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Agenda Pastoral 
(Março – dependendo da evolução da pandemia Convid-19)

- 1º, 14h, Reunião do Conselho de 
Presbíteros, no Centro Diocesano; 
19h, Reunião da Coordenação da Ação 
Evangelizadora, 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 paroquiais 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 
coordenações 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 Pastoral; 14h, Reunião das coordenações paroquiais 
da Animação Bíblico-catequética das Áreas Pastorais 
de Severiano de Almeida, Aratiba e Getúlio Vargas, no 
Centro Diocesano; 19h, reunião da Área Pastoral de 
Getúlio Vargas, em Capo-Erê; 

- 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 confi ssões; Jubileu da Misericórdia, com celebração 

de confi ssões, no Santuário e Paróquias, 
dentro do ano jubilar de ouro da Diocese; 
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; 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 
Comissão 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 Solidariedade 

(Campanha da Fraternidade   Ecumênica).
- 29, 08h30, Reunião do Colégio de Consultores, no Centro 

Diocesano.
- 31, 15h, encontro de refl exão e oração dos padres, no 

Seminário de Fátima; 19h, missa do Crisma na Catedral 
São José, com jubileu de ouro do ministério ordenado 
no ano jubilar de ouro da Diocese. 

Papa Francisco no fi nal da Carta Apostólica instituindo o Ano de São José
Estimulado com o exemplo de tantos Santos e Santas diante dos olhos, Santo Agostinho in-

terrogava-se: «Então não poderás fazer o que estes e estas fi zeram?» E, assim, chegou à conversão 
defi nitiva exclamando: «Tarde Vos amei, ó Beleza tão antiga e tão nova, tarde Vos amei!» [30]

Só nos resta implorar, de São José, a graça das graças: a nossa conversão.

Dirijamos-lhe a nossa oração:

Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria!

A vós, Deus confi ou o seu Filho;em vós, Maria depositou a sua confi ança;
convosco, Cristo tornou-Se homem.

Ó Bem-aventurado José, mostrai-vos pai também para nós e guiai-nos no caminho da vida.
Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo o mal. Amém.
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Mensagem do Papa Francisco para o
XXIX dia Mundial do Doente – (11 de fevereiro de 2021)

“Um só é o vosso Mestre e vós sois todos irmãos” (Mt 23,8) – A relação de confiança na base do cuidado dos doentes
Queridos irmãos e irmãs!
A celebração do XXIX Dia Mun-

dial do Doente, 11 de fevereiro de 2021, 
memória de Nossa Senhora de Lurdes, 
é momento propício para prestar uma 
atenção especial às pessoas doentes e 
a quantos as assistem, quer nos centros 
de saúde quer no seio das famílias e das 
comunidades. Penso de modo particular 
nas pessoas que sofrem em todo o mundo 
os efeitos da pandemia do coronavírus. 
A todos, especialmente aos mais pobres e marginalizados, 
expresso a minha proximidade espiritual, assegurando a so-
licitude e o afeto da Igreja.

1. O tema deste Dia inspira-se no trecho evangélico 
em que Jesus critica a hipocrisia de quantos dizem mas não 
fazem (cf. Mt 23,1-12). Quando a fé fica reduzida a exer-
cícios verbais estéreis, sem se envolver na história e nas ne-
cessidades do outro, então falha a coerência entre o credo 
que se professa e a vida real. O risco é grave; por isso Jesus 
usa expressões fortes, para acautelar do perigo de derrapa-
gem na idolatria de si mesmo, e afirma: «Um só é o vosso 
Mestre e vós sois todos irmãos» (v. 8).

Esta crítica feita por Jesus àqueles que «dizem e não 
fazem» (v. 3) é sempre salutar para todos, pois ninguém está 
imune do mal da hipocrisia, um mal muito grave, cujo efeito 
é impedir-nos de desabrochar como filhos do único Pai, 
chamados a viver uma fraternidade universal.

Diante da condição de necessidade do irmão e da irmã, 
Jesus apresenta um modelo de comportamento totalmente 
oposto à hipocrisia: propõe deter-se, escutar, estabelecer 
uma relação direta e pessoal, sentir empatia e enternecimen-
to, deixar-se comover pelo seu sofrimento até se encarregar 
dele, servindo-o (cf. Lc 10,30-35).

2. A experiência da doença faz-nos sentir a nossa vul-
nerabilidade e, ao mesmo tempo, a necessidade inata do out-
ro. Torna ainda mais nítida a nossa condição de criaturas, 
experimentando de maneira evidente a nossa dependência 
de Deus. De facto, quando estamos doentes, a incerteza, o 
temor e, por vezes, o pavor impregnam a mente e o coração; 
encontramo-nos numa situação de impotência, porque a 
saúde não depende das nossas capacidades nem do nosso 
afã (cf. Mt 6,27).

A doença impõe uma pergunta sobre o sentido que, na 
fé, se dirige a Deus. Uma pergunta que procura um signifi-
cado novo e uma nova direção para a existência e que, por 
vezes, pode não encontrar imediatamente uma resposta. Os 
próprios amigos e familiares nem sempre são capazes de nos 
ajudar nesta procura desgastante.

A este respeito, é emblemática a fig-
ura bíblica de Job. A esposa e os amigos 
não conseguem acompanhá-lo na sua des-
ventura; até o acusam, aumentando nele a 
solidão e o desorientamento. Job cai num 
estado de abandono e de incompreensão. 
Mas é precisamente através desta fragili-
dade extrema, rejeitando toda a hipocrisia 
e escolhendo o caminho da sinceridade 
para com Deus e os outros, que faz che-
gar com insistência o seu grito a Deus que 

acaba por responder-lhe, abrindo um novo horizonte. Confir-
ma que o seu sofrimento não é uma punição ou um castigo, 
nem mesmo um estado de distanciamento de Deus ou um 
sinal da sua indiferença. Assim, do coração ferido e repara-
do de Job, brota aquela vibrante e comovente declaração ao 
Senhor: «Só Vos conhecia por ouvir falar de Vós, mas agora 
já Vos viram os meus próprios olhos» (Job 42,5).

3. A doença tem sempre um rosto, e até mais que um: 
o rosto de cada pessoa doente, mesmo daquelas que se sen-
tem ignoradas, excluídas, vítimas de injustiças sociais que 
lhes negam direitos essenciais (cf. Encíclica Fratelli tutti, 
22). A atual pandemia pôs em evidência muitas insuficiên-
cias dos sistemas de saúde e carências na assistência às pes-
soas doentes. Aos idosos, aos mais frágeis e vulneráveis, 
nem sempre é garantido o acesso aos cuidados médicos, ou 
não o é sempre de forma equitativa. Isto depende das opções 
políticas, do modo de administrar os recursos e do empenho 
de quantos revestem funções de responsabilidade. Investir 
recursos nos cuidados e na assistência às pessoas doentes 
é uma prioridade ditada pelo princípio de que a saúde é um 
bem comum primário. Ao mesmo tempo, a pandemia pôs 
também em evidência a dedicação e generosidade de profis-
sionais de saúde, voluntários, trabalhadores e trabalhadoras, 
sacerdotes, religiosos e religiosas que, com profissionalismo, 
abnegação, sentido de responsabilidade e amor ao próximo, 
ajudaram, trataram, confortaram e serviram tantos doentes e 
os seus familiares. Uma série silenciosa de homens e mul-
heres que optaram por olhar para aqueles rostos, ocupan-
do-se das feridas de pacientes que sentiam como próximos 
em virtude da pertença comum à família humana.

Com efeito, a proximidade é um bálsamo precioso, 
que dá apoio e consolação a quem sofre na doença. Enquan-
to cristãos, vivemos uma tal proximidade como expressão 
do amor de Jesus Cristo, o bom Samaritano, que com com-
paixão Se fez próximo de todo o ser humano, ferido pelo 
pecado. Unidos a Ele pela ação do Espírito Santo, somos 
chamados a ser misericordiosos como o Pai e a amar, de 
modo especial, os irmãos doentes, frágeis e atribulados (cf. 
Jo 13,34-35). E vivemos esta proximidade pessoalmente, 
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mas também de forma comunitária: na 
realidade, o amor fraterno em Cristo 
gera uma comunidade capaz de curar, 
que não abandona ninguém, que inclui 
e acolhe sobretudo os mais frágeis.

A propósito, quero recordar a im-
portância da solidariedade fraterna, que 
se manifesta concretamente no serviço, 
podendo assumir formas muito difer-
entes, mas todas elas tendentes a apoiar 
o próximo. «Servir significa cuidar dos 
frágeis das nossas famílias, da nossa 
sociedade, do nosso povo» (Homilia 
em Havana, 20 de setembro de 2015). Neste compromisso, 
cada um é capaz «de pôr de lado as suas exigências e ex-
pectativas, os seus desejos de omnipotência, diante do olhar 
concreto dos mais frágeis […]. O serviço olha sempre o ros-
to do irmão, toca a sua carne, sente a sua proximidade até, 
em alguns casos, a “sofrer”, e procura a promoção do irmão. 
Por isso, o serviço nunca é ideológico, já que não servimos 
ideias, mas pessoas» (ibid.).

4. Para que haja uma boa terapêutica é decisivo o aspeto 
relacional, através do qual se pode conseguir uma abordagem 
holística da pessoa doente. A valorização deste aspeto ajuda 
também os médicos, enfermeiros, profissionais e voluntários 
a ocuparem-se daqueles que sofrem para os acompanhar ao 
longo do itinerário de cura, graças a uma relação interpessoal 
de confiança (cf. Nova Carta dos Agentes de Saúde, [2016], 
4). Trata-se, pois, de estabelecer um pacto entre as pessoas 
carecidas de cuidados e aqueles que as tratam; um pacto ba-
seado na confiança e no respeito mútuos, na sinceridade, na 
disponibilidade, de modo a superar toda e qualquer barreira 
defensiva, colocar no centro a dignidade da pessoa doente, 
tutelar o profissionalismo dos agentes de saúde e manter um 
bom relacionamento com as famílias dos doentes.

Esta relação com a pessoa doente 
encontra uma fonte inesgotável de mo-
tivações e energias precisamente na cari-
dade de Cristo, como demonstra o teste-
munho milenar de homens e mulheres 
que se santificaram servindo os enfermos. 
Efetivamente, do mistério da morte e res-
surreição de Cristo brota aquele amor 
que é capaz de dar sentido pleno, tanto 
à condição do doente, como à da pessoa 
que dele cuida. Assim o atesta muitas 
vezes o Evangelho quando mostra que as 
curas realizadas por Jesus nunca são ges-

tos mágicos, mas fruto de um encontro, uma relação interpes-
soal, em que ao dom de Deus, oferecido por Jesus, corresponde 
a fé de quem o acolhe, como se resume nesta frase que Jesus 
repete com frequência: “Foi a tua fé que te salvou”.

5. Queridos irmãos e irmãs, o mandamento do amor, 
que Jesus deixou aos seus discípulos, encontra uma real-
ização concreta também no relacionamento com os doentes. 
Uma sociedade é tanto mais humana quanto melhor souber 
cuidar dos seus membros frágeis e atribulados e o fizer com 
uma eficiência animada por amor fraterno. Tendamos para 
esta meta, procurando que ninguém fique sozinho, nem se 
sinta excluído e abandonado.

Confio todas as pessoas doentes, os agentes de saúde e 
quantos se prodigalizam junto aos que sofrem, a Maria, Mãe 
de Misericórdia e Saúde dos Enfermos. Que Ela, da Gruta 
de Lurdes e dos seus inumeráveis santuários espalhados por 
todo o mundo, sustente a nossa fé e a nossa esperança e nos 
ajude a cuidar uns dos outros com amor fraterno. A todos e 
cada um concedo, de coração, a minha bênção.

Roma, em São João de Latrão, a 20 de dezembro de 
2020, IV Domingo de Advento.

Francisco

Homilia do Papa na Missa do Domingo de Ramos
(Basílica de São Pedro, 5 de abril de 2020)

Jesus «esvaziou-Se a Si mesmo, 
tomando a condição de servo» (Flp 2, 
7). Deixemo-nos introduzir por estas 
palavras do apóstolo Paulo nos dias 
da Semana Santa em que a Palavra de 
Deus, quase como um refrão, nos mos-
tra Jesus como servo: na Quinta-feira 
Santa, é o servo que lava os pés aos dis-
cípulos; na Sexta-feira Santa, é apre-
sentado como o servo sofredor e vito-
rioso (cf. Is 52, 13); e, já amanhã, ouvimos Isaías profetizar 
acerca d’Ele: «Eis o meu servo que Eu amparo» (42, 1). 
Deus salvou-nos, servindo-nos. Geralmente pensamos que 
somos nós que servimos a Deus. Mas não; foi Ele que nos 
serviu gratuitamente, porque nos amou primeiro. É difícil 

amar, sem ser amado; e é ainda mais 
difícil servir, se não nos deixamos ser-
vir por Deus.

E como nos serviu o Senhor? 
Dando a sua vida por nós. Somos queri-
dos a seus olhos, mas custamos-Lhe 
caro. Santa Ângela de Foligno testemu-
nhou que ouviu de Jesus estas palavras: 
«Amar-te não foi uma brincadeira». O 
seu amor levou-O a sacrificar-Se por 

nós, a tomar sobre Si todo o nosso mal. É algo que nos deixa 
sem palavras: Deus salvou-nos, deixando que o nosso mal se 
encarniçasse sobre Ele: sem reagir, somente com a humildade, 
paciência e obediência do servo, exclusivamente com a força 
do amor. E o Pai sustentou o serviço de Jesus: não desbara-
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tou o mal que se abatia sobre Ele, 
mas sustentou o seu sofrimento, 
para que o nosso mal fosse ven-
cido apenas com o bem, para que 
fosse completamente atravessa-
do pelo amor. Em toda a sua pro-
fundidade.

O Senhor serviu-nos até ao 
ponto de experimentar as situ-
ações mais dolorosas para quem 
ama: a traição e o abandono.

A traição. Jesus sofreu a 
traição do discípulo que O vendeu e do discípulo que O re-
negou. Foi traído pela multidão que primeiro clamava hossa-
na, e depois «seja crucificado!» (Mt 27, 22). Foi traído pela 
instituição religiosa que O condenou injustamente, e pela in-
stituição política que lavou as mãos. Pensemos nas traições, 
pequenas ou grandes, que sofremos na vida. É terrível quan-
do se descobre que a confiança deposta foi burlada. No fundo 
do coração, nasce uma tal deceção que a vida parece deixar 
de ter sentido. É assim, porque nascemos para ser amados 
e para amar, e o mais doloroso é ser traído por quem nos 
prometera ser leal e solidário. Não podemos sequer imaginar 
como terá sido doloroso para Deus, que é amor.

Olhemos dentro nós mesmos; se formos sinceros para 
connosco, veremos as nossas infidelidades. Tanta falsidade, 
hipocrisia e fingimento! Tantas boas intenções traídas! Tan-
tas promessas quebradas! Tantos propósitos esmorecidos! O 
Senhor conhece melhor do que nós o nosso coração; sabe 
como somos fracos e inconstantes, quantas vezes caímos, 
quanto nos custa levantar e como é difícil sanar certas feri-
das. E que fez Ele para nos ajudar, para nos servir? Aqui-
lo que dissera através do profeta: «Curarei a sua infideli-
dade, amá-los-ei de todo o coração» (Os 14, 5). Curou-nos, 
tomando sobre Si as nossas infidelidades, removendo as 
nossas traições. Assim nós, em vez de desanimarmos com 
medo de não ser capazes, podemos levantar o olhar para o 
Crucificado, receber o seu abraço e dizer: «Olha! A minha 
infidelidade está ali. Fostes Vós, Jesus, que pegastes nela. 
Abris-me os braços, servis-me com o vosso amor, continuais 
a amparar-me... Assim poderei seguir em frente!»

O abandono. Segundo o Evangelho de hoje, na cruz, 
Jesus diz uma frase, uma apenas: «Meu Deus, meu Deus, 
porque Me abandonaste?» (Mt 27, 46). É uma frase impres-
sionante. Jesus sofrera o abandono dos seus, que fugiram. 
Restava-Lhe, porém, o Pai. Agora, no abismo da solidão, 
pela primeira vez designa-O pelo nome genérico de «Deus». 
E clama, «com voz forte», o «porquê» mais dilacerante: 
«Porque Me abandonaste também Tu?» Na realidade, tra-
ta-se das palavras de um Salmo (cf. 22, 2), que nos dizem 
como Jesus levou à oração inclusive a extrema desolação. 
Mas, a verdade é que Ele a experimentou: experimentou o 
maior abandono, que os Evangelhos atestam reproduzindo 
as suas palavras originais: Eli, Eli, lemá sabactháni?

Por quê tudo isto? Uma vez 
mais… por nós, para servir-nos. 
Porque quando nos sentimos 
encurralados, quando nos en-
contramos num beco sem saída, 
sem luz nem via de saída, quando 
parece que nem Deus responde, 
lembremo-nos que não estamos 
sozinhos. Jesus experimentou o 
abandono total, a situação mais 
estranha para Ele, a fim de ser em 
tudo solidário connosco. Fê-lo 

por mim, por ti, para te dizer: «Não temas! Não estás sozin-
ho. Experimentei toda a tua desolação para estar sempre ao 
teu lado». Eis o ponto até onde nos serviu Jesus, descendo 
ao abismo dos nossos sofrimentos mais atrozes, até à traição 
e ao abandono. Hoje, no drama da pandemia, perante tantas 
certezas que se desmoronam, diante de tantas expetativas 
traídas, no sentido de abandono que nos aperta o coração, Je-
sus diz a cada um: «Coragem! Abre o coração ao meu amor. 
Sentirás a consolação de Deus, que te sustenta».

Queridos irmãos e irmãs, que podemos fazer vendo 
Deus que nos serviu até experimentar a traição e o abando-
no? Podemos não trair aquilo para que fomos criados, nem 
abandonar o que conta. Estamos no mundo, para amar a Ele 
e aos outros: o resto passa, isto permanece. O drama que 
estamos a atravessar impele-nos a levar a sério o que é sério, 
a não nos perdermos em coisas de pouco valor; a redescobrir 
que a vida não serve, se não se serve. Porque a vida mede-
se pelo amor. Então, nestes dias da Semana Santa, em casa, 
permaneçamos diante do Crucificado, medida do amor de 
Deus por nós. Diante de Deus, que nos serve até dar a vida, 
peçamos a graça de viver para servir. Procuremos contactar 
quem sofre, quem está sozinho e necessitado. Não pensemos 
só naquilo que nos falta, mas no bem que podemos fazer.

Eis o meu servo que Eu sustento. O Pai, que susten-
tou Jesus na Paixão, anima-nos, também a nós, no serviço. 
É certo que amar, rezar, perdoar, cuidar dos outros, tanto em 
família como na sociedade, pode custar; pode parecer uma 
via-sacra. Mas a senda do serviço é o caminho vencedor, que 
nos salvou e salva a vida. Gostaria de o dizer especialmente 
aos jovens, neste Dia que, há 35 anos, lhes é dedicado. Queri-
dos amigos, olhai para os verdadeiros heróis que vêm à luz 
nestes dias: não são aqueles que têm fama, dinheiro e sucesso, 
mas aqueles que se oferecem para servir os outros. Senti-vos 
chamados a arriscar a vida. Não tenhais medo de a gastar por 
Deus e pelos outros! Lucrareis… Porque a vida é um dom que 
se recebe doando-se. E porque a maior alegria é dizer sim ao 
amor, sem se nem mas... Como fez Jesus por nós.

Fonte: Vatican News
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No Angelus do dia da Sagrada Família, 
Papa anuncia Ano “Família Amoris laetitia”

A intenção do Papa Francisco ao 
anunciar este Ano especial é “prosseguir o 
percurso sinodal” que levou à publicação 
do documento. Com efeito, Amoris laetitia 
é fruto da XIV Assembleia Geral Ordinária 
do Sínodo dos Bispos, realizada de 4-25 de 
outubro de 2015 sobre o tema “A vocação 
e a missão da família na Igreja e no mundo 
contemporâneo”.

Na oração do Angelus do dia 27 de dezembro, dia em que a Igre-
ja celebrou a Sagrada Família, o Papa Francisco anunciou a convocação 
de um “Ano especial dedicado à Família Amoris laetitia”, que será in-
augurado em 19 de março de 2021, dia de São José e quinto aniversário 
de publicação da Exortação Apostólica. O encerramento está marcado 
para junho de 2022. Será "um ano de reflexão" e uma oportunidade para 
"aprofundar os conteúdos do documento":

“Essas reflexões serão colocados à disposição das comunidades 
eclesiais e das famílias para acompanhá-las em seu caminho. Desde 
agora, convido todos a aderir às iniciativas que serão promovidas ao 
longo do ano e que serão coordenadas pelo Dicastério para os Leigos, 
a Família e a Vida. Confiemos à Sagrada Família de Nazaré, em par-
ticular à São José, esposo e pai solícito, este caminho com as famílias 
de todo o mundo.”

Família de Nazaré, modelo para todas as família do mundo 
O Angelus deste domingo, também foi rezado na Biblioteca do 

Palácio Apostólico, pois como Francisco havia explicado no Ange-
lus na festa de Santo Estêvão, “devemos fazer assim, para evitar que 
as pessoas venham para a Praça” e assim colaborar com as disposições 
dadas pelas Autoridades, “para ajudar a todos nós a escapar desta pan-
demia.”

