfeitos como o 
Pai de vocês que está nos céus é perfeito” (Mt 5,48). Apresentou 
ainda para seus discípulos o caminho da santidade quando falou 
das bem-aventuranças.

As bem-aventuranças constituem o caminho proposto por 

Jesus para a promoção do seu Reino; quem está comprometido 
com a própria santidade vive uma grande paixão pelo Reino de 
Deus. Essa deve ser a dinâmica da vida a ser abraçada por seus 
discípulos.

O santo, não nasce santo. Nós nascemos inocentes, mas a 
santidade pressupõe amadurecimento humano e na fé. A santidade 
é um horizonte a ser buscado e que nos empenha por inteiro com-
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prometendo todas as nossas dimensões.
As bem-aventuranças são a tradução do Amor, como san-

tidade alicerçada na experiência de fé, traduzidas nas relações 
humanas. Por isso, a santidade é recheada de inquietude, de luta 
contra o comodismo, da indiferença, da insensibilidade, do egoís-
mo, do instinto de violência, do imediatismo, dos atalhos, da cor-
rupção, da vingança… O Amor deve ser consistente, capaz de 
superar grandes provações. “O amor tudo suporta” (1Cor 13,9).

Todas as vezes que a Igreja beatifica ou canoniza alguém, 
está colocando-o como referência, como exemplo a ser seguido, 
sobretudo para aqueles mais próximos de sua dinâmica de vida. 
Desse modo um adolescente proclamado beato ou um jovem 
declarado santo, é um enorme estímulo para os adolescentes e jov-
ens. Portanto, é digno que Carlos Acutis, seja conhecido e imitado 
em suas virtudes.

Carlos Acutis, beato adolescente
Carlo Acutis nasceu em Londres, capital Inglesa, no dia 3 

de maio de 1991. Mas seus pais eram italianos e se chamavam An-
dré Acutis e Antônia Salzano. O menino cresceu em Milão (Itália) 
e não tardou em crescer num grande senso de fé, amor à Igreja e 
a Jesus Cristo.

A graça que recebera era tão forte, apesar dos tempos, que 
foi admitido à primeira comunhão com apenas sete anos de idade. 
Carlos trazia consigo, desde cedo, um duplo ardor espiritual, tanto 
aquele da contemplação (oração, pensamento ligado a Deus, amor 
a Jesus Cristo e à Nossa Senhora), quanto aquele da atividade mis-
sionária entre seus colegas.

Assim como nas classes alguns se destacam por diversas 
capacidades, o menino Carlo se destacava precocemente por suas 
virtudes, como a grande delicadeza para com seus pais, aplicação 
aos estudos, respeito aos colegas, atividade missionária, alegria, 
disponibilidade para ajudar quem dele precisava.

Veio a falecer no dia 12 de outubro de 2006, com apenas 15 
anos de idade sendo vítima de uma grave doença, a leucemia. Foi 
enterrado na cidade de Assis, porque era seu desejo; no dia 23 de 
janeiro de 2019, seu corpo foi exumado e, devidamente tratado, 
e foi transferido para a Igreja de Santa Maria Maior na mesma 
cidade franciscana.

A abertura do processo de beatificação, em nível diocesano, 
aconteceu no dia 15 de fevereiro de 2013 e foi concluído o dia 24 
de novembro de 2016. No dia 13 de maio de 2013 Carlos Acu-
tis foi declarado Servo de Deus. O Papa Francisco reconhecendo 
suas heroicas virtudes o declarou venerável no dia 05 de julho de 
2018. No dia 10 de outubro de 2020 aconteceu, em Assis, a sua 
beatificação pelo Papa Francisco.

Dom Bosco: conselhos para a santidade juvenil
Dom Bosco (1815-1888), grande educador da juventude, 

dizia para seus alunos que é fácil e necessário ser santo. A primei-
ra dificuldade a ser enfrentada é uma grande mentira do diabo que 
tenta, a todo custo, incutir na cabeça dos adolescentes e jovens a 
ideia de que a santidade é algo distante, triste, pesado e impos-
sível.

Por isso Dom Bosco, que foi o grande formador de São Do-
mingos Sávio, falecido aos 14 anos de idade, começou estimular 
os seus jovens a buscarem a santidade através de três experiências 
bem práticas e possíveis. Segundo o santo dos jovens a santidade 
juvenil consiste em: 1) Cumprir bem os próprios deveres; 2) Aju-
dar os outros; 3) Estar sempre alegres.

Esses conselhos de Dom Bosco não depreciam, nem di-
minui a santidade, muito pelo contrário. É uma forma pedagógica 
de apresentação de um caminho de perfeição possível, sem coisas 
excepcionais, fora do nosso alcance. De fato, o santo, é alguém 
que, antes de tudo, cumpriu os seus deveres em todas as situações. 
Não há santo relaxado.