Dirigindo-se a quem o acompanhava pelos meios de comuni-
cação, o Papa chamou a atenção para o fato de que “o Filho de Deus 
quis ter necessidade, como todas as crianças, do calor de uma família”, 
e precisamente por isso, “porque é a família de Jesus, a de Nazaré é a 
família modelo, em que todas as famílias do mundo podem encontrar 
o seu ponto de referência seguro e uma inspiração segura. Em Nazaré 
brotou a primavera da vida humana do Filho de Deus, no momento em 
que Ele foi concebido pela ação do Espírito Santo no seio virginal de 
Maria.”

Família evangeliza com exemplo de vida 
Jesus transcorreu sua infância com alegria na Casa de Nazaré, 

envolvido “pela solicitude maternal de Maria e pela solicitude de José, 
em quem Jesus pôde ver a ternura de Deus”.

Ao imitar a Sagrada Família, somos chamados a redescobrir 
o valor educativo do núcleo familiar: isso requer que seja fundado 
no amor que sempre regenera as relações, abrindo horizontes de es-
perança. Em família se poderá experimentar uma comunhão sincera 
quando ela é casa de oração, quando os afetos são sérios, profundos, 
puros, quando o perdão prevalece sobre a discórdia, quando a dureza 

cotidiana do viver é amenizada pela ternu-
ra recíproca e pela serena adesão à vonta-
de de Deus. Desta forma, a família se abre 
à alegria que Deus dá a todos aqueles que 
sabem dar com alegria. Ao mesmo tempo, 
encontra energia espiritual para se abrir ao 
exterior, aos outros, ao serviço dos irmãos, à 
colaboração para a construção de um mun-
do sempre novo e melhor; capaz, por isso, 

de ser portadora de estímulos positivos; a família evangeliza com o 
exemplo de vida.

“Em família se poderá experimentar uma comunhão sincera 
quando ela é casa de oração, quando os afetos são profundos e puros, 
quando o perdão prevalece sobre a discórdia, quando a dureza cotidi-
ana do viver é amenizada pela ternura recíproca e pela serena adesão 
à vontade de Deus.”

Com licença, perdão, obrigado 
O Papa recordou que nas famílias existem problemas, que às 

vezes se briga, “mas somos humanos, somos fracos, e todos temos às 
vezes este fato que brigamos em família”. Mas a recomendação, já feita 
em outras oportunidades, é que não se acabe o dia sem fazer as pazes, 
pois “a guerra fria no dia seguinte é muito perigosa”. E lembrou as três 
palavras fundamentais para que o ambiente em família seja bom: "com 
licença", "perdão", "obrigado". “Não ser invasivos”, agradecer sempre, 
pois “a gratidão é o sangue da alma nobre”, e depois pedir perdão, das 
três, a palavra mais difícil de dizer.

Famílias, fermento de uma nova humanidade 
E o exemplo de evangelizar com a família, continuou então 

Francisco, é o chamado que nos é feito pela festa de hoje, que nos re-
propõe o ideal de amor conjugal e familiar, assim como foi enfatizado 
na Exortação Apostólica Amoris laetitia. 

Ao concluir, o Papa pediu à Virgem Maria, que” faça com que as 
famílias de todo o mundo fiquem cada vez mais fascinadas pelo ideal 
evangélico da Sagrada Família, para assim se tornar fermento de nova 
humanidade e de uma nova solidariedade concreta e universal.”

A oração de Francisco pelas famílias marcadas pelas feridas da 
incompreensão e da divisão 

Após rezar o Angelus, ao saudar as famílias, grupos e fiéis que 
acompanham pelos meios de comunicação, o Santo Padre dirigiu seu 
pensamento em particular “às famílias que nos últimos meses perderam 
um familiar ou foram provadas pelas consequências da pandemia. Pen-
so também nos médicos, enfermeiras e todo o pessoal de saúde cujo 
grande empenho na linha de frente do combate à propagação do vírus 
teve repercussões significativas na vida familiar”.

O Papa também confiou ao Senhor “todas as famílias, especial-
mente as mais provadas pelas dificuldades da vida e pelas feridas da 
incompreensão e da divisão. O Senhor, nascido em Belém, conceda a to-
das a serenidade e a força para caminharem unidos no caminho do bem”.

Fonte: Vatican News, 27/12/2021
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Carta do Papa Francisco ao Prefeito da Congregação 
para a Doutrina da Fé sobre o acesso das Mulheres aos 

Ministérios do Leitorado e do Acolitado
Ao Venerável Irmão
Cardeal Luis F. Ladaria 
Prefeito da Congre-

gação para a Doutrina da Fé
O Espírito Santo, a relação 

de amor entre o Pai e o Filho, edi-
fica e alimenta a comunhão de todo 
o Povo de Deus, suscitando nele 
muitos dons e carismas diferentes 
(cf. Francisco, Exortação Apostólica Evangelii gaudium,  n. 
117). Através dos sacramentos do Batismo, Crisma e Euca-
ristia, os membros do Corpo de Cristo recebem do Espírito 
do Ressuscitado, em diferentes graus e com diferentes ex-
pressões, aqueles dons que lhes permitem dar o contributo 
necessário para a edificação da Igreja e para o anúncio do 
Evangelho a todas as criaturas.

O Apóstolo Paulo distingue a este respeito entre dons 
de graça-carismas (“charismata”) e serviços (“diakoniai” 
— “ministeria” [cf. Rm  12, 4 ss. e 1 Cor  12, 12 ss.]). De 
acordo com a tradição da Igreja, são chamados ministérios 
as diferentes formas que os carismas assumem quando são 
reconhecidos publicamente e são postos à disposição da co-
munidade e à sua missão de forma estável. 

Em alguns casos o ministério tem a sua origem num 
sacramento específico, a Ordem Sagrada: estes são os 
ministérios “ordenados” do bispo, presbítero e diácono. 
Noutros casos, o ministério é confiado, por acto litúrgico do 
bispo, a uma pessoa que tenha recebido o Batismo e a Con-
firmação e em quem são reconhecidos carismas específicos, 
após um adequado caminho de preparação: falamos então de 
ministérios “instituídos”. Muitos outros serviços ou cargos 
eclesiais são exercidos de facto por muitos membros da co-
munidade, para o bem da Igreja, muitas vezes por um longo 
período e com grande eficácia, sem que seja previsto um rito 
particular para conferir o cargo.

Ao longo da história, com a mudança das situações 
eclesiais, sociais e culturais, o exercício dos ministérios na 
Igreja Católica assumiu diferentes formas, enquanto a dis-
tinção, não só de grau, entre ministérios “instituídos” (ou 
“laicais”) e ministérios  “ordenados” permaneceu intacta. As 
primeiras são expressões particulares da condição sacerdotal 
e real própria de cada batizado (cf. 1 Pd  2, 9); as últimas são 
próprias de alguns dos membros do Povo de Deus que, como 
bispos e sacerdotes, «recebem a missão e a faculdade de agir 
na pessoa de Cristo Cabeça» ou, como diáconos, «estão ha-
bilitados a servir o Povo de Deus na diaconia da liturgia, da 
palavra e da caridade» (Bento XVI, Carta Apostólica sob 
forma de Motu Proprio Omnium in mentem, 26 de outubro 

de 2009). Expressões como o sac-
erdócio batismal  e o sacerdócio 
ordenado (ou ministerial) são tam-
bém utilizadas para indicar esta 
distinção. É bom em qualquer caso 
reiterar, com a constituição dog-
mática Lumen gentium  do Con-
cílio Vaticano II, que eles «estão 
ordenados uns aos outros; cada um, 
à sua maneira, participa no único 

sacerdócio de Cristo» (LG , n. 10). A vida eclesial nutre-se 
desta referência recíproca e é alimentada pela tensão frutu-
osa destes dois pólos do sacerdócio, ministerial e batismal, 
mesmo se na sua distinção estão enraizados no único sac-
erdócio de Cristo.

Em consonância com o Concílio Vaticano II, o Sumo 
Pontífice São Paulo VI quis rever a prática dos ministéri-
os não ordenados na Igreja Latina — até então chamados 
“ordens menores” — adaptando-a às exigências dos tempos. 
Esta adaptação, contudo, não deve ser interpretada como 
uma superação da doutrina anterior, mas como uma imple-
mentação do dinamismo que caracteriza a natureza da Ig-
reja, sempre chamada com a ajuda do Espírito de Verdade 
a responder aos desafios de cada época, em obediência à 
Revelação. A Carta Apostólica sob forma de Motu Proprio 
Ministeria quaedam (15 de agosto de 1972) configura dois 
ofícios (tarefas), o do Leitor e o do Acólito, o primeiro es-
tritamente ligado ao ministério da Palavra, o segundo ao 
ministério do Altar, sem excluir que outros “ofícios” pos-
sam ser instituídos pela Santa Sé a pedido das Conferências 
Episcopais.

Além disso, a variação nas formas de exercício dos 
ministérios não ordenados não é a simples consequência, a 
nível sociológico, do desejo de adaptação às sensibilidades 
ou culturas dos tempos e dos lugares, mas é determinada 
pela necessidade de permitir a cada Igreja local/particular, 
em comunhão com todas as outras e tendo como centro de 
unidade a Igreja que está em Roma, viver a ação litúrgica, o 
serviço aos pobres e o anúncio do Evangelho em fidelidade 
ao mandato do Senhor Jesus Cristo. É tarefa dos Pastores 
da Igreja reconhecer os dons de cada batizado, orientá-los 
também para ministérios específicos, promovê-los e coor-
dená-los, a fim de que possam contribuir para o bem da co-
munidade e para a missão confiada a todos os discípulos.

O compromisso dos fiéis leigos, que «são simples-
mente a imensa maioria do povo de Deus» (Francisco, Exor-
tação Apostólica Evangelii gaudium, n. 102), certamente não 
pode e não deve esgotar-se no exercício dos ministérios não 
ordenados (cf. ibidem), mas uma melhor configuração destes 
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ministérios e uma referência mais 
precisa à responsabilidade que na-
sce, para cada cristão, do Batismo 
e da Confirmação, pode ajudar a 
Igreja a redescobrir o sentido de 
comunhão que a carateriza e a ini-
ciar um renovado compromisso na 
catequese e na celebração da fé (cf. 
ibidem ). E é precisamente nesta 
redescoberta que a sinergia frutu-
osa resultante da ordenação mútua 
do sacerdócio ordenado e do sac-
erdócio batismal pode encontrar uma melhor tradução. Esta 
reciprocidade, do serviço ao sacramento do altar, é chama-
da a refluir, na distinção das tarefas, para aquele serviço de 
«fazer de Cristo o coração do mundo», que é a missão par-
ticular de toda a Igreja. É precisamente este, embora distin-
to, serviço ao mundo que alarga os horizontes da missão da 
Igreja, impedindo-a de ser encerrada em lógicas estéreis des-
tinadas sobretudo a reivindicar espaços de poder, e ajudan-
do-a a experimentar-se como uma comunidade espiritual que 
«caminha juntamente com toda a humanidade, participa da 
mesma sorte terrena do mundo» (GS , n. 40). É nesta dinâmi-
ca que podemos verdadeiramente compreender o significado 
da “Igreja em saída”.

No horizonte de renovação traçado pelo Concílio Vat-
icano II, existe hoje um crescente sentido de urgência em 
redescobrir a corresponsabilidade de todos os batizados na 
Igreja, e especialmente a missão dos leigos. A Assembleia 
Especial do Sínodo dos Bispos para a Região Pan-Amazóni-
ca (6-27 de outubro de 2019), no quinto capítulo do docu-
mento final assinalou a necessidade de pensar em “novos 
caminhos para a ministerialidade eclesial”. Não só para a Ig-
reja Amazónica, mas para toda a Igreja, na variedade de situ-
ações, «é urgente promover e conferir ministérios a homens 
e mulheres... É a Igreja dos batizados que devemos consol-
idar promovendo a ministerialidade e, sobretudo, uma con-
sciência da dignidade batismal» (Documento Final, n. 95).

A este respeito, sabe-se que o Motu Proprio Ministe-
ria quaedam  reserva a instituição do Ministério do Leitor 
e do Acólito apenas aos homens, e por conseguinte assim  
estabelece o cânon 230 § 1 do Código de Direito Canóni-
co . Contudo, em tempos recentes e em muitos contextos 
eclesiais, tem sido salientado que a libertação de tal reserva 
poderia contribuir para uma maior manifestação da comum 
dignidade batismal dos membros do Povo de Deus. Já por oc-
asião da XII Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bis-
pos sobre A Palavra de Deus na Vida e na Missão da Igreja 
(5-26 de outubro de 2008), os Padres sinodais expressaram a 
esperança «de que o ministério do Leitor seja aberto também 
às mulheres» (cf. 17); e na Exortação Apostólica pós-sinodal 
Verbum Domini (30 de setembro de 2010), Bento XVI espe-
cificou que o exercício do munus  do Leitor na celebração 
litúrgica, e de forma particular o ministério do Leitor enquan-
to tal, no rito latino é um ministério laical (cf. n. 58).

Durante séculos, a “ven-
erável tradição da Igreja” consid-
erou as chamadas “ordens meno-
res” — incluindo a do Leitor e a do 
Acólito — como etapas de um per-
curso que deveria conduzir às “or-
dens maiores” (Subdiaconado, Di-
aconado, Presbiterado). Uma vez 
que o Sacramento das Ordens es-
tava reservado apenas aos homens, 
isto também se aplicava às ordens 
menores.

Uma distinção mais clara entre as atribuições dos que 
hoje são chamados “ministérios não ordenados (ou laicais)” 
e “ministérios ordenados” torna possível dissolver a res-
erva dos primeiros apenas aos homens. Se em relação aos 
ministérios ordenados a Igreja «não tem de modo algum a 
faculdade de conferir a ordenação sacerdotal às mulheres» 
(cf. S. João Paulo II, Carta Apostólica Ordinatio sacerdota-
lis, 22 de maio de 1994), para ministérios não ordenados é 
possível, e hoje parece oportuno, superar esta reserva. Esta 
reserva fazia sentido num contexto particular, mas pode 
ser reconsiderada em novos contextos, tendo sempre como 
critério a fidelidade ao mandato de Cristo e o desejo de viver 
e proclamar o Evangelho transmitido pelos Apóstolos e con-
fiado à Igreja para que possa ser escutado de forma religiosa, 
guardado de forma santa e fielmente anunciado.

Não sem razão, São Paulo VI refere-se a uma tradição 
venerabilis,  não a uma tradição veneranda,  no sentido es-
trito (ou seja, uma tradição que “deve” ser observada): pode 
ser reconhecida como válida, e durante muito tempo o foi; 
não é, no entanto, vinculativa, uma vez que a reserva apenas 
aos homens não pertence à natureza própria dos ministéri-
os do Leitor e do Acólito. Oferecer aos leigos de ambos os 
sexos a possibilidade de acesso aos ministérios do Acólito 
e do Leitor, em virtude da sua participação no sacerdócio 
batismal, aumentará o reconhecimento, também através de 
um acto litúrgico (instituição), da preciosa contribuição que 
durante muito tempo muitos leigos, incluindo mulheres, 
oferecem à vida e missão da Igreja.

Por estas razões, considerei oportuno estabelecer que 
possam ser instituídos como Leitores ou Acólitos não só 
homens mas também mulheres, nos quais e nas quais, através 
do discernimento dos pastores e após adequada preparação, 
a Igreja reconhece «a firme vontade de servir fielmente a 
Deus e ao povo cristão», como está escrito no Motu Proprio 
Ministeria quaedam,  em virtude do sacramento do Batismo 
e da Confirmação. 

A decisão de conferir estes ofícios, que implicam es-
tabilidade, reconhecimento público e um mandato do bispo, 
também às mulheres, torna  mais eficaz na Igreja a partici-
pação de todos na obra de evangelização. «Isto também per-
mite que as mulheres tenham uma incidência real e efetiva 
na organização, nas decisões mais importantes e na lider-
ança das comunidades, mas sem deixar de o fazer com o 
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estilo próprio da sua marca feminina» (Francisco, Exortação 
Apostólica Querida Amazonia, n. 103). O “sacerdócio batis-
mal” e o “serviço à comunidade” representam assim os dois 
pilares sobre os quais se baseia a instituição dos ministérios.

Desta forma, além de responder ao que é pedido para 
a missão no tempo presente e de acolher o testemunho dado 
por tantas mulheres que cuidaram e continuam a cuidar do 
serviço da Palavra e do Altar, tornar-se-á mais evidente — 
também para aqueles que se orientam para o ministério or-
denado — que os ministérios do Leitor e do Acólito estão 
enraizados no sacramento do Batismo e da Confirmação. 
Deste modo, no caminho que conduz à ordenação diaconal 
e sacerdotal, aqueles que são instituídos Leitores e Acóli-
tos compreenderão melhor que participam num ministério 
partilhado com outros batizados, homens e mulheres. Deste 
modo, o sacerdócio próprio de cada fiel (commune sacerdot-
ium) e o sacerdócio dos ministros ordenados (sacerdotium 
ministeriale seu hierarquicum) serão  ordenados ainda mais 
claramente uns para os outros (cf. LG , n. 10), para a edifi-

cação da Igreja e para o testemunho do Evangelho.
Será tarefa das Conferências Episcopais estabelecer 

critérios adequados para o discernimento e preparação dos 
candidatos e das candidatas para os ministérios do Leitor ou 
do Acólito, ou outros ministérios que considerarem instituí-
dos, de acordo com o que já está disposto no Motu Proprio 
Ministeria quaedam, com a aprovação prévia da Santa Sé 
e de acordo com as necessidades de evangelização no seu 
território.

A Congregação para o Culto Divino e a Disciplina 
dos Sacramentos providenciará a implementação da refor-
ma acima referida, alterando a Editio typica  do Pontificale 
romanum  ou “De Institutione Lectorum et Acolythorum” .

Ao renovar-lhe a certeza das minhas orações, concedo 
cordialmente a Bênção Apostólica a Vossa Eminência, inclu-
indo de bom grado todos os Membros e Colaboradores da 
Congregação para a Doutrina da Fé.

Francisco
Fonte: Vatican News

O apelo do Papa à responsabilidade de cada
um na pandemia: evitar tentação do hedonismo

Ao final do Angelus do dia 03 
de janeiro, solenidade da Epifania do 
Senhor, ao renovar os "melhores votos" 
para este ano que acabava de começar, 
Francisco procurou ajudar a colocar a 
mão na consciência de cada cristão que 
vive este período nebuloso do coro-
navírus: se preocupar com os mais ne-
cessitados e trabalhar juntos pelo bem 
comum; evitando “a tentação de cuidar 
apenas dos próprios interesses, de continuar fazendo a guerra - por 
exemplo - de se concentrar apenas no perfil econômico, de viver he-
donisticamente, ou seja, buscando apenas satisfazer o próprio prazer”. 

Logo após a oração mariana do Angelus, como de costume, o 
Papa usa o espaço para convocar os fiéis a temas sensíveis e acon-
tecimentos mundiais, por exemplo. Naquele domingo (3), chuvoso 
na Cidade do Vaticano, mas resguardado na biblioteca do Palácio 
Apostólico devido às restrições da pandemia, Francisco fez um 
chamamento à responsabilidade individual para conter a dissemi-
nação da Covid-19.

Ao renovar os “melhores votos este ano que acabava de 
começar”, o Pontífice procurou ajudar a colocar a mão na consciên-
cia de cada cristão que vive este período nebuloso do coronavírus:

“Sabemos que as coisas vão melhorar na medida em que, 
com a ajuda de Deus, trabalhararemos juntos para o bem comum, 
colocando no centro os mais fracos e desfavorecidos. Não sabemos 
o que 2021 vai nos reservar, mas o que cada um de nós e todos nós 
juntos podemos fazer é de nos comprometer um pouco mais a cuidar 
uns dos outros e da Criação, a nossa Casa Comum.”

Além da preocupação com os 
mais necessitados, o Papa chamou para 
a responsabilidade de cada um diante 
de uma nova realidade imposta pela 
pandemia. Ao descrever “a tentação de 
cuidar apenas dos próprios interesses, de 
continuar fazendo a guerra - por exem-
plo - de se concentrar apenas no perfil 
econômico, de viver hedonisticamente, 
ou seja, buscando apenas satisfazer o 

próprio prazer”, Francisco relatou um fato que o deixou muito triste:
“Li nos jornais algo que me entristeceu bastante: em um 

país, não me lembro qual, para fugir do lockdown e ter boas férias, 
mais de 40 aviões saíram naquela tarde. Mas essas pessoas, que 
são boas pessoas, não pensaram naquelas que ficaram em casa, nos 
problemas econômicos de tantas pessoas que o lockdown derrubou, 
nos doentes? Apenas, tirar férias e dar prazer a si mesmo. Isso me 
entristeceu muito.”

Nascimento é sempre promessa de esperança
O Papa, então, dirigiu uma saudação especial a quem começa 

o Ano Novo com maior dificuldade e realmente precisa de um en-
corajamento: “aos doentes, aos desempregados, àqueles que vivem 
em situações de opressão ou exploração”.

“E, com carinho, desejo saudar todas as famílias, especial-
mente aquelas em que há crianças pequenas ou que estão esperando 
um nascimento. Um nascimento é sempre uma promessa de espe-
rança: estou próximo a essas famílias. Que o Senhor o abençoe.”

Fonte: Vatican News
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Advento: Caminho para o Natal
A Voz da Diocese (06/12/2020) - 2º Domingo do Advento

Prezados irmãos e irmãs que 
acompanham A Voz da Diocese, 
saudação e paz em Nosso Senhor Je-
sus Cristo.

Estamos celebrando o 2º. Do-
mingo do Advento e nos preparamos 
para o Santo Natal. Este período litúr-
gico que nos convida à conversão e 
ao mesmo tempo à esperança da vida 
nova trazida por Jesus no mistério de 
seu Natal e ainda nos lembra, nas palavras do profeta Isaías 
e de João Batista: “Preparai o caminho do Senhor, endireitai 
suas veredas”!

Para nos ajudar neste caminho para o Natal, a liturgia 
nos apresenta alguns símbolos que visualmente nos levam a 
entender os passos que são importantes nesta preparação e para 
não perdermos de vista a riqueza que este nos proporciona. 

Entre estes símbolos está a Coroa do Advento, o mais 
usado em nossas comunidades, pois temos a certeza que ela 
já foi apresentada no domingo passado e acesa a primeira 
vela correspondente ao primeiro domingo. 

A Coroa do Advento é composta de uma forma cir-
cular que lembra a eternidade de Deus que não tem início 
e nem fim; seus ramos verdes significam a continuidade da 
vida e a esperança que nos é alimentada neste tempo. Suas 4 

velas acesas uma cada vez marcam os 
4 domingos do tempo de preparação 
para o Natal, mostrando-nos o camin-
ho que vamos percorrendo para ele.

Desta forma, vemos a riqueza 
dos símbolos litúrgicos que nos aju-
dam a bem celebrar o tempo da Igreja 
da mesma forma que externamente se 
iluminam as casas e as ruas com luz-
es decorativas, interiormente ela nos 

leva a viver iluminados pelo clima fraterno entre nós e de 
acolhimento do Cristo que vem como “Luz do mundo”.

Queremos que as luzes e especialmente a Coroa do 
Advento, sinais visíveis aos nossos olhos, iluminem nossos 
corações para bem prepararmos e acolhermos o Cristo Luz do 
Mundo, o Emanuel – Deus Conosco – que vem para nos salvar.

Façamos deste tempo do Advento nosso caminho in-
terior para o Natal e que os sinais externos sejam portadores 
da vida e da esperança que o mesmo Natal desperta em cada 
um de nós. Estejamos alertas e vigilantes sempre e não nos 
deixemos abater diante das dificuldades na certeza de que 
Jesus caminha conosco sempre. Amém!

Dom Adimir Antonio Mazali
Bispo Diocesano de Erexim

“Alegrai-vos sempre no Senhor” (Fil. 4,4)
 A Voz da Diocese (13/12/2020) - 3º Domingo do Advento

Nossa saudação e paz a todos 
neste dia 13 de dezembro em que cel-
ebramos o 3º. Domingo do Advento, 
chamado o “Domingo da alegria” que 
nos convida a alegrar-nos no Senhor, 
pois sua chegada se aproxima.

Ao mesmo tempo em que nos 
faz olhar com alegria pelo Natal que 
está próximo, nos convida a inten-
sificarmos nossa preparação para o 
mesmo. A alegria que sentimos pela 
presença deste Deus que já está em nosso meio é anunciada 
pelo profeta Isaías e confirmada nas palavras de João Ba-
tista: “...no meio de vós está aquele que não conheceis, e 
que vem depois de mim. Eu não sou digno de desamarrar a 
correia de suas sandálias” (Jo 1,26-27). Também São Paulo 
nos covida a vivermos esta alegria na presença do Senhor, 
dizendo: “Alegrai-vos sempre no Senhor” (Fil 4,4).

Caríssimos irmãos e irmãs! A salvação é uma proposta 
da iniciativa de Deus em favor da humanidade que ansio-

samente a espera. Nós cristãos deve-
mos reconhecer sempre a salvação 
como um dom gratuito de Deus que 
precede a qualquer expectativa que 
tenhamos e para reconhecer e con-
hecer esta salvação nós precisamos 
partir sempre Daquele que é o Salva-
dor, Jesus Cristo.

Assim como João Batista, se 
queremos ser testemunhas da sal-
vação que nos é oferecida, precisa-

mos desejá-la, conhecê-la em toda a sua riqueza e, sobretu-
do, conhecer Aquele que no-la revela, Jesus Cristo, Filho de 
Deus e Salvador da humanidade.

É a certeza de Jesus em nosso meio que nos enche de 
alegria, como nos mostra toda a liturgia deste domingo, mas 
é o encontro pessoal com Ele que a alegria se torna plena em 
nossos corações.

Por isso, é preciso redescobrir a força do anúncio feito 
por João Batista (“no meio de vós está aquele que não con-
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heceis”), e neste anúncio descobrir o verdadeiro sentido do 
Natal, da presença de Jesus, para que o nosso testemunho 
possa transformar uma sociedade como a nossa, marcada 
pela violência, pela morte, pelo egoísmo e pelo desamor, 
numa sociedade edifi cada pelos valores do reino trazido 
por Jesus, onde o amor, a paz e a fraternidade sejam sinais 
visíveis em todos os ambientes de nossos relacionamentos.

Voltemos nossos olhar à manjedoura de Belém e nesta 
espera do menino que lá nasceu, façamos do nosso coração 
a manjedoura para que Ele possa nascer cada dia de nossa 
vida, em cada gesto de amor e de solidariedade. Na alegria 
do Natal que chega, ainda é tempo de prepará-lo bem.

“Alegrai-vos sempre no Senhor” e Deus abençoe a todos.
Dom Adimir Antonio Mazali
Bispo Diocesano de Erexim 

É Natal: renasce a esperança no coração do homem!
A Voz da Diocese (20.12.2020)

Caros irmãos e irmãs: Uma vez 
mais, saudamos a todos que acompanham 
Voz da Diocese. Embora estejamos no 4º 
Domingo do Advento, fazemos chegar até 
vocês ouvintes, antecipadamente, nossa 
mensagem de Natal.

É Natal: renasce a esperança no 
coração do homem!

Contemplamos mais uma vez, nas 
ruas e casas de nossas cidades, luzes col-
oridas, casas iluminadas, sinos que tocam, 
árvores de luzes que se levantam e tantos 
outros sinais anunciam que o Natal está 
para chegar. Um sentimento de alegria e 
um ambiente de paz perpassam todos os 
corações. É a esperança de que o Natal 
venha trazer vida nova, e que ele venha renovar a certeza 
de mais um ano vencido e dar para o ano seguinte que tam-
bém se aproxima, uma luz de esperança para que aconteçam 
as grandes realizações das pessoas e da humanidade. Todos 
festejam e fazem o Natal acontecer.

Mas, Natal não é só isso! Então, como acontece o Natal?
“O Natal acontece cada vez que nasce, no coração do 

mundo, a alegria de sentir que Deus nos amou tanto que en-
viou o seu próprio Filho, Jesus”. É sentir um Deus próximo, 
junto de nós e que não nos abandona.

É Deus que vem até nós, na fragilidade de uma cri-
ança, para realizar o encontro do fi nito com o infi nito, entre 
a pobreza da humanidade e a riqueza do Divino. Vem para 
nos dizer que é tempo de acolher o pequenino nascido em 
Belém, de semear esperanças no coração de todos. Vem para 
nos ensinar a somar nossos esforços em construir uma socie-
dade fraterna e um mundo de irmãos.

Natal é vida que nasce! Natal é 
Cristo que vem! É amor que renasce, 
porque Deus vem fazer-se um como nós, 
menos no pecado. Renasce o desejo de 
unidade familiar; renasce a esperança que 
a paz vença a violência espalhada em todo 
lugar, que o amor vença o ódio que corrói 
os corações; que a fraternidade supere as 
divisões e a coragem vença o desânimo di-
ante de um mundo com tantos problemas 
e abatido pela pandemia do coronavirus. 
Renasce sempre em cada coração a esper-
ança que o próximo ano seja de bênçãos e 
graças e que a luz do atal ilumine a todos 
numa única direção: “O Emanuel – Deus 
conosco” que no meio de nós está. Seja sua 

presença no meio de nós também motivo de compromisso 
com a vida e os cuidados que ela necessita no contexto em 
que estamos vivendo.

Assim, manifestamos nossa sincera gratidão a Deus 
por todo bem que Ele nos fez e a todos que se uniram co-
nosco para fazer acontecer nossa história de superação num 
ano conturbado com o Coronavirus, mas que ainda assim, 
foi possível visualizar os grandes gestos de amor e solidarie-
dade entre os homens.

Que a paz, a esperança, a alegria e o amor sejam a 
verdadeira motivação de todos os corações, na família, na 
comunidade e no mundo e o sonho de um verdadeiro Natal. 
Deus abençoe a todos e os melhores votos de um Feliz Natal.

Dom Adimir Antonio Mazali
Bispo Diocesano de Erexim

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

apresenta notícias diárias, informativos semanais da Diocese e das Paróquias, subsídios litúrgicos, este jornal semanal, acervo digital...
Livraria Diocesana – Av. Sete de Setembro, 1251 (no Centro Diocesano)
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Festa da Sagrada Família
A Voz da Diocese (27/12/2020)

Renovando os votos de Feliz Natal a to-
dos, neste dia 27 de dezembro. 

O dia da Sagrada Família celebra-se no 
domingo seguinte ao Natal dentro da oitava do 
Natal. Lembramos que o Natal, assim como a 
Páscoa, possui uma semana prolongada chama-
da de oitava, ou seja, que a festa se estende. Se 
o Natal for no domingo, esta festa é celebrada 
no dia 30 de dezembro.

É uma festa muito antiga, que vai além 
do século XVII que surgiu para exaltar a Sagra-
da Família como um modelo de vida familiar 
para todas as famílias cristãs, destacando-se dela as suas virtudes 
de simplicidade, amor, humildade, dedicação um ao outro, trabalho 
e tantas outras, particularmente sua vida de fé e fidelidade à von-
tade de Deus.

Na liturgia que celebramos, encontramos alguns elementos 
muito importantes e práticos para a nossa vida familiar. A 1ª Leitura 
do Livro do Eclesiástico, cap. 3, apresenta algumas atitudes que 
os filhos devem ter para com os pais. Refere-se de forma direta 
ao cumprimento do 4º mandamento da Lei de Deus; “Honrar pai 
e mãe”, que significa uma atitude de respeito e gratidão aos pais. 

A 2ª leitura da Carta de São Paulo aos Colossenses, cap.3, 
também acentua a dimensão do amor para a vida cristã, convidan-
do-nos a revestir-nos “de sincera misericórdia, bondade, humil-
dade, mansidão e paciência” e, sobretudo diz: “amai-vos uns aos 
outros, pois o amor é o vínculo da perfeição”. Esse amor deve ser 
concretizado em nossos relacionamentos, mas de forma muito es-
pecial, com todos os que convivem conosco no espaço familiar.

E para nos iluminar ainda mais, o Evangelho de Lucas no 
cap. 2,22 ss., nos mostra a cena duma família, a família de Nazaré 
que acolhe e vive segundo a Palavra de Deus, consagrando suas 

vidas na confiança que depositam no Senhor. 
Encontra-se nesta passagem a figura dos anciãos 
Simeão e Ana que têm olhar particular voltado 
profeticamente ao futuro, capazes de perceber e 
compreender os sinais de Deus como uma pre-
sença libertadora no meio dos homens. Em Je-
sus encontra-se a libertação.

É na família que aprendemos a viver em 
sociedade, partilhando as mesmas esperanças e 
as mesmas angústias. É na família que encon-
tramos a nossa identidade, a nossa verdade e 
esta verdade nos liberta. Não escolhemos nossas 

famílias, por isso devemos amá-las como dom de Deus concedido 
a cada um de nós. 

Por esta razão, com a Igreja, celebrando esta Festa da Sagra-
da Família de Nazaré, queremos pedir sua intercessão por nossas 
famílias, com suas alegrias, esperanças e também seus limites e 
inseguranças, de modo particular  neste tempo de pandemia, para 
que em nosso meio reinem as virtudes e atitudes vividas no Lar de 
Nazaré.

Com o Papa Francisco rezamos: 
“Jesus, Maria e José a vós com confiança rezamos, a vós 

com alegria nos confiamos”.
“Sagrada Família de Nazaré,
escola atraente do Santo Evangelho:
ensinai-nos a imitar as vossas virtudes
com uma sábia disciplina espiritual...”
“Sagrada Família de Nazaré! A nossa família vossa é”! 

Amém!
Dom Adimir Antonio Mazali
Bispo Diocesano de Erexim 

Festa do Batismo do Senhor
A Voz da Diocese (10/01/21)

Saudamos a todos os que acompanham da Voz da Diocese que mais uma vez estão em sintonia 
conosco para acolher esta mensagem de paz e esperança.

Estamos celebrando, neste final de semana, a Festa do Batismo do Senhor, encerrando o período do 
Natal. Eu gostaria de iniciar nossa reflexão fazendo uma pergunta: você sabe qual a data de seu batis-
mo? Pois é, a data do nascimento todos nós sabemos e nela fazemos festa. Mas a data de nosso batismo 
fica no esquecimento e ela é muito importante. Pelo batismo, nos tornamos filhos e filhas muito amados 
de Deus, da mesma forma que nos recorda o anúncio do Evangelho de hoje, o batismo de Jesus revelado 

como o Filho querido por Deus: “Tu és meu Filho amado, em ti ponho meu bem-querer”.
A liturgia nos faz percorrer a história da salvação para nos inserir, como batizados, no mistério revelado em Jesus e na missão 

a Ele confiada. 
A primeira leitura, tirada do profeta Isaías, nos apresenta a figura do “Servo” sobre o qual está o espírito do Senhor, pois ele foi 

escolhido para libertar o seu povo. É Deus quem escolhe, capacita e envia em missão. Esta figura do “servo” no texto de Isaías prefig-
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ura a pessoa de Jesus que se torna servo para realizar sua missão 
e assume, conforme recordamos em outra passagem do Evangel-
ho de Lucas, que ele retoma este mesmo texto como referência 
de seu programa de vida: “O Espírito do Senhor está sobre mim 
porque me ungiu e me enviou...” Deus age através de quem ele 
escolhe, confia e envia a uma missão. 

A segunda leitura, tirada dos Atos dos Apóstolos, apresenta 
o discurso de Pedro que enfatiza o que aconteceu com Jesus de-
pois do batismo pregado por João Batista e como Jesus, ungido 
com a força do Espírito, realizou sua missão. Recorda como os 
apóstolos iniciaram a missão no seguimento de Jesus depois que o 
mesmo, tendo passado pelo mundo fazendo o bem, confiou a eles 
a continuidade de anunciar o projeto salvador de Deus. 

O relato do Evangelho mostra que Jesus, tendo sido batiza-
do por João Batista, no Rio Jordão, o céu se abriu e pairou sobre 
ele o Espírito em forma de pomba revelando sua identidade. A 
voz que se faz ouvir ainda nos mostra a intimidade de Jesus com 

o Pai e Nele está todo o bem-querer e a confiança depositada pelo 
Pai. A partir daí, Jesus inicia sua missão de anunciar a Boa Nova, 
cumprindo inteiramente a vontade do Pai e sendo obediente até à 
morte e morte de cruz.

Com esta festa do batismo de Jesus, somos chamados a 
renovar nosso batismo e para isso, vamos buscar qual é a data 
dele para que mergulhando na vida de Cristo nos tornemos, como 
Ele, anunciadores da boa nova. Somos encorajados a participar 
da mesma missão de Jesus, que passou pelo mundo fazendo o 
bem, servindo nossos irmãos e irmãs na certeza de que também 
a nós o Senhor nos comunicará o seu Espírito, fazendo-nos ouvir 
sua voz que nos diz: “Tu és meu filho amado, em ti coloco meu 
bem-querer”.

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

No Domingo da Palavra, Francisco
propõe ler diariamente o Evangelho

O Papa Francisco não 
presidiu a missa do 3º domingo 

do Tempo Comum, dia 24 de janeiro, no qual, pela segund vez, 
transcorria o Domingo da Palavra de Deus, por causa de uma do-
lorosa ciatalgia (dor por compressão do nervo ciático). Mas, havia 
preparado a homilia, na qual se refere ao evangelho com Jesus a 
anunciar o Reino de Deus. Ele destaca dois aspectos.

O que Jeus diz
“O que diz. Jesus começa a pregar assim: ‘Completou-se 

o tempo e o Reino de Deus está próximo’. Deus está perto: é a 
primeira mensagem”. “O tempo da distância acabou, quando Se 
fez homem em Jesus. Desde então, Deus está muito perto, nunca 
Se separará nem Se cansará da nossa humanidade”. “Antes de 
qualquer palavra nossa sobre Deus, está a sua Palavra para nós, 
que continua a dizer-nos: ‘Não tenhas medo, estou contigo. Estou 
perto de ti e continuarei a estar’.

“A Palavra de Deus permite-nos tocar com a mão esta 
proximidade, já que ela não está longe de nós, antes está muito 
perto do nosso coração. É o antídoto contra o medo de enfrentar 
a vida sozinho”

 “Com efeito o Senhor, através da sua Palavra, con-sola, 
isto é, permanece com quem está só. Falando conosco, lembra-nos 
que estamos no seu coração, somos preciosos a seus olhos, esta-
mos guardados na palma das suas mãos. A Palavra de Deus in-
funde esta paz, mas não deixa em paz. É Palavra de consolação, 
mas também de conversão.

“"Convertei-vos”: acrescenta Jesus imediatamente depois 
de ter proclamado a proximidade de Deus, porque com a sua 
proximidade acabou o tempo de deixarmos à distância Deus e os 
outros, acabou o tempo em que cada um só pensa em si e avança 
por conta própria.”

Isto não é cristão, porque a pessoa que experimenta a proxi-
midade de Deus não pode colocar à distância o próximo, não pode 
deixá-lo distante na indiferença”.

“Assim a Palavra, semeada no terreno do nosso coração, 
leva-nos a semear esperança através da proximidade. Precisa-
mente como Deus faz conosco”.

A quem fala Jesus
 “Dirige-Se, em primeiro lugar, a pescadores da Galileia. 

Eram pessoas simples, que viviam do trabalho das suas mãos la-
butando duramente noite e dia. Não eram especialistas na Sagrada 
Escritura, nem se salientavam certamente por ciência e cultura”. 
(…) Mas Jesus começa de lá: não do centro, mas da periferia. As-
sim nos diz que ninguém fica marginalizado no coração de Deus. 
Todos podem receber a sua Palavra e encontrá-Lo pessoalmente”. 
“Dirige-se às pessoas nos lugares e momentos mais comuns. 

Jesus “não os atrai com discursos elevados e inacessíveis, 
mas fala às suas vidas: a pescadores de peixes diz que serão pes-
cadores de homens”. 

“É assim que o Senhor procede conosco: procura-nos onde 
estamos, ama-nos como somos e, pacientemente, acompanha os 
nossos passos”

 “Por isso, queridos irmãos e irmãs, não renunciamos à Pa-
lavra de Deus. É a carta de amor escrita para nós por Aquele que 
nos conhece como ninguém: lendo-a, voltamos a ouvir a sua voz, 
vislumbramos o seu rosto, recebemos o seu Espírito”.

E aconselhou:
“Coloquemos o Evangelho num lugar onde nos lembremos 

de o abrir diariamente, talvez no começo e no fim do dia, de tal 
modo que, no meio de tantas palavras que chegam aos nossos ou-
vidos, qualquer versículo da Palavra de Deus chegue ao coração”.

Fonte: Vatican News
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CNBB - Unidos e Responsáveis
Rumo ao Novo que Desejamos

Em sua primeira mensagem do 
ano, presidência da CNBB defende 
a vacina para todos os brasileiros e 
a equidade no seu acesso

“Eu vim para que todos ten-
ham vida e vida em abundância” 
(Jo 10,10)

1. O novo que buscamos neste 
ano de 2021 requer a união de todos 
os cidadãos de boa vontade para enfrentamento da covid-19. 
Os números mostram que a pandemia está se tornando mais 
grave no Brasil. Já são cerca de 200 mil mortos.

2. As vidas perdidas não podem simplesmente compor 
quadros estatísticos. É luto e dor no coração das famílias. 
São histórias interrompidas por uma ameaça ágil, perigosa e 
invisível, porém real.

3. Para erradicar a covid-19, é imprescindível que to-
dos caminhem juntos, solidariamente, sem exclusões. É pre-
ciso reconhecer que o vírus não respeita fronteiras, classes 
sociais e qualquer outra forma de categorização que, com 
tanta frequência, fundamentam lamentáveis discriminações.

4. A palavra de ordem é, portanto, união. É preciso 
haver, cada vez mais, corresponsabilidade no enfrentamento 
deste desafio sanitário e social. Não se vence uma pandemia 
isoladamente. Cada pessoa deve cuidar de si e, principal-
mente, do outro, que é irmão e irmã, com profundo respeito 
ao distanciamento social e atenção aos protocolos sanitários 
indicados pelas autoridades em saúde.