No caso de Carlos Acutis, temos o seus deveres de filho, de 
estudante e de bom cristão. Nesses três níveis de relacionamento te-
mos os compromissos para com a própria família, com os colegas e 
a experiência de Deus através do aprofundamento da vida espiritual.

O segundo compromisso, que é ajudar os outros, é a ex-
periência da solidariedade, da abertura e da partilha da experiên-
cia de fé. Para um jovem que está comprometido com a própria 
santidade a experiência da evangelização é uma necessidade. Car-
los Acutis aproveitou-se da internet para evangelizar. Ele é o santo 
da evangelização da era digital; quanto estímulo ele nos dá!

O terceiro propósito do caminho de santidade apontado por 
Dom Bosco é a alegria. É que a tristeza é coisa do diabo! Deus é a 
fonte da nossa alegria. Por isso amá-lo e servi-lo é o máximo da ex-
periência de paz e alegria; por outro lado, quem cumpre os próprios 
deveres e ajudar os outros está, consequentemente, sempre alegre. 
A alegria é consequência da nossa bondade (cf. Fl 4,4-8).

Alguns estímulos de Carlos Acutis
A curta vida do beato adolescente Carlos Acutis traz con-

sigo grandes estímulos para todos nós, crianças, adolescentes, jo-
vens, adultos e idosos. As virtudes que compõem a santidade de 
uma pessoa não estão confinadas numa faixa etária.

Acutis cultivou consigo um grande amor à Eucaristia. Sua 
admiração por esse sacramento era tão grande que o levou a criar 
na internet um site sobre milagres eucarísticos acontecidos pelo 
mundo;

Tinha consigo uma grande habilidade na área da informáti-
ca e colocou essa sua capacidade técnica a serviço da evange-
lização; ele nos estimula hoje a usar os meios de comunicação 
digitais para evangelizar;

Desde criança aprendeu a rezar o terço e cresceu num 
grande amor à Nossa Senhora e manifestava sua devoção através 
da reza do terço;

Após a sua primeira comunhão, uma vez que melhor com-
preendeu a beleza e o significado do sacramento da reconciliação, 
o adolescente Acutis passou a se confessar uma vez por semana;

Conta-se também que Acutis mantinha um grande respeito, 
sensibilidade e firmeza para com seus colegas estando sempre 
pronto a ajudar e defender os deficientes na escola quando eram 
zombados;

Acutis também nos estimula a lidar com o sofrimento com 
uma atitude de grande firmeza, serenidade e alegria. Certa vez, 
o seu médico lhe perguntou se ele estava sentindo muita dor, ele 
respondeu: “há pessoas que sofrem muito mais do que eu”.

PARA REFLEXÃO PESSOAL:
Santo não se nasce! O que isso significa?
Quais são os três conselhos de Dom Bosco para a santidade?
O que mais lhe chamou a atenção na vida do beato Carlos Acutis?
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Vocações
O que Deus quer de mim?
O objetivo desta dinâmica é promover 

uma refl exão e um questionamento com as cri-
anças sobre o que Deus quer delas. Vocação é 
o chamado de Deus, é o caminho que Deus 
aponta para cada pessoa! Por isso, nesta 
dinâmica cada criança é convidada a pensar: 

"O que Deus quer de mim?". 
A nossa Igreja celebra algumas vocações neste mês de Agos-

to, entre elas temos:
Vocação à vida: Fomos criados à imagem e semelhança de 

Deus. Ele nos dá a vida e nos chama para a Vida. Jesus nos confi rma 
isso quando nos diz que Ele é o Caminho, a Verdade e a Vida. (Jo 
10,10)

Vocação ao Sacerdócio: É uma vocação muito bonita, pois 
acontece quando o jovem escolhe ser padre, por isso, passa anos 
estudando em um seminário e se prepara para levar a Palavra de 
Deus a todo o mundo.

Vocação ao Matrimônio: É uma vocação que requer muita 
doação de si para fazer o seu marido ou esposa feliz! Um homem e 
uma mulher quando se apaixonam e decidem construir uma família 
juntos contam com as bênçãos de Deus para superar as difi culdades!

Vocação à Vida Consagrada: É uma vocação tão bonita, 
por que nela encontramos homens e mulheres que disseram SIM a 

138ª Receita Culinária
Maria Busatta, integrante da Pastoral da Saúde

Variedades

Dinâmica do Setor de Animação Bíblico-catequética (134)
Tânia Madalosso

Deus e abandonaram tudo para trás! 
Casa, família, vontades pessoais...
Tudo por amor a Deus e agora vivem 
em comunidades como Consagrados 
ou conventos como Freiras e Frades.