5. Não podemos nos render à indiferença de alguns, 
negacionismos de outros ou à tentação de nos aglomerar-
mos, permitindo que nos contaminemos e nos tornemos in-
strumentos de contaminação, sofrimento e morte de outras 
pessoas. Não deixemos que o cansaço e a desinformação nos 
levem a atitudes irresponsáveis. Sejamos fortes! Permaneça-
mos firmes!

6. A vacina seja para todos. É uma questão de respon-
sabilidade a rápida definição de estratégias para se começar 
imediatamente a vacinação, compreendida como fato social, 
não individual, para alcançar metas indicadas pelos epide-
miologistas.

7. Justiça, solidariedade e inclusão são os principais 
critérios a serem seguidos no enfrentamento desta pandemia. 
Cada instituição e segmento da sociedade têm graves re-

sponsabilidades neste processo. Por 
isso, a Igreja Católica assume seu 
compromisso de colaborar como 
força educativa e solidária rumo a 
um novo estilo de vida.

8. A sociedade brasileira ex-
ige pronta união e atuação dos gov-
ernantes, nas diferentes esferas do 
poder, guiados pela ciência e sérias 

indicações dos epidemiologistas, para que a vacinação com-
ece urgentemente, pois, a cada dia, vidas são perdidas para a 
pandemia, agravada também por seus impactos econômico-
sociais.

9. Especial atenção seja dedicada aos mais vulneráveis 
e pobres. É inaceitável e pouco inteligente que a vacina 
chegue mais rapidamente a alguns, deixando a descoberto a 
maior parte da população.

10. O Papa Francisco, na Carta Encíclica Fratelli Tutti, 
ensina que a palavra solidariedade expressa muito mais do 
que gestos esporádicos. “A solidariedade, no seu sentido 
mais profundo, é uma forma de fazer história” (Carta Encí-
clica Fratelli Tutti, n. 116). A humanidade está adoecida pela 
pandemia e só encontrará a cura se caminhar unida, adot-
ando a solidariedade como princípio que orienta as relações, 
para que todos tenham a oportunidade de se vacinar, para 
que cada pessoa assuma a própria responsabilidade no cui-
dado com o seu semelhante e com a Casa Comum.

11. Deus, que nos fez livres e corresponsáveis pela obra 
da Criação, pelo cuidado uns dos outros, ajude-nos a apren-
der com as lições desta pandemia, para que possamos superá-
la e avançarmos na construção de um mundo mais saudável, 
a partir da fraternidade e da solidariedade universal.

Brasília-DF, 6 de janeiro de 2021
Dom Walmor Oliveira de Azevedo - Arcebispo de 

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

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

Segundo Vice-Presidente da CNBB
Dom Joel Portella Amado - Bispo auxiliar da arquidi-

ocese de São Sebastião do Rio de Janeiro (RJ), Secretário-
geral da CNBB

Fonte: CNBB
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Presidência da CNBB divulga nota sobre a resolução
do CONANDA que trata dos adolescentes em

cumprimento de penas socioeducativas
O Conselho Nacional dos Di-

reitos da Criança e do Adolescente 
(Conanda) aprovou na última quin-
ta-feira (17/12) resolução que esta-
belece uma série de diretrizes para 
o atendimento de adolescentes que 
estejam cumprindo medidas socio-
educativas em meio fechado. A res-
olução causou polêmica por causa 
de uma notícia falsa divulgada em 
relação ao artigo 41, que trata sobre visitas íntimas. Por isso, 
a presidência da CNBB divulgou nota para esclarecer o que 
de fato foi aprovado. 

Íntegra da nota 
SOBRE A VERDADE,
A DEMOCRACIA E A VIDA
A presidência da Conferência Nacional dos Bispos do 

Brasil (CNBB), depois de ouvir as pessoas que participaram 
diretamente dos fatos, compartilha esclarecimentos sobre a 
Resolução aprovada pelo Conselho Nacional da Criança e 
do Adolescente (CONANDA).

1. A Resolução faz parte de um longo processo que 
teve como finalidade enfrentar os dados levantados pelo Me-
canismo Nacional de Combate e Prevenção à Tortura nas 
Instituições Socioeducativas, atestado triste e vergonhoso da 
negação de direitos fundamentais a crianças e adolescentes 
privados de liberdade.

2. Em seus 57 artigos, tratou de direitos já previstos an-
teriormente em leis federais, tais como o Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA – Lei 8069/90) e a Lei nº 12.594, de 
18 de janeiro de 2012, conhecida como Lei do SINASE – 
Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo.

3. O art. 41, cuja aprovação foi alvo de críticas e inter-
pretações distorcidas, refere-se claramente ao art. 68 da Lei 
do SINASE, onde se prevê que visitas íntimas aconteçam 

apenas para quem esteja casado ou 
viva uma união estável.

4. Nos termos do Art. 1517 do 
Código Civil, só podem se casar pes-
soas com 16 anos ou mais, exigindo-
se para isso a autorização dos pais. 
Segundo o Art. 217-A do Código 
Penal, atividade sexual com menor 
de 14 anos é considerada estupro de 
vulnerável e, portanto, crime.

5. É necessário ler a Resolução no horizonte em que 
foi pensada e aprovada. Outro tipo de leitura deturpa seu 
conteúdo e demonstra o desejo deliberado de desmoralizar 
os Conselhos de Políticas Públicas, instâncias indispen-
sáveis em uma sólida democracia.

6. Diante desse lamentável fato, a CNBB expressa sua 
solidariedade às representantes das entidades católicas, re-
afirma sua idoneidade e agradece por sua contribuição em 
favor da vida e da democracia.

7. A Igreja não se curva a disputas por poder nem 
aceita a manipulação da verdade, pois o seu compromisso é 
com o anúncio do Evangelho, o que exige irrestrito respeito 
com o cuidado, a defesa e a promoção da vida. A CNBB, no 
cumprimento de sua missão e compondo o coro dos lúcidos, 
sempre manifestará sua “fraternidade e amizade social” com 
os mais vulneráveis.

Brasília, 22 de dezembro de 2020
D. Walmor Oliveira de Azevedo - Arcebispo de Belo 

Horizonte, MG, Presidente
D. Jaime Spengler - Arcebispo de Porto Alegre, RS, 1º 

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

Vice-Presidente
D. Joel Portella Amado - Bispo auxiliar do Rio de Ja-

neiro, RJ, Secretário-Geral

Nota do Regional Norte 1 da CNBB
“O golpe duro e inesperado desta pandemia fora de controle obrigou,                                                        

por força, a pensar nos seres humanos, em todos, mais do que nos benefícios de alguns” (FT 33).

O Regional Norte 1 da CNBB, diante da crise sanitária 
provocada pela segunda onda da pandemia da Covid-19, que  
está  acontecendo  no  estado  do  Amazonas, sobretudoem  
Manaus, manifesta sua preocupação e sua solidariedade com 
as pessoas que estão sofrendo as consequências da falta de 
leitos hospitalares,atendimento médico e oxigênio.

O acontecido nos últimos dias é consequência de um 
surpreendente aumento no número de contágios e  falecidos  
nas  últimas  semanas  no  estado  do  Amazonas,  espe-
cialmente  desde o  dia  1°  de  janeiro. Segundo informa a 
Fundação de Vigilância em Saúde do Estado do Amazonas, 
neste mês de janeiro, desde o dia 1° até o dia 14,o número 
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de contágios foi incrementado em 
21.786 pessoas, uma média de 1.556 
casos diários, e 635 óbitos, uma mé-
dia de 45 falecidos por dia, a grande 
maioria em Manaus.

O número  de enterrosnos  ce-
mitérios  de  Manaus,  onde  no  dia  
13  de  janeiro  foram  sepultadas  
198 pessoas nos faz pensar que na 
verdade o número de vítimas da Co-
vid-19 está sendo ainda maior do que  apontam  osnúmeros 
oficiais.  No  mesmo  dia  13  de  janeiro,  faleceram  nos  
seus  domicílios,  na cidade de Manaus,26 pessoas.

O relaxamento  das  medidas  de  distanciamento  e  a  
falta  decuidado  pessoal,  sobretudo  o  uso  de máscara e 
álcool gel, tem sido uma constante nos últimos meses. Junto 
com isso,mostramos nossa indignação  diante  da  situação  
que  estamos  vivenciando,  dado  que os  informes  dos  cien-
tistas  e epidemiologistas, que há vários meses vem anunci-
ando a chegada de uma segunda onda, nem sempre tem sido 
escutado, não sendo tomadas as medidas sanitárias cabíveis. 

Como Igreja  Católica,  pedimos  das  autoridades  em-
penho  para  evitar  o  maior  número de mortes possíveis,  e  
da  população  amazonense,  que  os  cuidados  e  o  respeito  
pelos  decretos  promulgados sejam assumidos por todose 
todas, como instrumento que ajude a conter os efeitos da 
segunda onda da  pandemia. Esperamos que  os  mais  po-

bres  não  sejam  excluídos  no  at-
endimento  e  que  a solidariedade  e  
o  cuidado  comum  sejam  atitudes  
assumidas  por  todos  e  todas, tendo  
presente  a“consciência de sermos 
uma comunidade mundial que viaja 
no mesmo barco”(FT 32).

Mais uma vez, seguindo o 
posicionamento do Papa Francisco e 
da Presidência da CNBB,  fazemos 

um  apelo  para  que  prioridade  do  Amazonas  na  vaci-
na,  prometida pelo Ministro  da  Saúde,  nasua viagem em 
Manaus, se torne uma realidade, e para que essa vacina seja 
gratuita e para todos e todas.

Manifestando nossa solidariedadee  oração  para  com  
aqueles  que  vivem  momentos  de  dor  e sofrimento,  pedi-
mos  as  bênçãos  de  Deus  e  a  intercessão  da  Virgem  
Maria,  Nossa  Senhora  da Amazônia, para poder superar 
este momento em que nos encontramos. Manaus, 15de ja-
neirode 2021.

Edson Tasquetto Damian - Bispo de São Gabriel da 
Cachoeira, Presidentedo Regional Norte I – CNBB

Dom Edmilson Tadeu Canavarros dos Santos -Bispo 
Auxiliar da Arquidiocese de Manaus, Vice Presidente do Re-
gional Norte 1 –CNBB

Dom Zenildo Luiz Pereira da Silva - Bispo da Prelazia 
de Borba, Secretário do Regional Norte 1 –CNBB

Fonte: CNBB e CNBB Regional Norte I

Nota Conjunta CNLB, CRB, CNISB, CNP, CND, CBJP, CEFEP
Vacinar é atitude de amor 

porque pode preservar a vida das 
pessoas mais próximas, mais vul-
neráveis, entre nós, pessoas idosas e 
pessoas com doenças crônicas e per-
manentes, visto que podemos trans-
mitir o novo coronavírus, mesmo 
sem ter sintomas da doença.

Neste sentido, São João Evan-
gelista nos alerta: “quem não ama o 
seu irmão, a quem vê, não poderá amar a Deus, a quem não 
vê”, em sua primeira Carta no capítulo 4º, na segunda parte 
do versículo 20. (1Jo 4,20b).

Ciência e fé geram qualidade de vida, conhecimento 
da natureza e sentido espiritual à existência. Pela fé desco-
brimos a origem e a finalidade do universo e da vida e pela 
ciência, como funcionam um e outro. Tudo isso importa 
pouco se não nos conduz ao essencial: uma civilização na 
qual o amor seja também uma exigência política e nos leve 
a superar a cultura do individualismo e da indiferença diante 
do sofrimento, a dor e a morte.

Nesta trilha, as nossas sociedades se imunizam para 
garantir a continuidade da vida e sua qualidade, como recor-

rência da inteligência que o Deus-
criador nos concedeu. Assim, con-
tribuímos com a obra criadora e 
salvadora de Deus.

Convocamos a todas as pes-
soas cristãs e àquelas de boa vontade 
a nos mobilizarmos para conver-
sar mais com pessoas, familiares, 
grupos e comunidades sobre a im-
portância da vacinação para superar 

essa pandemia que já ceifou no Brasil mais de 200 mil vidas. 
A obrigatoriedade da vacina, embora se dê na esfera política, 
deve ter fundamentos científicos.

Prossigamos utilizando os meios possíveis, mantendo o 
distanciamento físico, usando máscaras, lavando as mãos com 
água e sabão ou utilizando álcool 70%.  A ciência vem demon-
strando que a vacinação obrigatória é capaz de realizar um 
efetivo bloqueio de doenças várias, portanto colocar a obriga-
toriedade da vacina contra o corona vírus é caminho natural 
porque o interesse pela saúde coletiva está acima de um debate 
negativamente politizado sobre as liberdades individuais.

Papa Francisco, organizando a vacinação na Cidade 
do Vaticano nos chama à responsabilidade: “Eu acredito que 
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eticamente todo mundo deveria tomar a vacina. É uma op-
ção ética porque você aposta na saúde, na sua vida, mas tam-
bém na vida dos outros”.

Assim, vamos enfrentar de forma inteligente, criativa 
e eficaz aqueles que utilizando de seus títulos de autoridades 
públicas ou religiosas incentivam o “negacionismo suicida”, 
nas palavras do Papa Francisco. “Negacionismo” é a atitude 
de quem não acolhe os saberes que as ciências nos propor-
cionam e se fecha em atitudes radicais, oferecendo riscos à 
própria saúde e a de outras pessoas que o seguem.

Vacina sim e já, integre esse “mutirão pela Vida”!
Brasília DF, 18 de janeiro de 2021.
Conselho Nacional do Laicato do Brasil 
Conferência dos Religiosos do Brasil 
Conferência Nacional dos Institutos Seculares do Brasil 
Comissão Nacional dos Presbíteros Comissão Nacional 

dos Diáconos 
Comissão Brasileira Justiça 
Paz Centro Nacional de Fé e Política Dom Helder Câmara 
Fonte: CRB

Apelo dos Padres da Caminhada aos chamados
meios católicos de comunicação

    Comunicação CRB
    BASTA DE MÁ INFOR-

MAÇÃO NOS CHAMADOS 
MEIOS CATÓLICOS DE CO-
MUNICAÇÃO

Nós, presbíteros dos Gru-
pos Padres da Caminhada e Pa-
dres Contra o Fascismo, de todos 
os Estados do Brasil, sentimo-
nos no grave dever de apelar às 
autoridades da Igreja Católica Apostólica Romana para que 
proíbam a circulação de informações falsas ou deturpadas 
por parte de canais católicos de televisão.

Há tempos estamos sofrendo com essas inverdades 
que alguns canais católicos disseminam, confundindo sobre-
tudo o povo simples de nossas comunidades, que os escutam 
como se estivessem ouvindo o próprio Deus. Sabemos que, 
na era da comunicação eletrônica e das redes sociais digitais, 
as instituições tradicionais perderam seu poder de influên-
cia e de respaldo à verdade. Qualquer líder religioso que se 
serve das redes para transmitir suas mensagens, tem garan-
tida a difusão de sua fala em escala geométrica.

Vivemos hoje uma situação em que pessoas que pos-
suem escasso conhecimento sobre um assunto acreditam 
saber mais que os outros consistentemente preparados. Isso 
faz com que tomem decisões equivocadas e cheguem a re-
sultados indevidos. A incompetência restringe sua capacid-
ade de reconhecer os próprios erros. Estas pessoas apostam 
numa superioridade ilusória. Desta forma, o poder mágico 
da telecomunicação empodera quem nela aparece, sobretudo 
se arroga para si o falar em nome de Deus, de Jesus Cristo 
ou da Igreja. Pessoas visivelmente despreparadas falam com 
tanta convicção e arrogância sobre assuntos que não conhe-
cem, que acabam por transmitir uma opinião absurda como 
se fosse a mais pura verdade.

Em contrapartida, pessoas muito capacitadas podem 
diminuir sua autoconfiança e sofrer de inferioridade ilusória. 

Estas pessoas, acostumadas à 
vigilância e à autocrítica constan-
tes, podem pensar que não são 
tão capacitadas e passam a sub-
estimar as próprias habilidades. 
No limite, chegam a acreditar que 
pessoas menos capazes são tão ou 
mais capazes do que eles.

Há canais e pregadores que, 
valendo-se do título de católicos 
e arvorando-se a defensores da 

ortodoxia, passam por cima da autoridade dos bispos locais, 
não sintonizam com a Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil e mantêm uma comunhão mais formal do que afetiva 
e efetiva com o Papa Francisco. Não há instância externa 
a eles que os regule, avalie e se lhes contraponha quando 
necessário. Podem causar um mal irreparável tanto na trans-
missão das verdades da fé quanto na formação da opinião 
pública, e muitas vezes formam, com aquele meio de comu-
nicação uma comunidade de pertencimento, que funciona 
como um referencial absoluto de suas informações, ideias, 
valores, convicções, comportamentos pessoais e sociais. 

Neste dramático tempo de pandemia, que já ceifou 
mais de 2.000.000 de vidas no mundo e mais de 212.000 no 
Brasil (nosso país, com 2,7% da população mundial, tem se 
mostrado responsável por 10% de óbitos por Covid-19 no 
planeta!) a Igreja Católica vem se colocando coerente e gen-
erosamente a serviço da vida. Basta ver as atitudes e os ges-
tos do Papa Francisco e da Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil e da REPAM.

Por isso, é inadmissível que, na contramão, pregadores 
católicos despreparados, quando não ideologizados, minimi-
zem as medidas sanitárias básicas, como o uso de máscaras, 
a higienização das mãos, o distanciamento social, e indis-
ponham as pessoas contra a única medida capaz de debe-
lar o vírus, que é a vacina, como, aliás, vem fazendo siste-
maticamente o Presidente da República, com sua política 
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irresponsável e genocida. Que conhecimento científico têm 
esses senhores para desautorizarem um conhecimento tecni-
camente comprovado? Suas opiniões transmitidas como se 
fossem oráculos causam um dano incalculável em pessoas 
simples de nossas comunidades que os ouvem.

O povo católico que segue estes canais não pode ser 
prejudicado por quem para eles representa o próprio Jesus 
Cristo, que não veio para enganar, “roubar, matar e destruir” 
(Jo 10,9), mas – segundo suas próprias palavras na sinagoga 
de Nazaré – veio para anunciar a Boa Notícia aos pobres, 

proclamar a liberdade aos prisioneiros, dar visão aos cegos, 
pôr em liberdade os oprimidos (cf. Lc 4, 18), para que “todos 
tenham vida e a tenham com abundância” (Jo 10, 10).

Precisamos dar um basta nisso, ou a Igreja Católica 
cairá num descrédito imenso, numa sociedade que já a es-
cuta muito pouco. Esses canais provocam em muitos casos 
um desserviço à evangelização.

Padres da Caminhada e Padres Contra o Fascismo
21 de Janeiro de 2021
Fonte: CRB

Ângelus na Solenidade de Maria Santíssima Mãe de Deus
54º DIA MUNDIAL DA PAZ

Biblioteca do Palácio Apostólico, 1° de janeiro de 2021

 Queridos irmãos e irmãs, 
bom dia e feliz Ano Novo!

Comecemos o novo ano co-
locando-nos sob o olhar materno e 
amoroso de Maria Santíssima, que 
a liturgia celebra hoje como Mãe 
de Deus. Assim, retomamos o nos-
so percurso pelas veredas do tempo, 
confiando as nossas angústias e os 
nossos tormentos àquela que tudo 
pode. Maria olha para nós com ternura materna tal como olha-
va para o seu Filho Jesus. E se olharmos para o presépio, vemos 
que Jesus não está no berço, e dizem-me que Nossa Senhora 
disse: “Deixai-me pegar um pouco ao colo este meu filho?” E 
Nossa Senhora faz assim conosco: ela quer estreitar-nos nos 
seus braços, para nos proteger como protegeu e amou o seu 
Filho. O olhar tranquilizador e consolador da Santíssima Vir-
gem é um encorajamento para assegurar que este tempo, que 
nos foi dado pelo Senhor, seja dedicado ao nosso crescimento 
humano e espiritual, a fim de que seja um tempo para eliminar 
o ódio e as muitas divisões, um tempo para nos sentirmos mais 
irmãos, um tempo para construir e não para destruir, cuidando 
uns dos outros e da criação. Um tempo de paz.

É precisamente para cuidar do próximo e da criação que 
o tema do Dia Mundial da Paz, que hoje celebramos, é dedica-
do: A cultura do cuidado como percurso de paz. Os dolorosos 
acontecimentos que marcaram o caminho da humanidade no 
ano passado, especialmente a pandemia, ensinam-nos que é 
necessário interessar-se pelos problemas dos outros e partilhar 
as suas preocupações. Esta atitude representa o caminho que 
conduz à paz, pois favorece a construção de uma sociedade 
baseada em relações de fraternidade. Cada um de nós, homens 
e mulheres desta época, é chamado a realizar a paz: cada um 
de nós, não sejamos indiferentes a isto. Somos todos chama-
dos a realizar a paz e a concretizá-la todos os dias e em todos 
os ambientes da vida, estendendo a mão ao irmão necessitado 
de uma palavra de conforto, de um gesto de ternura, de ajuda 
solidária. E isto, para nós, é uma tarefa dada por Deus...