Vocação como Leigos e Lei-
gas: Que alegria é saber que muitas 
pessoas estão no céu por que viveram uma vida buscando a santi-
dade! Se você não quer ser padre, freira, consagrado ou construir uma 
família, Deus chama você para ser santo! Ser santo na escola, na fac-
uldade, em casa, no trabalho...é o compromisso que Deus nos pede.

E aí, qual é a sua VOCAÇÃO? Deus pede que escutemos o 
nosso coração e a sua voz, que nos indica qual caminho devemos 
seguir!

Materiais: Folhas de papel e um caixa.
Após a refl exão, cada criança recebe uma folha de papel. O 

catequista pode cortar esta folha em 4 pedacinhos, para economizar 
mais papel. O catequista delimita um tempo para que cada criança 
escreva no papel o que ela acha que seria a sua vocação. O catequi-
sta deve sempre lembrar que vocação é diferente de profi ssão, mas 
que ambas podem andar juntas.

É importante deixar cada criança livre para escrever o que 
quiserem, o que vier em seu coração. Depois que cada criança es-
crever a sua vocação, o catequista mostra a "Caixa das Vocações". 
Nesta caixa, cada criança irá depositar o seu papel em clima de 
silêncio e oração. 

Biscoito da vovó
4 ovos
1 xícara de cachaça
3 colheres de sal amoníaco
1 xícara de leite
1 xícara de banha
1 colher de sal (chá)
Farinha até desgrudar das mãos (deixe descansar).

Pão caseiro
1 litro de água morna
1 pitada de sal
1 colher (sopa) de açúcar
3 colheres de fermento gelado ITAQUARA
Farinha de trigo, deixar a massa mole. Deixar crescer até dobrar de 

volume. Em seguida amasse o pão acrescentando; 1 copo de suco de 
laranja, 1 copo de açúcar (pequeno), 1 colher (sopa) de sal, 4 colheres de 
azeite, 1 colher de banha. Amassar bem fi rme, sovar bem, fazer os pães e 
deixar crescer.

Prestígio
100 g de coco ralado seco
200 ml de leite de coco
Açúcar de confeiteiro
Chocolate cobertura meio amargo
Misture o coco ralado com o leite de coco. Acrescente açúcar de 

confeiteiro o quanto baste para formar uma massa que de para modelar com 
as mãos. Modele no formato desejado e banhe em chocolate meio amargo 
derretido em banho-maria.

Bombom de menta
200 g de chocolate meio amargo
200 g de chocolate ao leite
1 lata de creme de leite
1 xícara de cafezinho de licor de menta, e 

essência de menta.
Derreta o chocolate ao leite em banho-maria.
Acrescente o creme de leite, o licor e a essência de menta e misture 

bem. Mexa bem. 
Derreta o chocolate meio amargo e misture até esfriar.
Coloque um pouco de chocolate nos moldes, passando nas laterais. 

Leve à geladeira até que fi que fi rme. Coloque o recheio e cubra com o 
chocolate meio amargo.

Leve à geladeira até que fi quem fi rmes e soltem dos moldes.

Trufas clássicas
500 g de chocolate meio amargo picado
500 g de chocolate ao leite picado
1 caixinha de creme de leite sem soro
1 colher (sopa) de essência de baunilha
3 colheres (sopa) de licor de cacau
Chocolate em pó para polvilhar
Derreta o chocolate meio amargo com o creme de leite em banho-

maria. Retire do fogo e junte a baunilha e o licor. Mexa bem e leve à 
geladeira por 5 horas. Com as mãos enrole pequenas bolinhas.

Derreta o chocolate ao leite em banho-maria. Retire do fogo e mexa até fi car 
frio em contato com os lábios. Com a ajuda de um garfo, banhe as trufas enroladas.

Disponha-as lado a lado. Sobre um papel alumínio e deixe-as secar 
completamente em temperatura ambiente. Em seguida, passe-as no chocolate em pó.
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Aniversários Janeiro

Ervas e Plantas Medicinais – 134
Pe. Ivacir João Franco – CNF/MT nº. 0120.