E a paz pode ser construída se 
começarmos a estar em paz conosco 
... e com aqueles que nos rodeiam, 
removendo os obstáculos que nos 
impedem de cuidar dos necessit-
ados e dos indigentes. Trata-se de 
desenvolver uma mentalidade e uma 
cultura de “cuidado”, para derrotar 
a indiferença, para derrotar o des-
carte e a rivalidade que infelizmente 
prevalecem. Remover estas atitudes. 

E assim a paz não é apenas a ausência de guerra. ... A paz está 
na vida: não é apenas a ausência de guerra, mas é a vida rica de 
significado, estabelecida e vivida em realização pessoal e em 
partilha fraterna com os outros. Então essa paz tão desejada e 
sempre ameaçada pela violência, pelo egoísmo e pela maldade, 
que aquela paz ameaçada se torna possível e alcançável se eu a 
considerar uma tarefa que me foi atribuída por Deus.

A Virgem Maria, que deu à luz o «Príncipe da Paz» 
(Is 9, 6) e que o estreita tão ternamente nos seus braços, ob-
tenha para nós do céu o bem precioso da paz, que não pode 
ser plenamente perseguido apenas pelos esforços humanos. 
O esforço humano por si só não é suficiente, porque a paz 
é sobretudo um dom, um dom de Deus; deve ser implorada 
com oração incessante, sustentada por um diálogo paciente 
e respeitoso, construída através de uma cooperação aberta à 
verdade e à justiça e sempre atenta às legítimas aspirações dos 
indivíduos e dos povos. A minha esperança é que a paz reine 
no coração das pessoas e das famílias; nos locais de trabalho e 
de lazer; nas comunidades e nações. Nas famílias, no trabalho, 
nas nações: paz, paz. Chegou o momento de pensarmos que a 
vida hoje em dia é governada por guerras, por inimizades, por 
tantas coisas que destroem... Queremos a paz. E ela é um dom.

No limiar deste início, a todos apresento os meus cor-
diais votos de um 2021 feliz e sereno. Que cada um de nós 
procure assegurar que seja um ano de solidariedade fraterna e 
de paz para todos; um ano cheio de confiança e esperança, que 
confiamos à proteção de Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe.
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Falece Bispo emérito de Cruz Alta
Aos 94 anos, faleceu na madrugada 

desta quinta-feira, 17 de dezembro, em sua 
residência, o Bispo Emérito da Diocese de 
Cruz Alta, Dom Jacó Roberto Hilgert. em de-
corrência de uma parada cardiorrespiratória. 

O velório ocorre na Catedral Divino 
Espírito Santo, em Cruz Alta, a partir das 09h 
desta quinta-feira, com missas exequiais, se-
guindo todos os protocolos sanitários, às 12h, 
às 15h e às 17h, quando a última encomenda-
ção e o sepultamento na cripta da Catedral. 

Em sua nota oficial, o atual Bispo 
diocesano de Cruz Alta, Dom Adelar Baruffi, 
ressalta que Dom Jacó, Pastor zeloso e fiel, dedicou toda 
sua vida ao serviço do Evangelho. Como 2º Bispo Dioce-
sano de Cruz Alta deixou significativas e profundas marcas 
na Diocese nos quase 26 frutíferos anos em que esteve à sua 
frente (outubro de 1976 a maio de 2002). Durante a emeritu-
de foi incansável nas mais diversas atividades que realizou, 
enquanto a saúde física lhe permitiu.

 Dom Jacó nasceu no dia 27 de janeiro de 1926, em 
Harmonia. Com 8 anos, entrou no Seminário de Gravataí, 
onde cursou o primeiro e segundo grau. De 1946 a 1952, 
cursou Filosofia e Teologia no antigo Seminário Central 
Cristo Rei de São Leopoldo. Foi ordenado presbítero da Ar-
quidiocese de Porto Alegre/RS, por Dom Vicente Scherer, 
em 30 de novembro de 1952. 

Como padre, foi vigário paroquial na Paróquia de 
Montenegro em 1953, e de Camaquã em 1954 e 1955; páro-

co da Paróquia Nossa Senhora da Imaculada 
Conceição, na Vila Rio Branco em Canoas, 
de 1956 a 1959; pároco da  Paróquia São 
João Batista de Camaquã, de janeiro de 1960 
a julho de 1976. Naquela Paróquia, a partir 
de 1969, foi também Vigário Episcopal. Em 
21 de julho de 1976, foi nomeado segundo 
Bispo Diocesano de Cruz Alta. Foi ordenado 
Bispo por Dom Vicente Scherer no dia 26 de 
setembro daquele ano em Camaquã. Iniciou 
seu ministério episcopal na Diocese de Cruz 
Alta no dia 03 de outubro de 1976. Em 08 
de maio de 2002, aos 76 anos, o Papa João 

Paulo II aceitou seu pedido de renúncia à condução pastoral 
da Diocese. Como Bispo emérito, enquanto a saúde lhe pe-
rimiu, desenvolveu diversas atividades, como celebração de 
crismas, capelania do Asilo Santo Antônio e do Santuário de 
Fátima em Cruz Alta, retiros para casais, jovens, seminaris-
tas e padres. 

Dotado de personalidade forte e convicções firmes 
buscou ser sempre um homem do povo diante de Deus e um 
homem de Deus frente ao povo. Mesmo com as forças redu-
zidas, devido aos muitos anos de vida, se pudesse teria tra-
balhado até o último suspiro, pois este foi sempre seu maior 
objetivo: dar a vida pela evangelização.

Aos 94 anos de idade, com 68 anos de padre e 44 
anos de bispo, Dom Jacó concluiu sua vida terrena confian-
te e esperançoso no Senhor e na Bem Aventurada Virgem 
Maria. 

Conselho Diocesano de Formadores reflete
encaminhamentos para o diaconato permanente

Na tarde do dia 18 de dezembro de 2020, no Centro de 
Pastoral, Dom Adimir presidiu reunião do Conselho Diocesano de 
Formadores e padres das Paróquias que tiveram alunos no curso da 
Escola Diaconal da Diocese de Erexim e da Arquidiocese de Passo 
Fundo, realizado nos anos de 2017 a 2019. 

Depois da oração inicial, foram retomados os critérios para a 
escolha de candidatos ao mencionado curso, conforme o projeto do 
mesmo, em vista de possível ordenação diaconal. 

Em seguida, cada padre das paróquias relatou como viu 
a participação dos que fizeram o curso e sua atuação na respectiva 
comunidade.

Posteriormente, o Conselho Diocesano de Formadores redigirá um parecer a ser enviado a cada Paróquia para o 
encaminhamento ou não, a seu tempo, de ordenações para o Diaconato Permanente.
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Dom Adimir confere ministério de acólito
a seminarista da Diocese de Erexim

Em missa com participa-
ção restrita, pelas precauções de 
prevenção contra a Covid-19, na 
igreja São Cristóvão do Bairro 
do mesmo nome em Erechim, 
na tarde do dia 19 de dezembro 
de 2020, Dom Adimir conferiu o 
ministério de acólito ao semina-
rista do terceiro ano de teologia, 
Leonardo Silva Pereira Fávero. 
Conforme o próprio Bispo regis-
trou, foi a primeira vez que presidiu tal cerimônia, que foi 
concelebrada pelo Pároco local, Pe. Anderson Faenello, pelo 
Reitor do Seminário São José, onde Leonardo estuda, Pe. 
Clair Favreto e pelo Pe. Antonio Valentini Neto, do Cen-
tro Diocesano. Em sua caminhada à ordenação presbiteral, 
como acólito Leonardo, exercerá o ministério de servir o al-
tar e a comunhão eucarística na celebração litúrgica e aos 
enfermos em suas casas ou hospitalizados. 

Na homilia, Dom Adimir iniciou observando que ao 
conferir o ministério de acólito a Leonardo se pode antever 
a culminância de sua formação seminarística na ordenação 
presbiteral. Referiu-se ao tempo litúrgico de proximidade do 
Natal expresso pelos símbolos do presépio em construção e 
da coroa do Advento, bem como na ornamentação nas casas 
de famílias, nos ambientes de trabalho e nos espaços públicos 
das cidades. Comentou as leituras da celebração da liturgia 
do sábado da terceira semana do Advento, o anúncio do anjo 
a uma mulher estéril e já idosa de que teria um filho, San-
são, como também a Zacarias, esposo de Isabel, igualmente 
idosos e ela estéril, de que seria o pai do precursor de Cris-
to, João Batista. Segundo o bispo, são as surpresas de Deus 
na história da salvação. Deus continua a chamar pessoas do 
povo para atuarem em favor do mesmo. Chamou Leonardo 
para um serviço especial na Igreja, conforme caracterizado 

pela exortação da cerimônia litúr-
gica. Concluiu sua reflexão pe-
dindo a todos permanente e con-
fiante oração pelas vocações, pela 
perseverança dos seminaristas e 
pela santificação dos padres. 

No início da celebração, 
Pe. Clair fez a apresentação dos 
seminaristas da Diocese, Leo-
nardo Fávero e Lincoln Poltro-
nieri de Erechim, Lucas Bohm 

de Grandi de Viadutos e Welington Mikoanski, de Carlos 
Gomes. No final da celebração, comentou a experiência ex-
traordinária deste ano, com os seminaristas retornando para 
suas famílias ainda em março e voltando para o seminário 
em novembro. Este último mês foi muito enriquecedor para 
eles por retomarem a vida comunitária e litúrgica proporcio-
nando novo impulso vocacional a todos. Ressaltou que, do 
ponto de vista acadêmico, Leonardo concluiu muito bem o 
ano escolar. Os outros três, cursando filosofia na Universida-
de de passo Fundo, segundo comentário de seus professores, 
demonstraram alto interesse pelo estudo e elevado nível in-
telectual. PE.  Clair destacou que os 4 sabem o que querem. 
Durante as férias estarão envolvidos em trabalho em paró-
quias e na Cúria Diocesana, retornando ao Seminário no dia 
17 de fevereiro do próximo ano, quarta-feira de cinzas. 

Dados biográficos 
Leonardo Silva Pereira Fávero, nasceu em 27 de ju-

nho de 1990, em Erechim, É filho único de Leonice Pereira 
Fávero e Terezinha da Silva Fávero, ambos já falecidos. In-
gressou no Propedêutico em 2014, no Seminário Bom Pastor 
em Barão de Cotegipe; cursou filosofia no Instituto Superior 
de Filosofia Berthier, em Passo Fundo, de 2015 a 2017; em 
2018, iniciou o curso de teologia na Itepa Faculdades tam-
bém em Passo Fundo.

Paróquia Imaculada Conceição de Getúlio Vargas 
celebra jubileu de prata de seu pároco

Pe. Valtuir Antonio Bolzan, pároco da Paróquia 
Imaculada Conceição de Getúlio Vargas, completou 25 anos 
de ordenação presbiteral no dia 30 de dezembro passado.

Seu jubileu de prata presbiteral foi celebrado 
antecipadamente na manhã do dia 20 de dezembro, quarto 
domingo de Advento, em missa de ação de graças na igreja 
da sede paroquial, com participação restrita seguindo os 
protocolos sanitários estabelecidos de prevenção à Covid-19.

Na homilia, Pe. Valtuir iniciou lembrando o último 
domingo do Advento cujo evangelho apresenta o chamado 

de Deus a Maria para ser a Mãe do Salvador prometido que 
encontrou nela resposta pronta e generosa. Relacionou o 
chamado de Deus a Maria ao chamado que lhe fez para ser 
padre, ao qual também deu o seu sim. Mencionou as diversas 
atividades a que foi chamado a desenvolver ao longo dos 25 
anos ministério, sentindo-se imensamente feliz por poder 
servir à Diocese, dizendo sempre sim ao que ela lhe pediu 
pelo seu Bispo. Motivou a todos a confirmar seu sim a Deus 
na vocação específica assumida e a rezar a Deus para que 
crianças, adolescentes e jovens descubram o chamado que 
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lhes faz, especialmente para a 
vida religiosa e sacerdotal. 

No final da celebração, 
houve diversas manifestações 
de carinho e gratidão ao 
jubilar. De flores recebidas, 
colocou uma diante da 
imagem de Nossa Senhora e 
do sacrário. 

Dados biográficos
Pe. Valtuir nasceu no 

dia 19 de dezembro de 1966, 
na Linha Três, Município de Viadutos. É o primeiro dos três 
filhos de Valdir Bolzan e Odila Masarotto. 

Fez a sexta série do antigo ginásio no Seminário da 
Consolata em Três de Maio; completou o ginásio e o segundo 
grau no Seminário de Fátima. Cursou Filosofia no Seminário 
Maior de Viamão e Teologia no ITEPA, em Passo Fundo. 
Fez também especialização em Psicopedagogia, curso para 
formadores de Seminário. 

Foi ordenado diácono no dia 18 de dezembro de 
1994, na comunidade onde nasceu e presbítero, no dia 30 de 
dezembro de 1995, na igreja Sagrado Coração de Jesus da 
sede paroquial de Viadutos. 

Como padre, foi 
vigário paroquial na Estação 
e na Catedral São José, em 
1996; assistente, professor, 
vice-reitor e reitor do 
Seminário de Fátima de 1997 
a 2007; pároco em Barão de 
Cotegipe, de 2008 a 2011; na 
Paróquia São Cristóvão em 
2012 e 2013; coordenador 
diocesano de pastoral de 2014 
a 2016; pároco da Paróquia 

Santa Luzia, Bairro Atlântico, Erechim em 2016; em 
Severiano de Almeida de 2017 a 2018. Desde 27 de janeiro 
de 2019, é Pároco em Getúlio Vargas. Foi Diretor Espiritual 
do Movimento de Cursilho de Cristandade da Diocese e do 
Estado; foi vice-assessor nacional do Cursilho; atualmente 
é assessor estadual do Cursilho; foi Diretor da Escola 
Diocesana de Servidores em duas oportunidades, quando 
Reitor do Seminário e quando Coordenador de Pastoral; foi 
membro do Colégio de Consultores de 2015 a 2020; integrou 
o Conselho Presbiteral como membro nato quando Reitor do 
Seminário e Coordenador de Pastoral e em outros períodos 
por indicação da Área Pastoral.

Dom Adimir reúne padres com mais de 40 anos 
de ordenação presbiteral

No quinto encontro com 
padres por tempo de ordenação 
presbiteral, Dom Adimir reuniu 
os 9 padres diocesanos com 
mais de 40 anos de ministério na 
manhã do dia 21 de dezembro 
de 2020, no Lar Sacerdotal, no 
Seminário de Fátima. 

Ao acolher os 
participantes, Dom Adimir disse 
que a finalidade do encontro era 
ouvir a todos sobre a própria 
vida, o que esperam dele e o que 
lhe sugerem. 

Alguns aspectos da manifestação de cada um, de forma 
vivencial, foram: A felicidade de ser padre; o testemunho de 
sacerdotes no exercício do ministério; o esforço por cultivar 
amor às pessoas; sempre se tem algo a aprender; gratidão a Deus 
pela vocação e pelo apoio da família; episódios e dificuldades no 
tempo de estudo e de ministério; a devoção a Maria que garantiu 
a perseverança; o empenho pelo bem-estar e pelos direitos das 
pessoas; o acompanhamento a movimentos populares; a atuação 
em outras dioceses; princípios cultivados na vida espiritual e 
pastoral; a busca de constante inovação pastoral; consciência das 
limitações e da idade; olhar de paz para o passado, contentamento 
no presente, visão de esperança para o futuro; metodologia pastoral 

priorizando o método ver-julgar-
agir; alegria por ter ajudado na 
formação de lideranças leigas de 
expressão política; preocupação 
pelo engajamento de leigos na 
ação da Igreja e na sociedade; 
importância da tolerância e 
aceitação dos outros com jeito 
próprio de ser. 

Após a manifestação 
de todos, Dom Adimir solicitou 
que cada um manifestasse numa 
palavra o que gostaria de lhe 

sugerir. Algumas sugestões: diálogo, proximidade com todos, 
considerar os vários aspectos de cada situação; manter a Diocese 
atenta aos encaminhamentos da Igreja em nível regional, nacional 
e universal; atenção às vocações, incentivo e estímulo a todos.

Encerrando o encontro, o Bispo testemunhou ter vindo por 
inteiro para a Diocese e que se sente muito bem aqui, consciente 
de que a missão é de Deus. Exortou ao cultivo da espiritualidade, 
com missa diária, oração dos salmos e terço. Tem por princípio 
trabalhar, deixar trabalhar e fazer trabalhar. Assegurou que podem 
contar sempre com ele.

Concluída a parte de reflexão, todos se dirigiram para o 
almoço, preparado por padres da equipe de pastoral presbiteral. 
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Dom Adimir preside a missa da noite
de seu primeiro Natal em Erechim

Pelos protocolos sanitários 
para contenção do Coronavírus, 
as missas da noite de Natal, nesta 
quinta-feira, como as outras ul-
timamente, tiveram participação 
restrita de fiéis. Até a do Papa foi 
assim na Basílica São Pedro em 
Roma. Para Dom Adimir, além 
desta particularidade, houve a de 
ter presidido a missa da noite de 
seu primeiro Natal na Catedral São 
José da Diocese de Erexim, conce-
lebrada por seu Pároco e Vigário Paroquial, Padres Alvise 
Follador e Gladir Giacomel, com a participação do Diácono 
Pascoal Pozza. Como ele mesmo registrou, a não ser nos 
anos em que esteve estudando em Roma, é também o Natal 
em que não pode estar com seus familiares em Corbélia, per-
to de Cascavel, no Paraná. 

Após o Evangelho, acompanhado pelos padres, o di-
ácono e ministros, abençoou e incensou o Presépio.

Na homilia, o Bispo ressaltou que o nascimento de 
Cristo em Belém, da Virgem Maria, por obra do Espírito 
Santo, foi a realização fiel das promessas de Deus, anun-
ciadas no Antigo Testamento. Pelo profeta Isaías, conforme 
a leitura da missa, o Menino que nasceria da Virgem seria 
designado como Deus forte que revigora a esperança; como 

Príncipe da Paz para superar con-
flitos, divisões e guerras. Por isso, 
o salmo proclamado da liturgia 
convida a terra inteira a cantar o 
louvor a Deus e a exultar e a reju-
bilar. O Filho de Deus, conforme o 
Evangelho,  nasce em Belém, que 
significa “casa do pão” e é coloca-
do numa manjedoura, recipiente 
no qual os animais se alimentam. 
A figura prenuncia o que Ele será 
para todos, o Pão da Vida. Se antes 

Deus falara pelos profetas, agora passa a falar por seu pró-
prio Filho, o Emanuel, o Deus conosco. Se Deus surpreendeu 
Ana, idosa e estéril, concedendo-lhe um filho, Sansão, para 
libertar o povo da dominação; se surpreendeu Zacarias e Isa-
bel, idosos e ela estéril, pelo nascimento de João Batista, ago-
ra surpreende a humanidade com seu Filho vindo a nós como 
criança pobre sem lugar em Belém. Exortou a todos a irem a 
Deus que vem ao encontro da humanidade em seu Filho que 
traz vida nova e luz para nosso caminhar, garantindo-nos que 
nunca estamos sozinhos. Mesmo em meio à pandemia e a ou-
tras dificuldades, Ele nos surpreende. Dom Adimir concluiu 
sua mensagem desejando que a alegria da noite de Natal pelo 
grande Dom concedido por Deus permaneça na vida de cada 
pessoa, de sua família e comunidade.

Em missa no dia de Natal, no Santuário de Fátima,
Dom Adimir ressalta as surpresas de Deus 

Na manhã da solenidade do Natal, 
Dom Adimir presidiu a missa no Santuário de 
Fátima, concelebrada por seu Reitor, Pe. Val-
ter Girelli. Em vista das normas de contenção 
à Covid-19, a celebração teve participação 
restrita, mas pôde ser acompanhada por mui-
tos pela transmissão por rádio, pelo faceboo-
ck e pelo canal do Youtube do Santuário. 

Na homilia, Dom Adimir observou 
que se o Coronavírus modificou hábitos e 
até a forma de participação nas celebrações 
litúrgicas, o mistério do Natal permanece o 
mesmo. A pandemia e outras dificuldades 
não impedem de se viver a alegria profunda 
e a confiança que nos vêm da certeza da presença de Deus 
em nossa vida. A partir da leitura da missa do dia de Natal 
que proclama que são belos os pés de quem anuncia a paz, 
destacou que em meio aos conflitos e divisões, Cristo é o 
príncipe da Paz que traz a certeza de que ela é possível para 
a humanidade e para cada pessoa. Ele veio tirar do coração 

das pessoas o egoísmo, a prepotência, a autos-
suficiência e possibilitar a fraternidade. Nele 
se realiza o que a liturgia nos faz proclamar 
pelo salmo, os confins de toda a terra contem-
plaram a salvação de nosso Deus. Ressaltou 
as contínuas surpresas de Deus à humanidade. 
Surpreendeu uma estéril concedendo-lhe o fi-
lho Sansão para libertar o povo; surpreendeu 
Ana, com o filho Samuel que ela consagrou 
ao seu serviço no Templo; surpreendeu Zaca-
rias e Isabel pelo nascimento de João Batista; 
pelo anjo, anunciou a Maria que seria a Mãe 
do Salvador e a José de que o que nela se pas-

sava era obra divina. Este Deus das surpresas está sempre 
conosco e fala a cada um em seu coração. Ele oferece a to-
dos a capacidade de fazer o bem. Desejou que renove para 
todos a alegria e a esperança, em meio às atuais dificuldades 
e sejam motivo de transformar nosso coração para a prática 
do amor e da justiça.
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Coordenação da Pastoral da Juventude da
Diocese de Erexim planeja atividades do ano

Depois de diversos meses com reuniões virtuais, parte da Coordenação 
Diocesana de Pastoral da Juventude da Diocese de Erexim realizou reunião pre-
sencial no Centro Diocesano no dia 9 de dezembro  passado, véspera da soleni-
dade do Batismo do Senhor, que encerra o tempo litúrgico do Natal. 