Aniversários de janeiro
1, Pe. Maximino Tiburski, N. 1963
    Pe. Gladir Giacomel, O. 1988 
2, Pe. André R.  Lopes, O. 2010
4, Camile Dors (Setor fi nanceiro da Cúria) N. 1990
5, Cristiani Weirich (atendente da Livraria) N. 1980
7, Pe. Clair Favreto, O. 1995
10, Pe. Valter Girelli, N. 1952
     Pe. Agostinho F. Dors, O. 1987
14, Pe. Thiago Costa (saletino)  O. (2017) 
15, Pe. Jorge Elias Dallagnol, N. 1960
      Pe. Dirceu Benincá, O. 1995
17, era ordenação episcopal de Dom Girônimo Zanandréa 

(1988 – falecido em 2019)
18, Pe. José Carlos Sala, N. 1968

Ora Pro Nóbis
Pereskia grandifolia Haw.
Pertence à família das Cac-
táceas
Também conhecido como: 
Rosa-Madeira, Groselha-
-da-América.

Ora Pro Nóbis é 
uma planta trepadeira 
adaptada em varias regi-
ões do Brasil. Apresenta 
folhas suculentas, tenras, 
sensíveis em forma de 
lança, de cor verde e su-
ave vermelho nas extre-

midades. As fl ores são pequenas, brancas ou rosas com 
miolo amarelo suave. Os seus ramos geralmente apre-
sentam alguns espinhos longos em forma de agulha. Os 
frutos são pequenas bagas e podem atingir quando adul-
tos até 2 cm. A sua reprodução é feita pelo plantio de 
seus galhos, isto é por estaquia.

Propriedades medicinais
Ora Pro Nóbis contém a vitamina B12. que atua 

principalmente nas células do intestino, do tecido ner-
voso e da medula óssea; proteínas. que é um nutriente 
indispensável para a manutenção do nosso organismo e 
para a nossa saúde; clorofi la. que mantém o equilíbrio 

das funções orgânicas, combate o envelhecimento pre-
coce e contém minerais.

O chá do Ora Pro Nóbis é indicado para comba-
ter casos de anemia, amarelão, icterícia, problemas de 
fígado e ao mesmo tempo para fortalecer crianças des-
nutridas e que apresentam difi culdades de recuperação 
em geral.

De Suas folhas também pode ser feito o refoga-
dos alimentar. Podem usadas em complemento com ou-
tras saladas quando tenras. 

O suco da folha moída no liquidifi cador mistu-
rado com a folha da lima é um ótimo calmante e ao 
mesmo tempo ajuda a neutralizar a azia, a má digestão 
e equilibrar todo o aparelho digestivo.

A água de suas folhas fervidas pode ser utiliza-
da em forma de banhos aplicados para combater infl a-
mações de pele, problemas de sífi lis e para cicatrizar 
feridas sanguinolentas, eliminar sardas e rachaduras no 
meio dos dedos dos pés. 

Em forma de compressas também são indiciadas 
para cicatrizar tumores e furúnculos bem como para eli-
minar picadas de insetos em geral.

Obs.: Não foram encontradas na literatura con-
sultada restrições de uso. Porém, nenhuma planta deve 
ser consumida em excesso e nenhum tratamento deve 
ser feito sem orientação médica ou conhecimento cien-
tifi co.

24, Edgar Passaglia, N. 1993
29, Pe. Claudino Talaska, O. 1994
30, Pe. Ivacir Franco, O. 1993

Fevereiro
2, Pe. José Ladimir Balbinotti (saletino) – O. 1990 
3. Pe. Thiago Costa (saletino) N (1988)
6, Pe. Cleocir Bonetti, O. 1999
9, Pe. Olírio L. Streher, N. 1955
11, Pe. Alberto Disarz, O. 1961
13, Pe. Marcos P. Oliveira, N. 1978
17, Natália Trembulak (serviços gerais da Cúria), N. 1951
21, Pe. Isalino Rodrigues, O. 2014
25, Pe. Cezar Menegat, O. 1995
28, Lucas Bohn de Grandi (seminarista) N. 2000
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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

Ano Jubilar de Ouro da
Diocese de Erexim – “logomarca”

A “logomarca” é feita em círculo com as torres das igrejas das sedes paroquiais das 30 Paróquias 
da Diocese, em cor dourada e azul, tendo no centro o número 50, em cor dourada; o tema: “Diocese de 
Erexim, 50 anos a serviço da fé e da vida” e o lema “Caminha conosco, Senhor”, inspirado na passagem 
dos discípulos de Emaús (Lc 24,13-35), que foi o pano de fundo da 14ª Assembleia Diocesana da Ação 
Evangelizadora que projetou o 14º Plano Diocesano 2020-2023. No centro do número 50 está um lírio, 
símbolo de São José, padroeiro da Diocese.

A Diocese de Erexim foi criada pelo Paulo VI em 27 de maio de 1971, juntamente com as 
Dioceses de Rio Grande e de Cruz Alta. Foi instalada no dia primeiro de agosto de 1971, com a posse 
de seu primeiro bispo, Dom João Aloysio Hoff mann, falecido em 27 de junho de 1998.