Seguindo todas as medidas sanitárias de prevenção à Covid-19, os par-
ticipantes da reunião dialogaram sobre atividades do ano passado e planejaram 
as deste novo ano. 

Unidos a Cristo e em comunhão com todas as jovens e todos os jovens, 
os integrantes da coordenação sentiram-se animados de muita esperança em dias 
melhores e reafirmaram o compromisso com a vida, especiamente dos mais fra-
cos, neste último ano do triênio 2019-2021.

Na expectativa de vacina brasileira eficaz de imunização contra a Co-
vid-19, aguardam reencontro presencial diocesano em breve.

Dom Adimir preside missa de passagem
de ano no Santuário e na Catedral

Na noite do último dia de 2020, Dom Adimir presidiu missa de ação de graças no Santu-
ário de Fátima, concelebrada pelo Reitor do mesmo, Pe. Valter Girelli. Na manhã de sexta-feira, 
solenidade da Santa Mãe de Deus Maria, do Santíssimo nome de Jesus e Dia Mundial da Paz, 
presidiu missa de início de ano na Catedral, concelebrada pelos padres da mesma, Alvise Follador 
e Gladir Giacomel. Pe. Alvise esteve de aniversário de ordenação presbiteral na véspera e Pe. 
Gladir estava celebrando passagem de mais um ano de ministério presbiteral.

Nas homilias, o Bispo se referiu a aspectos do ano que estava a findar, marcado pela pan-
demia e suas consequências; às expectativas para o novo ano; ao dogma da fé católica de Maria 
Mãe Deus e sua participação no plano divino da salvação; à mensagem do Papa para o Dia Mun-
dial da Paz que aborda a cultura do cuidado como percurso de paz, (fotos, missa no Santuário, 
colaboração do Pe. Valter).

Papa anuncia Ano “Família Amoris laetitia”
Na oração do Angelus do dia 

27 de dezembro, dia em que a Ig-
reja celebrou a Sagrada Família, o 
Papa Francisco anunciou a convo-
cação de um “Ano especial dedica-
do à Família Amoris laetitia”, que 
será inaugurado em 19 de março 
de 2021, dia de São José e quinto 
aniversário de publicação da Exor-
tação Apostólica. O encerramento 
está marcado para junho de 2022, conclusão do 10º Encon-
tro Mundial das Famílias, em Roma. Será "um ano de re-
flexão" e uma oportunidade para "aprofundar os conteúdos 
do documento":

“Essas reflexões serão colocados à disposição das 
comunidades eclesiais e das famílias para acompanhá-las 
em seu caminho. Desde agora, convido todos a aderir às 

iniciativas que serão promovidas 
ao longo do ano e que serão coor-
denadas pelo Dicastério para os 
Leigos, a Família e a Vida. Confie-
mos à Sagrada Família de Nazaré, 
em particular à São José, esposo e 
pai solícito, este caminho com as 
famílias de todo o mundo.”

Família de Nazaré, modelo 
para todas as família do mundo 

Dirigindo-se a quem o acompanhava pelos meios de 
comunicação, o Papa chamou a atenção para o fato de que “o 
Filho de Deus quis ter necessidade, como todas as crianças, 
do calor de uma família”, e precisamente por isso, “porque 
é a família de Jesus, a de Nazaré é a família modelo, em que 
todas as famílias do mundo podem encontrar o seu ponto 
de referência seguro e uma inspiração segura. Em Nazaré 
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brotou a primavera da vida humana do Filho de Deus, no 
momento em que Ele foi concebido pela ação do Espírito 
Santo no seio virginal de Maria.”

Família evangeliza com exemplo de vida 
Jesus transcorreu sua infância com alegria na Casa de 

Nazaré, envolvido “pela solicitude maternal de Maria e pela 
solicitude de José, em quem Jesus pôde ver a ternura de Deus”.

Ao imitar a Sagrada Família, somos chamados a re-
descobrir o valor educativo do núcleo familiar: isso requer 
que seja fundado no amor que sempre regenera as relações, 
abrindo horizontes de esperança. Em família se poderá ex-
perimentar uma comunhão sincera quando ela é casa de 
oração, quando os afetos são sérios, profundos, puros, quan-
do o perdão prevalece sobre a discórdia, quando a dureza 
cotidiana do viver é amenizada pela ternura recíproca e pela 
serena adesão à vontade de Deus. Desta forma, a família se 
abre à alegria que Deus dá a todos aqueles que sabem dar 
com alegria. Ao mesmo tempo, encontra energia espiritual 
para se abrir ao exterior, aos outros, ao serviço dos irmãos, 
à colaboração para a construção de um mundo sempre novo 
e melhor; capaz, por isso, de ser portadora de estímulos pos-
itivos; a família evangeliza com o exemplo de vida.

“Em família se poderá experimentar uma comunhão 
sincera quando ela é casa de oração, quando os afetos são 
profundos e puros, quando o perdão prevalece sobre a dis-
córdia, quando a dureza cotidiana do viver é amenizada pela 
ternura recíproca e pela serena adesão à vontade de Deus.”

Famílias, fermento de uma nova humanidade 
E o exemplo de evangelizar com a família, continuou 

então Francisco, é o chamado que nos é feito pela festa de hoje, 
que nos repropõe o ideal de amor conjugal e familiar, assim 
como foi enfatizado na Exortação Apostólica Amoris laetitia. 

Ao concluir, o Papa pediu à Virgem Maria, que” faça 
com que as famílias de todo o mundo fiquem cada vez mais 
fascinadas pelo ideal evangélico da Sagrada Família, para 
assim se tornar fermento de nova humanidade e de uma nova 
solidariedade concreta e universal.”

A oração de Francisco pelas famílias marcadas pelas 
provações 

Após rezar o Angelus, ao saudar as famílias, grupos e 
fiéis que acompanham pelos meios de comunicação, o Santo 
Padre dirigiu seu pensamento em particular “às famílias que 
nos últimos meses perderam um familiar ou foram provadas 
pelas consequências da pandemia. Penso também nos médi-
cos, enfermeiras e todo o pessoal de saúde cujo grande em-
penho na linha de frente do combate à propagação do vírus 
teve repercussões significativas na vida familiar”.

O Papa também confiou ao Senhor “todas as famílias, 
especialmente as mais provadas pelas dificuldades da vida e 
pelas feridas da incompreensão e da divisão. O Senhor, na-
scido em Belém, conceda a todas a serenidade e a força para 
caminharem unidos no caminho do bem”.

Fonte: Vatican News

Organismos da Santa Sé se manifestam
sobre as vacinas para vencer a pandemia

A Comissão Vaticana Covid-19 e 
a Pontifícia Academia para a Vida, 
Organismos de assessoria ao Papa, 
divulgaram documento conjunto dia 
29 de dezembro, sobre as vacinas de 
imunização da Covid 19. 

Ressaltam que são um bem pú-
blico e devem ser fornecidas a todos 
de maneira justa e equitativa, dando 
prioridade aos que mais necessitam. 
Justiça, solidariedade e inclusão são os principais critérios a 
serem seguidos a fim de enfrentar os desafios colocados por 
esta emergência planetária. 

Segundo o documento, não é apenas o momento final 
da administração da vacina que precisa ser considerado, mas 
todo o processo de pesquisa e produção. “Não podemos deix-
ar que o vírus do individualismo radical nos vença e nos torne 
indiferentes ao sofrimento de outros irmãos e irmãs, colocan-
do as leis do mercado e das patentes de invenção acima das 
leis do amor e da saúde da humanidade”. Segundo a nota, há 
uma responsabilidade moral de se submeter à vacinação, pois 
a recusa também pode representar um risco para os outros. 

Vacinação e questões éticas
Sobre a responsabilidade 

moral de se submeter à vacinação, 
a Comissão Vaticana Covid-19 e 
a Pontifícia Academia para a Vida 
reiteram que esta questão envolve 
“uma relação entre saúde pessoal e 
saúde pública, mostrando sua estre-
ita interdependência”. A recusa da 
vacina também pode representar um 

risco para outros. Lembra-se, entre outras coisas, que “ficar 
doente leva a um aumento de hospitalizações, resultando em 
uma sobrecarga para os sistemas de saúde, até um possível 
colapso, como está acontecendo em vários países durante 
esta pandemia, dificultando o acesso aos cuidados de saúde, 
mais uma vez às custas daqueles com menos recursos”.

Plano de ação
Uma vacina segura, eficaz e disponível para todos, 

especialmente para os mais vulneráveis, e a um preço que 
permita uma distribuição equitativa. Estas são as prioridades 
para assegurar uma cura global que também “leve em conta 
e valorize” as situações locais: “Pretende-se desenvolver”, 
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lê-se no documento, “recursos para auxiliar as Igrejas locais na 
preparação desta iniciativa e protocolos de tratamento para de-
terminadas comunidades”. A Igreja se coloca a serviço da “cura 
do mundo”, usando suas vozes, espalhadas por todo o planeta, 
“para falar, exortar e ajudar a contribuir para garantir que vaci-
nas e cuidados de qualidade sejam disponíveis para a nossa 
família global, especialmente para as pessoas vulneráveis”.

Construir um mundo pós-Covid
O prefeito do Dicastério para o Serviço do Desenvolvi-

mento Humano Integral, cardeal Peter Turkson, expressa sua 
gratidão “à Comunidade científica por desenvolver a vacina 
em tempo recorde”. “Agora cabe a nós”, acrescenta ele, “ga-
rantir que esteja disponível para todos, especialmente os mais 
vulneráveis. É uma questão de justiça”. “Devemos mostrar, 

de uma vez por todas, que somos uma única família huma-
na”. O arcebispo Vincenzo Paglia, presidente da Pontifícia 
Academia para a Vida, enfatiza que a pandemia evidenciou 
a condição de “interconexão que une a humanidade”. “Junto 
com a Comissão, estamos trabalhando com muitos parceiros 
para revelar as lições que a família humana pode aprender e 
desenvolver uma ética de risco e solidariedade para proteger 
os mais vulneráveis da sociedade”. “O que acaba de começar 
é uma fase crucial”, explica dom Bruno Marie Duffé, 
secretário do Dicastério para o Serviço de Desenvolvimen-
to Humano Integral. “Estamos em um momento decisivo na 
pandemia da Covid-19 e temos a oportunidade de começar a 
definir o mundo que queremos ver depois da pandemia”.

Fonte: Vatican News

2020, ano de intensa solidariedade na Igreja no Brasil
pela Ação Emergencial “É tempo de cuidar”

A partir de fevereiro deste 
ano, a pandemia provocou muitas 
transformações em todos os âm-
bitos da vida. Em vista da saúde 
do povo, a igreja católica, repen-
sou suas atividades, entre elas a 
Campanha da Fraternidade sobre 
a vida, dom e compromisso. In-
spiradas nela, em abril, a Con-
ferência Nacional dos Bispos do Brasil e a Cáritas Brasileira 
lançaram a ação solidária emergencial: “É Tempo de Cuidar” 
para enfrentar os impactos da pandemia. 

De acordo com a Cáritas Brasileira, organização que 
sistematiza e monitora os dados da campanha, o último bal-
anço, de 15 de dezembro, aponta a marca de cinco mil e 
oitocentas toneladas de alimentos arrecadadas em 140 dio-
ceses e arquidioceses brasileiras. Em recursos financeiros, a 
campanha atingiu quatro milhões e meio de reais; produz-
iu e distribuiu para as populações mais vulneráveis 713 mil 
refeições (quentinhas), arrecadou e distribuiu 675 mil uni-
dades de roupas e calçados, 405 mil kits de higiene e 409 

mil equipamentos de proteção in-
dividual. 

Segundo integrante do 
Comitê Gestor da Campanha e as-
sessor da Cáritas Brasileira, esses 
números demonstram o resgate de 
uma cultura de solidariedade na 
Igreja no Brasil que, com a situ-
ação da pandemia, se tornou mais 

pulsante na vida de cada cristão do nosso país. Por essa ação 
solidária, 475 mil comunidades carentes foram ajudadas, nas 
quais receberam auxílio 190 mil desempregados, 71 mil pes-
soas em situação de rua, 33 mil indígenas, 52 mil povos e 
comunidades tradicionais, entre outros. 

O Rio Grande do Sul, seguido por Santa Catarina, 
foi a unidade da federação que mais arrecadou itens para a 
campanha. O pico de arrecadação segue o pico de avanço 
da pandemia. Os meses de maio, junho e julho marcam o 
período de maior arrecadação e mobilização da campanha 
concomitante ao avanço e impactos do Coronavírus no país.

ONU institui o Dia da Fraternidade Humana
Através de resolução especial, a Organização das Nações Unidas 

reconhece e promove o Dia da Fraternidade Humana em 4 de fevereiro. 
A iniciativa e a data da mesma decorrem da assinatura, pelo Papa Fran-
cisco e o Grão Imane de Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb, ou seja, o Guia 
espiritual da Mesquita de al-Azhar e Reitor da Universidade com o 
mesmo nome, do Cairo, Egito, desde 2010, do "Documento sobre a 
Fraternidade Humana", em 04 de fevereiro de 2019, em Abu Dhabi, 
capital dos Emirados Árabes Unidos. 
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Trata-se de Documento de compromisso para a con-
strução de uma cultura de paz, tolerância, inclusão, com-
preensão recíproca e solidariedade, e é considerado um mar-
co histórico. A ONU adotou a resolução para que renovando 
a cooperação e promovendo as relações inter-religiosas e o 
diálogo intercultural se possa contribuir no combate à pan-
demia da Covid-19 e no enfrentamento de outros desafios 
globais. Em vista do compromisso assumido, em agosto 
deste ano, na Casa Santa Marta, no Vaticano, foi criado o 

Comitê Superior da Fraternidade Humana (HCHF), com-
posto por líderes religiosos, estudiosos e expoentes culturais 
de toda a terra, pertencentes ao mundo cristão, muçulmano 
e judeu, que se inspiram no documento e se dedicam a pro-
mover seus ideais de paz e respeito mútuo. Seus membros 
manifestam agradecimentos e apreço ao Príncipe Herdeiro 
de Abu Dhabi, Sheikh Mohammed bin Zayed, por seu apoio 
ao Comitê e aos Emirados Árabes Unidos pelo seu compro-
misso de levar esta nova conquista à humanidade.

Mensagem de Natal do Papa Francisco
Há muito tempo, no Natal e 

Na Páscoa, os Papas costumam en-
viar mensagem e dar bênção espe-
cial à cidade de Roma e ao mundo. 

Na do Natal deste ano, Papa 
Francisco iniciou sua mensagem 
com reflexão a partir das palavras 
do profeta Isaías, “um menino nas-
ceu para nós, um filho nos foi dado”. 

Ressaltou que o nascimento é sempre fonte de espe-
rança, é vida que desabrocha, é promessa de futuro. E este 
Menino, aquele que a Virgem Maria deu à luz em Belém, é 
o Filho de Deus e nasceu para todos. Graças a Ele, podemos 
chamar-nos de irmãos. Neste momento histórico, marcado 
pela crise ecológica e por graves desequilíbrios económicos 
e sociais, agravados pela pandemia do Coronavírus, precis-
amos mais do que nunca de fraternidade, que se torna real 
em Cristo. Ele é a luz de que precisamos neste tempo de 
escuridão e incerteza devido à pandemia, quando aparecem 
várias luzes de esperança como a descoberta das vacinas. 
Mas, para que estas luzes possam iluminar e dar esperança 
ao mundo inteiro devem ser colocadas à disposição de todos. 

À luz dessas considerações, Francisco desejou que o 
Menino de Belém ajude a todos a estar disponíveis, a ser gen-
erosos e solidários, especialmente para com as pessoas mais 
frágeis, os doentes e quantos neste tempo se encontram de-
sempregados ou estão em graves dificuldades pelas conse-
quências econômicas da pandemia, bem como as mulheres 

que nestes meses de confinamento 
sofreram violências domésticas.

Situações dolorosas
no mundo
Papa Francisco lembrou as 

crianças que pagam o alto preço 
da guerra em alguns países e 
desejou que seus olhos sensibi-
lizem as consciências das pes-

soas de boa vontade para construir a paz; que o tempo natali-
no seja propício para aliviar as tensões no Oriente Médio e 
no Mediterrâneo; que Jesus Menino cure as feridas do povo 
sírio há mais de 10 anos em guerra; ajude israelitas e palesti-
nenses a procurar paz; encoraje o povo libanês a fim de que 
não perca a esperança nas provações pelas quais passa. 

O Papa lembrou outros países em situação de confli-
to como a Ucrânia, Burkina Faso, Mali e Níger, Sudão do 
Sul, Nigéria e Camarões. Desejou que o Verbo eterno do Pai 
seja fonte de esperança para o continente americano, partic-
ularmente afetado pelo Coronavírus, que exacerbou os in-
úmeros sofrimentos que o oprimem, muitas vezes agravados 
pelas consequências da corrupção e do narcotráfico. Almejou 
proteção do Menino Jesus para as populações flageladas por 
calamidades naturais no sudeste asiático, de modo particular 
nas Filipinas e no Vietnam, onde numerosas tempestades têm 
causado inundações com devastadoras repercussões sobre as 
famílias, em termos de perdas de vidas humanas, danos ao 
meio ambiente e consequências para as economias locais.

Para o Presidente da CNBB,
“A vacina é a esperança para livrar o mundo da Covid-19”

Duas organizações, “Direitos Já! Fórum pela Demo-
cracia” e “Frente pela Vida”, da qual a CNBB, participa lan-
çaram, dia 18 de janeiro, em Brasília, a campanha “Abrace 
a Vacina”. 

Participando do ato, Dom Walmor Oliveira de Aze-
vedo, Arcebispo de Belo Horizonte e Presidente da CNBB, 
destacou que a ameaça do coronavírus tornou-se mais grave 

no Brasil com a manipulação do povo com a disseminação 
generalizada de fakenews. 

Para ele, a cura da pandemia exige compromisso com 
a verdade e a verdade que precisa ser afirmada agora é que 
a vacina é a arma mais eficaz no combate à Covid-19. Dom 
Walmor pediu que a população não se deixe enganar por 
quem desmerece a vacina e tenta minimizar a Covid-19 e 
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seus impactos na vida de mui-
tas famílias, marcadas pela dor 
e pelo luto. “A vacina, fruto da 
dedicação de muitos pesquisa-
dores, é a esperança para livrar 
o mundo da Covid-19”. Res-
saltou que cada pessoa deve 
fazer a sua parte e que vacinar 
é um ato de amor à sua vida e 
ao próximo. Disse que todos 
têm direito ao acesso à vacina 
e que é necessário que os cida-
dãos exijam um adequado plano de imunização de seus re-
presentantes políticos em todos os níveis. A campanha reúne 
cerca de 200 importantes organizações da sociedade civil e 

especialistas em saúde pública 
do Brasil. Também conta com 
a adesão de muitas personali-
dades brasileiras. 

No ato, foi lido o ma-
nifesto “Quem ama vacina, 
abrace essa ideia”. Parte dele 
afirma: “Não podemos mais 
aceitar que o negacionismo, a 
descrença na ciência, a políti-
ca de morte e proliferação de 
fakenews construam o temor 

da população diante das formas reais de conter essa escalada 
de mortes”.

Saudação do Papa e dos Bispos dos Bispos dos Estados 
Unidos ao novo Presidente do País 

Em mensagem divulgada 
dia 20 de janeiro por ocasião da 
posse do novo Presidente dos 
Estados Unidos, Papa Francisco 
apresentou-lhe seus cordiais vo-
tos e a garantia de suas orações 
para que Deus Todo-Poderoso 
lhe conceda sabedoria e força no 
exercício de seu alto cargo. 

Disse-lhe que pede a 
Deus, fonte de toda sabedoria e 
verdade, que guie os seus esforços para promover a com-
preensão, a reconciliação e a paz dentro dos Estados Unidos 
e entre as nações do mundo, a fim de desenvolver o bem 
comum universal. 

Desejou também que sob a sua liderança o povo amer-
icano continue a encontrar força nos elevados valores políti-
cos, éticos e religiosos que inspiraram a nação desde a sua 
fundação. Almejou que suas decisões sejam guiadas pela 
preocupação constante de construir uma sociedade carac-
terizada pela justiça e liberdade autênticas, sempre com o 
respeito pelos direitos e a dignidade de cada pessoa, espe-
cialmente dos pobres, dos vulneráveis e daqueles que não 
têm voz, neste tempo em que graves crises enfrentadas pela 
família humana pedem respostas unidas e de longo alcance. 

Francisco concluiu sua mensagem enviando sua 
bênção para o Presidente, sua família e o amado povo 
norte-americano. 

A saudação dos Bispos dos Estados Unidos ao novo 
Presidente norte-americano

Em mensagem assinada pelo Presidente da Conferên-
cia Episcopal dos Estados Unidos, os bispos daquele país 
enviaram suas felicitações ao novo presidente norte-amer-

icano, com um convite para tra-
balhar juntos em um clima de 
diálogo construtivo, também em 
questões mais delicadas, como o 
aborto e a família. 

Em sua mensagem, o bispo 
sublinha o compromisso a que 
é chamado o 46º presidente dos 
Estados Unidos: a liderança da 
nação, a cura das feridas infligi-
das pela pandemia, a necessidade 

de trabalhar pela superação das divisões políticas e culturais. 
Trata-se de tarefas importantes, para as quais garante 

a disponibilidade em trabalhar de forma construtiva para a 
sua realização. A mensagem observa que os bispos, como 
pastores de milhões de estadunenses são chamados a ofere-
cer princípios arraigados no Evangelho de Jesus, amando o 
próximo e trabalhando por uma América que proteja a digni-
dade humana, favoreça a igualdade entre as pessoas, ofere-
cendo as mesmas oportunidades e com o coração aberto aos 
sofredores e vulneráveis. 

A mensagem também observa que os bispos trabalham 
com cada presidente e com cada Congresso, todavia, traba-
lhar com o novo presidente será único, pois ele é o primeiro 
em 60 anos a professar a fé católica. Sua história pessoal, 
marcada pelo conforto da fé em tempos de obscuridade e 
tragédias, e pelo seu compromisso de longa data com os po-
bres, é estimulante e dá esperança. Não esconde, contudo, 
a discordância em relação a compromissos assumidos pelo 
novo presidente do país, em particular sobre as questões do 
aborto, da contracepção, do casamento e do gênero, demons-
trando preocupação pelas muitas ameaças à vida e à dignida-
de humana que dominam a sociedade.
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Cardeal Parolin pede estratégia global
contra os efeitos da mudança climática

O cardeal Secretário de Estado in-
tervém com uma mensagem em vídeo em 
nome do Papa Francisco na abertura da 
Climate Adaptation Summit 2021 - Cúpula 
de adaptação climática 2021.

A resposta à mudança climática, para 
mitigar seus efeitos nocivos e adaptar-se a 
ela, seja a oportunidade de “promover um 
novo modelo de desenvolvimento”, que 
“melhore as condições de vida, saúde, se-
gurança” de todos e crie “novas oportuni-
dades de emprego”. O cardeal Secretário de Estado, Pietro 
Parolin, pede isto em nome do Papa Francisco, falando 
em uma mensagem em vídeo na abertura da cúpula in-
ternacional sobre adaptação climática, um evento on-line 
hospedado pela Holanda nos dias 25 e 26 de janeiro.

Rumo à Conferência sobre Mudança Climática 
COP26

Um evento no qual é analisado o progresso gerado 
desde a última Cúpula de Ação Climática da ONU, real-
izada em Nova Iorque em setembro de 2019, ilustradas 
soluções pioneiras para a emergência climática, para con-
tinuar o caminho rumo à Conferência das Nações Unidas 
sobre Mudanças Climáticas COP26 em Glasgow, de 1º 
a 12 de novembro de 2021. Em particular, os organiza-
dores solicitaram novos financiamentos internacionais 
para pesquisa agrícola e aconselhamento aos agricultores 
para que eles possam se adaptar aos efeitos da mudança 
climática na produção de alimentos.

Ação rápida para reduzir as emissões de gases de 
efeito estufa

O “desafio epocal ao bem comum” apresentado pela 
mudança climática, explicou o cardeal Parolin em seu 
discurso, requer “ação rápida” para reduzir as emissões 
de gases de efeito estufa e atividades para mitigar seus 
efeitos negativos, combinado com “o fortalecimento da 
adaptação e da resiliência”. Este é um imperativo moral e 
humanitário, continua o Secretário de Estado do Vaticano, 
“porque as consequências negativas mais graves da mu-
dança climática muitas vezes afetam os mais vulneráveis: 
os pobres e as gerações futuras”. Os pobres, que são “os 
menos responsáveis pelo aquecimento global”, são infe-
lizmente “os mais suscetíveis de serem afetados, uma vez 
que têm menos capacidade de adaptação e muitas vezes 
vivem em áreas geográficas que estão particularmente em 
risco”.

Atividades complementares de miti-
gação e adaptação

Essas atividades complementar-
es de mitigação e adaptação, esclarece o 
Secretário de Estado, exigem “o desen-
volvimento de uma estratégia abrangente 
e compartilhada de longo prazo, basea-
da em compromissos precisos, capazes 
de definir e promover um novo modelo 
de desenvolvimento e construída sobre o 
vínculo sinérgico entre a luta contra a mu-

dança climática e a luta contra a pobreza”. Porque “nada 
pode ser alcançado trabalhando sozinho”. A pandemia de 
Covid-19 demonstra isso muito bem”.

É necessária uma cooperação internacional mais 
forte

É necessário para isso, continua o cardeal, “uma co-
operação internacional mais forte, comprometida com o 
desenvolvimento sustentável de baixa emissão de carbo-
no, bem como investimento no fortalecimento de tecno-
logias e da resiliência, e sua transferência com condições 
équas, em particular para os países mais vulneráveis”. Esta 
é a escolha do primeiro caminho possível indicado pelo 
Papa Francisco em seu discurso à Assembleia Geral da 
ONU em setembro passado, citado pelo cardeal Parolin: o 
de “fortalecer o multilateralismo, expressão de uma cor-
responsabilidade global renovada”, em oposição ao que 
“favorece atitudes de autossuficiência, nacionalismo, pro-
tecionismo, individualismo e isolamento, excluindo os 
mais pobres, os mais vulneráveis”, que é “autodestrutivo 
para todos”.

Oportunidade de melhorar as condições gerais de 
vida

O desejo do Papa, salientou o Secretário de Estado, 
“é que possamos fazer da resposta à mudança climática 
uma oportunidade para melhorar as condições gerais de 
vida, saúde, transporte, energia e segurança, e para cri-
ar novas oportunidades de emprego”. A tarefa “é difícil e 
complexa”, concluiu o cardeal, mas “temos a liberdade, a 
inteligência e a capacidade de orientar e dirigir a tecnolo-
gia e colocá-la a serviço de outro tipo de progresso: mais 
humano, social e integral”. Devemos também “demon-
strar que temos a vontade política e a motivação para re-
alizar este empreendimento”.

Fonte: Canção Nova
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Pastoral Carcerária recebeu 90 denúncias de caso 
de torturas em 2020, quase o dobro do ano anterior

A Pastoral Carcerária 
lançou , dia 22 de janeiro, o 
relatório a “Pandemia na Tortura 
no Cárcere”. Fruto da análise de 
casos e denúncias relacionadas à 
pandemia do coronavírus recebi-
das pela Pastoral Carcerária Na-
cional ao longo do ano de 2020, 
o relatório aponta um aumento de 
quase o dobro de casos de tortura 
no sistema prisional brasileiro em 
relação a 2019.

A Pastoral Carcerária Nacional recebeu, entre 15 de 
março e 31 de outubro de 2020, 90 denúncias de casos 
de tortura, envolvendo inúmeras violações de direitos 
em diversas unidades prisionais espalhadas pelo país. 
Para efeito de comparação, em 2019 a pastoral recebeu 
53 casos neste mesmo período. Para o assessor pastoral 
teológico da coordenação nacional da Pastoral Carcerária, 
padre Gianfranco Graziola, parece contraditório falar em 
tortura no Brasil em pleno século XXI.

Segundo a Pastoral Carcerária, a violência e tortu-
ra também persistem, ampliados pelo maior fechamento 
do cárcere devido à pandemia. No período, citado aci-
ma, foram recebidos 53 casos de tortura pela Pastoral 
Carcerária que envolveram agressões físicas, 52 diziam 
respeito à condições humilhantes e degradantes de trata-
mento – tais como ausência de banho de sol.

A violação ao direito à saúde da população privada 
de liberdade foi central nas denúncias recebidas no ano 
passado: cerca de 67 dos 90 casos(74,44%) dizem res-
peito à negligência na prestação da assistência à saúde. 
O relatório aponta que 52 casos envolveram negligência 
por parte do Estado na prestação da assistência material – 
considerando, exemplificadamente, precário fornecimen-
to de alimentação, vestuário, produtos de higiene pessoal, 
produtos de limpeza, dentre outros.

O assessor da Pastoral Carcerária, Lucas Gonçalves, 
explicou que o relatório é construindo a partir de um tra-
balho que a Pastoral Carcerária vem fazendo desde 2010 
da sistematização de dados a partir de denúncias que che-
gam de diferentes formas. “O relatório aponta que a tor-
tura não é algo do passado mas algo presente na vida das 
pessoas encarceradas no Brasil”, disse.

Das 90 denúncias que recebeu, a Pastoral Carcerária 
encaminhou 39 para o poder Judiciário, 64 para a Defen-
soria Pública e outros 38 casos para o Ministério Público. 
Na maioria dos casos, segundo Lucas, o Estado se nega 

a dar uma resposta alegando a 
suspeição de falsidade das denún-
cias.

De acordo com Lucas, o Es-
tado se nega, inclusive, a inves-
tigar as denúncias. Dos 90 casos, 
a Pastoral Carcerária não obteve 
respostas sobre o encaminhamen-
to de 16 denúncias; Em 19 casos, 
a única medida foi o pedido de 

informações para a unidade prisional; em 8 casos, houve 
inspeção nas unidades prisionais em função da cobrança 
da Pastoral Carcerária.

Impacto da pandemia nos cárceres brasileiros
Em texto publicado no relatório, o padre Almir José 

de Ramos, vice-coordenador da Pastoral Carcerária Na-
cional, aponta que o coronavírus se espalhou e concreti-
zou um verdadeiro massacre no sistema prisional brasile-
ira, que ostenta o 3º lugar no ranking do maior número de 
presos do mundo. São mais de 800 mil homens e mulheres 
vivendo em situação de privação da liberdade.

Ele apontou que, segundo os frágeis, duvidosos e 
subnotificados dados do Departamento Penitenciário 
(Depen), até 10 de novembro de 2020, o vírus e o Estado 
mataram cerca 121 pessoas presas no Brasil e 2021 no 
mundo. O  Conselho Nacional de Justiça (CNJ) apontou 
que, até 03 de novembro de 2020, 205 presidiários vieram 
a óbito nos presídios do Brasil.

O padre aponta ainda que a ascensão exponencial 
da mortandade pandêmica nos presídios alcançou marcas 
estratosféricas, como o aumento de 100% no número de 
mortes entre maio e junho de 2020 e o aumento de 800% 
nos casos de infecção no mesmo período, segundo bal-
anço divulgado pelo CNJ. “A carnificina que a pandemia 
provocou no cárcere mostrou, enfim, a crueldade que 
habita ontologicamente a prisão”, afirmou.

Além dos dados gerais, familiares, ativistas, sobre-
viventes do sistema e pesquisadores da questão prisional 
refletem em artigos presentes no relatório sobre o uso da 
pandemia como forma de tortura, que fortalece a estru-
tura racista e violenta do cárcere, bem como seu impac-
to nas diversas populações presas, como as mulheres, a 
população LGBTI+, os indígenas e os presos do sistema 
socioeducativo. A publicação, de 137 páginas, pode ser 
acessada no aqui: www.carceraria.org.br. 

Fonte: CNBB
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Os Dez Mandamentos – 2ª 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)!

1º Mandamento: Amar a Deus sobre todas as coisas! 
(Ex 20,3-6; Dt 5,7-10)
Nenhuma sociedade vive ou se organiza sem leis. His-

toricamente, todos os povos, de uma forma ou de outra, ti-
veram e têm suas legislações com a finalidade de ordenar a 
vida, dando-lhe rumo, organização, sentido e beleza. A so-
ciedade “necessita de leis” em vista de relações justas e da 
vida e dignidade de todas as pessoas.

Vivemos num contexto complexo, de rápidas e profun-
das mudanças, inclusive nas leis! Por isso, em nossa leitura, 
queremos retomar o sentido de cada Mandamento, para que 
eles sejam, hoje, diante dos desafios que se apresentam, leis 
de vida e de libertação, como foram na sua origem para Is-
rael. Concretamente, propomos os passos da Leitura Orante. 
Com a prescrição do Código da Santidade, queremos dar ab-
ertura ao estudo de cada mandamento: “Guardai os manda-
mentos: quem os cumprir encontrará neles a vida” (Lv 18,5)!

1º) Leitura: O que diz o texto? 
- Ler Ex 20,3-6 e Dt 5,7-10. Comparar e analisar aten-

tamente as duas versões. Quantas leis aparecem nos relatos? 
Como estão formuladas no texto bíblico? Como está redigi-
da a formulação cristã do mandamento? 

2º) Meditação: O que o texto me/nos diz?
- O que essas leis indicam para nós? Quais são os de-

uses que estão presentes, hoje, na nossa sociedade? Diante 
de quem e do que as pessoas, hoje, se prostram? O que os 
falsos deuses exigem das pessoas? Deus age “com amor até 
a milésima geração”: o que significa isso para nós?

Para aprofundar
O conjunto destes versículos apresenta quatro leis, to-

das elas negativas, iniciando com um “não”. São proibições. 
1. Não terás outros deuses diante de mim (v.3; v.7).
2. Não farás imagem esculpida de nada (v.4; v.8).
3. Não te prostrarás diante desses deuses (v.5a; v.9a).
4. Não os servirás (v.5b; v.9.b).
Não terás outros deuses diante de mim (v.3; v.7). “Esta 

é a lei fundamental para a vida de Israel”. Num contexto po-
liteísta, este mandamento faz um apelo para Israel crer e se-
guir unicamente a Javé, o Deus que o libertou da escravidão 
do Egito. “A lealdade a Javé há de ser exclusiva” (Pixley, 
p.147). A expressão “sou um Deus ciumento” (v.5.9) faz 
ver que Javé, o Deus Libertador, “não admite nenhum tipo 

de relacionamento com outros deuses” (Crüsemann, p.39). 
Como entender essa exclusividade a Javé? 

A questão está no fato de que a fé em Javé não tem 
apenas um caráter cultual/litúrgico, mas está relacionada à 
construção de um modelo de sociedade que inclua a todos, 
sem opressores e sem oprimidos. A saída do Egito esteve 
ligada à necessidade de construir relações novas, pois não 
era mais possível compactuar com o projeto de sociedade 
lá vigente. Naquele contexto somente a fé javista propunha 
relações novas e igualitárias. Por isso, esse mandamento 
“tem um sentido libertador inigualável, pois os deuses dos 
outros povos legitimam a vida, organização e a estrutura 
das sociedades deles. E essas sociedades são escravistas, 
opressoras, dominadoras e geradoras de empobrecidos e ex-
cluídos. Os deuses e deusas dos outros povos, portanto, não 
promovem nem defendem os oprimidos e escravizados, mas 
legitimam e defendem a opressão. Todos os deuses dos out-
ros povos representam sociedades assim estruturadas”. 

Por sua vez, “nem todo o povo de Israel venerou única 
e exclusivamente Javé, o Deus Libertador”. O deslize para 
cultuar outros deuses perpassou a história de Israel. Foi para 
frear essa tendência que surgiu esse mandamento. Jesus 
tratou dessa questão com outras palavras: “Ninguém pode 
servir a dois senhores! [...] Não podeis servir a Deus e ao 
dinheiro” (Lc 16,13). 

Não farás imagem esculpida de nada... Não te pros-
trarás... e nem os servirás... (v.4-6; v.8-9). Trata-se da proi-
bição de fazer imagem alguma de Deus. Deus não cabe numa 
imagem, além de que uma imagem não tem vida própria. 
Javé, por ser um “Deus vivo” (Dt 5,26; Ap 7,2), é a fonte da 
vida, o Criador “do céu e da terra” (Gn 1,1; Is 65,17), por 
isso não se compara a nada que não tenha vida. Significa 
que Deus “não pode ser identificado com nenhuma parte do 
mundo” criado. Assim, “no prólogo [do Decálogo], como 
em todo o Antigo Testamento, Javé se define através de seu 
agir libertador em favor de Israel - e somente através disso” 
(Crüsemann, p.43). 

Segundo Andiñach (p.269), a intenção desse manda-
mento é “evitar que a produção de imagens de Javé leve a 
que ele seja confundido com os deuses cananeus”. No Sinai/
Horeb, Moisés ouviu a voz de Javé, sem vê-lo. Diante disso, 
Israel “tinha um culto a Javé sem imagens” (Pixley, p.150). 
Para Pedro Kramer (p.110-111), o primeiro mandamento 
“proíbe a fabricação de ídolos, de imagens de deuses cuja 
presença seria venerada no culto”. Além disto, “proíbe não 
só a opção pelos deuses dos outros povos, mas também a 
fabricação de suas imagens esculpidas, com a finalidade de 
prostrar-se diante delas e de servi-los”. 

“Jesus resgatou a única imagem verdadeira de Deus 
que é o próprio ser humano, criado ‘à sua imagem e sem-
elhança’” (Gn 1,26-27) (Mesters, p.60). Mais do que isso, 
em Jesus, o próprio Deus se fez humano. Por isso, a Carta 
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aos Colossenses o apresenta como “a Imagem do Deus in-
visível” (Cl 1,15a). “Nele aprouve Deus habitar com toda a 
Plenitude” (Cl 1,19). Por isso, disse Jesus: “Quem me viu, 
viu o Pai” (Jo 14,9b).  

A formulação positiva - Amar a Deus sobre todas as 
coisas -, bem diferente de como aparece no texto bíblico, 
leva em conta um dos apelos centrais feitos a Israel nos 
Códigos Deuteronômico e da Santidade: “Amarás a Javé 
teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e 
com toda a tua força” (Dt 6,5). O amor a Deus, por sua vez, 
está relacionado e intimamente ligado ao amor ao próximo: 
“Amarás o teu próximo como a ti mesmo” (Lv 19,18). O 
Decálogo inicia: “Eu sou Javé teu Deus” e conclui: “a teu 
próximo”. Portanto, “Ouve, ó Israel” (Shemá Israel) é o con-
vite à fidelidade exclusiva a Javé e à fidelidade exclusiva ao 
próximo. Jesus uniu esses dois mandamentos (Mt 22,34-40), 
mostrando que o amor a Deus passa pelo amor ao próximo. 
E a Primeira Carta de João assim o manifesta: “Quem não 
ama a seu irmão, a quem vê, não poderá amar a Deus, a 
quem não vê” (1Jo 4,20b). O primeiro mandamento apre-
senta essa proposta.  

3º) Oração: O que o texto me/nos leva a dizer a Deus?
- O que esse mandamento me/nos faz dizer a Deus, em 

forma de oração, pedido ou agradecimento?
4º) Contemplação: O que o texto me/nos indica viv-

er/testemunhar e ensinar?
- O que a reflexão sobre o primeiro mandamento me/

nos faz ver melhor, nos ensina a viver e a ensinar? 
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A Encíclica “Fratelli Tutti”
e a Campanha da Fraternidade 2021

Do Blog Coletivo Leitor
acesso, 19/01/2021
Nestes tempos de pandemia, 

tempos tão diferentes, em que de for-
ma inesperada nossas falsas seguranças ficaram expostas, 
o papa Francisco entregou aos católicos e, por que não, a 
todas as pessoas, independentemente de suas crenças, um 
novo documento: a encíclica “Fratelli Tutti – sobre a frater-
nidade e a amizade social”, tema que diz respeito a todos os 
seres humanos.

Nas palavras do papa Francisco,
Este novo documento não pretende resumir a doutrina 

sobre o amor fraterno, mas detém-se na sua dimensão uni-
versal, na sua abertura a todos. Entrego esta encíclica social 
como humilde contribuição para a reflexão, a fim de que, 
perante as várias formas atuais de eliminar ou ignorar os 
outros, sejamos capazes de reagir com um novo sonho de 
fraternidade e amizade social que não se limite a palavras. 
Embora a tenha escrito a partir das minhas convicções cris-
tãs, que me animam e nutrem, procurei fazê-lo de tal manei-
ra que a reflexão se abra ao diálogo com todas as pessoas de 
boa vontade. (F.T., p. 13)

As questões relacionadas nessa encíclica sempre esti-
veram entre as preocupações do papa Francisco, tanto que 
aparecem de maneira recorrente em diferentes situações, 
lugares ou reflexões do sumo pontífice. Um dos encontros 

que teve com outras lideranças lhe despertou a vontade de 
escrever esse documento. Foi o encontro com o grande imã 
Ahmad Al-Tayyeb, em Abu Dhabi. Não foi apenas um en-
contro diplomático, mas sim uma reflexão feita em diálogo 
e de um compromisso conjunto a partir do princípio de que 
todos os seres humanos foram por Deus criados com igual-
dade de direitos, deveres, na dignidade, e foram chamados a 
conviver entre si como irmãos.

São Francisco de Assis, em seus conselhos aos irmãos, 
dirigia-se a eles usando a expressão Fratelli Tutti, que dá 
nome à encíclica. Inspirada em um desses conselhos, desta-
ca um convite ao amor que ultrapassa as barreiras do tempo 
e do espaço geográfico, e nele declara feliz quem ama o out-
ro, “o seu irmão, tanto quando está longe, como quando está 
junto de si”.

Para ajudar a entender melhor a proposta da encícli-
ca, o papa Francisco propõe a reflexão sobre a parábola do 
“Bom Samaritano”, na qual várias pessoas com funções im-
portantes na sociedade passam e ignoram um homem que 
fora assaltado e ferido, um homem “abandonado”. Somente 
um parou, cuidou dele e lhe deu algo tão difícil de partilhar 
neste mundo apressado: o seu tempo. “Com os seus gestos, 
o bom samaritano fez ver que a existência de cada um de nós 
está ligada à dos outros: a vida não é tempo que passa, mas 
tempo de encontro.” (p. 42)

Enquanto caminhamos, tocamos nossas vidas, inevi-
tavelmente nos deparamos com o homem ferido. Aliás, te-



COMUNICAÇÃO DIOCESANA - Março de 2021

32
mos cada vez mais feridos. O pontífice diz, ainda, que “a 
inclusão ou exclusão da pessoa ferida, que sofre na margem 
da estrada, define todos os projetos econômicos, sociais, 
políticos e religiosos. Diariamente enfrentamos a opção de 
sermos bons samaritanos ou transeuntes indiferentes.”

Numa das tantas vezes em que Jesus foi testado pe-
los doutores da Lei, perguntaram-lhe o que deveria ser feito 
para herdar a vida eterna. Mesmo sabendo que a lei dizia 
que se “deveria amar a Deus sobre todas as coisas e ao próx-
imo como a si mesmo”, o homem questionou quem seria o 
“próximo”. Para explicar melhor, Jesus contou a parábola 
do homem que foi assaltado e abandonado ferido, sem nada, 
em uma estrada. Um sacerdote passou por essa estrada, viu o 
homem caído, mas seguiu adiante. Passou também um levi-
ta, importante membro da sociedade, que viu o homem, mas 
se foi pelo outro lado. Um samaritano, habitante da Samaria, 
povo considerado impuro pelos judeus, também passou por 
ali… e por ele teve compaixão. Parou, cuidou do homem, 
limpou as feridas e o levou- até uma hospedaria. Deu din-
heiro ao dono do lugar e pediu que cuidasse dele. Terminada 
a história, Jesus fez o seguinte questionamento: qual dos três 
fez-se mais próximo do homem que foi assaltado?

“Aproximar-se, ouvir-se, olhar-se, conhecer-se, procu-
rar entender-se, tudo isso se resume em ‘dialogar’”. Para nos 
encontrarmos e nos ajudarmos, precisamos “dialogar”. A 
ausência de diálogo demonstra que não se está preocupado 
com o bem comum, mas sim com as vantagens que o poder 
proporciona ou em impor o próprio modo de pensar.

É como dizia o poeta: “A vida é a arte do encontro, 
embora haja tanto desencontro na vida” (Vinicius de Mo-
raes, “Samba da benção”). Como seres humanos, desejamos 
nos encontrar, procurar pontos de contato, construir pontes, 
planejar algo que envolva a todos. Isso é tão forte que se 
tornou uma aspiração e um estilo de vida. A paz social é 
laboriosa, artesanal. Integrar, promover o encontro de re-
alidades diferentes é muito difícil e lento, embora garanta 
uma paz real e sólida. Faz-se necessário gerar processos de 
encontro capazes de formar um povo que consiga “colecio-
nar” as diferenças. Isso implica o hábito de reconhecer, ao 
outro, o direito de ser ele próprio e de ser diferente. A partir 
desse reconhecimento que se tornou cultura, algo inerente ao 
povo, torna-se possível a criação de um pacto social.

Artigos

O papa Francisco começou a escrever “Fratelli Tut-
ti” em janeiro, sem ter noção de que estaria por vir a pan-
demia causada pela COVID-19, que deixou evidente a in-
capacidade de agir em conjunto, mas também fez recuperar 
e valorizar tantas pessoas comuns. Nesse mesmo período, 
coincidentemente, no Brasil foi escolhido o tema da Cam-
panha da Fraternidade para 2021: “Fraternidade e Diálogo: 
compromisso de amor”. E será uma campanha ecumênica. 
Feliz coincidência.

Num contexto de polarização, individualismo e 
agressões, uma Campanha da Fraternidade ecumênica 
demonstra, na prática, o compromisso com o diálogo, com 
as diferenças. O tema escolhido se propõe a reafirmar que as 
diferenças nos enriquecem em vez de nos ameaçar.

Anualmente, a Igreja Católica no Brasil realiza a Cam-
panha da Fraternidade durante os 40 dias que antecedem a 
Páscoa, período chamado de Quaresma. Quaresma é um 
tempo em que os cristãos são convidados a se dedicar à con-
versão e à reflexão espiritual. A Campanha da Fraternidade é 
uma forma de contribuir e estimular essa reflexão, partindo 
sempre de situações concretas.

Como manter e estimular o diálogo em tempos tão in-
certos como os que vivemos, caracterizados por conflitos, 
por afirmação e defesa de identidades, às vezes através de 
violência, racismo, xenofobia e outras práticas de ódio? Eis 
a grande motivação para a Campanha: convidar as comuni-
dades de fé e as pessoas de boa vontade a pensar, avaliar e 
identificar caminhos para superar as polarizações e violên-
cias através do diálogo amoroso, testemunhando a unidade 
na diversidade.

Quem ama está sempre aberto ao diálogo. “O diálogo 
confere identidade ao amor cristão, não é apenas uma tro-
ca de ideias, de algum modo, é sempre um intercâmbio de 
dons” (São João Paulo II).

Num mundo de muros e polarizações, somos chama-
dos a edificar pontes de fraternidade. O diálogo enquanto 
compromisso de amor é a certeza que nos une e nos envia 
em missão. Nesse processo, a Literatura pode ser uma forte 
aliada. Por isso, fizemos uma seleção de livros que mostram 
diferentes situações alinhadas ao tema e ao lema da Cam-
panha da Fraternidade 2021.

2020: Um ano inesquecível
Dom Rodolfo Luís Weber, Arcebispo de Passo Fundo (RS)

Normalmente ao final do ano de faz a retrospectiva 
dos principais acontecimentos do período. O ano de 2020 
marcará profundamente a história. Ao iniciá-lo soou a notí-
cia da existência de um novo vírus num país distante do 
nosso. Chegamos ao seu final e convivemos com o fato do 
vírus estar presente em todo o mundo, literalmente em todo 
o mundo. Outros fatos históricos, mesmo das dimensões do 

tsunami de 26 de dezembro de 2004 que fez mais de 230.000 
vítimas, ficam pequenos diante da atual pandemia. O tsuna-
mi aconteceu em poucas horas e numa parte do mundo. A 
pandemia já dura um ano e não há ninguém neste planeta 
que não conheça alguma pessoa infectada pelo vírus ou que 
foi sua vítima fatal.
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Quando as futuras gerações nos pedirem para contar 
a nossa vida, certamente ninguém deixará de falar da pan-
demia da covid-19 de 2020 ou até quando ela se estender. 
A história vai ser contada com muitas versões e fatos difer-
entes por ser esta a vivência de cada um. Cada um tem seu 
ponto de vista sobre a pandemia e como ela afetou sua vida.

Tudo aquilo que nos marca profundamente deve ser 
objeto de reflexão e aprendizagem. Situações extremas e de 
crise desnudam fragilidades, mas também são oportunidades 
que desafiam a inteligência, a criatividade e a sabedoria. É 
maravilhoso ver uma multidão procurando entender o que 
está acontecendo, procurando soluções, fazendo projeções 
para viver o tempo presente e vislumbrar um amanhã. O ano 
inesquecível de 2020 aponta valores, entre os quais destaco: 
Casa comum, família e misericórdia.

Se alguém ainda tinha dúvidas que o planeta terra é 
uma “casa comum” necessita rever os argumentos. O vírus 
que era distante e invisível a “olho nu” chegou em toda par-
te e não houve seleção pelas condições materiais, sociais, 
instrução, religião, idade, nação, etc. As maravilhas da glo-
balização permitem globalizar também os males na veloci-
dade das redes virtuais. Diante disso cada indivíduo, cada 
instituição, cada nação, cada bloco de países deve pensar 
tanto em si como na “casa comum”. O Papa Francisco usou 
a expressão “casa comum” na Laudato Si referindo-se a 
ecologia integral, mas por analogia pode ser aplicada para 

outras situações. Estando na mesma casa precisamos viver 
como irmãos. Vale recordar outra encíclica do Papa Fran-
cisco Fratelli Tutti sobre a fraternidade e a amizade social. 
Imaginemos, se por um ato de egoísmo, as vacinas fossem 
somente aplicadas nos países onde foram descobertas?

A instituição sagrada da família está recebendo mais 
atenção. As medidas preventivas conduziram para dentro das 
casas e de forma bem restrita e, se possível, só o pequeno 
grupo familiar. A convivência mais demorada proporcionou 
descobertas e fortalecimento de vínculos. Em outras famílias 
a proximidade também desencadeou sofrimentos. Nesta situ-
ação extrema fica mais evidente que o lar é o espaço sagrado 
da convivência e que precisa ser cultivado com esmero.

O terceiro valor é a misericórdia. Muitas vezes não se 
quer admitir a fragilidade e a finitude humana, mas a pan-
demia, sem dó, escancarou que isto é vaidade. Por isso é 
preciso ser misericordioso começando em pequenas ações e 
vale lembrá-las: obras corporais: dar de comer a quem tem 
fome, dar de beber, vestir os nus, acolher o estrangeiro, as-
sistir aos doentes, visitar os presos, sepultar os mortos; e as 
obras espirituais: aconselhar os duvidosos, ensinar os igno-
rantes, admoestar os pecadores, consolar os aflitos, perdoar 
as ofensas, suportar com paciência as injustiças, rezar pelos 
vivos e pelos mortos.

Que 2021 seja um ano cheio de esperança cristã e 
abençoado.

A verdade e a mentira
Dom Wilson Tadeu, Arcebispo de Florianópolis (SC)

Conta uma parábola de origem judaica que a Mentira 
e a Verdade, em um dia de sol, saíram a caminhar no campo. 
E resolveram banhar-se nas águas de um rio que se apresen-
tava muito convidativo. Cada uma tirou a sua roupa e caíram 
na água. Mas, a um dado momento a Mentira aproveitou-se 
da distração da Verdade, saiu da água e vestiu as roupas da 
Verdade. Quando esta saiu da água, negou-se a usar as vestes 
da Mentira. Saiu nua a perseguir a Mentira. As pessoas que 
as viam passar acolhiam a Mentira com as vestes da Ver-
dade, mas proferiam impropérios e condenações contra a ati-
tude despudorada da Verdade. Moral: as pessoas estão mais 
dispostas a aprovar a Mentira com vestes de Verdade do que 
enfrentar a Verdade nua e crua.

A parábola apresenta uma realidade da comunidade 
dos seres humanos. Aquilo que mostram nem sempre corre-
sponde à verdade. Mais, as pessoas na sociedade atual con-
somem tempo e dinheiro para construir vestes vistosas que 
possam ocultar a realidade da vida. Torna-se uma segunda 
natureza, artigo que não pode faltar no dia a dia. Há uma 
indústria de cosméticos, de vestuário, de perfumaria que as-
sumem o nível de primeira necessidade na vida do ser huma-
no. E tantas vezes eles existem para esconder imperfeições 
ou aspectos menos aceitáveis da própria pessoa.

Outra característica da sociedade hodierna é a ex-
posição da imagem. Os meios de comunicação são espe-
cializados em produzir aparências. Aquelas imagens que 
aparecem na TV são produzidas para provocarem impacto. 
Quando as pessoas mostram admiração pela imagem apre-
sentada por nós, reagimos como se a imagem fosse o eu ver-
dadeiro. Na sociedade atual somos educados a esconder a 
verdade que somos nós. Já dizia Fernando Pessoa “o poeta é 
um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que 
dor, a dor que deveras sente”.

É da natureza humana o querer apresentar uma imagem 
de si, melhor do que a realidade. Podemos afirmar de nós mes-
mos que não somos tão bons, tão justos, tão generosos, tão 
honestos como fazemos acreditar. Dar-se conta disto é o camin-
ho para se chegar à verdade de si mesmo. Diz o Evangelho: “a 
verdade liberta”. O mundo da aparência traz consigo o peso 
da escravidão. Um exemplo: Quando o casamento é realizado 
sobre aparências que encobrem a verdade, acaba se tornando 
insustentável. Descobrir a verdade sobre nós mesmos, sobre a 
realidade que nos cerca, é o caminho de libertação.

Para terminar, uma frase atribuída a Bismark: “Nunca 
se mente tanto como antes das eleições, durante a guerra, e 
depois de uma caçada”.
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Dinâmica: Acender e apagar
Objetivo: Dar valor a tudo o que o 

próximo realiza.
Material:
Uma caixa de fósforos e dez velas 

para cada equipe, latas de conserva cheias 
de areia para se colocar as velas, um apito 

ou sino para o animador.
Como Fazer:
1 – O animador divide o grupo em duas equipes, que 

se organizam em fi las paralelas, atrás da linha de partida.
2 – Em frente a cada equipe, colocam-se as velas, co-

brindo o percurso que vai desde a linha de partida até a meta 
(15 metros mais ou menos).

3 – O primeiro integrante de cada fi la recebe uma 
caixa de fósforos.

139ª Receita Culinária
Maria Busatta, integrante da Pastoral da Saúde

Variedades

Dinâmica do Setor de Animação Bíblico-catequética (135)
Tânia Madalosso

4 – A um sinal do 
animador, correm a acend-
er as velas. Acendida a úl-
tima, cada qual volta para 
sua fi la e toca no ombro do 
segundo participante. Este 
corre a apagar as velas. Ao 
terminar, volta para sua fi la e toca no ombro do terceiro. Este 
corre e faz o mesmo que o primeiro participante.

5 – O exercício continua assim até que a fi la inteira 
participe. Ganha a equipe que terminar primeiro.

Conclusão: Tão fácil apagar as velas, quantas vezes 
criticamos o que nosso irmão faz e não ajudamos a fazer. Em 
nossa casa damos valor ao serviço que nossa mãe realiza? 
Os esposos valorizam suas mulheres e vice-versa. Será que 
percebemos o trabalho que nossos irmãos realizam?

Torta Marta-Rocha

1ª camada: PÃO DE LÓ BRANCO
4 ovos
4 colheres de açúcar
4 colheres de farinha de trigo
1 colher (chá) de royal
Raspa de limão
2ªcamada: DOCE DE OVOS
4 gemas
100 g de açúcar
2 colheres (sopa) de leite
1 colher (sopa) manteiga
Baunilha
Misturar os ingredientes e cozinhar em banho-maria.
3ª camada: CHANTILLY OU NATA BATIDA
¼  de lata de creme de leite ( ou nata fi rme) e açúcar a 

gosto.
4ª camada: RECHEIO DE NOZES
300 g de nozes
2 colheres (sopa) de açúcar
1 colher de maisena
1 pitada de sal
Misture tudo levando ao fogo brando, mexendo sempre.
5ª camada: SUSPIRO
4 claras em neve
10 colheres de açúcar
Bater bem as claras e colocar o açúcar. Assar em forma 

igual ao pão de ló, polvilhada com farinha de trigo ou rosca.

6ª camada: PÊSSEGO
1 lata de pêssego picado
7ª camada: PÃO DE LÓ PRETO
4 ovos
4 colheres de açúcar
4 colheres de farinha de trigo
4 colheres de chocolate amargo
1 colher (chá) de royal
Bater as claras em neve, juntar o açúcar, as gemas, bat-

er bem. Juntar o chocolate e por último a farinha. Assar na 
mesma forma do outro.

8ª camada: GLACÊ (cobertura)
Bater as claras e acrescentar ainda batendo o açúcar car-

amelado.

Bolo de banana sem farinha e sem açúcar
- 2 bananas nanicas ( devem estar beeem maduras, quase 

estragando);
- 1/2 xícara de uvas passas pretas;
- 2 ovos pequenos;
- 1/4 xícara de óleo;
- 1 xícara de aveia (tanto faz fl ocos fi nos ou grossos);
- 1 colher (sopa) de fermento em pó.
* Minha xícara medidora tem 220ml.
Bater tudo no liquidifi cador (deixar o fermento por últi-

mo), mas se o liquidifi cador não for muito potente aconsel-
ha-se a bater os ingredientes mais leves e juntar a aveia e 
o fermento em uma tigela porque essa massa é bem densa.  
Usar uma forma pequena, pode ser aquelas de fazer pão.
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Aniversários Março

Ervas e Plantas Medicinais – 135
Pe. Ivacir João Franco – CNF/MT nº. 0120.

3, Pe. Antonio J. Scheff el, N. 1940
5, Pe. João Dirceu Nardino, O. 1994
6, Pe. Ivacir Franco, N. 1963
12, Diác. Ludovino Polli, O. 1983
21, Pe. José Ladimir Balbinotti (saletino) N 1962

Pimentão
Capsicum annuum, L.

Pertence à família das 
Solanáceas

Também conhecido 
como: Páprica-doce

O Pimentão é uma 
pequena planta adaptada 
em todas as regiões Bra-
sileiras. Pertence à família 
das solanáceas. Quando 
adulto chega a atingir até 1 

metro de altura. E a sua reprodução é feita pelo plantio de 
suas sementes.

Propriedades medicinais:
Usa-se consumir o seu fruto.
Possui as vitaminas A, que é um micronutriente que 

desempenha papel essencial na visão, crescimento, desen-
volvimento do osso, desenvolvimento e manutenção do teci-
do do organismo todo; C, que é um antioxidante com capaci-
dade de proteger o organismo dos danos provocados pelo 

estresse, e equilibra o mesmo de modo geral; Betacaroteno, 
combate os radicais livres que contribuem para o desenvolvi-
mento do câncer, enfermidades cardíacas, previne o infarto; 
Silício, que rejuvenesce as células; Cálcio, que visa fortalecer 
os ossos e os dentes; Fosforo, que ajuda no crescimento, na 
recuperação do organismo, proporciona energia, vigor, co-
laborando na metabolização das gorduras e amidos, atenua 
as dores da artrite, estimula dentes e gengivas saudáveis e 
Ferro, essencial para produção dos glóbulos vermelhos do 
sangue, do pigmento da pele, do tecido muscular.

O fruto pode ser usado em forma de suco para combat-
er a artrite, o reumatismo, dores lombares, dor de cabeça e 
aliviar a dor de torcicolos. 

Consumido naturalmente, é ótimo para acalmar a dor 
provocada por disenterias; como um anti-infl amatório natu-
ral, aperiente, ativador de peristase intestinal. 

Quando maduro, também pode ser usado para regrar 
todo o aparelho digestivo e ao mesmo tempo é um ótimo 
estimulante da circulação sanguínea e fortalece as artérias. 

Também o mesmo auxilia a eliminar coágulos sanguí-
neos, defi ciências em vitamina C, cólicas por gases abdom-
inais.

O seu suco também pode ser usado para massagear a 
cabeça e purifi car o couro cabeludo evitando a calvície. 

Obs.: Os hipertensos devem consumir moderadamente 
o seu fruto.

22. Dom Liro Vendelino Meurer, O. 2009
24. Wellington Mikoanski N (2000)
26, Tania M. P. Madalosso, N. 1962
30, Juliano Petzhold, N. 1973
      Diva Oro (1969)

A arte de não adoecer 
Dr. Drauzio Varella (Texto sintetizado)

Envelhecer faz parte da vida de todos, é o caminho normal, 
isto se tivermos saúde   para chegarmos a esta etapa. 

Agora, se você não quiser adoecer - "Fale de seus sentimentos". 
O diálogo, a fala, a palavra, é um poderoso remédio e excelente terapia.

Se não quiser adoecer - "Tome decisão". A história humana é 
feita de decisões. Para decidir é preciso saber renunciar, saber perder 
vantagem e valores para ganhar outros. As pessoas indecisas são víti-
mas de doenças nervosas, gástricas e problemas de pele.

Se não quiser adoecer - "Busque soluções". Melhor é acender 
o fósforo que lamentar a escuridão. Pequena é a abelha, mas produz 
o que de mais doce existe. Somos o que pensamos. O pensamento 
negativo gera energia negativa que se transforma em doença.

Se não quiser adoecer - "Não viva de aparências". Nada pior 
para a saúde que viver de aparências e fachadas. São pessoas com 
muito verniz e pouca raiz. Seu destino é a farmácia, o hospital, a dor.

Se não quiser adoecer - "Aceite- se". Aceitar- se, aceitar ser 
aceito, aceitar as críticas, é sabedoria, bom senso e terapia.

Se não quiser adoecer - "Confi e". Sem confi ança, não há rela-
cionamento. A desconfi ança é falta de fé em si, nos outros e em Deus.

Se não quiser adoecer - "Não viva sempre triste". A pessoa 
alegre tem o dom de alegrar o ambiente em que vive. "O bom humor 
nos salva das mãos do doutor". A alegria é saúde e terapia.
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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 FAMILIA
AMORIS LAETITIA

Para se reencantar com a
mensagem do Papa às famílias

Para celebrar o 5º aniversário da 
Exortação Apostólica do Papa Francisco 

a Alegria do Amor na família.
De 19/3/2021 a 22/6/2022, 

encerramento do 10º Encontro
Mundial das Famílias, em Roma.


